
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักงานวิทยทรพัยากร 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

หลกัการและเหตผุล 

ส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรเป็นหน่วยงำนดำ้นบรหิำรและสนบัสนุนของมหำวทิยำลยัมพีนัธกจิในกำรบุกเบกิ 

แสวงหำ สรรสรำ้งและเผยแพรอ่งคค์วำมรูใ้นทำงวชิำกำรและวจิยัโดยกำรบรหิำรจดักำรและกำรใหบ้รกิำรทำง

วชิำกำรทีม่คีุณภำพใหบ้รกิำรตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยัแก่ประชำคมจฬุำฯ และ

สงัคมไทยในระบบประกนัคุณภำพของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรไดก้ ำหนดตวัชีว้ดัควำมส ำเรจ็ในดำ้นกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรซึง่ส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูควำม

พงึพอใจของผูร้บับรกิำรในรปูแบบต่ำงๆ เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องและน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำพฒันำงำนของส ำนกังำน

วทิยทรพัยำกรพรอ้มกบัสื่อสำรเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจกบัผูร้บับรกิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิำรในปีงบประมำณ 2558 นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนกำรปรบัปรงุกำรใหบ้รกิำรทีผ่่ำน

มำและเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะกำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรในระยะต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรต่อกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร 

2.เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในกำรพฒันำและปรบัปรงุกำรใหบ้รกิำรของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร 

ขอบเขตของการส ารวจ 

กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรครัง้นี้เป็นกำรส ำรวจจำกควำมคดิเหน็ของผูม้ำใชบ้รกิำรส ำนกังำน

วทิยทรพัยำกรระหว่ำงวนัที ่16 เมษำยน – 19 พฤษภำคม 2558 โดยมกีลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่คณำจำรยน์ิสติและ



บุคลำกรโดยศกึษำควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรในดำ้นกำรใชบ้รกิำร ผลลพัธข์องกำรใหบ้รกิำร และขอ้เสนอแนะ

ต่ำงๆ ในกำรใชบ้รกิำรของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร 

วิธีด าเนินการ 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกกลุ่มตวัอยำ่งผูม้ำใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรโดยใหผู้ร้บับรกิำรตอบแบบ

ส ำรวจผ่ำนระบบออนไลน์ 

2. จดักจิกรรมกระตุน้ควำมสนใจในกำรตอบแบบส ำรวจใหแ้ก่ผูร้บับรกิำร พรอ้มแจกรำงวลัใหก้บั

ผูร้บับรกิำรทีร่ว่มตอบแบบส ำรวจผ่ำนระบบออนไลน์ 

3. วเิครำะหผ์ลขอ้มลูโดยใชก้ำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ (Quantitative analysis) ดว้ยสถติบิรรยำยไดแ้ก่ รอ้ย

ละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะหเ์ชงิคุณภำพ (Qualitative analysis) จำกกำรวเิครำะห์

เนื้อหำในส่วนของควำมคดิเหน็ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

วนัที ่16 เมษำยน – 19 พฤษภำคม 2558 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

1. รกัษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร ทีป่รกึษำ 

2. นำงระเบยีบ แสงจนัทร ์

3. นำงวรำวรรณ วรีว์รวงศ์ 

4. นำงฉตัรวรณุ สุดใจประภำรตัน์ 

5. นำงสุรยี ์ทรพัยส์ง่ำ 

6. นำยนรำพงค ์เกดิบวัเพชร 

7. นำงสำววำสนำ เหล่ำชนิชำต ิ

8. นำงสำวศศภิำ ไชยเจรญิ 



ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

1. ไดข้อ้มลูระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรต่อกำรใชบ้รกิำรของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร 

2. ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุกำรใหบ้รกิำรดำ้นต่ำงๆ ของส ำนักงำนวทิยทรพัยำกร 

ผลการศึกษา 

โครงกำรน้ีเป็นกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิส ำรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบส ำรวจกบัผูเ้ขำ้ใชแ้ละผูท้ีเ่คยใชบ้รกิำรของ

ส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรซึง่เป็นกลุ่มตวัอยำ่งในกำรวจิยัครัง้นี้เมือ่ไดร้บัแบบส ำรวจกลบัคนืมำและตรวจสอบควำม

เรยีบรอ้ยสมบรูณ์แลว้จำกนัน้จงึน ำมำวเิครำะหข์อ้มลูและเนื้อหำจำกขอ้ค ำถำมปลำยเปิดโดยผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู

จะน ำเสนอเป็น 3 ตอนดงัต่อไปนี้ 

ตอนที ่1 ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูพืน้ฐำนของกลุ่มตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ 

ตอนที ่2 ผลกำรวเิครำะหค์วำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำร 

ตอนที ่3 ผลกำรวเิครำะหปั์ญหำและขอ้เสนอแนะต่อกำรใชบ้รกิำร 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

1.1 จ านวนผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามประเภทของผูร้บับริการ 

จำกจ ำนวนแบบส ำรวจทีผู่ร้บับรกิำรไดท้ ำมำทัง้สิน้ 565 ชุด กำรศกึษำพบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจจ ำแนกตำม

ประเภทของผูร้บับรกิำร (ตำรำงที1่.1) จ ำนวนมำกทีสุ่ด 387 คน (รอ้ยละ 68.50) ไดแ้ก่นิสติปรญิญำตร ี

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั รองลงมำจ ำนวน 114 คน (รอ้ยละ 20.18) ไดแ้ก่นิสติบณัฑติศกึษำ จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั และรองลงมำล ำดบัที ่3 จ ำนวน 37 คน (รอ้ยละ 6.55) ไดแ้ก่บุคคลภำยนอก 

  



ตารางท่ี1.1 จ านวนผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามประเภทของผู้รบับริการ 

ประเภทของผูร้บับริการ 
จ านวนแบบส ารวจ 

จ านวน ร้อยละ 

นิสติปรญิญำตร ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 387 68.50 

นิสติบณัฑติศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 114 20.18 

บุคคลภำยนอก 37 6.55 

บุคลำกรอื่นๆ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 18 3.18 

นกัเรยีนสำธติจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2 0.35 

อำจำรย ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 6 1.06 

นกัวจิยั/นกัวชิำกำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 1 0.18 

รวม 565 100.00 

หน่วยงานท่ีสงักดั 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักงานวิทยทรพัยากร 

แบบส ำรวจควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรมลีกัษณะเป็นแบบมำตรประมำณค่ำ 

(Rating Scale) 5 ระดบัซึง่เป็นขอ้ควำมเชงิบวกทัง้หมดโดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) กำรหำค่ำรอ้ยละ 

(Percentage) กำรหำค่ำเฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (S.D.) พรอ้มทัง้แปลผลควำมหมำยของค่ำเฉลีย่

ตำมเกณฑก์ำรแบ่งช่วงระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรว่ำอยูใ่นช่วงใดโดยมำตรำประมำณค่ำระดบักำร

ประเมนิและเกณฑก์ำรแบ่งช่วงควำมพงึพอใจมดีงันี้ 

  



มำตรำประมำณค่ำระดบักำรประเมนิ 5 ระดบัมดีงันี้ 

5 หมำยถงึ ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรมำกทีสุ่ด 

4 หมำยถงึ ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรมำก 

3 หมำยถงึ ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรปำนกลำง 

2 หมำยถงึ ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรน้อย 

1 หมำยถงึ ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรน้อยทีสุ่ด 

เกณฑใ์นกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลีย่ก ำหนดมดีงันี้ 

4.50 – 5.00 คอื ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรมำกทีสุ่ด 

3.50 – 4.49 คอื ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรมำก 

2.50 – 3.49 คอื ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรปำนกลำง 

1.50 – 2.49 คอื ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรน้อย 

1.00 – 1.49 คอื ระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรน้อยทีสุ่ด 

 

ส ำหรบักำรวเิครำะหผ์ลควำมพงึพอใจในกำรใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรปีงบประมำณ 2557มี

รำยละเอยีดดงันี้ 

 

2.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรโดยผูท้ีม่ำใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิย

ทรพัยำกร (ตำรำงที2่.1) พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก 

  



ตารางท่ี2.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ระดบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ F ร้อยละ Mean S.D. แปลความ 

ควำมพงึพอใจในภำพรวม 565 83.20 4.16 0.65 มำก 

 

2.2 ด้านทรพัยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อทรพัยำกรสำรสนเทศ (ตำรำงที2่.2) พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึ

พอใจต่อทรพัยำกรสำรสนเทศในระดบัมำกทุกบรกิำรเรยีงตำมล ำดบัค่ำเฉลีย่ 3 ล ำดบัแรกดงันี้ฐำนขอ้มลูหอ้งสมดุ 

(Library Database/OPAC) (x̅ = 4.10) ฐำนขอ้มลูเพื่อกำรคน้ควำ้วจิยัจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (CU Reference 

Databases) (x̅= 4.07) และ สื่อสิง่พมิพ ์(Print) และฐำนขอ้มลู CUIR, CoP (x̅ = 3.93) 

ตารางท่ี 2.2 ความพึงพอใจต่อทรพัยากรสารสนเทศ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ทรพัยากรสารสนเทศ F ร้อยละ Mean S.D. แปลความ 

สื่อสิง่พมิพ ์(Print) 550 78.50 3.93 0.71 มำก 

เวบ็ไซตส์ ำนกังำนฯ (Office of Academic 

Resources Website) 
562 76.55 3.83 0.78 มำก 

ฐำนขอ้มลูหอ้งสมดุ (Library Database/OPAC) 564 82.02 4.10 0.78 มำก 

ฐำนขอ้มลูเพื่อกำรคน้ควำ้วจิยั (CU-Reference 

Databases) 
561 81.36 4.07 0.80 มำก 

ฐำนขอ้มลู CUIR, CoP 561 78.75 3.93 0.73 มำก 

 



2.3 ด้านการบริการ (Services) 

ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อกำรบรกิำร (ตำรำงที2่.3) พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อบรกิำร

ในระดบัมำกเรยีงตำมล ำดบัค่ำเฉลีย่ ดงันี้ ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) (x ̅= 4.17) มำรยำท/ควำมสุภำพ (Courtesy) 

(x̅= 4.07) และควำมทนักำรณ์ (Timeliness) และกำรดแูลเอำใจใส่ (Attention) (x ̅= 4.04) 

 

ตารางท่ี 2.3ความพึงพอใจต่อบริการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

การบริการ F ร้อยละ Mean S.D. แปลความ 

ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) 563 83.48 4.17 0.72 มำก 

ควำมทนักำรณ์ (Timeliness) 563 80.71 4.04 0.75 มำก 

มำรยำท/ควำมสุภำพ (Courtesy)  563 81.46 4.07 0.86 มำก 

กำรดแูลเอำใจใส่ (Attention) 562 80.64 4.03 0.87 มำก 

 

2.4 ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก (Library and Facilities) 

ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อสถำนทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร (ตำรำงที ่

2.4) พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในระดบัมำกเรยีงตำมล ำดบัค่ำเฉลีย่3ล ำดบั

แรก ดงันี้ ควำมปลอดภยั (Security) (x ̅= 4.27) ควำมสะอำด (Cleanliness) (x ̅= 4.19) และระบบแสงสว่ำง 

(Lighting) (x ̅= 4.10) 

 

 

 



ตารางท่ี 2.4 ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระดบัความพึงพอใจ 

สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก F ร้อยละ Mean S.D. แปลความ 

จ ำนวนทีน่ัง่อ่ำน (Number of Seats) 564 74.96 3.75 1.00 มำก 

จ ำนวนคอมพวิเตอร ์(Number of Computers) 562 73.95 3.70 0.90 มำก 

รำ้นถ่ำยเอกสำร (Photocopy Service) 563 74.14 3.70 0.88 มำก 

ระบบแสงสว่ำง (Lighting) 564 81.91 4.10 0.77 มำก 

ระดบัอุณหภมู ิ(Temperature) 563 71.76 3.59 1.02 มำก 

ควำมสะอำด (Cleanliness) 559 83.90 4.19 0.76 มำก 

ควำมปลอดภยั (Security) 562 85.48 4.27 0.71 มำก 

ป้ำยประกำศ (Announcement Board) 561 77.50 3.87 0.81 มำก 

หอ้งน ้ำ (Toilets) 563 74.90 3.75 0.95 มำก 

มมุกำแฟ (Coffee Corner) 563 79.90 3.99 0.81 มำก 

 

 

  



ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปั์ญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้บริการ 

จำกควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบส ำรวจสำมำรถประมวลและสรปุไดด้งันี้ 

 

ด้านการให้บริการ 

1. เวลาเปิดให้บริการ 

ผูร้บับรกิำรเสนอแนะใหข้ยำยเวลำเปิด-ปิดบรกิำร อยำกใหเ้ปิดบรกิำร 24 ชัว่โมงในช่วงเวลำสอบ และเปิด

บรกิำรถงึเทีย่งคนืทุกวนั แต่อำจจะเปิดเพยีงแค่ 1 ชัน้ นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัอยำกใหเ้ปิดบรกิำรในวนัอำทติย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีไ่ม่ใช่วนัหยดุยำวอกีดว้ย โดยอำจจะเปิดเพยีงแค่บำงชัน้ ส ำหรบัผูร้บับรกิำรท่ำนอื่นรูส้กึ

พงึพอใจทีส่ ำนกังำนวทิยทรพัยำกรเปิดใหบ้รกิำรในช่วงสอบกลำงภำคและปลำยภำคถงึเทีย่งคนื 

2. การประชาสมัพนัธ์ 

ผูร้บับรกิำรเสนอแนะใหม้กีำรประชำสมัพนัธร์ะบบฐำนขอ้มลูและบรกิำรช่วยคน้ควำ้ขอ้มลู ใหน้ิสติทรำบ

โดยทัว่ถงึกนั เนื่องจำกกำรบรกิำรเหล่ำนี้เป็นประโยชน์แก่กำรศกึษำวจิยัมำก แต่นิสติส่วนใหญ่ไมท่รำบหรอืไม่

ทรำบถงึผลประโยชน์ทีช่ดัเจนจงึไม่มำใชบ้รกิำร นอกจำกนี้ ควรจะท ำกำรประชำสมัพนัธส์ำรสนเทศทีม่อียูใ่น

หอ้งสมดุ เช่น กำรจดัท ำเพจรวีวิหนงัสอื เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสใหน้ิสติหรอืผูร้บับรกิำรท่ำนอ่ำนๆ มำแนะน ำ

หนงัสอืดีๆ  ทีเ่คยอ่ำนและมใีนหอ้งสมดุแก่ผูอ้ื่น และควรจะมกีำรประชำสมัพนัธห์รอืส่งขำ่วสำรผ่ำนทำงอเีมลห์รอื 

Application ดว้ย 

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรรูส้กึพงึพอใจในกำรประชำสมัพนัธข์อ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ ผ่ำนทำงสื่อทีห่ลำกหลำย

มำกขึน้ 

 

 

 



3. การบริการยืมคืน 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำ ตูย้มื-คนืหนงัสอือตัโนมตัใิชย้ำก เนื่องจำกมปัีญหำในกำรสแกนบำรโ์คด้หนังสอื

หรอืบำรโ์คด้บตัรนิสติ ยกตวัอยำ่งเช่น ผูร้บับรกิำรสำมำรถสแกนบำรโ์คด้บตัรนิสติทีตู่ย้มื-คนืหนงัสอือตัโนมตัชิัน้ 1 

ไดต้ำมปกต ิแต่เมือ่ไปสแกนทีตู่ย้มื-คนืหนงัสอือตัโนมตัไิมส่ำมำรถสแกนได ้ซึง่ผูร้บับรกิำรไมแ่น่ใจว่ำมปัีญหำ

เพรำะเครือ่งหรอืระบบ ท ำใหเ้กดิควำมยุง่ยำกและเสยีเวลำในกำรยมืหนงัสอืมำกขึน้ ผูร้บับรกิำรบำงท่ำนยงัให้

ขอ้สงัเกตว่ำ ช่วงนี้ตูย้มื-คนืหนงัสอือตัโนมตัคิ่อนขำ้งจะมปัีญหำ อำจจะตอ้งมกีำรซ่อมบ ำรงุเครือ่งหรอืปรบัปรงุ

ระบบซอฟตแ์วรใ์หเ้สถยีรมำกขึน้ และควรจะมรีะบบเลอืกไดว้่ำจะพมิพใ์บรบัหรอืไม ่เพรำะผูร้บับรกิำรส่วนมำกจะ

ไมต่อ้งกำรใบรบั และยงัเป็นกำรช่วยกนัประหยดักระดำษและลดโลกรอ้นอกีดว้ย นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงั

เสนอแนะว่ำ ควรจะเพิม่ตูย้มืหนงัสอือตัโนมตัใินชัน้ทีย่งัไมม่ ีเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็มำกยิง่ขึน้ 

ผูร้บับรกิำรบำงท่ำนยงัไมพ่อใจกบักำรบรกิำรยมื-คนืหนังสอืระหว่ำงหอ้งสมุดหรอื book delivery 

เนื่องจำกปัญหำทีเ่จำ้หน้ำทีห่ำหนงัสอืทีข่อยมืไมเ่จอ ทัง้ๆ ทีจ่ ำนวนหนงัสอืม ี3 เล่ม และเมือ่ท ำกำรกรอกขอ้มลูขอ

ยมืหนงัสอืใหมอ่กีครัง้ กไ็มไ่ดร้บัอเีมลต์อบกลบัจำกเจำ้หน้ำที่อกีเลย ท ำใหผู้ร้บับรกิำรตอ้งมำยมืดว้ยตนเอง 

ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะว่ำ ควรจะเพิม่บรกิำรยมื-คนืระหว่ำงหอ้งสมดุต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ทัง้ภำยในและภำยนอก

จฬุำฯ โดยผ่ำนหอ้งสมดุคณะในสงักดั 

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรส่วนมำกพอใจในเครือ่งยมื-คนืหนงัสอือตัโนมตัทิีท่นัสมยั เนื่องจำกท ำให้

ผูร้บับรกิำรสำมำรถยมื-คนืหนงัสอืไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ผูร้บับรกิำรยงัพอใจในควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำรยมื-คนื

หนงัสอืระหว่ำงหอ้งสมดุ นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัประทบัใจในระบบกำรตดิตำมกำรยมืหนงัสอืกรณทีีห่นงัสอืไม่

อยูบ่นชัน้ ระบบกำรแจง้เตอืนเพื่อใหม้ำรบัหนงัสอื และระบบกำรจองหนงัสอืทีม่คีวำมรวดเรว็อกีดว้ย  

 

 

 



4. บริการห้องอ่านหนังสือ 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำ จ ำนวนทีน่ัง่อ่ำนหนงัสอืยงัมน้ีอยเกนิไป มไีมเ่พยีงพอต่อผูร้บับรกิำร 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงสอบ ควรจะมกีำรเพิม่จ ำนวนทีน่ัง่อ่ำนหนงัสอื โดยเฉพำะโต๊ะอ่ำนหนังสอืแบบเดีย่ว 

นอกจำกนี้ บรเิวณชัน้ 1 ควรจะมกีำรเพิม่โต๊ะในบรเิวณทีใ่กลก้บัปลัก๊ไฟใหม้ำกขึน้ เพิม่โต๊ะตวัใหญ่ทีส่ำมำรถ

ท ำงำนเป็นกลุ่มได ้และเพิม่บรเิวณอ่ำนหนงัสอืทีส่ำมำรถใชเ้สยีงและรบัประทำนน ้ำและขนมได้ 

ผูร้บับรกิำรยงัมขีอ้เสนอแนะอกีว่ำ หอ้งคน้ควำ้กลุ่มทีช่ ัน้ 2 ควรจะเปลีย่นลกัษณะของสไีฟในหอ้งคน้ควำ้

กลุ่มใหม้คีวำมสว่ำงมำกกว่ำนี้ และเปลีย่นลกัษณะของโต๊ะและเก้ำอีใ้หใ้ชง้ำนไดส้ะดวกมำกกว่ำนี้ นอกจำกนี้ 

ระบบไฟของชัน้ 4 และ 5 พืน้ทีร่มิจะเป็นหลอดไฟทีม่เีซนเซอรต์ดัเองอตัโนมตัทิ ำใหบ้ำงครัง้จู่ๆ  ไฟกด็บัเองทัง้ๆ ที่

นัง่อ่ำนอยูส่รำ้งควำมล ำบำกแก่ผูร้บับรกิำรทีจ่ะตอ้งคอยไปเดนิผ่ำนใหไ้ฟตดิ จงึเสนอใหป้รบัเป็นระบบปกต ิ

นอกจำกนี้ ควรจะมกีำรปรบัปรงุและซ่อมแซมโต๊ะและเก้ำอีท้ีช่ ำรดุอย่ำงเป็นประจ ำ 

ผูร้บับรกิำรยงัมคีวำมคดิเหน็ว่ำ ควรจะมมีำตรกำรกำรดแูลและจดักำรเรือ่งกำรจองทีน่ัง่ในช่วงเวลำสอบให้

จรงิจงัมำกกว่ำนี้ อำจจะใหท้ ำกำรจองทีน่ัง่ไดเ้ป็นเวลำครึง่ชัว่โมง ถำ้ครบก ำหนดเวลำครึง่ชัว่โมงแลว้เจำ้ของทีน่ัง่

ยงัไม่มำ กใ็หย้กทีน่ัง่นัน่ใหแ้ก่ผูร้บับรกิำรท่ำนอื่นทีต่อ้งกำร และควรจะควบคุมดูแลผูร้บับรกิำรทีส่่งเสยีงดงัรบกวน

ผูอ้ื่น โดยเฉพำะชัน้ 2 ควรจะมกีำรก ำหนดว่ำสำมำรถใชเ้สยีงดงัไดใ้นระดบัไหน 

5. บริการวิทยานิพนธ์ 

ผูร้บับรกิำรเสนอแนะว่ำ อยำกใหม้ ีE-thesis ของวทิยำนิพนธเ์ก่ำก่อนปี 2549 เพื่อทีจ่ะไดไ้มต่อ้งคอย

ตดิต่อเจำ้หน้ำที ่ผูร้บับรกิำรสำมำรถดำวน์โหลด Full text ดเูองไดเ้ลย อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรส่วนใหญ่รูส้กึ

ประทบัใจในกำรยมืรปูเล่มวทิยำนิพนธท์ีม่คีวำมรวดเรว็ทนัใจผูร้บับรกิำร 

6. บริการคอมพิวเตอร ์

ผูร้บับรกิำรเสนอแนะว่ำ ควรจะมจี ำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้ทีใ่ชท้ ำงำนและสบืค้นหนงัสอืใหม้ำกกว่ำนี้ 

เนื่องจำกไมเ่พยีงพอกบัจ ำนวนผูร้บับรกิำรทีม่จี ำนวนมำก นอกจำกนี้ ควรจะท ำกำรตดิตัง้รปูแบบอกัษรมำตรฐำน



ลงในคอมพวิเตอร ์เช่น TH Sarabun ควรมกีำรตดิตัง้ระบบป้องกนัไวรสัในคอมพวิเตอร ์และเปิดใหใ้ชง้ำนช่อง 

USB เพื่อใหน้ิสติและผูม้ำใชง้ำนสำมำรถท ำงำนไดส้ะดวกขึน้ 

7. บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมดุ 

ผูร้บับรกิำรรูส้กึประทบัใจทีท่ำงส ำนกังำนวทิยำทรพัยำกรมกีำรจดักจิกรรมอบรมกำรใชห้อ้งสมดุ เพื่อเป็น

กำรช่วยกระตุ้นใหผู้ร้บับรกิำรสำมำรถใชบ้รกิำรหอ้งสมดุเป็น และยงัช่วยเป็นกำรส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิำรรำยใหม่ๆ  

มำใชบ้รกิำรหอ้งสมดุเพิม่มำกขึน้ดว้ย    

8. การบริการของบคุลากร 

ผูร้บับรกิำรบำงคนเสนอควำมคดิเหน็ว่ำ อยำกจะใหเ้จำ้หน้ำทีท่ีป่ระจ ำอยูแ่ต่ละชัน้ช่วยเดนิตรวจตรำและ

ตกัเตอืนผูใ้ชบ้รกิำรทีส่่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่น หำกเจำ้หน้ำทีไ่ม่ท ำกำรตกัเตอืนหรอืดูแล ควรจะมกีำรท ำโทษ

เจำ้หน้ำทีด่ว้ย นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะว่ำ ควรจะมเีจำ้หน้ำทีป่ระจ ำอยูต่ำมชัน้ เนื่องจำก ในบำงครัง้ที่

ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรหำหนงัสอื ผูร้บับรกิำรจะหำเจำ้หน้ำทีไ่มเ่จอ  

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรส่วนมำกไดช้มเชยเจำ้หน้ำทีว่่ำใหบ้รกิำรด ีมจีติบรกิำรทีด่เียีย่ม มคีวำมสุภำพ 

มำรยำทด ีอธัยำศยัด ีเป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิำร มกีำรดูแลและตกัเตอืนผูท้ี่ส่งเสยีงดงั มศีกัยภำพสงูในกำรคน้หำ

ขอ้มลู ใหข้อ้มลูในกำรสบืคน้ทีด่ ีท ำใหก้ำรสบืคน้เป็นไปอยำ่งสะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้ง สำมำรถดแูลทรพัยำกร

ใหอ้ยูใ่นสภำพดไีด ้นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัประทบัใจในควำมช่วยเหลอืและควำมเอำใจใส่ของเจำ้หน้ำที ่

ยกตวัอยำ่งเหตุกำรณ์ เช่น ผูร้บับรกิำรลมืของทิง้ไว ้ทำงเจำ้หน้ำทีก่ท็ ำกำรเกบ็ของไวใ้หแ้ละท ำกำรตดิต่อไปยงั

ผูร้บับรกิำรทีล่มืของไวอ้กีดว้ย  

นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัมขีอ้เสนอใหจ้ดัอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะควำมรูส้ ำหรบัเจำ้หน้ำทีบุ่คลำกรหอ้งสมดุใน

เครอืขำ่ยจฬุำฯ ในเรือ่งของฐำนขอ้มลูใหม่ๆ และงำนบรกิำรช่วยคน้ควำ้  

 



ด้านทรพัยากรสารสนเทศ 

1. การคดัเลือกและจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำ ควรจะมสีำรสนเทศในหมวดวทิยำศำสตร ์และสำรสนเทศประกอบกำรเรยีน

หมวดวทิยำศำสตรส์ุขภำพใหม้ำกกว่ำนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะใหเ้พิม่จ ำนวนสำรสนเทศใหม่ๆ  ทัง้ภำษำองักฤษ

และภำษำไทยในหมวดทัว่ไปและทีส่ำมำรถใชป้ระกอบกำรเรยีน และควรจะมจี ำนวนเล่มของสำรสนเทศต่อเรือ่งให้

มำกขึน้ดว้ย นอกจำกนี้ เวลำคดัเลอืกสำรสนเทศเขำ้หอ้งสมดุ ควรจะเป็นสำรสนเทศทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละถูกใชอ้ำ้งองิใน

งำนวจิยัต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก  

ส ำหรบัระบบกำรจดัสำรสนเทศขึน้ชัน้นัน้ ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำซบัซอ้นและหำยำก ควรจะมกีำรจดั

วำงสำรสนเทศใหม่ๆ  ใหง้ำ่ยต่อกำรคน้หำมำกกว่ำนี้ กำรน ำทำงในกำรหำสำรสนเทศตำมตู้เกบ็หนงัสอืยงัไม่มคีวำม

ชดัเจน เช่น เมือ่ตูเ้กบ็หนงัสอืตูน้ี้มสีำรสนเทศถงึหมำยเลขนี้ หมำยเลขถดัไปควรจะอยูท่ีตู่้เกบ็หนงัสอืตูไ้หน ถำ้มี

กำรจดัระบบของสำรสนเทศใหง้ำ่ยต่อกำรคน้หำและมกีำรช่วยน ำทำงผูร้บับรกิำรไปยงัตู้เกบ็หนงัสอืตูต่้อไป จะช่วย

ใหผู้ร้บับรกิำรสำมำรถหำสำรสนเทศไดง้่ำยขึน้ นอกจำกนี้ สำรสนเทศบำงส่วนยงัไดห้ำยไปจำกตูเ้กบ็หนงัสอื ท ำให้

ผูร้บับรกิำรไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรสำรสนเทศทีต่อ้งกำรได้  

ในส่วนของวำรสำร ควรจะมกีำรปรบัปรงุอย่ำงยิง่ เนื่องจำก กำรหำวำรสำรท ำไดย้ำก ชื่อและหมำยเลข

วำรสำรทีป่รำกฏไมต่รงกบัหมำยเลขทีม่ตีำมป้ำย และเมื่อเวลำขอ้มลูในฐำนระบบวำรสำรบำงอย่ำงมกีำรยกเลกิไป

แลว้ เจำ้หน้ำทีค่วรจะท ำกำรแจง้ใหผู้ร้บับรกิำรทรำบดว้ย นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอใหน้ ำ “วำรสำรค ำ

พพิำกษำศำลฎกีำ” กลบัมำใหบ้รกิำรแก่ผูร้บับรกิำร 

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรจ ำนวนมำกรูส้กึพงึพอใจในทรพัยำกรสำรสนเทศของทำงส ำนกังำนวทิย

ทรพัยำกร เนื่องจำกทรพัยำกรสำรสนเทศของทำงส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรมจี ำนวนมำก ทนัสมยัและมคีุณภำพ 

ครอบคลุมทุกสำขำวชิำและมหีลำกหลำยรปูแบบไวใ้หบ้รกิำร นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัรูส้กึประทบัใจทีท่ำง

ส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรมทีรพัยำกรสำรสนเทศทีห่ำยำกใหบ้รกิำร  



2. ฐานข้อมลูวิชาการออนไลน์ 

ผูร้บับรกิำรบำงท่ำน แนะน ำใหส้มคัรสมำชกิของฐำนขอ้มลูทำงดำ้นมนุษยศำสตร ์เช่น ฐำนขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัวรรณคด ีอยำ่ง MLA เนื่องจำกฐำนขอ้มลูทำงดำ้นมนุษยศำสตรย์งัมจี ำนวนน้อย และอยำกจะใหม้ี

ฐำนขอ้มลูวำรสำร Cambridge และพจนำนุกรม Oxford English Dictionary  ซึง่เป็นฐำนขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และมี

ควำมจ ำเป็นต่อกำรเรยีนรูข้องนิสติเป็นอยำ่งมำก  

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรส่วนใหญ่พอใจกบัจ ำนวนฐำนขอ้มลูของทำงส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรว่ำมจี ำนวน

ฐำนขอ้มลูใหเ้ลอืกใชเ้ป็นจ ำนวนมำก 

3. การสืบค้นสารสนเทศ 

ผูร้บับรกิำรเสนอแนะใหม้เีจำ้หน้ำทีค่อยช่วยเหลอืและดูแลผูท้ีม่ำสบืคน้สำรสนเทศ เนื่องจำก ผูใ้ชบ้รกิำร

บำงท่ำนสบืคน้สำรสนเทศไมเ่ป็น หรอืไมม่คีวำมช ำนำญในกำรสบืคน้ และขัน้ตอนในกำรสบืคน้สำรสนเทศจำก

ฐำนขอ้มลูบำงขัน้ตอนรูส้กึยุ่งยำกเกนิไป ท ำใหผู้ใ้ชบ้รกิำรรูส้กึว่ำกำรสบืคน้สำรสนเทศเป็นเรือ่งทีย่ำก นอกจำกนี้ 

ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะว่ำ ควรจะมกีำรอพัเดทสถำนะของสำรสนเทศในฐำนขอ้มลูใหต้รงกบัสถำนะของสำรสนเทศ

จรงิๆ อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรส่วนใหญ่รูส้กึพงึพอใจกบัฐำนขอ้มลูทีใ่ชส้บืคน้สำรสนเทศ เนื่องจำกฐำนขอ้มลูให้

ผลลพัธท์ีถู่กตอ้งในกำรคน้หำ ช่วยใหค้น้หำหนงัสอืไดส้ะดวกรวดเรว็ สำมำรถตรวจสอบและคน้หำหนงัสอืในระบบ

ได ้อกีทัง้ยงัประทบัใจระบบทีใ่ชใ้นกำรเขำ้ถงึฐำนขอ้มลูวชิำกำรออนไลน์และทรพัยำกรสำรสนเทศ เช่น single 

search และ VPN ซึง่ช่วยใหก้ำรเขำ้ถงึทรพัยำกรสำรสนเทศงำ่ยมำกขึน้  

 

 

 

 



ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

1. มมุกาแฟ 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำรำ้นกำแฟขำยกำแฟและขนมในรำคำทีส่งูเกนิไป และยงัมเีสยีงรบกวนจำกเครือ่ง

ท ำกำแฟ ซึง่มเีสยีงทีค่่อนขำ้งดงัอกีดว้ย หำกเป็นไปไดค้วรจะกัน้รำ้นกำแฟใหเ้ป็นสดัส่วนเพื่อควบคุมเสยีง 

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรบำงท่ำนชอบบรเิวณมุมกำแฟ เนื่องจำกกำแฟอรอ่ย และเป็นบรเิวณทีส่ำมำรถมำนัง่ผ่อน

คลำยได ้

2. ห้องน ้า 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็และขอ้เสนอแนะว่ำหอ้งน ้ำชำยและหอ้งน ้ำหญงิชัน้ 1 มกีลิน่เหมน็มำกควรมกีำรท ำ

ควำมสะอำดหอ้งน ้ำใหบ้่อยขึน้ ควรจะมกีำรปรบัปรงุหอ้งน ้ำชัน้ 4 และชัน้ 5 ใหมใ่หเ้หมอืนกบัชัน้ 1 และชัน้ 2 ควร

จะมกีำรตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์หอ้งน ้ำทีช่ ำรุด เช่น ก๊อกน ้ำในหอ้งน ้ำชัน้ 5 ใชง้ำนไมไ่ด ้สำยฉีดในหอ้งน ้ำ

ชำยชัน้ 3 ใชง้ำนไมไ่ด ้ตูส้ ำหรบัหยอดเหรยีญเพื่อซือ้กระดำษช ำระควรจะสำมำรถใช้งำนได ้เป็นตน้ นอกจำกนี้ 

ควรจะมรีะบบระบำยอำกำศภำยในหอ้งน ้ำทีด่กีว่ำนี้ และควรจะมกีระดำษช ำระไวบ้รกิำร  

3. Chula Wifi 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำ บำงบรเิวณภำยในส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรยงัไม่มสีญัญำณ Chula Wifi หรอื

บำงครัง้สญัญำณยงัไม่ค่อยเสถยีรเท่ำทีค่วร เมือ่เชื่อมต่อแลว้จะหลุดบ่อยและสญัญำณขำดๆ หำยๆ ควรจะเพิม่จดุ

สญัญำณใหม้ำกกว่ำนี้ 

4. บริการห้องสมัมนา 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำ หอ้งคน้ควำ้กลุ่มทีช่ ัน้ 2 นัน้ ควรจะท ำเป็นหอ้งเกบ็เสยีง และควรจะมกีำรจดั

บรเิวณของหอ้งคน้ควำ้กลุ่มใหม ่อำจจะอยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นส่วนตวัหรอืแยกออกไปมำกกว่ำนี้ เพรำะบำงครัง้

ผูใ้ชบ้รกิำรหอ้งคน้ควำ้กลุ่มพดูคุยกนัเสยีงดงั ท ำใหร้บกวนผูท้ีน่ัง่อ่ำนหนังสอือยูด่ำ้นนอก  

 



5. ร้านถ่ายเอกสาร 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำ รำ้นถ่ำยเอกสำรควรจะเปิดบรกิำรในวนัอำทติยช์่วงสอบดว้ย เพื่อเป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูม้ำใชบ้รกิำร นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำ เครื่องพมิพอ์ตัโนมตัมิปัีญหำบ่อย 

เช่น เมือ่ท ำกำรสัง่พมิพแ์ละตดัยอดเงนิในระบบแลว้ แต่เครือ่งแจง้ว่ำใชง้ำนไมไ่ดช้ัว่ครำว บำงครัง้พมิพไ์มช่ดัหรอื

พมิพอ์อกมำแลว้เป็นรอยด ำๆ เป็นตน้ ควรจะมเีจำ้หน้ำทีค่อยช่วยเหลอืและควรจะตรวจสอบสภำพของเครือ่งพมิพ์

ใหด้กีว่ำนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะว่ำ รำ้นถ่ำยเอกสำรชัน้ 2 ควรจะปิดหน้ำต่ำงเวลำท ำงำนหรอืเวลำทีไ่มม่ี

ผูใ้ชบ้รกิำร เนื่องจำกเครือ่งถ่ำยเอกสำรมเีสยีงดงั ท ำใหเ้ป็นกำรรบกวนผูท้ีน่ัง่อ่ำนหนงัสอืบรเิวณใกล้ๆ  และ

เจำ้หน้ำทีถ่่ำยเอกสำรควรจะใหบ้รกิำรและพดูจำกบัผูร้บับรกิำรใหด้มีำกกว่ำนี้ โดยเฉพำะเจำ้หน้ำทีช่ ัน้ 5  

6. สถานท่ีภายในอาคาร 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำแอรเ์ยน็เกนิไป โดยเฉพำะชัน้ 2 ควรจะปรบัอุณหภูมใิหอ้ยูใ่นระดบัทีพ่อด ี

อยำ่งไรกต็ำม ผูร้บับรกิำรจ ำนวนมำกรูส้กึพงึพอใจกบับรรยำกำศและสถำนทีภ่ำยในอำคำร เนื่องจำก มี

สภำพแวดลอ้มทีส่ะอำด เหมำะสม มบีรรยำกำศเหมำะแก่กำรอ่ำนหนงัสอื เงยีบ สงบ สะอำด น่ำนัง่ ควำมสว่ำง

ของไฟและระดบัอุณหภูมอิยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม มมีุมอ่ำนหนงัสอืทีห่ลำกหลำย ซึง่กำรจดับรรยำกำศใหน่้ำนัง่เป็น

กำรสนับสนุนใหผู้ร้บับรกิำรมคีวำมสุขในกำรเรยีนรูแ้ละท ำงำน  

7. บริเวณรอบอาคารและท่ีจอดรถ 

ผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำอยำกใหม้สี ำรองทีจ่อดรถชัว่ครำวประมำณ 15-30 นำท ีส ำหรบัผูท้ีแ่ค่มำยมื

หรอืคนืหนงัสอืเท่ำนัน้ 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ือการปรบัปรงุพฒันา 

ผูร้บับรกิำรยงัมคีวำมคดิเหน็ว่ำ ตูล้อ็กเกอรส์ ำหรบัฝำกสมัภำระมจี ำนวนไมเ่พยีงพอและใชง้ำนไมค่่อยได ้

ตูล้อ็กเกอรบ์ำงตูห้มนุเปิดไมไ่ด ้จงึอยำกจะใหม้กีำรดแูลกำรใชตู้ล้อ็กเกอรแ์ละคอยซ่อมแซมตูล้อ็กเกอรท์ีใ่ชก้ำร

ไมไ่ด ้ผูร้บับรกิำรยงัอยำกใหห้อ้งทีใ่ชส้ ำหรบัดภูำพยนตรท์ีช่ ัน้ 3 เป็นหอ้งเกบ็เสยีง และยงัอยำกใหม้กีำรคดัเลอืก

ภำพยนตรใ์หม้คีุณภำพมำกกว่ำนี้ ควรจะเลอืกภำพยนตรท์ีม่สีำระ มคีวำมเหมำะสมแก่ผูร้บับรกิำร 

นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัอยำกใหม้บีรเิวณส ำหรบัเขยีนแนะน ำหนงัสอืทีอ่ยำกจะใหท้ำงส ำนกังำนวทิย

ทรพัยำกรจดัหำมำใหบ้รกิำร และควรจะมกีำรแสดงผลของกำรจดัหำหนงัสอืเหล่ำนัน้ดว้ยว่ำสำมำรถจดัหำได้

หรอืไม ่พรอ้มแสดงเหตุผลในกรณทีีไ่มส่ำมำรถจดัหำหนงัสอืทีผู่ร้บับรกิำรแนะน ำมำได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการส ารวจ 

จำกกำรศกึษำควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ ส ำนกังำนวทิยทรพัยำกร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ในกำรศกึษำครัง้นี้

คณะกรรมกำรฯ ไดเ้กบ็ขอ้มลูโดยใหผู้ร้บับรกิำรตอบแบบส ำรวจผ่ำนระบบออนไลน์ระหว่ำงวนัที ่16 เมษำยน – 19 

พฤษภำคม 2558 จำกจ ำนวนแบบส ำรวจทีผู่ร้บับรกิำรไดต้อบมำทัง้สิน้ 565 ชุดผลกำรศกึษำพบว่ำ 

1. ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

1.1 จ านวนผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามประเภทของผูร้บับริการ 

จ ำนวนมำกทีสุ่ด 387 คน (รอ้ยละ 68.50) ไดแ้ก่นิสติปรญิญำตร ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั รองลงมำ

จ ำนวน 114 คน (รอ้ยละ 20.18) ไดแ้ก่นิสติบณัฑติศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และรองลงมำล ำดบัที ่3 

จ ำนวน 37 คน (รอ้ยละ 6.55) ไดแ้ก่บุคคลภำยนอก ดงัรำยละเอยีดตำรำงที ่1.1 

 

2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักงานวิทยทรพัยากร 

สรปุควำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรของส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรจ ำแนกตำมชัน้ทีใ่หบ้รกิำรดงันี้ 

2.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อกำรใชบ้รกิำรส ำนกังำนวทิยทรพัยำกรในระดบัมำก  

(x̅ = 4.16) 

2.2 ด้านทรพัยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อทรพัยำกรสำรสนเทศในระดบัมำกทุกบรกิำร โดยบรกิำรทีไ่ดร้บั

ควำมพงึพอใจมำกเป็นล ำดบัที ่1 ไดแ้ก่ ฐำนขอ้มลูหอ้งสมดุ (Library Database/OPAC) (x̅= 4.10)  

  



2.3 ด้านการบริการ (Services) 

พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อบรกิำรในระดบัมำก โดยบรกิำรทีไ่ดร้บัควำมพงึพอใจมำกเป็น

ล ำดบั 1 คอื ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) (x ̅= 4.17)  

2.4 ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก (Library and Facilities) 

พบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจมคีวำมพงึพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในระดบัมำก โดยบรกิำรทีไ่ดร้บัควำมพงึ

พอใจมำกเป็นล ำดบั 1 ไดแ้ก่ ควำมปลอดภยั (Security) (x̅= 4.27)  

 

3.ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้บริการ 

3.1 ด้านการบริการ 

พบว่ำผูร้บับรกิำรอยำกใหข้ยำยเวลำกำรเปิดบรกิำรหรอืเปิดบรกิำรทุกวนั โดยเฉพำะในช่วงเวลำสอบ 

อยำกใหเ้พิม่จ ำนวนทีน่ัง่อ่ำนหนงัสอืใหม้ำกกว่ำนี้ เนื่องจำกตอนช่วงสอบจะมปัีญหำมำกทีน่ัง่ถูกจองหมด ควรจะมี

เจำ้หน้ำทีท่ีป่ระจ ำอยูแ่ต่ละชัน้ช่วยเดนิตรวจตรำและตกัเตอืนผูใ้ช้บรกิำรทีส่่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่น หำกเจำ้หน้ำทีไ่ม่

ท ำกำรตกัเตอืนหรอืดแูล ควรจะมกีำรท ำโทษเจำ้หน้ำทีด่ว้ย นอกจำกนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะว่ำ ควรจะมี

เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำอยูต่ำมชัน้ เนื่องจำก ในบำงครัง้ทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรหำหนงัสอื ผูร้บับรกิำรจะหำ

เจำ้หน้ำทีไ่มเ่จอ  

3.2 ด้านทรพัยากรสารสนเทศ 

พบว่ำผูร้บับรกิำรอยำกใหม้สีำรสนเทศในหมวดวทิยำศำสตร ์และสำรสนเทศประกอบกำรเรยีนหมวด

วทิยำศำสตรส์ุขภำพใหม้ำกกว่ำนี้ ผูร้บับรกิำรยงัเสนอแนะใหเ้พิม่จ ำนวนสำรสนเทศใหม่ๆ  ทัง้ภำษำองักฤษและ

ภำษำไทยในหมวดทัว่ไปและทีส่ำมำรถใชป้ระกอบกำรเรยีน และควรจะมจี ำนวนเล่มของสำรสนเทศต่อเรือ่งใหม้ำก

ขึน้ดว้ย นอกจำกนี้ เวลำคดัเลอืกสำรสนเทศเขำ้หอ้งสมุด ควรจะเป็นสำรสนเทศทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละถูกใชอ้ำ้งองิใน

งำนวจิยัต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก  



ส ำหรบัระบบกำรจดัสำรสนเทศขึน้ชัน้นัน้ ผูร้บับรกิำรมคีวำมเหน็ว่ำซบัซอ้นและหำยำก ควรจะมกีำรจดั

วำงสำรสนเทศใหม่ๆ  ใหง้ำ่ยต่อกำรคน้หำมำกกว่ำนี้ และในส่วนของวำรสำร ควรจะมกีำรปรบัปรงุอย่ำงยิง่ 

เนื่องจำกกำรหำวำรสำรท ำไดย้ำก ชื่อและหมำยเลขวำรสำรทีป่รำกฏไมต่รงกบัหมำยเลขทีม่ตีำมป้ำย 

3.3 ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

พบว่ำผูร้บับรกิำรมคีวำมคดิเหน็ว่ำแอรเ์ยน็เกนิไป ควรจะเปลีย่นสขีองหลอดไฟในหอ้งคน้ควำ้กลุ่มทีช่ ัน้ 2 

ใหเ้ป็นแสงทีเ่หมำะแก่กำรอ่ำนหนงัสอืและมคีวำมสว่ำงมำกขึน้ ควรจะปรบัปรงุควำมสะอำดของหอ้งน ้ำชัน้ 1 

เนื่องจำกหอ้งน ้ำชัน้ 1 เป็นหอ้งน ้ำทีม่ผีูใ้ชบ้รกิำรเป็นจ ำนวนมำก จงึสกปรกไดง้่ำย ควรจะมรีะบบระบำยอำกำศที่

ดกีว่ำนี้ และควรจะมกีำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์หอ้งน ้ำเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ บรเิวณทีเ่ป็นรำ้นกำแฟชัน้ 1 

มเีสยีงดงัรบกวนจำกเครือ่งท ำกำแฟ จงึอยำกจะใหท้ ำกำรกัน้หอ้งส ำหรบัรำ้นกำแฟและรบัประทำนอำหำรใหเ้ป็น

สดัส่วนมำกกว่ำนี้ นอกจำกนี้ ยงัอยำกใหม้ทีี่จอดรถทีส่ำมำรถจอดไดป้ระมำณ 15-30 นำท ีส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรมำ

แค่คนืหรอืยมืหนงัสอือกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



ส ารวจความคิดเหน็ของผูร้บับริการ ส านักงานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2557 

ขอควำมรว่มมอืผูร้บับรกิำรทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจ ใหต้รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำน และโปรดใหข้อ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำและสรำ้งสรรค ์ส ำนกังำนวทิย

ทรพัยำกรจะน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำปรบัปรุงในโอกำสต่อไป  

กรณุาให้คะแนนส าหรบั ภาพรวม (Overall) ของส านักงานวิทยทรพัยากร 

 ควรปรบัปรุง/Poor พอใช/้Fair ปำนกลำง/Average ด/ีGood ดมีำก/Very Good 

ภำพรวมของบรกิำร 
(Overall Service)      

ด้านทรพัยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

 
ควรปรบัปรุง/

Poor 
พอใช/้Fair 

ปำนกลำง/
Average 

ด/ีGood ดมีำก/Very Good 

สือ่สิง่พมิพ ์(Print)      
เวบ็ไซตส์ ำนกังำนฯ (Office of 
Academic Resources Website)      

ฐำนขอ้มลูหอ้งสมุด (Library 
Database/OPAC)      

ฐำนขอ้มลูเพื่อกำรคน้ควำ้วจิยั 
(CU-Reference Databases)      

ฐำนขอ้มลู CUIR, CoP      
 

ด้านการบริการ (Services) 

 ควรปรบัปรุง/Poor พอใช/้Fair 
ปำนกลำง/
Average 

ด/ีGood ดมีำก/Very Good 

ควำมถูกตอ้ง (Accuracy)      
ควำมทนักำรณ์ 
(Timeliness)      

มำรยำท/ควำมสภุำพ 
(Courtesy)      

กำรดแูลเอำใจใส ่(Attention)      



ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก (Library and Facilities) 

 
ควรปรบัปรุง/

Poor 
พอใช/้Fair 

ปำนกลำง/
Average 

ด/ีGood ดมีำก/Very Good 

จ ำนวนทีน่ัง่อ่ำน (Number of 
Seats)      

จ ำนวนคอมพวิเตอร ์(Number 
of Computers)      

สมรรถนะคอมพวิเตอร ์
(Computer Performance)      

รำ้นถ่ำยเอกสำร (Photocopy 
Service)      

ระบบแสงสว่ำง (Lighting)      
ระดบัอุณหภูม ิ(Temperature)      
ควำมสะอำด (Cleanliness)      
ควำมปลอดภยั (Security)      
ป้ำยประกำศ (Announcement 
Board)      

หอ้งน ้ำ (Toilets)      
มุมกำแฟ (Coffee Corner)      

 

ข้อช่ืนชมและความประทบัใจ (Impression) 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค ์(Further Suggestions) 

 

 

ข้อมลูเพ่ือการติดต่อ (Contact Information) ช่ือ ท่ีอยู่ โทรศพัท์ อีเมล 

 

 

ประเภทผูร้บับริการ (Type of User) * 

  



ภาพกิจกรรม การจบัรางวลัมอบโชคแก่ผู้ร่วมตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ ประจ าปี 

2558 ครัง้ท่ี 1 (27 เมษายน 2558) 
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ภาพกิจกรรม การจบัรางวลัมอบโชคแก่ผู้ร่วมตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ ประจ าปี 

2558 ครัง้ท่ี 2 (6 พฤษภาคม 2558) 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



ภาพกิจกรรม การจบัรางวลัมอบโชคแก่ผู้ร่วมตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ ประจ าปี 

2558 ครัง้ท่ี 3 (19 พฤษภาคม 2558) 

 
 

 



 
 

 



 
 

 


