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ผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์และผู้ใช้บริกำรภำยใน
ห้องสมุด ซึ่งได้รับแบบสอบถำมท้ังหมดจ ำนวน 410 ชุด 
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 

 ผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 
85.10 รองลงมำคือ บุคลำกรสำยสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 6.30  นักศึกษำระดับปริญญำโท/เอก คิดเป็นร้อย
ละ 4.40 และบุคลำกรสำยวิชำกำรคิดเป็นร้อยละ 4.10  ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประเภท 

 

 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
       แบ่งออกเป็น  5 ด้ำนใหญ่ ๆ คือ ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ ด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนกำร
สื่อสำรกับผู้ใช้ ผู้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ (SPSS) ซึ่ง
ก ำหนดเป็นระดับคะแนนควำมพึงพอใจเป็น  5 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนระหว่ำง  1.00 – 1.50   คือ  ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนระหว่ำง   1.51 –  2.50  คือ  ระดับน้อย 
  คะแนนระหว่ำง  2.51 – 3.50   คือ  ระดับปำนกลำง 
  คะแนนระหว่ำง   3.51  –  4.50 คือ  ระดับมำก 
  คะแนนระหว่ำง  4.51  – 5.00  คือ  ระดับมำกท่ีสุด 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำปริญญำตรี 349 85.10 
นักศึกษำ ป.โท/เอก 18 4.40 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 26 6.30 
อำจำรย์ 17 4.10 

รวม 410 100.00 
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ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม 

รายการ จ านวน ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่อออนไลน์ สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 3.87 .78 

1.1 มีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 

3.87 .71 

1.2 ตรงต่อควำมต้องกำร 
 

3.87 .71 

1.3 มีควำมทันสมัย 
 

3.84 .85 

1.4 มีบริกำรอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น หูฟัง ไอแพด พำวเวอร์แบงก ์ปลั๊กไฟ 
      ให้ยืม  

3.90 .86 

2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด  4.03 .77 

2.1. ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน เข้ำใจงำ่ย 
 

4.10 .77 

2.2  กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง และรวดเร็ว 
 

4.09 .75 

2.3  กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชัน้สำมำรถค้นหำได้งำ่ยและรวดเร็ว 
 

3.90 .80 

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  4.14 .73 

3.1 บุคลำกรให้บริกำรโดยกำรแต่งกำยและมบีุคลิกภำพที่เหมำะสม 
 

4.24 .66 

3.2 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและด้วยกิริยำมำรยำททีด่ี 
 

4.15 .74 

3.3 บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจมีควำมเป็นมิตร เต็มใจ 
      ช่วยเหลือ และมีควำมกระตอืรือร้น  

4.05 .78 

3.4 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
 

4.17 .75 

3.5 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถเช่ือถือได้แบบมืออำชีพ 
 

4.14 .73 

3.6 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำร 
 

4.06 .74 

3.7 บุคลำกรส่งมอบบริกำรได้ตรงตำมเวลำที่สญัญำกับผู้ใช้บริกำร 
 

4.15 .70 

4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  3.81 .83 

4.1  เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
 

3.73 .88 

4.2  จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณม์ีเพียงพอ 
 

3.62 .86 

4.3  เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์มสีภำพพร้อมใช้งำน 
 

3.63 .87 

4.4  ควำมสะอำดภำยในห้องสมุด 
 

4.25 .72 

5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช ้  3.85 .75 

5.1 เอกสำร แผ่นพับ และป้ำยแนะน ำกำรให้บริกำร มีควำมชัดเจน 
 

3.80 .73 
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      และเพียงพอ 

5.2 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับบริกำร กิจกรรมและทรัพยำกร 
     ห้องสมุดใหม่มีควำมสม่ ำเสมอ  

3.86 .77 

5.3 เนื้อหำข่ำวประชำสัมพันธ์น่ำสนใจและมีประโยชน์ 
 

3.89 .76 

                       รวม  3.94 .77 
 

 

อภิปรายผล      
        ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 (78.8%)  โดยมี
ควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 (77.4) ซึ่งพอใจล ำดับ 
แรกคือ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น หูฟัง ไอแพค พำวเวอร์แบงค์ ปลั๊กไฟ ให้ยืม มีคะแนนเฉลี่ย 3.90  
รองลงมำคือ มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร และตรงต่อควำมต้องกำร มีคะแนนเฉลี่ย 3.87   

2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 (80.6) ซึ่งพอใจล ำดับ
แรกคือ ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมำคือ  กำร
ให้บริกำรมีควำมถูกต้องและรวดเร็ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.09  

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 (82.8) ซึ่งพอใจล ำดับแรกคือ บุคลำกรให้บริกำร
โดยกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.24  รองลงมำคือ บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค โดยไม่เลือกปฏิบัติติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
 4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 (76.2) ซึ่งพอใจล ำดับแรกคือ ควำม
สะอำดภำยในห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  รองลงมำคือ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.73    

5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85  (77) ซึ่งพอใจล ำดับแรกคือ เนื้อหำข่ำวประชำสัมพันธ์
น่ำสนใจและมีประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมำคือ มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวกับบริกำร กิจกรรม
และทรัพยำกรห้องสมุดใหม่มีควำมสม่ ำเสมอ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.86  
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ตารางท่ี 3   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 
นักศึกษา

ปริญญาตร ี
นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

บุคลากร
สาย

วิชาการ 

บุคคล 
ภายนอก 

รวมทุกกลุ่ม 
 

1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด 
ได้แก่ หนังสือ วำรสำร สื่อ
โสตทัศน์ สื่อออนไลน์ สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

3.92 
 

3.77 3.53 

 

3.50 

 

- 3.87 

 

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน
กำรบริกำรของห้องสมุด 

4.10 3.92 3.69 3.92 - 4.03 

 
3. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.13 4.18 3.92 4.34 - 4.14 

4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

3.81 3.97 3.55 3.93 - 3.81 

5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำร 

3.85 3.82 3.71 4.04 - 3.85 

เฉลี่ยทุกด้านและทุกกลุ่ม 3.96 3.96 3.68 3.97 - 3.94 

 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแยกตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำรพบว่ำ  นักศึกษำปริญญำตรี นักศึกษำ

บัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยสนับสนุน และบุคลำกรสำยวิชำกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรของห้องสมุดสูงสุด
ทุกประเภท มีค่ำเฉลี่ย 4.13 4.18 3.92 และ 4.34 ตำมล ำดับ 

 

 นักศึกษำปริญญำตรี พึงพอใจด้ำนสถำนที/่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกน้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย  3.81 นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยสนับสนุน บุคลำกรสำยวิชำกำร พึงพอใจด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดน้อยที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ย 3.77 3.53 และ 3.50 ตำมล ำดับ  
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สรุปข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน 
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ  

1. อยำกให้ updates หนังสือให้ทันสมัย เช่น textbook  6 
2. อยำกให้มีหนังสือจิตวิทยำ ปรัชญำเพ่ิมมำกข้ึน 2 
3. หนังสือด้ำนนิติศำสตร์ควรอัพเดท 2 
4. อยำกให้เพ่ิมหนังสือนิยำย 2 
5. ควรมีหนังสือทำงด้ำนสังคมศำสตร์เพ่ิมข้ึน 1 
6. อยำกให้มีหนังสือจิตวิทยำ กำร์ตูนปรัชญำ และพัฒนำตนเอง 1 
7. อยำกให้มีหนังสือด้ำนรัฐศำสตร์ กำรเมือง 1 
8. หำทรัพยำกรใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน และมีกำรประกำศเม่ือทรัพยำกรใหม่เพ่ิม 1 
9. อยำกให้มี Board game  1 
10. ไม่เคยเห็น ไอแพค powerbank และปลั๊ก 1 
11. ขยำยเวลำปิด-เปิด 1 
12. หนังสือบำงเล่มช ำรุดควรได้รับกำรแก้ไข 1 
13. อยำกได้หนังสือทำงเภสัชกรรม version ใหม่ ๆ 1 
14. หนังสือคู่มือกำรท ำงำนประดิษฐ์ ปกิณกะต่ำงๆ 1 
15. อยำกให้อัพเดทนิยำยใหม่ 1 
16. ควรมีหนังสือหมวดเศรษฐศำสตร์ที่ใช้ในปัจจุบัน 1 
17.อยำกให้มีหนังสือของแต่ละคณะมำกกว่ำนี้ 1 
18.เน้นกำรเข้ำถึงวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีกำร update ข้อมูล 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1 

19. ควรปรับปรุงหนังสืออ้ำงอิงให้ทันสมัย 1 
20. หนังสือเก่ียวกับวิชำชีพค่อนข้ำงน้อย 1 
21.  ทรัพยำกรบำงสำขำซึ่งเป็นสำขำเฉพำะอำจจะไม่เพียงพอ ประกอบกับปริมำณกำร
ใช้งำนอำจจะยังมีน้อยอยู่ อำจจะเนื่องจำกปริมำณท่ีน้อยท ำให้เข้ำถึงหนังสือตัวเล่มได้
จ ำกัด เสนอแนะให้ซื้อเป็น E-book ที่สำมำรถใช้งำนพร้อมกันได้หลำยๆคน เพียงแค่มี
กำร log in ผ่ำน internet เปน็กำรช่วยลดพ้ืนที่ในกำรเก็บตัวเล่มในอนำคตด้วย 

1 

22.  หนังสือที่ต้องกำรมีหนังสือ แต่ไม่ตัวเล่มจริง 1 
23. ควรมีกำรเช็คสภำพเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆ เพรำะ คอมพิวเตอร์บำงเครื่องเปิดไม่
ติด เข้ำล็อกอินไม่ได้ และชอบมีโปรแกรมอัพเดทข้ึนมำทุกครั้ง(ต้องกดให้พักลงมำท่ี 
taskbar กดกำกบำทไม่ได้ท ำให้รบกวนกำรท ำงำนและจะเด้งขึ้นมำบ่อยมำก แต่จ ำชื่อ

1 
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ไม่ได้น่ำจะเป็นทุกเครื่อง เพรำะเปลี่ยนเครื่องอ่ืนก็เป็น) และบำงครั้ง Microsoft word 
ค้ำงขึ้นมำเฉยๆ ต้องกดรีโปรแกรมใหม่อันนี้เป็นบ่อยเช่นกัน 
24. มีต ำรำและวำรสำรหนังสือด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์น้อยมำก 1 
25. คอมพิวเตอร์ชั้น3มีบำงเครื่องไม่สำมำรถใช้ได้ ลองตรวจเช็คดูนะคะ 1 
26. ควรจัดหำทรัพยำกรที่มีควำมทันสมัย 1 
27. อยำกให้เพ่ิมช่วงระยะเวลำในกำรยืมหนังสือ 1 
28. อยำกให้เปิด24ชม.ในช่วงเวลำสอบ 1 
29. เว็ปไซต์ต้องปรับปรุง เช่นพอจะเข้ำไปยืมหนังสือต่อ เหมือนกับเข้ำไปได้แต่ไม่มีลิงค์ที่
พำไปหน้ำยืมต่อ ต้องงมสักพักจึงมำเจอ 

1 

30. หนังสือเก่ียวกับ logistics & supply chain น้อยมำก ถ้ำเป็นไปได้เสนอแนะให้มี
หนังสือด้ำนนี้ที่ใหม่ๆupdate ทุกๆปี เนื่องจำก นศ. มีแหล่งหนังสือที่จะค้นคว้ำค่อนข้ำง
น้อย 

1 

31. เพิ่มกำรเข้ำถึงหนังสือให้ง่ำย 1 
32. อยำกให้ลดระยะเวลำในกำรใช้ห้องจำก3ชม.เป็น2ชม. เพื่อที่จะได้ให้คนอ่ืนๆมำใช้ได้
ด้วย เนื่องจำก3ชม.ถือว่ำเป็นระยะเวลำที่นำนเกินไปส ำหรับกำรใช้ห้อง เพรำะ คนส่วน
ใหญ่จะใช้เวลำในกำรอ่ำนหนังสือท่ีมีประสิทธิภำพแค่1-2ชม. ซึ่งอีก1ชม. ถือว่ำเป็นเวลำ
ไม่มีประสิทธิภำพพอเพรำะคนมักจะใช้เวลำส่วนนี้ในกำรโม้,เล่นโซเชียล ฯลฯ ซึ่งคิดว่ำสิ่ง
เหล่ำนี้จะสำมำรถไปท ำที่ไหนก็ได้ค่ะ 

1 

33. อยำกให้มีคอมเพ่ิมข้ึน 1 
34. อยำกให้หนังสืออัพเดทให้เป็นปัจจุบัน เพรำะหนังสือบำงเล่มเก่ำเกินไป เพรำะ
เนื้อหำในบำงวิชำนั้นอัพเดทไปไกลมำกแล้ว แต่ยังมีหนังสือเนื้อหำสมัยเมื่อ 40 ปีก่อน 

1 

35. เพิ่มปลั๊กไฟให้หน่อยค่ะ 1 
36. อยำกให้เปิด24ชั่วโมง 1 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด  
1. ช่วงสอบอยำกให้เปิดบริกำร 24 ชม. 6 
2.ควบคุมกำรใช้เสียงที่รบกวนเพื่อนๆ ในกำรอ่ำนหนังสือ 4 
3. อยำกให้ระบบกำรจองห้องใช้งำนง่ำยกว่ำนี้ 1 
4. ต้องกำรให้ปรับปรุงระบบกำรหำหนังสือ 1 
5. จัดเรียงหนังสือให้ตำมหมวดที่ชัดเจน 1 
6.ให้มีค ำแนะน ำส ำหรับผู้สูงอำยุในกำรใช้ห้องสมุด 1 
7. อยำกให้ไม่จ ำกัดชั่วโมงในกำรจองห้อง 1 
8. ช่วงสอบควรเปิดให้นำนกว่ำนี้  1 
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9. ควรมีควำมเข้มงวดจุดเข้ำออก 1 
10. อยำกให้เปิดถึง 0.00 น.ทุกวัน 1 
11. ควรมีกำรอธิบำยกำรใช้บริกำรด้วยป้ำยหรือสื่อที่เข้ำใจและเข้ำถึงง่ำย 1 
12. กระบวนกำรยืม คืน สะดวกแล้ว สำมำรถยืมคืนผ่ำนเครื่องอัตโนมัติได้ด้วย แต่
อำจจะปรับปรุงโปรแกรมให้สำมำรถอ่ำนโค้ดผู้ยืมจำก barcode ได้เลย (ไม่แน่ใจว่ำ
ปรับปรุงแล้วหรือไม่ เนื่องจำกเคยใช้ครั้งนึงแล้วพยำยำมใส่รหัสเพ่ือยืมหนังสือแล้วเครื่อง
ขึ้น error ไม่สำมำรถใส่ชื่อผู้ยืมได้ เลยยังไม่ได้ไปลองระบบใหม่ค่ะ แล้วจะไปลองดูใหม่
ค่ะ) 

1 

13. สำมำรถใช้บัตรประชำชนแทนได้กรณีลืมบัตร 1 
14. คนเฝ้ำให้กญุแจห้องควรเฝ้ำอยู่ตลอดเวลำนะคะ เพรำะบำงทีมำก่อนเวลำแล้ว แต่รอ
พนักงำนนำนไป จนละเลยเวลำที่จองไว้ ท ำให้ต้องจองใหม่ ซึ่งอำจไม่มีโอกำสได้ห้องเลย
(คนแย่งเอำไปแล้ว) 

1 

15. น่ำจะลองสร้ำงแอปพลิเคชันช่วยในกำรหำหนังสือ และน ำทำงไปที่ชั้น..เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด สำมำรถรู้แบบเรียลไทม์ได้ว่ำหนังสือออกจำกชั้นแล้ว อย่ำงน้อยก็สร้ำงควำม
สนุกในกำรใช้ห้องสมุด 

1 

16. เอำขนมเข้ำไปได้ 1 
17. หลังจำกกำรปรับเปลี่ยน จ ำนวนกำรเข้ำของนักศึกษำท่ีไม่ได้น ำบัตรมำด้วย เป็นปีละ 
10 ครั้ง ท ำให้จ ำนวนครั้งที่ไปห้องสมุดลดลง 

1 

18. สถำนที่นั่งไม่เพียงพอ 1 
19. หนังสือหำยำก วำงไม่ตรงชั้น และไม่ทันสมัย 1 

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
1. ยิ้มบ้ำง 5 
2. เจ้ำหน้ำที่น้อย หำหนังสือไม่เจอ และหำเจ้ำหน้ำที่ยำก 2 
3. ผู้ให้บริกำรบำงคนให้บริกำรแบบไม่เต็มใจ 1 
4. บำงคนพูดจำไม่ไพเรำะ 1 
5. คัดนักศึกษำฝึกงำนที่มำจำกนอกมหำวิทยำลัย 1 
6. อยำกให้ควำมส ำคัญกับผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำนี้ 1 
7. บุคลำกรชอบละเว้นหน้ำที่ ปฏิบัติติกิจส่วนตัวมำกกว่ำ เวลำสอบถำมควรหยุดพูดคุย 1 
8.ควรแสดงถึงกำรบริกำรด้วยควำมสม่ ำเสมอไม่ว่ำมีคนมำกหรือน้อย 1 
9. ควรมีควำมกระตือรือร้น 1 
10. ติดป้ำยชื่อ 1 
11. มีคนเสียงดัง บอกเจ้ำหน้ำที่แล้วแต่เจ้ำหน้ำไม่ท ำอะไร 1 
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12. บุคลลำกรทุกท่ำนและทุกระดับน่ำชมเชยค่ะ ทุกคนมีจิตบริกำรและพัฒนำให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆต่อเนื่องค่ะ 

1 

13. ยังไม่เป็นมิตร 1 
14. บริกำรดีเยี่ยมค่ะ 1 
15. คุณรตำนำให้บริกำร แนะน ำกำรใช้โปรแกรม zotero ด้วยควำมตั้งใจเป็นที่
ประทับใจมำก 

1 

16. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี พร้อมเป็นวิทยำกรให้กับคณะในทุกโอกำส 1 
17. ยิ้มเยอะๆจะได้สวย 1 
18. ไม่เป็นมิตร 1 
19. พีงพอใจค่ะ 1 
20. ดีเยี่ยม 1 

4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  
1. ช่วงสอบโต๊ะอ่ำนหนังสือไม่พอ 13 
2. อยำกให้เพ่ิมปลั๊กไฟ และสำมำรถใช้งำนได้ทุกปลั๊ก 5 
3. ควรเพิ่มคอมพิวเตอร์เพรำะน้อยไป และบำงเครื่องไม่สำมำรถใช้งำนได้ 5 
4. อุปกรณ์เสีย เช่นหูฟัง 4 
5. ห้องน้ ำมีกลิ่นเหม็น และควรสะอำดกว่ำนี้ 4 
6. ควรมีทิชชู่ในห้องน้ ำ 4 
7. อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี ไม่เสถียร 3 
8. แอร์เย็นมำก 3 
9. เพ่ิมเครื่อง print 2 
10. เป็นสถำนที่ท่ีควรใช้ควำมสงบ 1 
11. ปรับปรุงเครื่องแสกนบัตร 1 
12. อยำกให้ห้อง movie แยกห่ำงจำกห้องอ่ำนหนังสือเพรำะรบกวนผู้อ่ำนหนังสือ 1 
13. มีนักศึกษำไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่จ ำเป็น 1 
14. อยำกให้มีห้องส ำหรับใช้คุยใช้ติวมำกกว่ำนี้ 1 
15. อยำกให้มีห้องน้ ำเพ่ิม 1 
16. ควรปรับปรุงห้องน้ ำ 1 
17. เพิ่มอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก computer, ipad 1 
18. ปรับปรุง website ห้องสมุด 1 
19. เซนเซอร์ตรงทำงเข้ำควรมีควำมสเถียรมำกกว่ำนี้ 1 
20. ควรเพิ่มห้องอบรมวิดีทัศน์ 1 
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21. ส ำหรับผู้สูงอำยุเวลำเข้ำไปมีเด็กเต็มไม่กล้ำรบกวนเด็ก 1 
22 อยำกให้เพิ่มโซฟำส ำหรับพักผ่อน 1 
23. ควรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เลือกหลำกหลำยมำกขึ้น และเพียงพอ 1 
24. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ทั้งระบบและโปรแกรม 1 
25. ห้อง study room บำงห้องควรปรับปรุงเพรำะเสียงดังและห้องไม่เก็บเสียงอุปกรณ์ 1 
26. ห้องน้ ำชั้น 4 ไม่สะอำด 1 
27. อยำกให้แจ้งเวลำกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำและมีถังขยะหน้ำห้องสมุด 1 
28. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควรมีมำตรฐำน เช่นหูฟัง ใช้งำนไม่ได้ 1 
29. ควรท ำควำมสะอำดบ่อยขึ้น เพรำะยังมีเศษผม และยำงลบ 1 
30. อยำกให้เพ่ิมโต๊ะ 1 
31. อยำกให้เพ่ิมพ้ืนที่ในช่วงสอบ 1 
32. ควรมีกำรควบคุมดูแลกำรส่งเสียงดังของผู้ใช้บริกำรอย่ำงเข้มงวด เรำอำจจะควบคุม
มำรยำทเขำไม่ได้ แต่เรำสร้ำงกฎมำควบคุมกำรกระท ำของเขำได้ กำรส่งเสียงดังเป็นกำร
รบกวนผู้อื่นอย่ำงยิ่ง 

1 

33. ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำหญิงพร้อมกัน2ชั้นเจอแบบนี้ประมำณ3 4ครั้ง พอไปเข้ำชั้นที่
เหลือรอคิวนำน แล้ววันนั้นปวดท้องหนักมำก จึงควรท ำทีละชั้น 

1 

34. เก้ำอ้ีหลำกหลำย โซนงีบ มีโซนอำหำรว่ำง 1 
35. อยำกให้เพ่ิมจ ำนวนโต๊ะ เนื่องจำกไม่มีควำมเพียงพอในช่วงสอบ 1 
36. อยำกให้ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตั้งค่ำไม่ให้ข้อควำมที่รบกวนแจ้งขึ้นตลอดเวลำ 
อยำกให้มีกำรเช็ดท ำควำมสะอำดหรือแป้นพิมพ์บ้ำง 

1 

37. กำรบริกำรต่ำงๆ และสถำนที่ในห้องสมุดโดยรวมเป็นอยู่ระดับกลำงๆ แต่ทุกอย่ำงจะ
ดีมำกถ้ำรบกวนช่วยลงทุนกับทิชชู่ในห้องน้ ำหน่อย น่ำจะถูกกว่ำค่ำน้ ำค่ำไฟของห้องสมุด
ด้วยซ้ ำ (ไม่เอำแบบขำย หยิบใช้ได้เลยในห้องน้ ำ) 

1 

38. อยำกให้มีหมอนผ้ำห่มให้ยืม 1 
39. ควรควบคุมกำรใช้เสียงในโซนห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม เนื่องจำกพบว่ำเมื่อไปใช้บริกำร
แล้วมักจะมีน.ศ.บำงกลุ่ม พูดคุยเสียงดงัในบริเวณนั้น โดยเฉพำะช่วงเวลำเที่ยง 

1 

5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้  
1. กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรในบำงเรื่องยังไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง 1 
2. กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลำย 1 
3. ไม่เคยเห็นข่ำวประชำสัมพันธ์ 1 
4. ประชำสัมพันธ์ควรพูดจำให้ชัดเจน 1 
5. ควรมีสื่อที่หลำกหลำย 1 
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6. แนะน ำหนังสือใหม่ๆ ว่ำมีอะไรบ้ำง 1 
7.อยำกให้กำรจองโต๊ะมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ใช่ตั้งของทิ้งไว้แล้วหำยไปคนอ่ืนที่เข้ำมำใหม่จะได้
มีที่นั่งบ้ำงค่ะ 

1 

6. อ่ืน ๆ   
1. สะดวกมำก 1 
2. ครบครันตรงกับควำมต้องกำร 1 
3. ผูกพันกับห้องสมุดมำกกว่ำ 30 ปี และคิดวำถึงแม้จะเกษียณไปแล้วก็จะมำใช้บริกำร
ต่อไปเพรำะมีหนังสือหลำกหลำยให้เรียนรู้มำกมำย 

1 

4. ซื้อทิชชูไว้ในห้องน้ ำ please 1 
5. ห้องสมุดเดียวในประเทศที่ไม่มีทิชชู 1 

 


