รายงานผลแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ใชวิธีการตอบ
แบบสอบถามออนไลน (Google Form) โดยกําหนดกลุมเปาหมาย คือ ผูเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปผลไดดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

13 %

13

9%

9

39

11

11 %

28

28 %
อายุ 18-25 ป

39 %

อายุ 26-35 ป

อายุ 36-45 ป

46 - 55 ป

55 ปขึ้นไป

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18- 25 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39
รองลงมา อายุ 26 - 35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28
รองลงมา อายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13
รองลงมา อายุ 36 - 45 ปขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11
ลําดับสุดทายอายุ 46 – 55 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9

หน่วยนับ : คน

2. หนวยงานที่ทานสังกัด
หนวยงานที่สังกัด
17 %
17
83 %
83
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หนวยนับ : คน

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสังกัดหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83
2. ผูตอบแบบสอบถามสังกัดหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17
3. สถานภาพ
สถานภาพ
9%
9

11 %

11

41 %

39 %
41

อาจารย, นักวิจัย, นักวิชาการ

39

นักศึกษา

บุคลากร

บุคคลทั่วไป

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพนักศึกษา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39
2. รองลงมา มีสถานภาพบุคลากร จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41
3. รองลงมา มีสถานภาพอาจารย, นักวิจัย, นักวิชาการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11
4. ลําดับสุดทายมีสถานภาพบุคคลทั่วไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9

4. ทานเคยเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม
จํานวน
18 %
18

82 %

82

เคยเขาใชบริการเว็บไซตฯ

ไมเคยเขาใชบริการเว็บไซตฯ

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal)
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 82
2. รองลงมาไมเคยเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 18

5. ชองทางที่ทานเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ช่องทางที่เข้ าใช้ บริ การ
อื่นๆ

1

ลิงคมาจากเว็บไซตอื่นๆ

6

1.18%
7.06%
24.7 %

Search Engine เชน Google, Yahoo เปนตน

21

เขาผานเว็บไซตหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
(http://www.li.mahidol.ac.th)

68

เขาเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
(http://www.li.mahidol.ac.th/webportal)
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ชองทางที่เขาใชบริการ

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 85 คน สรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใชบริการผานชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชบริการผานเว็บไซต
คลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ทางชองทางเว็บไซตหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.li.mahidol.ac.th) จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 80
2. รองลงมาเขาใชบริการผานเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
(http://www.li.mahidol.ac.th/Web Portal) จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 25.88
3. รองลงมา Search Engine เชน Google, Yahoo เปนตน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 24.7
4. รองลงมาลิ้งคจากเว็บไซตอื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06
5. ลําดับสุดทาย ชองทางอื่นๆที่เขาใชบริการไดแก E-mail การประชาสัมพันธจากงานเผยแพรฯ จํานวน 1
คน คิดเปนรอยละ 1.18

6. วัตถุประสงคในการเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
วัตถุประสงค์การเข้ าใช้
เพื่อเปนตัวอยาง

1

1.19 %

หาความรูเพิ่มเติม

42

ศึกษาคนควาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน

50 %

13.1 %

11

สืบคนขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงาน

32

38.1 %
54.76 %

สืบคนขอมูลเพื่อทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ

46
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อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 84 คน สรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Web Portal) ในการสืบคนขอมูลเพื่อทํางานวิจัย / วิทยานิพนธ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 54.76
2. รองลงมาเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ในการหาความรูเพิ่มเติม
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 50
3. รองลงมาเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ในการสืบคนขอมูลเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 32 คน จํานวน 38.1
4. รองลงมาเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ในการศึกษาคนควาเพื่อ
ใชประกอบการเรียนการสอนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.1
5. ลําดับสุดทายเขาใชบริการเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ในการเปนตัวอยาง
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.19

50

 สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความพึงพอใจในการเขาใช Web Portal
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หน่วยนับ : คน
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

อภิปรายผล มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 85 คน สรุปไดดังนี้
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (ใชเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert scale)
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.59
2.50 – 3.59
1.50 – 2.59
1.00 – 1.59

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

1. ดานชองทางการเขาใช
การเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ดานชองทางการเขาใช : เว็บไซต
สามารถรองรับการใชงานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน PC, Tablet, Laptop, มือถือ
เปนตน ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 53 คน รองลงมามีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด จํานวน 17 คน และลําดับสุดทายมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน
สรุ ป ภาพรวมผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจด า นช อ งทางการเข า ใช เ ว็ บ ไซต ค ลั ง ความรู ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดล (Web portal) โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.02 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

2. ดานระบบการจัดการเว็บไซต
การเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ดานระบบการจัดการเว็บไซต :
รูปแบบการจัดกลุมขอมูลการนําเสนอ รูปแบบการสืบคน มีความเหมาะสมและใชงานไดสะดวก ความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 53 คน รองลงมามีความพึงพอใจระดับปานกลาง
จํานวน 19 คน และลําดับสุดทายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 13 คน
สรุปภาพรวมผลการสํารวจความพึงพอใจดานระบบการจัดการเว็บไซต : รูปแบบการจัดกลุมขอมูลการ
นําเสนอ รูปแบบการสืบคน มีความเหมาะสมและใชงานไดสะดวก โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.93 มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
3. ดานเนื้อหา
การเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ดานเนื้อหา : เนื้อหาที่เผยแพรมีความ
หลากหลาย และเปนประโยชนตอผูใชบริการ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 45 คน รองลงมามีความพึงพอใจระดับปานกลางจํานวน 22 คน และลําดับสุดทายมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 18 คน
สรุปภาพรวมผลการสํารวจความพึงพอใจดานเนื้อหา : เนื้อหาที่เผยแพรมีความหลากหลาย และเปน
ประโยชนตอผูใชบริการ โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.95 อยูในระดับมาก
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
การเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal) ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 51 คน รองลงมามีความพึงพอใจระดับปานกลาง จํานวน 20 คน
รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน 11 คน และลําดับสุดทายมีความพึงพอใจในระดับนอย 1 คน
สรุปภาพรวมผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.86 ผลสํารวจอยูในระดับ
มาก
ตารางสรุปความพึงพอใจในการเขาใชเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความพึงพอใจในการเขาใชเว็บไซตคลัง
ลําดับ
ความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Web Portal)
1. ดานชองทางการเขาใช
2. ดานระบบการจัดการเว็บไซต
3. ดานเนื้อหา
4. ความพึงพอใจในภาพรวม

จํานวนคน

คาเฉลี่ย

85
85
85
83

4.02
3.93
3.95
3.86

ความพึงพอใจ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
1. ทานคิดวาเว็บไซตคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล มีประโยชนหรือไม อยางไร
- มีประโยชนมาก ไมตองไปเสียเวลาคนหาขอมูลแตละแหงเพราะรวมไวที่นี่ที่เดียว
- ลองเขาไปดูก็ดีครับไมตองไปหาขอมูลหลายที่
- มีประโยชน สามารถเชื่อมโยงขอมูลวิชาการไดทุกหนวยงานในมหิดล
- มีขอมูลที่หลากหลายและภาพชัดเจน
- ไดความรูมากมาย
- เปนประโยชนอยางมาก
- มีประโยชน ทําใหรูวาหนวยงานไหนมีขอมูอะไรบาง
- มีประโยชนมากคะ สามารถเปนแหลงเรียนรูไดดีทีเดียว
- มีประโยชนมาก
- มีประโยชนมากสําหรับผูทําผลงาน
- มีประโยชน แตนาจะมีการแบงตามหัวขอผลงานที่ตีพิมพ มากกวาแบงเปนคณะ
- นาสนใจ แตขอมูลยังไมครอบคลุม
- มีประโยชนมากๆ
- มีประโยชน คนหาความรูได
- มีประโยชน เพราะเปนที่จัดเก็บขอมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย เปนแหลงรวบรวมเผยแพรองคความรูที่
บุคลากรของสถาบันสรางสรรคขึ้น แสดงใหเห็นถึงผลผลิตทางปญญาของบุคลากรในองคกรนั้นๆ เปนอยาง
ดี
- เนื้อหานาจะเปนประโยชนมากพอสมควร แตการประชาสัมพันธคอนขางนอยคนสวนใหญยังไมรูจัก จึงยัง
ไมเห็นคุณคา
- มีประโยชนมากสามารถใชสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได
- มีประโยชนในการคนหาขอมูลและเผยแพรขอ มูล
- ไมเคยเขาไปใช แตคิดวาก็นาจะมีประโยชนสําหรับผูสนใจศึกษาคนควาหาขอมูล
- มีประโยชนในการเผยแพรความรู และสามารถดูตัวอยางผลงานที่ผานแลว
- มี เพราะสามารถใชคน หาคลังความรูอื่น ๆ ได
2. ขอเสนอแนะอื่นๆ
- ประชาสัมพันธมากๆ หนอย
- การเขาถึงขอมูลงาย
- อยากใหมีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอนในเบื้องตนของนักศึกษา เชน ฟสิกส เคมี ชีวะ คณิตศาสตร

- ควรเพิ่มเนื้อหา และจัดประเภทใหเพิ่มขึ้น
- หนาเว็บที่ใชงานบน mobile device ยังคงใชงานยาก ,ไมมีการ search ใหใชงาน ชองคนหาที่มีไม
สามารถหาอะไรไดเลยใชงานไมได, link ภายในเว็บหลายสวนเปนลิงคตาย เปดไมได
- ชองสืบคน ยัง search หาไมได แบบที่ตองการ เชน Search คําวาพิษ ฐานพิษก็ไมขึ้น แตก็ทําไดดีมากแลว
นาสนใจมากคะ เปนกําลังใจใหนะคะ
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหกวางขวาง และชี้ใหเห็นประโยชนในการนําขอมูลไปใช
- ชองทางการเขาใชยังไมสะดวก มีขั้นตอนเยอะเกินไป
- อยากใหเขาถึงไดงาย ตอนนี้เว็บเขาไมไดเลย เลยไมไดอาน
*หมายเหตุ เนื่องจากวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เกิดปญหาหนา Home page ไมโชวหนาเว็บไซต เนื่องจาก
ตัวโปรแกรมเกิดการอัพเดทเวอรชั่นอัตโนมัติ แตไดแกไขในการประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอความอนุเคราะหตั้งคาใหมเรียบรอยแลว
....................................................................................................................................................................................

รูปภาพประกอบการติดโบรชัวรประชาสัมพันธคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล (Web Portal)
การนํา QR code ติดบอรดประชาสัมพันธชองทางการเขาใช Web Portal และประชาสัมพันธการตอบแบบ
สํารวจความพึงพอใจ Web Portal ตามบอรดทางเดินตึกบรรรยาย L1 และ L2

