
 

 

 

 

สรุปแบบส ำรวจกำรรับรู้ทิศทำง วิสัยทัศน์ และควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อส ำนักหอสมุดกลำง  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 / ปีงบประมำณ 2565 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 65 คน จำกบุคลำกรทั้งหมด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 77.38 

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบแบบส ำรวจกำรรบัรูท้ิศทำง วิสัยทัศน์ และ

ควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีตอ่ส ำนักหอสมุดกลำง โดยข้อมูลจะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคณุภำพและกำรจดัท ำ

แผนพัฒนำบุคลำกรต่อไป โดยสรุปแบบส ำรวจ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

ส่วนที่ 2 ค ำถำมเก่ียวกับ ช่องทำงกำรรับรู้ กำรส่ือสำร 

ส่วนที่ 3 ค ำถำมเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และยุทธศำสตร์ของส ำนักหอสมุดกลำง 

ส่วนที่ 4 ค ำถำมเก่ียวกับควำมผูกพันต่อองค์กรและควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร 

ส่วนที่ 5 ค ำถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจในภำพรวมของบุคลำกรตอ่องค์กร 

โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับ ช่องทำงกำรรับรู้ กำรสื่อสำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และยุทธศำสตร์ของส ำนกัหอสมุดกลำง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 ค ำถำมเกี่ยวกับควำมผูกพันตอ่องค์กรและควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร  

 ตำรำงที่ 1 แสดงล ำดับประเด็นทีม่ีควำมส ำคญักับควำมผูกพันของท่ำนต่อองค์กรจำกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด 

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

ร้อยละของ
ควำมถี่ 

ด้ำนควำมผูกพัน 

1 31 ด้ำนที่ 1 ควำมสุขในกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ 
2 23 ด้ำนที่ 2 งำนประจ ำตำมหน้ำที่และงำนทีไ่ดร้ับมอบหมำย 
3 19 ด้ำนที่ 3 เงินเดือน ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร 

4 13 ด้ำนที่ 5 กำรมีส่วนร่วม 
5 5 ด้ำนที่ 8 ด้ำนควำมเช่ือมั่นในองค์กร 
6 4 ด้ำนที่ 7 ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร 
7 2 ด้ำนที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกรและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

8 2 ด้ำนที่ 6 สภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำน 
 

 

 



ควำมคิดเห็นของบุคลำกรตอ่ควำมผูกพันต่อองค์กรและควำมสุขในกำรท ำงำน  จะพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ีย

ของควำมคิดเห็น ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.51 - 2.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นระดับน้อย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.51 - 3.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นปำนกลำง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 - 4.50 หมำยถึงควำมคิดเห็นระดับมำก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.51 - 5.00 หมำยถึงควำมคิดเห็นระดับมำกที่สุด 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำเฉล่ียควำมผูกพันของบุคลำกรตอ่องค์กร จ ำแนกตำมด้ำน 

ด้ำน/ข้อ x ̄ SD แปลค่ำ 
ด้ำนที่ 1 ควำมสุขในกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 3.85 0.70 มำก 
1. ท่ำนมีควำมสุขเมื่อได้ท ำงำนในองค์กร 3.71 0.70 มำก 
2. งำนที่ท่ำนปฏิบัติมีผลควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 3.92 0.64 มำก 
3. ท่ำนมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยขององค์กร 4.17 0.60 มำก 
4. ท่ำนยินดีให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่เพ่ือนร่วมงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 4.17 0.63 มำก 
5. เพ่ือนร่วมงำนยินดีให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ท่ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 3.95 0.67 มำก 
6. เมื่อมีปัญหำท่ำนสำมำรถปรึกษำผู้บังคับบญัชำทุกระดับชัน้ไดใ้นทุก ๆ เร่ือง 3.77 0.84 มำก 
7. ท่ำนมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและชีวิตกำรท ำงำนของท่ำน 3.55 0.69 มำก 
8. ผู้บังคับบัญชำสนับสนนุกำรท ำงำน และมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยำกำศในกำรท ำงำน 3.72 0.76 มำก 
9. เพ่ือนร่วมงำนสนับสนุนกำรท ำงำน และมีส่วนชว่ยส่งเสริมบรรยำกำศในกำรท ำงำน  3.72 0.80 มำก 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนงำนประจ ำตำมหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย 3.92 0.69 มำก 
1. งำนที่ได้รับมอบหมำยตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับต ำแหน่ง
หน้ำที่ของท่ำน 

3.97 0.73 มำก 

2. ภำระงำนที่เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจำกค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description - 
JD) มีผลต่อควำมผูกพันของท่ำนที่มีต่องำน 

3.66 0.80 มำก 

3. งำนที่ได้รับมอบหมำยมีควำมทำ้ทำยและส่งเสริมให้ทำ่นได้เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ  4.05 0.69 มำก 



4. เมื่อมีกฎระเบียบใหม่ ๆ  หรือมีวิธีกำรท ำงำนทีเ่ปล่ียนแปลงไป ท่ำนพร้อมที่จะ
เรียนรู้อยู่เสมอ 

4.03 0.61 มำก 

5. ท่ำนมีกำรวำงแผนงำนในกำรท ำงำนและสำมำรถแก้ไขปญัหำไดด้ว้ยตนเอง 4.02 0.52 มำก 
6. ท่ำนมีอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือควำมส ำเร็จในงำนทีร่ับผิดชอบ 3.75 0.75 มำก 
7. ท่ำนเข้ำใจบทบำท ภำระ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนเองที่มีตอ่องค์กร
และมหำวิทยำลัย 

4.05 0.62 มำก 

8. องค์กรมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ทีด่ีและมีผลใหก้ำรปฏิบัตงิำนมีประสิทธิภำพ 3.80 0.77 มำก 
ด้ำนที่ 3 เงินเดือน ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร 3.67 0.84 มำก 

1. ท่ำนพอใจกับเงินเดือน ค่ำตอบแทนของท่ำนเมื่อเปรียบเทียบภำระงำนที่ทำ่น
ได้รับมอบหมำย 

3.77 0.79 มำก 

2. องค์กรมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนและกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนที่ชัดเจน 3.74 0.83 มำก 
3. กำรเล่ือนเงินเดือนมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับต ำแหน่งและภำระงำนที่
รับผิดชอบ 

3.71 0.76 มำก 

4. สวัสดิกำรที่ส ำนักหอสมุดกลำงจัดใหม้ีควำมเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน
ของท่ำน เช่น กำรจัดงำนเล้ียง/สัมมนำบุคลำกร และจับสลำกของขวัญประจ ำป,ี 
พวงหรีดเคำรพศพ, งำนเกษียณอำยุรำชกำร, เส้ือท ำงำน, กิจกรรมทัศนศึกษำ
นอกสถำนที่, เงินสมทบส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรกรณีทีไ่ม่สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำย
ได้เต็มจ ำนวนที่จ่ำยจริงจำกรำชกำร, กำรมอบใบประกำรเกียรติคณุให้แก่บคุลำกร
ที่ท ำช่ือเสียง 

3.65 0.91 มำก 

5. ท่ำนทรำบข้อมูลเก่ียวกับสิทธิ สวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย 3.51 0.89 มำก 
ด้ำนที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกรและส่งเสริมควำมกำ้วหน้ำในสำยงำน 3.82 0.76 มำก 
1. องค์กรเปิดโอกำสและส่งเสริมสนับสนุนให้ท่ำนได้ศกึษำตอ่ในระดบัทีสู่งข้ึน 3.75 0.81 มำก 

2. ท่ำนได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำรว่มอบรม ประชุม สัมมนำ ที่
เก่ียวข้องกับงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม 

3.92 0.69 มำก 

3. ท่ำนได้รับกำรพัฒนำทกัษะ ควำมรู้และ ควำมสำมำรถเพ่ือเตรียมพร้อมในกำร
ก้ำวไปสู่ต ำแหน่งทีสู่งข้ึน 

3.72 0.76 มำก 

4. องค์กรมีกำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรับบุคลำกร ในกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน
เมื่อมีโอกำสที่เหมำะสม 

3.63 0.88 มำก 

5. ท่ำนพร้อมที่จะพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำก
ควำมต้องกำรและผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิำน 

3.88 0.72 มำก 



6. กำรจัดกิจกรรมอบรม ReSkill - UpSkill และพัฒนำ Multiple Skill มีควำม
จ ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนของท่ำน 

3.89 0.81 มำก 

7. ท่ำนพร้อมที่จะพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู ้ReSkill – UpSkill 3.97 0.64 มำก 
ด้ำนที่ 5 กำรมีส่วนร่วม 3.75 0.79 มำก 
1. ท่ำนมีโอกำสได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่องค์กรหรือมหำวิทยำลัยด ำเนินกำร 
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม 

3.65 0.72 มำก 

2. ท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและมส่ีวนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

3.51 0.94 มำก 

3. องค์กรมีช่องทำงเปิดโอกำสใหแ้สดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ 3.57 0.88 มำก 
4. ท่ำนท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนที่มีคณุภำพได ้ 3.85 0.75 มำก 

5. ท่ำนมีควำมเต็มใจและใหค้วำมรว่มมือในกำรท ำงำนของส่วนรวมอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

4.17 0.67 มำก 

ด้ำนที่ 6 สภำพแวดล้อมในสถำนทีท่ ำงำน 3.58 0.89 มำก 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ  เพียงพอต่อกำรท ำงำน 3.55 0.79 มำก 
2. สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนเอ้ือต่อกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำย จิตใจ และชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของบุคลำกรในองค์กร 

3.51 0.85 มำก 

3. ท่ำนมีควำมรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กร 3.80 0.87 มำก 
4. หน่วยงำนของท่ำนมีป้ำยบอกต ำแหน่งอำคำร สถำนที่ และจุดบริกำรตำ่ง ๆ  
อย่ำงชัดเจน 

3.63 0.99 มำก 

5. หน่วยงำนของท่ำนมีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทศัน์โดยรอบอย่ำง
เหมำะสม 

3.38 0.90 มำก 

6. หน่วยงำนของท่ำนมีระบบรกัษำควำมปลอดภัย รวมทั้ง อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม 

3.60 0.93 มำก 

ด้ำนที่ 7 ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร 4.10 0.80 มำก 
1. ควำมรู้สึกผูกพันในภำพรวมที่ทำ่นมตี่อส ำนักหอสมุดกลำง 4.00 0.73 มำก 
2. ควำมรู้สึกภำคภูมิใจทีม่ีโอกำสเข้ำมำท ำงำนในส ำนักหอสมุดกลำง 4.17 0.70 มำก 

3. ท่ำนตั้งใจที่จะท ำงำนร่วมกับองค์กรจนกว่ำจะเกษียณอำยุ 4.09 0.82 มำก 
4. ท่ำนพร้อมที่จะทุ่มเทและอุทิศเวลำท ำงำนใหอ้งค์กร เช่น ปฏิบัติงำนต่อใหเ้สร็จ
ถึงแม้ว่ำจะเลยเวลำเลิกงำนไปแล้ว 

4.03 0.87 มำก 



5. ท่ำนคิดว่ำกำรไดร้ับค ำช่ืนชมจำกกำรท ำงำนแม้จะเป็นงำนเพียงเล็กน้อยก็มีผล
ต่อกำรท ำงำนของท่ำนในวันต่อไป 

4.03 0.88 มำก 

6. ท่ำนพร้อมที่จะน ำควำมรู้ทีไ่ดจ้ำกกำรเรียนรู้ทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร 
มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำและปรบัปรุงงำนให้ดข้ึีนอย่ำงตอ่เน่ือง 

4.18 0.73 มำก 

7. ท่ำนคิดว่ำกำรมีเวทีให้บคุลำกรน ำเสนอผลงำนที่โดดเด่นเป็นส่วนหน่ึงในกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนใหกั้บท่ำน และท่ำนรู้สึกภำคภูมิใจกับผลงำน
เหล่ำน้ันด้วย 

3.97 0.85 มำก 

8. เมื่อหน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำที่ดข้ึีน ท่ำนมีควำมภำคภูมิใจไปดว้ย 4.17 0.86 มำก 
9. ท่ำนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดช่ีวยส่งเสริมภำพลักษณข์ององค์กรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

4.08 0.83 มำก 

10. ท่ำนมีควำมซ่ือสัตย์และจงรักภักดีตอ่องค์กร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรเป็นที่ตั้ง 

4.28 0.72 มำก 

ด้ำนที่ 8 ด้ำนควำมเช่ือม่ันในองค์กร 3.91 0.79 มำก 
1. องค์กรมีกำรปรับปรุงส่ิงต่ำง ๆ  ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น กำรปรับเปล่ียนกำร
บริกำร กำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ  มำช่วยในกำรบริหำรจดักำร 

3.80 0.77 มำก 

2. ท่ำนมีควำมเช่ือมั่นว่ำองค์กรของทำ่นเป็นองคก์รที่สะท้อนค่ำนิยมด้ำนกำรมจีิต
บริกำร (S - SERVICE MIND) 

3.98 0.76 มำก 

3. องค์กรของท่ำนเป็นองค์กรที่สะท้อนค่ำนิยมดำ้นกำรมีควำมเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ท ำงำนร่วมกันได้ทกุวิทยำเขต (U - UNITY) 

3.72 0.80 มำก 

4. องค์กรของท่ำนเป็นองค์กรที่สร้ำงองคค์วำมรู ้และถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ี่เปน็
ประโยชน์ ให้กับประชำชนและสังคม (L - LEARNING) 

3.98 0.78 มำก 

5. ท่ำนมีควำมเช่ือมั่นว่ำองค์กรทำ่นมีส่วนสนับสนุน และเป็นพ้ืนที่แห่งกำรสร้ำง
แรงบันดำลใจใหกั้บบคุลำกรและประชำคมชำวศลิปำกรได้ (I - INSPIRATION) 

3.94 0.81 มำก 

6. ท่ำนมีควำมเช่ือมั่นว่ำองค์กรของทำ่นเป็นองคก์รที่เปิดรับ เปิดกว้ำง และ
สำมำรถประสำนงำนระหวำ่งกันเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ได้อย่ำงไรข้อบเขต (B - 
BORDERLESS) 

4.02 0.80 มำก 

รวม 3.83 0.78 มำก 

หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยที่สุด  

 



จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ภำพรวมค่ำเฉล่ียควำมควำมผูกพันของบุคลำกรตอ่องค์กร มีค่ำเฉล่ีย x ̄ =3.83 อยู่

ในระดับ มำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำนพบว่ำค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก เรียงล ำดับจำกค่ำเฉล่ียมำกไปหำน้อย พบว่ำ  

       ล ำดับที่ 1 ด้ำนที่ 7 ควำมผูกพันต่อองค์กร    มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 4.10 อยู่ในระดับมำก 

       ล ำดับที่ 2 ด้ำนที่ 2 ควำมสุขในกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ที่ดใีนองค์กร  มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.92 อยู่ในระดับ

มำก                  

       ล ำดับที่ 3 ด้ำนที่ 8 ควำมเช่ือมั่นในองค์กร  มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.91 อยู่ในระดับมำก 

       ล ำดับที่ 4 ด้ำนที่ 1 ควำมสุขในกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ที่ดใีนองค์กร มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.85 อยู่ในระดับ

มำก 

       ล ำดับที่ 5 ด้ำนที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกรและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.82 อยู่ใน

ระดับมำก 

       ล ำดับที่ 6 ด้ำนที่ 5 กำรมีส่วนร่วม มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.75 อยู่ในระดับมำก 

       ล ำดับที่ 7 ด้ำนที่ 3 เงินเดือน ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.67 อยู่ในระดับมำก 

       ล ำดับที่ 8 ด้ำนที่ 6 สภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำน มีค่ำเฉล่ีย x ̄ = 3.58 อยู่ในระดับมำก 

 

ส่วนที่ 5 ค ำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในภำพรวมของบุคลำกรต่อองคก์ร 

แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบคุลากรที่มีต่อสำนกัหอสมุดกลาง 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรทีมี่ต่อสำนักหอสมุดกลาง 

ช่วงคะแนน จำนวนคนที่
ตอบใน 

แต่ละช่วง 

เกณฑ์ NPS เกณฑ์ 5 ระดับ 
ร้อยละของการตอบ 
แต่ละช่วง (ร้อยละ) 

ความหมาย x ̄ ความหมาย 

ข้อที่ 1 ท่านจะแนะนำให้ญาติ หรือ เพื่อนสนิท มาสมัครงานกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมากน้อยเพียงใด 
ช่วงคะแนน (0–6) 14 21.54 ระดับน้อย        ไม่พึงพอใจ           3.86 มาก 
ช่วงคะแนน (7-8) 24 36.92 ระดับปานกลาง  เฉย ๆ                 
ช่วงคะแนน (9-10) 27 41.54 ระดับมาก         พอใจและบอกต่อ    



ข้อที่ 2 ท่านจะแนะนำให้ญาติ หรือ เพื่อนสนิท ให้มาใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมากน้อย
เพียงใด 
ช่วงคะแนน (0–6) 6 9.23 ระดับน้อย        ไม่พึงพอใจ           4.33 

 
มาก 

ช่วงคะแนน (7-8) 19 29.23 ระดับปานกลาง  เฉย ๆ                 
ช่วงคะแนน (9-10) 40 61.54 ระดับมาก         พอใจและบอกต่อ    
ข้อที ่ 3 หากมีผู ้กล่าวถึงสำนักหอสมุดกลางในเชิงลบ หรือเก ิดความเข้าใจผิด ท่านพร้อมที่จะอธิบาย ปกป้อง หรือนำ
ข้อเสนอแนะ      มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทำงานในระดับใด 
ช่วงคะแนน (0–6) 4 6.15 ระดับน้อย         ไม่พึงพอใจ           4.42 มำก 
ช่วงคะแนน (7-8) 18 27.69 ระดับปำนกลำง   เฉย ๆ                 
ช่วงคะแนน (9-10) 43 66.15 ระดับมำก          พอใจและบอกตอ่    

 

เกณฑ์ NPS  

1) Promoters คือ กลุ่มคนที่ให้คะแนนระหว่ำง 9-10 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจมำก พอใจและบอกต่อ  

2) Passives คือกลุ่มคนที่ให้คะแนนระหว่ำง 7-8 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจปำนกลำง เฉยๆ  

3) Detractors คือกลุ่มคนที่ให้คะแนนระหว่ำง 0-6 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจน้อย ไม่พึงพอใจ 

เกณฑ์ 5 ระดับ  

4.51–5.00 = พอใจมำกที่สุด 

3.51–4.50 = พอใจมำก   

2.51–3.50 = พอใจปำนกลำง   

1.00–1.50 = พอใจน้อยที่สุด 

          

               จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ   

ข้อ 1 ท่ำนจะแนะน ำใหญ้ำติ หรือ เพ่ือนสนิท มำสมัครงำนกับส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร

มำกน้อยเพียงใด เกณฑ์ NPS ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 41.54 คือพอใจมำก พร้อมบอกต่อ และเมื่อ

เทียบเกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ำ มีค่ำเฉล่ีย 3.86 อยู่ในระดับดีมำก เช่นกัน 



ข้อ 2 ท่ำนจะแนะน ำใหญ้ำติ หรือ เพ่ือนสนิท ให้มำใช้บริกำรของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรมำกน้อยเพียงใด เกณฑ์ NPS ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 61.54 คือพอใจมำก พร้อมบอกต่อ และ

เมื่อเทียบเกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ำ มีค่ำเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดับดีมำก เช่นกัน  

ข้อ 3 หำกมีผู้กล่ำวถึงส ำนักหอสมุดกลำงในเชิงลบ หรือเกิดควำมเข้ำใจผิด ท่ำนพร้อมที่จะอธิบำย ปกป้อง 

หรือน ำข้อเสนอแนะมำพิจำรณำเพ่ือปรบัปรุงกำรท ำงำนในระดบัใด เกณฑ์ NPS ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อย

ละ 66.15 คือพอใจมำก พร้อมบอกต่อ และเมื่อเทียบเกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ำ มีค่ำเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับดีมำก 

เช่นกัน 

  


