
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
ของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร ส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจำกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีผู้ใช้บริกำรภำยตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จ ำนวน 164 ชุด 
 
ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 33.54 
รองลงมำ คือ นักศึกษำระดับปรญิญำตรี คดิเป็นร้อยละ 21.34 อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 18.29 และนกัศึกษำ ป.โท/เอก  
คิดเป็นร้อยละ 17.68 ดังตำรำงที่ 1 

 ตำรำงที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมประเภท 
ประเภท จ ำนวน ร้อยละ 

นักศึกษำระดับปริญญำตร ี 35 21.34 
นักศึกษำ ป.โท/เอก 29 17.68 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 55 33.54 
อำจำรย ์ 30 18.29 

รวม 164 100 
 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  
แบ่งออกเป็น 5 ด้ำนใหญ่ ๆ คือ ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ด้ำนบุคลำกร 

ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ด้ำนควำมผูกพันกับห้องสมุด ก ำหนดเป็นระดับคะแนนควำมพึง
พอใจเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนระหวำ่ง 1.00 – 1.50 คือ ระดับน้อยท่ีสุด 
คะแนนระหวำ่ง 1.51 – 2.50 คือ ระดับน้อย 
คะแนนระหวำ่ง 2.51 – 3.50 คือ ระดับปำนกลำง 
คะแนนระหวำ่ง 3.51 – 4.50 คือ ระดับมำก 
คะแนนระหวำ่ง 4.51 – 5.00 คือ ระดับมำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยรวม 

รำยกำร จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย Std. 
Deviation 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด 
          1.1 กำรสืบข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดใช้งำนง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว 

 4.35  

          1.2 หนังสือท่ีให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน  4.32  
          1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน 

 4.34  

          1.4 วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)ท่ีให้บริกำรตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน 

 4.32  

          1.5 ฐำนข้อมูลออนไลน์ (E-Databases) ที่ให้บริกำรครอบคลุมทุก
สำขำวิชำ 

 4.23  

2. ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด 
          2.1 บริกำรยืมคืน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  4.63  
          2.2 บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  4.63  
          2.3 บริกำรตอบค ำถำม สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  4.56  
          2.4 บริกำรส่งหนังสือ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  4.64  

3. ด้ำนบุคลำกร 
          3.1 มีควำมกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริกำร  4.59  
          3.2 บริกำรด้วยควำมสุภำพและด้วยกริิยำมำรยำทท่ีดี  4.63  
          3.3 บริกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ  4.63  
          3.4 สำมำรถสื่อสำรและแนะน ำบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้เข้ำใจ
ปฏิบัติตำมได ้

 4.62  

4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
          4.1 ควำมทั่วถึงของ Wi-Fi ภำยในห้องสมดุ  4.43  
          4.2 มีบริกำรอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น หูฟัง ไอแพด พำวเวอร์
แบงค์ ปลั๊กไฟ ให้ยืม 

 4.43  

          4.3 ควำมพร้อมของระบบควำมปลอดภัย ทำงหนีไฟ เครื่องดับเพลิง  4.54  
          4.4 กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ด ำเนินกำรได้อยำ่ง
เหมำะสม 

 4.48  

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้  



รำยกำร จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย Std. 
Deviation 

          5.1 ช่องทำงกำรประชำสมัพันธ์ครอบคลมุทั่วถึง และหลำกหลำย เช่น  
               Website, Facebook, Line, Twitter, E-mail ฯลฯ 

 4.43  

          5.2 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับบริกำร กิจกรรมและทรัพยำกร  4.46  
          5.3 เนื้อหำข่ำวประชำสัมพันธ์น่ำสนใจและมีประโยชน ์  4.41  
          5.4 ป้ำยและสื่อประชำสมัพันธ์แนะน ำต่ำง ๆ มีควำมชัดเจน  4.43  

6. ด้ำนควำมผูกพันกับห้องสมุด 
          6.1 ท่ำนจะบอกต่อหรือแนะน ำคนอื่น ๆ ให้มำใช้บริกำรห้องสมุด  4.55  
          6.2 แม้ได้รับข่ำวสำรไม่ดเีกี่ยวกับห้องสมุด แต่ท่ำนยืนยันที่จะใช้บริกำร
ต่อไป 

 4.45  

          6.3 ท่ำนจะพูดกับคนอ่ืน ๆ ในทำงที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด  4.51  
 
อภิปรำยผล  

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 โดยมีควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน เรียงตำมล ำดับ 

ดั้งนี ้ 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ซึ่งพอใจล ำดับแรก คือ กำรสืบข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซตห์้องสมดุ

ใช้งำนง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมำคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) ที่ให้บริกำรตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้ใช้งำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 หนังสือที่ให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 วำรสำร

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่ให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 และฐำนข้อมูลออนไลน์ (E-

Databases) ที่ให้บริกำรครอบคลุมทุกสำขำวิชำ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ตำมล ำดับ 

2. ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ซึ่งพอใจล ำดับแรก คือ บริกำรส่งหนังสือ 

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 รองลงมำคือ บริกำรยืมคืน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 

และบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 และบริกำรตอบค ำถำม สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ตำมล ำดับ 

3. ด้ำนบุคลำกร มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ซึ่งพอใจล ำดับแรก คือ บริกำรด้วยควำมสุภำพและด้วยกิริยำมำรยำทที่ดี และ

บริกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ 4.63 รองลงมำ คือ สำมำรถสื่อสำรและแนะน ำ

บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้เข้ำใจปฏิบัติตำมได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 และมีควำมกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริกำร มีคะแนน

เฉลี่ย 4.59 ตำมล ำดับ 

4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ซึ่งพอใจล ำดับแรก คือ ควำมพร้อมของระบบควำม

ปลอดภัย ทำงหนีไฟ เครื่องดับเพลิง มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 รองลงมำ  คือ กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 



ด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ควำมทั่วถึงของ Wi-Fi ภำยในห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 และมีบริกำร

อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น หูฟัง ไอแพด พำวเวอร์แบงค์ ปลั๊กไฟ ให้ยืม คะแนนเฉลี่ย 4.43 ตำมล ำดับ 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ซึ่งพอใจล ำดับแรกคือ มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับบริกำร 

กิจกรรมและทรัพยำกร มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 รองลงมำ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วถึง และหลำกหลำย เช่น 

Website, Facebook, Line, Twitter, E-mail ฯลฯ และป้ำยและสื่อประชำสัมพันธ์แนะน ำต่ำง ๆ มีควำมชัดเจน มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกัน คือ 4.43 และเนื้อหำข่ำวประชำสัมพันธ์น่ำสนใจและมีประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ตำมล ำดับ 

6. ด้ำนควำมผูกพันกับห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ซึ่งพอใจล ำดับแรกคือ ท่ำนจะบอกต่อหรือแนะน ำคนอ่ืน ๆ ให้

มำใช้บริกำรห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 รองลงมำ ท่ำนจะพูดกับคนอ่ืน ๆ ในทำงที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 

และแม้ได้รับข่ำวสำรไม่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด แต่ท่ำนยืนยันท่ีจะใช้บริกำรต่อไป มีค่ำเฉลี่ย 4.45 ตำมล ำดับ 

ข้อเสนอแนะ/ควำมไม่พึงพอใจ/ค ำชม ควำมพึงพอใจปี 2565 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด 

ล ำดับ ชื่อเร่ือง ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ ค ำชม 
1 อยำกให้หนังสือทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงประเทศค่ะ   1   
2 อยำกให้มีฟอร์มส ำหรับกำรกรอกแนะน ำหนังสือได้โดยง่ำย  1   
3 ฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนต่ำง ๆ    1   
4 อยำกให้มีหนังสือฝึกหดั IELTS Cambridge ครบทุกเลม่และมี

หลำยชุด เพรำะไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำนของนักศึกษำ    
1 1  

5 อยำกให้ทำงห้องสมุดมีกำรอัพเดทหนังสือ ต ำรำที่มีควำมใหม่
มำกขึ้น จะได้เป็นทำงเลือกในกำรค้นคว้ำและอ่ำนเพิ่มเตมิค่ะ 
อีกทั้งอยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยซือ้ลิขสิทธิ์ฐำนข้อมูลระดบัชำติ
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรสืบค้นงำนวิจัยในปัจจุบันเข้ำถึงยำก
มำก ท ำให้นักศึกษำพลำดโอกำสในกำรรับข้อมลูใหม่ ๆ     

1 1  

6 หนังสือวรรณกรรมใหม่ๆ  ยังไม่หลำกหลำย      1  
7 หำหนังสือไม่พบบ่อย บำงฉบับไมม่ีแล้วแต่ยังปรำกฎในหน้ำ

ให้ยืม     
 1  

8 อยำกให้มีหนังสือท่ัวไป หรืออ่ำนนอกเวลำมำกกว่ำนี้     1   
9 อยำกให้สำมำรถค้นหำฐำนข้อมลูวทิยำนิพนธ์ของ มอ.จำก

ภำยนอก แบบฉบับเตม็ได้ด้วยนะครับ    
1   

10 อยำกให้เปิดโซนอ่ำนหนังสือท่ีเป็นห้องส่วนตัวเร็วๆ    1   
11 ณ ตอนนี้คิดว่ำเพียงพอแล้ว    พร้อมให้แก่ผู้ใช้บริกำรครบ       8 
12 อยำกให้ทรัพยำกรมเีพียงพอต่อควำมต้องกำรมำกกว่ำนี้ ในบำง

ช่วงเวลำคนเยอะ หูฟัง ไมเ่พียงพอต่อกำรใช้งำน รวมไปถึงโตะ๊
และเก้ำอี้อ่ำนหนังสือ     

1 1  

13 มีหลำกหลำยรูปแบบ เพียงพอ และ ทันสมัย       2 



14 ให้มีหนังสือ วำรสำรทำงสตัวแพทย์ และวิทยำศำสตร์พื้นฐำนที่
เป็นแบบออนไลน์ใหเ้พิ่มมำกข้ึน และควรเสนอให้หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องของประเทศบอกรับ web of Science ต่อไป     

1   

15 อยำกให้มีหนังสือหลำกหลำยกว่ำนี้ อยำกให้มีหนังสือ update 
มำกกว่ำน้ีครับ อำจมหีนังสืออ่ำนหมวดกำรลงทุนเข้ำมำเพิ่มด้วย
ก็ดีครับ     

2   

16 มีรำงวัลหรือประกำศนียบัตรให้กบัคนท่ียืมหนังสือบ่อย ๆ     1   
17 ควรมีกำรเปิดให้นักศึกษำเขำ้ไปคน้หำหนังด้วยตนเองเพรำะกำร

ค้นหน้ำในเว็ป opac ท ำได้ยำกหำไม่เจอตีงกับสิ่งที่ต้องกำรจะ
ค้นหำจริงๆ      

1 1  

18 จัดกิจกรรมหรือสื่อปชส. 10 อันดับน่ำอ่ำน ให้บุคลำกร ใน ม.
สงขลำนครินทร์ทรำบ ทำงสื่อต่ำงๆ      

1   

19 มีฐำนข้อมูลดำ้นสังคมศำสตร์น้อยเกินไป เมื่อเทยีบกับสำย
วิทยำศำสตร์     

 1  

20 อยำกให้ใช้ฐำนข้อมูล CNKI ได้      1   
21 มีหนังสือใหม่หำย ซึ่งเหตุกำรณ์นีไ้ม่ควรจะเกิดขึ้น     บำงครั้งใน

เเจ้งระบบมีตัวเล่มเเต่จริงๆเเล้วไมม่ี      
 2  

22 เพิ่มวำรสำรภำษำอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพื่อช่วยในกำรสืบค้นให้สะดวกมำกยิ่งขึ้น     

1   

23 อยำกให้มีกำรอัพเดทรำยกำรหนังสือของแต่ละสำขำวิชำเพื่อ
รับรู้ทรัพยำกรใหม่  เพิ่มหนังสือท่ีทันสมัย        

2   

24 อยำกให้มีหนังสือเป็น e-book ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกท่ี ถึงแม้จะ
ไม่ได้ยืมหนังสือ ณ ห้องสมดุ      

1   

25 อยำกให้มีหนังสือพัฒนำตัวเองมำกกว่ำนี้      1   
26 e-journal บำงฉบับยังต้องจ่ำยเงิน ถ้ำฟรีหมดได้ก็จะเป็น

ประโยชน์      
1   

27 ควรเพิ่มกำรจัดหำหนังสือ textbook ให้เพียงพอส ำหรับควำม
ต้องกำร     

1   

28 แนวโน้มกำรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนกิส์มำกข้ึน     1   
29 อยำกให้มีหนังสือภำษำจีนและหนงัสือทำงด้ำนจีนศึกษำมำกข้ึน 

(รวมถึงหนังสือในกลุ่มด้ำนมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์)     
1   

30 เรื่องกำรรับวำรสำร กำรสืบค้นเพือ่กำรอ้ำงอิง หรือศึกษำ  
นับวันลดลงทุกที เเละเเคบลงเรื่อยๆ  กลำยเป็นกำรค้นข้อมลู 
ต้องใช้ระบบ Scihub เรยีกได้ว่ำไม่ถูกต้องมำกนักกันเยอะใน
สำยวิชำกำร เพรำะกำรสืบค้นเเบบถูกต้องไม่เอื้ออ ำนวยเเละเข้ำ
ไม่ถึง (อำจจะด้วยนโยบำยของมหำวิทยำลัย ยกเลิกกำรรับ
วำรสำรลงเรื่อยๆ) ซึ่งไม่ใช่ควำมผดิของห้องสมุด  เเต่ก็นำ่อ่อน

 1  



ใจส ำหรับหลำยๆสิ่ง รวมถึงกำรสบืค้นของ นศ. ด้วยเช่นเมื่อค้น
ไม่ค้นไม่ได้ ทุกคนก็ไปหำ Scihub ซึ่งบำงครั้ง Scihub ก็ใช้ไม่ได้  

31 เนื่องจำกฐำนข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลถูกยกเลิก ดังนั้นมีปัญหำใน
กำรสืบค้นวำรสำรอย่ำงถูกกฏหมำย       

 1  

32 อยำกให้เพิ่มทรัพยำกรด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์  และ
ส ำหรับหนังสืออ่ำนเลย อยำกให้มหีนังสือแนวฆำตกรรม สืบสวน
สอบสวนใหม่ๆ  มำเพิ่ม        

2   

33 ช่วงโควิดเข้ำถึงยำกเล็กน้อยคะ        1  
34 ควำมไมห่ลำกหลำยของหนังสือ       1  
35 หำกให้ renew ไดไ้มจ่ ำกัดจ ำนวนครั้ง จะเพิ่มควำมสะดวก

ยิ่งข้ึน      
1   

36 ระบบจองห้องอ่ำนหนังสือใช้ไม่ไดบ้่อยๆ ควรแก้ไขใหร้ะบบมี
ควำมเสถยีรมำกขึ้น       

 1  

 

2. ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด 

ล ำดับ ชื่อเร่ือง ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ ค ำชม 
1 อยำกให้มีกิจกรรมทุกเดือน  1   
2 อยำกให้ด้ำนนอกของห้องสมุดมีบริกำรปลั๊กไฟเพิ่มมำกขึ้นกว่ำนี้  1   
3 อยำกให้มีบริกำรแนะน ำหนังสือแต่ละหมวดหมู่   1   
4 อยำกให้มีเวลำในกำรยืมหนังสือหอ้งสมุดช่วงโควิดมีกำรยืมซ้ ำได้

มำกกว่ำน้ีเพรำะกลัวกำรไปห้องสมุดหรือระหว่ำงเดินทำงมำกๆ
ค่ะช่วงนี้      

1   

5 อยำกให้สำมำรถไปหำหนังสือเองได้ ส่งเสริมกำรยืมแบบ
อัตโนมัติกับเครื่องมำกกว่ำกำรยืมกับบุคลำกรเพื่อลดกำรสมัผสั      

1   

6 ปิดบริกำรเร็วเกินไป       1  
7 อยำกให้มีกำรเปดิบริกำรช่วงสอบแบบ24ช่ัวโมงเหมือน

มหำวิทยำลยัอื่นๆ      
1   

8 พี ่ๆ เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรค้นหำหนังสือไดด้ีมำก
อัธยำศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ     

  1 

9 ที่ก้ันโควิด ประจ ำโตะ้อ่ำนหนังสือ      1   
10 มีบริกำรที่หลำกหลำย และปรับเขำ้กับแนวกำรด ำเนินชีวิตแบบ 

new normal       
  1 

11 ดีมำกครับในภำพรวมของกำรบริกำร   16 
12 จัดกิจกรรม ดูหนัง หรือ book club ให้มำแลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน       1   
13 อยำกให้มีป้ำยแนะน ำกำรใช้ต่ำง ๆ มีป้ำยหรือแอพส ำหรบั

แนะน ำกำรใช้งำนห้องสมุดโดยง่ำย/มสีื่อข้ันตอนกำรให้บริกำร
ทรำบ แบบสั้นๆ          

3   



14 อยำกให้ค้นหำหนังสือเองได้       1   
15 เคยท ำกำรยมืหนังสือระหว่ำงห้องสมุด จนท แจ้งให้จ่ำยเงิน

จ ำนวนห้ำสิบบำทเป็นค่ำธรรมเนียม เมื่อหนังสือว่ำงแล้วจะ
ติดต่อมำ แต่ไม่เคยไดร้ับกำรติดตอ่ และเสยีเงินห้ำสิบบำทไป
ฟรีๆ       

 1  

16 อยำกให้มีกำรบริกำรที่รวดเร็ว      1   
17 กิจกรรมกำรอบรมและเชื่อมเครือข่ำยผู่ใช้ผ่ำนทำง video 

conference ท ำได้ดีมำกข้ึน 
  1 

18 อยำกให้มีกำร renew ไดเ้กิน 4 ครั้ง      2   
19 ในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ-19 ที่มีกำรต้องใช้บริกำร scan เพื่อ

ตรวจเช็คผ่ำนระบบหมอพร้อมเข้ำใช้งำนห้องสมุด ต้องต่อแถว
รอคอยเพรำะมีกำรควบคุมจ ำนวนกำรเข้ำใช้บริกำร กำรจัดกำร
ส่วนน้ียังท ำไดไ้มไ่ด้ทั้งในส่วนระบบกำรจัดกำร เจ้ำหน้ำท่ี และ
กำรรับมือสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำที่ไม่พึงประสงค์      

  1 

20 ส ำหรับบคุลำกร (ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ ไม่มีโควิด) อยำกให้
เพิ่มระยะเวลำกำรยืมให้มำกกว่ำ 7 วัน       

1   

21 ควรมีเว็บไซต์ที่ง่ำยต่อกำรใช้งำนและมผีู้ดูแลระบบเฟสบุค๊ 
หอสมุดที่ท ำคอนเทนต์ประชำสัมพันธ์เชิงรุก กระตุ้นให้นศ.เข้ำ
ใช้บริกำร หอสมดุควรจดักิจกรรมรณรงค์ให้นศ.รักกำรอ่ำน        

1   

 

3. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 

ล ำดับ ชื่อเร่ือง ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ ค ำชม 
1 บริกำรดมีำกค่ะ/พี่บุคลำกรดูแลและใส่ใจ/ท ำงำนด้วยจติบริกำร    

มีควำมเป็นกันเอง/สภุำพเรียบร้อย/บริกำรอย่ำงมืออำชีพ     
ตอบค ำถำมชัดเจน/บุคลำกรหำหนังสือให้อย่ำงรวดเร็ว 
ประทับใจมำก      

  30 

2 พี่ๆเจ้ำหน้ำท่ีน่ำรัก พูดเพรำะ อัธยำศัยดีมำกๆเลยคะ่ ยิ่งพี่แอด
มิน ตอบค ำถำมคอยหำวิธีแก้ระหว่ำงที่ห้องสมุดปิดฉุกเฉินเพรำะ
บุคลำกรติดโควิด แล้วหนูจะไปคืนหนังสือไมไ่ด้ พี่แอดมินก็คอย
แก้ปัญหำตรงนี้ให้หนูกับเพื่อนด้วยค่ะ      

  2 

3 อยำกให้ช่วยดูแลผู้ใช้ที่ไม่เคยมำใช้ห้อง      1   
4 มีพนักงำนเพียงพอส ำหรับกำรใหบ้ริกำร     1   
5 พนักงำนบำงท่ำนควรมีใจบริกำรและสื่อสำรด้วยควำมเต็มใจ 

บำงครั้งผู้ใช้บริกำรสอบถำมเนื่องจำกควำมไม่รู้ ไม่ใช่ไร้ควำมรู้
ในกำรศึกษำด้วยตนเองก่อน      

 1  

 



4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ล ำดับ ชื่อเร่ือง ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ ค ำชม 
1 สถำนท่ีสะดวกสบำยเหมำะกับกำรอยู่ห้องสมดุมีควำมทันสมัย 

เหมำะสมกับกำรใช้งำน/ดีแล้วครบั 
16   

2 แอร์หนำวไป/อยำกให้ลดแอรล์ง  6  
3 อยำกให้แอร์เย็นกว่ำนี/้เปิดแอร์ให้เย็นกว่ำนี้     2   
4 อยำกให้แอร์เย็นเท่ำๆกัน ในทุกๆ ช้ัน      1   
5 อยำกให้ทำงหน่วยงำนขยำยเวลำในกำรเปิด-ปดิให้นำนข้ึน

เหมือนเมื่อก่อนค่ะ บำงครั้งในเวลำรำชกำรไม่สำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรได้     

1   

6 อยำกใหมีกำรยมืไอแพดได้     1   
7 น่ำจะมลีิฟต์ให้ผู้ใช้บริกำรขึ้นไปยังช้ัน 1 ได้เลย    1   
8 ปลั๊กในบำงจุดยังใช้งำนไม่ได้ ปลั๊กไฟท่ีโต๊ะอ่ำนหนังสือน้อย/บำง

ต ำแหน่งเต้ำเสียบใช้งำนไม่ได้       
2   

9 อยำกให้มีโซนอ่ำนหนังสือท่ีเพิม่ขึ้น เนื่องจำกช่วงสอบ โต๊ะอ่ำน
หนังสือและเกำ้อี้ไมเ่พียงพอต่อควำมต้องกำร ท ำให้ต้องออกไป
อ่ำนด้ำนนอก และเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโควิด19  /และอยำกให้
เปิดให้บริกำรพื้นท่ีทั่วทั้งช้ันค่ะ 

2   

10 อยำกให้มีคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึง่ใช้ส ำหรับซ้อม E-sport     1   
11 อยำกให้มีโซนพูดคยุถกเถียงกับเพือ่นแบบเสียงดังได้     1   
12 มีห้องและอุปกรณ์เพียงพอต่อส ำหรับกำรเช่ำ/ยืม      1   
13 พื้นที่ด้ำนในและพื้นที่โตะ๊หนังอ่ำนหนังสือท่ีระเบยีง ควรมี

ช่วงเวลำท ำควำมสะอำด เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน     
1   

14 ควรมีบริกำรกระดำษช ำระ หรือขำยกระดำษช ำก็ได้      1   
15 ไม่ค่อยได้เข้ำไป เนื่องจำกจอดรถยำก         2 
16 สถำนท่ีมีควำมสะอำด   4 
17 อยำกให้มีกำรจดักำรบริกำรให้พ้ืนที่ส ำหรับโซนนักศึกษำ      1   
18 ช่ืนชมกำรปรับให้เป็น green building / green library        1 
19 ที่ก้ันนั่งอ่ำนหนังสือ    1   
20 เก้ำอี้มีเบำะช ำรุดและรอบขำดกรณีที่น่ังบ้ำงครั้งมีควำมชื้นพอไป

นั่งก้นเปียกไปด้วย      
 2  

21 ควรตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องสมดุที่มีกำรช ำรุด และรบีปรับปรุง
แก้ไข เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ใช้ เช่น กระดำนในห้องติว
หนังสือช้ัน 5      

1   

22 ควรมี silent reading area, seating plan มำกกว่ำน้ี ควรจัด
ให้มีหนังสือมำกกว่ำนี้     

   1 
 

23 อยำกให้มีสถำนท่ีผ่อนคลำย เล่นเกม    1   



24 ล ำโพงดังมำกบำงช่วง      1  
25 อยำกให้มีร้ำนคำเฟ่เล็กๆ บริกำรขำยเครื่องดืม่ในห้องสมุด/

อยำกให้สำมำรถน ำกำแฟเข้ำไปกนิได้           
2   

26 อุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่ำงใช้งำนได้สะดวกมำกค่ะ       1 
27 อยำกให้คอมท ำงำนไวกว่ำนี้     1   
28 สัญญำณไวไฟช้ัน3 ไม่ค่อยสเถียร     1   

   

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช ้

ล ำดับ ชื่อเร่ือง ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ ค ำชม 
1 มีกำรสื่อสำรที่ชัดเจนมำก/ ตอบขอ้ซักถำมจำกผู้ใช้บริกำรด้วย

ควำมเตม็ใจ     
  2 

2 สื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกยิง่ขึ้น       1 
3 พี่แอดมิน แอคทีฟมำก ๆ สำมำรถอ่ำนเนื้อหำบนเฟสบุ๊ค 

น ำเสนอหนังสือท่ีเหมำะกับสถำนกำรณไ์ด้ดคี่ะ     
  1 

4 ชอบกำรสื่อสำรทำง line officials อยำกเห็นคลิปติ๊กต๊อกอีกค่ะ      1 
5 ดแีล้วครับ/มีควำมพึงพอใจในกำรสื่อสำรค่ะ       14 
6 เข้ำใจง่ำย ใช้ภำษำไม่เป็นทำงกำรมำกค่ะ       3 
7 ให้มีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนือ่ง และหำบุคคลทีเ่ป็น

นักเขียน มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน     
1   

8 พูดเพรำะๆ พูดมีหำงเสียง และไมใ่ช้อำรมณ์      2  
9 ช่วงเปิด ปิด ไม่ค่อยชัดเจน ผู้ใช้มำผิดพลำดบ่อยครั้ง      1  
10 กำรสื่อสำรเรื่องกำรป้องกัน COVID ไม่ดี/ไมสุ่ภำพ มีควำม

เหลื่อมล้ ำกับคนที่มมีือถือ/ไม่มีมือถือ     
 1  

11 ชอบที่เเนะน ำในสิ่งท่ีต้องกำรได้ครบถ้วนสมบูรณ์       1 
12 อยำกให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ให้เข้ำถึงง่ำย    1   
13 ในกำรนั่งท่ีโต๊ะ บนโตะ๊ได้มีคิวอำรโ์ค้ดให้กดจองโต๊ะได้ก่อน หรือ

ว่ำในเว็บสำมำรถจองโต๊ะได้ก่อน แต่พอไปถึงมีคนอื่นน่ังอยู่ อำจ
เกิดจำกกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรยังไม่มำกพอค่ะ    

 1  

14 ยังไม่ดี เช่น กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรยืม ไม่ได้แจ้งให้ผู้ยมืทรำบ
ล่วงหน้ำ    

 1  

15 ควรเพิ่มกำรสื่อสำรโดยแจ้งข่ำวไปที่ ปชส ของแต่ละคณะเพื่อให้
ช่วยในกำร ปชส อีกช่องทำง     

1   

16 ควรสื่อสำรเชิงรุก สร้ำงสรรค์ ลดควำมเป็นพิธีกำร มีกิจกรรม
ให้นศ. สื่อสำรเชิงพิธีกำรจะไม่สำมำรถเข้ำถึงนศ.ยุคใหม่ได้     

1   

 

 



ประเด็นควำมไม่พึงพอใจ สำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
   หนังสือ 

1.1 ควำมไม่หลำกหลำยของหนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศและไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน เช่น หนังสือ IELTS 
Cambridge ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีหลำย ๆ ชุด ต้องกำรให้มีหนังสือวรรณกรรมใหม่ ๆ ท่ีหลำกหลำย 

1.2 หนังสือหำยและหำทรัพยำกรไม่เจอ โดยผู้ใช้บริกำรไม่พอใจเนื่องจำกหำหนังสือไม่พบบ่อย บำงฉบับไม่มีตัวเล่มแต่ยัง
ปรำกฎข้อมูลในระบบ opac  รวมทั้งบำงครั้งหนังสือใหม่หำย ท ำให้ไม่สำมำรถยืมได้   

1.3 ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 เข้ำถึงหนังสือยำก  และควรให้นักศึกษำเข้ำไปค้นหำหนังด้วยตนเองเพรำะกำรค้นหน้ำopac 
ท ำได้ยำกหำไม่เจอไม่ตรงกับสิ่งท่ีต้องกำรจะค้นหำจริงๆ   

ฐำนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์      
1.4  ต้องกำรให้ทำงมหำวิทยำลัยซื้อลิขสิทธิ์ฐำนข้อมูลระดับชำติเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและมี

ประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรสืบค้นงำนวิจัยในปัจจุบันเข้ำถึงยำกมำก ท ำให้นักศึกษำพลำดโอกำสในกำรรับข้อมูลใหม่ ๆ 
1.5  ต้องกำรให้บอกรับวำรสำร เพื่อกำรสืบค้นกำรอ้ำงอิงหรือศึกษำ  ทุกวันนี้ต้องใช้ระบบ Scihub ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลที่ไม่

ถูกต้องมำกนักในสำยวิชำกำร (อำจจะด้วยนโยบำยของมหำวิทยำลัย ยกเลิกกำรรับวำรสำรลงเรื่อยๆ) ซึ่งไม่ใช่ควำมผิด
ของห้องสมุด  เเต่ก็น่ำอ่อนใจส ำหรับหลำย ๆ สิ่ง รวมถึงกำรสืบค้นของ นศ. ด้วยเช่นเมื่อค้นไม่ค้นไม่ได้ ทุกคนก็ไปหำ 
Scihub ซึ่งบำงครั้ง Scihub ก็ใช้ไม่ได้ /เนื่องจำกฐำนข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลถูกยกเลิก ดังนั้นมีปัญหำในกำรสืบค้น
วำรสำรอย่ำงถูกกฏหมำย       

1.6  มีฐำนข้อมูลด้ำนสังคมศำสตร์น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับสำยวิทยำศำสตร์    
2. ด้ำนบริกำร/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด 

2.1 วันเวลำเปดิ-ปิดบริกำรของส ำนักฯ คือ มีกำรปิดบริกำรเร็วเกินไป  และไม่พึงพอใจในกำรให้บริกำรยมืระหว่ำงห้องสมุด 

2.2 บริกำรยมืระหว่ำงห้องสมุด โดยผู้ใช้บริกำรแจ้งว่ำเคยท ำกำรยืมหนังสือระหว่ำงห้องสมุด เจำ้หน้ำท่ีแจง้ให้จ่ำยเงินจ ำนวน

ห้ำสิบบำทเป็นคำ่ธรรมเนียม เมื่อหนังสือว่ำงแล้วจะตดิต่อมำ แต่ไมเ่คยได้รับกำรติดต่อ และเสียเงินหำ้สิบบำทไปฟรี ๆ    

2.3 ระบบจองห้องอ่ำนหนังสือใช้ไม่ไดบ้่อยๆ ควรแก้ไขใหร้ะบบมคีวำมเสถียรมำกข้ึน        

3. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 

3.1 พนักงำนบำงท่ำนควรมีใจบริกำรและสื่อสำรด้วยควำมเต็มใจ บำงครัง้ผู้ใช้บริกำรสอบถำมเนื่องจำกควำมไมรู่้ ไม่ใช่ไร้

ควำมรู้ในกำรศึกษำด้วยตนเองก่อน        

4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

4.1 ผู้ใช้บริกำรมีควำมไม่พึงพอใจในเรื่องของสภำพอำกำศในส ำนักฯ โดยแจ้งว่ำอำกำศหรืออุณหภูมภิำยในส ำนักฯ เย็น

และหนำวเกินไป ต้องกำรใหม้ีกำรปรับอุณหภูมิให้พอดีหรือลดลง 

4.2 เก้ำอีห้รือท่ีนั่ง มีกำรช ำรดุ เช่น ขำด บ้ำงครั้งมีควำมชื้น ท ำให้กำรนั่งไม่สะดวกสบำย ท ำให้ก้นเปียก กำรประกำศเตือน

ในบำงครั้งล ำโพงดังมำก รบกวนกำรใช้บริกำรและอ่ำนหนังสือ     

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช ้

5.1 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำทีพู่ดเพรำะๆ พูดมีหำงเสียง และไม่ใช้อำรมณ์     
5.2 กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรใน โดยเฉพำะกำรให้ข้อมูลเรื่องเวลำเปิด-ปิด บริกำรของส ำนักฯ ไม่ค่อยมีควำมชัดเจน ท ำ

ให้ผู้ใช้บริกำรมำผิดพลำดบ่อยครั้ง และกำรสื่อสำรในเรื่องกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ    



5.3 เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรเรื่องกำรป้องกัน COVID ไม่ดี/ไม่สุภำพ มีควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงผู้ใช้บริกำรที่มีมือถือและ
ผู้ใช้บริกำรที่ไม่มีมือถือ 

5.4 กำรจองโต๊ะนั่งอ่ำนหนังสือ โดยบนโต๊ะได้มีคิวอำร์โค้ดให้กดจองโต๊ะได้ก่อน หรือว่ำในเว็บสำมำรถจองโต๊ะได้ก่อน แต่
พอไปถึงมีคนอื่นนั่งโต๊ะที่ได้ท ำกำรจองไว้  


