
สรุปความพึงพอใจของผูเ้ยีย่มชม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 



1. 
 

 
 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ เป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แบบส ารวจความพึงพอใจของศูนย์
ศึกษาฯแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจค่อนข้าง
น้อย และพึงพอใจน้อย  

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า ผู้ที่เข้า
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอาชีพท าการเกษตรมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา 
และ อาชีพรับราชการ  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมส่วนใหญ่ คือการเพ่ิมพูนความรู้ และการน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพ  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
1) การประสานและอ านวยความสะดวก 2) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3) สิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์ฯ 
4) คุณภาพการให้บริการ  และ 5) ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ  

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม มีดังนี้ ความพึงพอใจในเรื่องของการประสานและอ านวย
ความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เกือบ 100% จากกลุ่มผู้มาใช้
บริการทั้งหมด ส าหรับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้มารับบริการจากศูนย์ศึกษาฯ ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมาก รองลงมาคือค่อนข้างมาก และพึงพอใจระดับปานกลาง ตามล าดับ ส าหรับเรื่องสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในศูนย์ศึกษาฯ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก เช่นกัน ในเรื่องความ 
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ศึกษาฯ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ ผลจากการประเมิน พบว่า ผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจมากและสามารถน าความรู้ที่ได้มาท าประโยชน์  โดยภาพรวมของความพึงพอใจ ในการ
ใช้บริการภายในศูนย์ศึกษาฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแผนภูมิและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 

สรุปความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 จังหวัดสกลนครประจ าปีงบประมาณ 2563 



2. 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 นิทรรศการให้ความรู้ยังน้อยไปนิด แต่ภาพรวมถือว่ามีความรู้หลากหลายให้ศึกษา 

 ควรมีอาหารจ าหน่ายให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

 ควรประชาสัมพันธ์ ให้ทุกสถานศึกษา ต้องมาศึกษาดูงานด้วย ที่นี่คือรวมอาชีพ ควรสนับสนุนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ด้านอาชีพ จัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกอยากเข้ามาชม 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ให้บริการและต้อนรับดีมากค่ะ 

 อยากให้มีโครงการที่ดีแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เช่น เรื่องของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 

 

 

77.10%

12.20%

10.70%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนตุลาคม 2562

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง

40.00%

36.60%

23.40%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2562

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง



3. 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 อยากมาศึกษาดูงานทุกปี เพ่ือเก็บเก่ียวความรู้น าไปพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือศึกษาหรือต่อยอดตามรอยพ่อ
หลวงต่อไป 

 ต้อนรับดีมาก อธิบายเข้าใจง่าย ขอขอบคุณมากค่ะ 

 ขอให้พัฒนาต่อยอดโครงการฯ ให้ดีต่อไป 

 อยากให้เพ่ิมจ านวนรถราง เนื่องจากพานักเรียนมาจ านวนมาก เด็ก ๆ นั่งแออัดเกินไปหน่อย  
แต่โดยรวมแล้วดีมาก ๆ ครับ 

 โครงการที่จัดท าขึ้นควรมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ทันยุคทันสมัย แต่ยังคง
ด ารงไว้ตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้รุ่นหลังศึกษาต่อไป 

 พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ เพ่ือพ่อหลวงของเราครับ 

 ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
 

88.00%

12.00%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนธันวาคม 2562

มาก คอ่นขา้งมาก



4. 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ทางศูนย์ได้ให้การต้อนรับทางคณะครู โรงเรียนบ้านสองคอน ขอขอบพระคุณค่ะ ประทับใจค่ะ 

 สถานที่ดีเพียงพอและเหมาะสมกับการศึกษาดูงาน 

 ขอบคุณการแนะน าพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กล้าพันธุ์พืชที่ปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็มีราคา 

 วิทยากรพูดดี อธิบายดี ขอบคุณค่ะ ดูภาพวิดิโอแล้วจะเอาไปปรับใช้ในครัวเรือน 

 ขอให้โครงการนี้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 ชอบวิธีการเผยแพร่และจะน าความรู้ไปสู่ชุมชน 

 เอ้ือต่อการน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 
 ควรให้มีการทัศนศึกษาต่อไป 

 สมบูรณ์ดีมากค่ะ ประทับใจการต้อนรับจากที่ปรึกษาศูนย์ (คุณประสิทธิ์ สระกลาง)  
 อยากให้มีการฝึกอบรมแบบนี้ ไปสู่รุ่นต่อ ๆ ไป รุ่นเด็กจะได้รับความรู้ในหลายอย่างและก็ได้อบรมฝึก

ตนไปในตัวเองด้วย ขอบคุณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

 เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้เกษตรกรได้รับความรู้และเห็นความก้าวหน้าด้านการเกษตรและการใช้น้ า 

 ได้รับความรู้ในการปลูก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 อยากน าชาวบ้านมาศึกษาดูงานในโครงการดี ๆ แบบนี้อีก 

 
 

86.80%

13.20%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนมกราคม 2563

มาก คอ่นขา้งมาก



5. 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ปลูกฝังให้ผู้คนมีจิตรักธรรมชาติ 
 ควรปรับปรุงเสียงบรรยายประกอบเพราะยังไม่ค่อยชัด  

 อยากมีเวลาศึกษาในศูนย์ฯ ให้มากกว่านี้ และอยากกลับมาศึกษาหลักสูตรทีน่ี่แบบเต็มเวลา  
 ควรแจกเอกสารข้อมูลให้มากกว่านี้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการแอนเตอร์เทรนนิดหนึ่งเพ่ือความไม่น่าเบื่อ 

 ความเป็นอยู่พอเพียงต่อเศรษฐกิจ 

 เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่ดีมาก 

 มีโอกาสจะมาเยี่ยมชมอีก 

47.80%

28.30%

23.90%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนกุมภาพันธ ์2563

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง

38.80%

44.90%

16.30%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนมีนาคม 2563

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง



6. 
 

 ควรประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เนื่องจาก อ าเภอที่ห่างไกลไม่ทราบข้อมูล 
ขอบคุณค่ะ 

 การแนะน าสถานที่บรรยายให้ความรู้ ประทับใจในการให้บริการ และได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 

 ในบางครั้งตอบไม่ตรงค าถาม ดังนั้นการตอบให้ตรงประเด็นน่าจะท าให้กระชับเวลาได้มากกว่านี้  
 

 

 เดือนเมษายน – มิถุนายน ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีผู้เข้าศึกษาดูงานเพราะอยู่ในช่วงโรคระบาดของ 
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

 คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ให้เกษตรกรได้รับความรู้ และเห็นความก้าวหน้าด้านการเกษตรและใช้น้ า 

 ต้องการให้มีแมสแจกกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ 

 เป็นสถานที่ท่ีเหมาะให้นักเรียนมาเรียนนอกสถานที่ 
 

74.10%

17.20%

8.70%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง



7. 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ป้ายแสดง แผนผังภายในโครงการฯ มีจ านวนค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มจ านวนตามความเหมาะสม 
 อยากให้มีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น เช่น น าเสนอในรูปแบบ

ของละคร 
 ควรเตรียมพันธุ์พืช ไม้ผล ไว้เพ่ือแจกชาวบ้าน/ผู้มาศึกษาดูงาน ส าหรับน าไปปลูก 

 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอบคุณท่ีให้มาดู มีแต่ค าชม ที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้สร้างไว้ ทุกคนน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้เพ่ิมการตลาด หรือ รายรับ – รายจ่าย ที่เกิดข้ึนแต่ละกิจกรรม 

 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร ขอให้ศูนย์ภูพานฯ แห่งนี้อยู่คู่ประชาชนต่อไป  
 โครงการทั้ง 26 โครงการมีความเหมาะสม เกี่ยวกับเกษตรกรของภาคตะวันออกฉียงเหนือมาก 

82.80%

17.20%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนสิงหาคม 2563

มาก คอ่นขา้งมาก

67.50%

27.90%

4.60%

ความพงึพอใจในภาพรวม ประจ าเดอืนกันยายน 2563

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง


	ปก ภูพาน
	สรุปความพึงพอใจภูพานฯ

