สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําป 2565

จัดทําโดย
คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2565

3

คํานํา
รายงานสรุ ป ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ของผู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย
ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565 จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ
ผลการรวบรวมขอมูลความพึงพอใจและความคาดหวังในชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 จากผูมีสวนได
สวนเสียของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ซึ่งไดแก 1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย 2) คณบดีและหัวหนาสวนงาน
3) ผูรับบริการ 4) สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิทยทรัพยากร
จุฬาฯ 5) หองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet) 6) ผูจัดจําหนาย
ผู  ให บ ริ การภายนอก และผู  ร ั บ จ า ง 7) ชุ มชนโดยรอบ 8) บุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
9) กรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และ 10) นิสิตเกา จุฬาฯ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
มีการดําเนินการเปนประจําทุกปเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงบริการของสํานักงานฯ ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับบริการของสํานักงานฯ ทุกภาคสวน อีกทั้งเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 ที่มุงเนนใหความสําคัญในดานการสงมอบบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
ตรงกับความตองการ และการจัดองคกรใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหสงผลตอ
สิ่งแวดลอมโดยรวมนอยที่สุด
คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ และสามารถนําขอมูล
การสํารวจไปใชเพื่อปรับปรุงบริการของสํานักงานฯ สืบตอไปตามนโยบายคุณภาพของสํานักงานฯ คือ
“เขมแข็งภายใน
ถูกใจลูกคา
เปนขุมทรัพยทางปญญา
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
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หนวยที่ 1
ที่มาและความสําคัญ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงงานและบริการใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของผู  ร ั บ บริ ก ารและผู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งานฯ ในทุ ก ภาคส ว น และเป น ส ว นหนึ่ ง
ในการดําเนิ นการตามมาตรฐานระบบบริห ารงานคุ ณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการบริหารจั ด การ
สิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 ที่มุงเนนใหความสําคัญในดานการส งมอบบริการที่ มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
ตรงกับความตองการ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยที่สุด
การปรั บ ปรุ งงานและบริ การของสํานักงานฯ เปน ประจําอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่จําเปน อยางยิ่ง
ตอการพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566
คือ “ผูนําการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสรางเสริมสังคมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” และยังเปน
สวนหนึ่งในการดําเนินการตามนโยบายคุณภาพของสํานักงานฯ คือ “เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา เปนขุมทรัพย
ทางปญญา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” อีกดวย
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานฯ ที่ไดกําหนดขึ้นในปงบประมาณ 2565 แบงออกเปน 10 กลุม
ไดแก
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดีและหัวหนาสวนงาน
3. ผู  ร ั บ บริ การ อาจารย นิส ิต บุคลากรภายใน หนว ยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก
และนิสิตเกา
4. สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
5. หองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet)
6. ผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง
7. ชุมชนโดยรอบ
8. บุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
9. กรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
10. ผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกาที่ทํางานในหนวยงานอื่น ๆ
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การเก็บขอมูลดําเนินการโดยคณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวั งของผู มีส ว นได
สวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2565 โดยดําเนินการตั้งแต
ชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ทั้งนี้ไดใชวิธีการเก็บขอมูลแบบผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบออนไลน โดยเลือกวิธีที่สอดคลองกับมาตรการ
ป องกั น การแพร ร ะบาดโรคติ ดเชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานวิทยทรัพยากร วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลจากแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสามารถดูรายละเอียดได
ใน “หนวยที่ 2 ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล”
การนําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้
หนวยที่ 1 ที่มาและความสําคัญ
หนวยที่ 2 ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล
หนวยที่ 3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หนวยที่ 4 ภาคผนวก
4.1 ขอมูลผลสํารวจ
4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย
4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน
4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ
4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ
(MOU)
4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (Chulalinet)
4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง
4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
4.1.9 ผลสํารวจกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกา
ที่ทํางานในหนวยงานอื่น ๆ
4.2 รายชื่อคณะทํางานฯ และคําสั่งแตงตั้ง
4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลที่เกี่ยวของกับการสํารวจ
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หนวยที่ 2
ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2
กลุมที่ 3

กลุมที่ 4
กลุมที่ 5
กลุมที่ 6
กลุมที่ 7
กลุมที่ 8
กลุมที่ 9
กลุมที่ 10

กลุมผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
รองอธิการบดี ดานวิชาการ
และการเชื่อมโยงกับสังคม
2. ศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
รองอธิการบดี ดานการวิจัย
3. ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ
รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสติ
คณบดีและหัวหนาสวนงาน
ผูรับบริการ อาจารย นิสติ บุคลากรภายใน
หนวยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก
นิสิตเกา
หองสมุดที่ลงนาม MOU
หองสมุดคณะ/ สถาบันใน Chulalinet
ผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก ผูรับจาง
ชุมชนโดยรอบ เชน โรงอาหาร รานคา
ใกลเคียง
บุคลากรสํานักงานฯ
กรรมการบริหารสํานักงานฯ
จากสวนงานภายนอก
ผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
และนิสติ เกาที่ทํางานหนวยงานอืน่ ๆ

ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล

วิธีการเก็บขอมูล

วันที่เก็บขอมูล

การสัมภาษณ
ผาน Zoom

วันที่ 7 มีนาคม 2565

การสัมภาษณ
ผาน Zoom
การสัมภาษณ
ผาน Zoom
แบบสํารวจออนไลน
แบบสํารวจออนไลน

วันที่ 9 มีนาคม 2565

แบบสํารวจออนไลน
แบบสํารวจออนไลน
แบบสํารวจออนไลน
แบบสํารวจและสัมภาษณ
แบบสํารวจออนไลน
แบบสํารวจออนไลน
การสัมภาษณ
ผาน Zoom

วันที่ 10 มีนาคม 2565
วันที่ 10 – 25 มีนาคม 2565
วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565

วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2565
วันที่ 9 – 23 มีนาคม 2565
วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ –
3 มีนาคม 2565
วันที่ 1 – 11 มีนาคม 2565
วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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หนวยที่ 3
บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

5

บทสรุปผูบริหาร

6

บทสรุปผูบริหาร

7

บทสรุปผูบริหาร

8

บทสรุปผูบริหาร

9

บทสรุปผูบริหาร

10

บทสรุปผูบริหาร

11

บทสรุปผูบริหาร

12

บทสรุปผูบริหาร

13

บทสรุปผูบริหาร

14

บทสรุปผูบริหาร

15

บทสรุปผูบริหาร

16

บทสรุปผูบริหาร

17

บทสรุปผูบริหาร

18

บทสรุปผูบริหาร

19

บทสรุปผูบริหาร

20

บทสรุปผูบริหาร

21

บทสรุปผูบริหาร

22

บทสรุปผูบริหาร

23

บทสรุปผูบริหาร

24

บทสรุปผูบริหาร

25

บทสรุปผูบริหาร

26

บทสรุปผูบริหาร

27

บทสรุปผูบริหาร

28

บทสรุปผูบริหาร

29

บทสรุปผูบริหาร

30

บทสรุปผูบริหาร
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หนวยที่ 4
ภาคผนวก

ภาคผนวก
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4.1 ผลการสํารวจ
4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย
การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
รองอธิการบดีดานวิชาการ
คําถาม
1. ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในการสนับสนุนดานวิชาการ การเรียนการ
สอน ของมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด
บทบาทของสํานักงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนในปจจุบัน อาทิ
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล ที่ประกอบการศึกษาคนควาของ
นิสิต
- การจัดบริการตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน บริการตอบคําถามชวยคนควา
อบรมการสืบคนสารสนเทศ การเขียนรายการบรรณานุกรม ฯลฯ
- การรบันทึกการเรียนการสอน การใหบริการวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนผานระบบ Chula
e-Lecture
- การจัดเตรียมระบบ / platform เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของประชาคมจุฬา สูสังคม
เชน CUIR / E-resources
2. จากการดําเนินงานในขอ 1 ทานคิดวาสํานักงานควรปรับปรุงในเรื่องใดอยางเรงดวน เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการทางวิชาการ แกนิสิตและประชาคมจุฬา ฯ
3. ความคาดหวังของทานตอการดําเนินงานของสํานักงาน ฯ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
ดานวิชาการ / การเรียน การสอนอยางไร
ผลการสัมภาษณ
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในปจจุบัน
มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสํานักงานดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการเชิงรุก เชน
บริการสงดวยใจ ที่สามารถสงหนังสือไปใหผูเรียน หรือผูรับบริการไดถึงบานในชวงการแพรระบาดของโควิด19 ถือวาเปนแบบอยางไดดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหเขากับ
สถานการณ และ Unmanned Library ที่มีการผสมผสาญเทคโนโลยีเขากับการใหบริการของสํานักงาน
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สิ่งที่สํานักงานทําไดดี
1. การเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ที่มหาวิทยาลัยใหบริการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานภายใน
หนวยงาน เชน การใชงานแอพพลิเคชั่น CUNex นํามาใชในการบริหารจัดการการเขาใชงานพื้นที่
หอง study room และบริการตางๆ ของหองสมุดที่ผูกเขากับตัวแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ “บุคลากร
ยังมีความกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการใชงาน เชน ผูรับบริการไมเคย
ใช CUNex หรือใชไมเปน เขาหองสมุดไมได เลือกที่จะใหคําแนะนําการใชงาน มากกวาการอํานวย
ความสะดวกใหเขาเลย ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมการใชงานไดดี เกิดความเขมแข็งของการใชงาน
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนไดเปนอยางดี”
2. ความพรอมของเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร ไมวาจะเปนการสนับสนุนดาน
ขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พื้นที่นั่งอาน และดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่มี
หองสตูขนาดใหญ พรอมสําหรับการใหบริการที่หลากหลายรูปแบบ
3. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการใหบริการ เพื่อสอดรับกับความตองการที่หลากหลาย แมวาโครงสราง
ของสํานักงานฯ จะเปนโครงสรางเกา แตการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในสามารถทําใหเกิด
ความนาใชงานไดดี และสอดรับความตองการของผูใชงาน
ความตองการและคาดหวัง
1. การเปนสะพานเชื่อมเครือขายความรวมมือ
1.1. การบริหารพื้นที่ เนื่องจากปจจุบันพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมีการใหบริการพื้นที่นั่งอานใน
ลักษณะของ Learning Space เปนจํานวนมาก และบางสวนภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ
แบบความรวมมือกับเอกชนภายนอก จะเปนสิ่งที่ดีมากหากสํานักงานวิทยทรัพยากรเขาไปมี
บทบาทในการรวมรวม และสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารพื้นที่ ระบบการจอง การ
เขาใชงาน ใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพื่อเปนประโยชนตอนิสิตและผูใชงานที่สามารถตรวจสอบ
ที่วาง และเขาใชงานผานแอพพลิเคชั่นเดียวกัน ไมจําเปนตองมีหลากหลายแพลทฟอรม
1.2. บริการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไม
ว า จะเป น ศู น ย น วั ตกรรมการเรีย นรู ศูน ยการศึกษาทั่ว ไป วิทยุจ ุฬาฯ และสํานักบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องายตอการบริหารจัดการเรื่องแหลงเงินทุน รวมกันพัฒนาเนื้อหา
การอํานวยความสะดวกใหแกอาจารยผูสอน และชองทางการเผยแพร ที่จะทําใหการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุด และอาจพัฒนาการสอนใหเปนแหลงรายได
อีกแหลงหนึ่งของมหาวิทยาลัย
2. การเปนพื้นที่ตนแบบ หรือหนวยงานที่จัดหาบริการตนแบบ
เนื่องจากสํานักงานวิทยทรัพยากรมีความพรอมทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี หากสามารถ
พัฒนาการบริการตางๆ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน การทํางาน หรือ
4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย
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บริหารจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงขอมูล หรือตนแบบ เพื่อใหหนวยงานขนาดเล็กที่มี
ความพรอมนอยกวาสามารถเขามาศึกษาเรียนรู และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน
ของตนเองได เชน ความรูความสามารถดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถทําเปนตัวอยางในการ
สรางพื้นที่การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสตูดิโอขนาดเล็ก สําหรับคณะเล็กๆ หรืออาจารยผูสอน รวมไป
ถึงระดับอุปกรณชุดเล็กๆ ที่อาจารยผูสอนสามารถจัดหาไดเอง และนําไปพัฒนางานสอนของตัวเองให
เกิดประโยชน
3. การเปนที่ปรึกษาเรื่องตางๆ ผานผูเชี่ยวชาญในแตละงานของสํานักงาน
หากอาจารยผูสอน หรือนิสิต ตองการคําปรึกษา แนะนํา สํานักงานฯ สามารถใหความชวยเหลือ
เรื่องตางๆ ได นอกเหนือจากบริการสืบคน หรือการจัดทําบรรณานุกรมอยางเดียวในปจจุบัน อาจรวม
ไปถึงการออกแบบการสอนในหองเรียน การผลิตสื่อการสอน รวมไปถึง “การจัดทําองคความรูเรื่อง
การเขียนอางอิงเพื่อเอื้อประโยชนใหแกนักวิจัยและผูเรียน และการเผยแพรผลงานของคณาจารยจุฬา
ฯ ในอนาคต”
ขอเสนอแนะ
1. เพิ ่ มการพู ด คุ ย เพื ่ อวางบทบาทในการดํา เนิน การบางเรื ่ องที ่ อ าจเกิ ด ความทั บ ซ อ นของหลายๆ
หน ว ยงานและลดภาระค า ใช จ  า ยของมหาวิทยาลัย และการดําเนิน งาน อาจไมจ ําเปน ตองเป น
ศูนยกลางแตสามารถเปนคนกลางในการเชื่อมตอองคความรูตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อใหการทํางาน
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สิ่งที่มหาวิทยาลัยยังขาด คือหนวยงานที่จะเปนผูชวยอาจารยผูสอนในเรื่องการจัดการเนื้อหา นัก
ออกแบบหองเรียน นักออกแบบชั้นเรียน หากสํานักงานสามารถพัฒนาบริการนี้ไดจะชวยใหการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จมากขึ้นจากรูปแบบการสอนที่พัฒนาจนเกิดหลากหลาย
รูปแบบในปจจุบัน
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การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
สัมภาษณรองอธิการบดี ดานการวิจัย
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.45 น.
1. ทานพึงพอใจผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพียงใด ในการ
ตอบสนองพันธกิจดานสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทําไดดีมาก ในดานการจัดหาฐานขอมูล การสนับสนุนการวิจัย เชน การสอนการใชฐานขอมูล
การเผยแพรผลงานวิจัย การสนับสนุนการจัดทําและเผยแพรวิทยานิพนธ
2. ในระยะ 3-5 ปขางหนา ทานคาดหวังใหหองสมุดทําอะไรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหเปน Research university that teaches ดังนี้
- ชวยสนับสนุนการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการ
- ชวยสนับสนุนการอบรมการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพบทความวิจัย
- ชวยตอรองกับสํานักพิมพเรื่องคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย
- ชวยสนับสนุนการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพผลงานวิจัย
- สรางเครือขายวารสารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน การรวบรวมและเผยแพรวารสาร
ของจุฬาฯ ไวในแพลตฟอรมเดียวกัน การเชื่อมโยงเครือขายวารสารของจุฬาฯ ในดานการใชและ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร ผูทรงคุณวุฒิ และการรับบทความเพื่อตีพิมพ เพื่อใหวารสารของจุฬาฯ
สามารถแลกเปลี่ยน แบงปนบทความที่รับตีพิมพและทรัพยากรอื่น ๆ ได ชวยใหมีบทความสําหรับ
เตรียมตีพิมพเพียงพอ
- สนับสนุนการนํางานวิจัยออกมาเปนสื่อการเรียนการสอน เชน อาจมีหองใหใช
ในการถายทํามีผูชวยดานการถายทํา การเขียนบท การชวยหาตลาดเผยแพรสื่อการเรียนการสอน
ในเชิงพาณิชย เชน การขายบทสื่อการเรียนการสอน บทสารคดี ที่ไดจากงานวิจัย เพื่อใหบุคคลอื่น
หรือบริษัทนําไปทําตอ
- สนับสนุนใหมีการนํานิสิตเขามาเปนผูเรียนรูงานวิจัยของอาจารย และชวยตอยอดวาควรนํา
งานวิจัยไปใชอยางไร หรือควรเผยแพรงานวิจัยอยางไรใหนา สนใจและเกิดการนําไปใช
สวนเรื่องของการจัดการขอมูลงานวิจัย หรือ Research data management เห็นวาหากทําได
ก็จะเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและเปนการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบหนึ่ง โดยอาจจะชวยกัน
กับสํานักบริหารวิจัย จุฬาฯ
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สํานักงานวิทยทรัพยากร อาจเขามาชวยดูแลเว็บไซตเผยแพรงานวิจัย หรือจัดทําแพลตฟอรม
การเผยแพรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สิ่งที่อยากเห็น คือ การเผยแพรขอมูลวางานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ไดผลผลิตอะไรออกมาบาง ซึ่งขอมูล
งานวิจัยก็เปนสวนหนึ่งของผลผลิตจากงานวิจัย
3. ภาพหองสมุดในอนาคตของทาน กับ ภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรในปจจุบัน ทานให
คะแนนสํานักงานเทาไร
ทําไดดีมาก
4. ทานเห็นวาปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากรมีประเด็นใดเปนจุดออนที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไมมี แตอยากใหสนับสนุนมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ
1. สนับสนุนดานเทคนิคในเรื่องการนํางานวิจัยออกมาแปลงเปนสื่อการสอน เชน เทคนิคการถายทํา
อุปกรณการถายทํา การเขียนบท ฯลฯ
2. สนับสนุนการนําเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนที่แปลงจากงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น เชน
การทําการตลาดโดยนําบทไปขายแกสถานีโทรทัศนหรือผูที่สนใจนําไปผลิตสื่อตอ
3. เปน SDG Hub สนับสนุนการผลิตและเผยแพรงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ SDG ออกสูสังคมและชุมชน
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การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป 2565
การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ
รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสิต
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10:00-10:30 น.
ขอเสนอแนะ จากการฟงการนําเสนอเกี่ยวกับสํานักงานวิทยทรัพยากรเบื้องตน
ใหขอเสนอแนะวาในควรมีการประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการโครงการตาง ๆ วามีความรวมมือ
กับหนวยงานใดบาง
1. ทานพึงพอใจผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพียงใด ในการใหบริการนิสิต
มีความพึงพอใจสูง ซึ่งสํานักงานวิทยทรัพยากรถือเปนหนาเปนตา และผลการดําเนินงานที่จับตองได
มีโครงการตาง ๆ และมีเทคโนโลยีในการใหบริการคอนขางมาก สําหรับสวนเกี่ยวของกับตัวนิสิตเองทั้ง บริการ
24 ชั่วโมง ระบบการจองใชหองคนควา การยืม-หนังสือดวยเครื่องอัตโนมัติ การสงหนังสือชวง COVID ทําไดดี
มาก มีการนําเทคโนโลยีทั้งจากสํานักงานฯ พัฒนาและรวมกับ CUNEX เปนเครื่องมือรวมกัน เชน บริการ
unmanned ที่จามจุรี 10 ทําใหเห็นภาพ Digital lifestyle อยางชัดเจน ซึ่งประสบความสําเร็จอยางดี
ขอเสนอแนะ จากมุมมองที่เปนอาจารยจากคณะวิศวะ ปจจุบันดาน media ดานศิลปะ วัฒนธรรม
และความบันเทิง ยังไมชัดเจน ประกอบกับจุฬาฯ มีสํานักบริหารศิลปะวัฒนธรรม ควรเชื่อมโยงรวมกัน ในเรื่อง
การทําให media ตาง ๆ ไปถึงตัวผูใช นิสิต บุคลากรมากขึ้น เชนการจรรโลงจิตใจ เรื่อง entertain ชวง
COVID คนมีความเครียด สํานักงานฯ ควรเปนตัวชวยดวยบริการที่มีอยู และเคยเห็นนิทรรศการที่ชั้น 7 แลว
และเสนอใหลองทําเปน virtual อะไรที่เกี่ยวของกับศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้น เปนภาพที่เปนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมากกวา
นอกจากนี้ ไดเสนอวาจุฬาฯ มีหนวยงานตาง ๆ สํานักงานฯ ควรเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆ มากขึ้น
เพื่อใหเกิดประโยชนแกอาจารย บุคลากร นิสิต จุฬาฯ
เรื่องอื่น ๆ หอสมุดกลางปรับตัวไปมาก และดีทีเดียว ทั้งเรื่อง ขายของ automatic มีกาแฟ เปนตน
2. จากมุมมองของทาน “หองสมุดในอนาคต” เปนอยางไร
เรื่องเปด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีขอจํากัดของงบประมาณทําใหเปดใหบริการไดฉพาะชวงสอบ อยากให
เปด 24 ชั่วโมงตลอดเหมือนหองสมุดในตางประเทศ อาจมีการเปดใหบริการเฉพาะโซนที่มีคนใชเยอะ เพราะ
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การเขาหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา พูดคุย มากกวาการใชบริการแบบ physical คนหนังสือ เปนตน โดย
เปดที่ไมตองใชคน ใชระบบ automatic มากขึ้น
การเชื่อโยงกับหองสมุดคณะ สวนงานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความซํ้าซอน สามารถเปนหนวยงาน
เดียวกัน พึ่งพาซึ่งกัน เพราะเรื่องศาสตรเฉพาะทางสวนใหญอยูบน internet ถาสามารถจัดอยูดวยกันสามารถ
ลดพื้นที่หรือ physical ก็จะดี สวนนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรเขามาบริหารจัดการให
3. ในระยะ 3-5 ปขางหนา ทานคาดหวังใหหองสมุดทําอะไรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดาน
การพัฒนานิสิต
ภาพในอนาคต มองถึง remote library นิสิต บุคลากร อยูที่ใดก็ไดในโลก สามารถเขาถึงทุกสิ่งทุก
อยางไดตามสิทธิ์ที่พึงจะมี ปจจุบันสามารถทําไดอยูแลว แตควรจะไดมากกวานี้ หองสมุดจะกลายเปน coworking space ใหมากขึ้น องคความรูอยูใน cloud จะกลายเปน remote library เชน การสืบคน จะใช
Google scholar อยากใหเปลี่ยนเปน การใชเว็บไซต https://car.chula.ac.th เปน search engine อันแรก
ของคนจุฬาฯ สําหรับเรื่อง security นั้นใหนําเทคโนโลยีมาชวยได
4. ภาพหองสมุดในอนาคตของทาน กับ ภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากรในปจจุบัน ทานใหคะแนน
สํานักงานฯ เทาไร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ให 4.5 คะแนน ขาดจาก perfect ไปอีกนิด แตพึงพอใจจริง ๆ
5. ป จ จุ บ ั น สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากรมี ป ระเด็ น ใดที ่ ต  อ งพั ฒ นาอย า งเร ง ด ว น เช น ด า นบุ ค ลากร
ดานเทคโนโลยี ดานบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกเพศ
ทุกวัย เปนตน
ไดตอบในขออื่น ๆ แลว
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4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของคณบดีและหัวหนาสวนงาน รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีคณบดีและหัวหนาสวนงาน
จํานวน 13 ทาน ตอบแบบสํารวจกลับมา
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
1. ทานพึงพอใจผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพียงใด
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 พอใจ
2 พอใจมาก
3 มาก โดยเฉพาะนโยบาย open access for public สําหรับทรัพยากรที่สํานักวิทยฯ
มีใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในใช (visibility) และการเขาถึง (accessibility)
4 มากที่สุด
5 พอใจมาก
6 พึงพอใจมาก
7 พอใจในการบริการมาก
8 พอใจ
9 พอใจมาก
10 พอใจมาก
11 มาก
12 พึงพอใจ 4/5
13 พึงพอใจมาก
สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานฯ
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2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร ฐานขอมูล คลังดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ไดแก CUIR, CUJO, CU eResources, Chula e-lecture, e-Rarebook เปนตน ที่จัดหามาใหบริการ มีเพียงพอ เหมาะสมกับ
ทิศทางการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 ในระดับที่ใชงานไดโดยเฉพาะในกลุมฐานขอมูลและการเขาถึงวารสารวิชาการตางประเทศ
2 เพียงพอ
3 มาก หากแตถา CUJO Integrate รวมกับ ThaiJo ไดจะสะดวกและเปนประโยชนในภาพรวม
อยางมาก โดยไมตองลงทุน customize ระบบใหม
4 เพียงพอ
5 พอใจมาก
6 มีความเหมาะสม อยากใหเพิ่มเติมการสนับสนุน
7 ดี มีวารสาร ฐานขอมูล ที่ตอบสนองกับความตองการของนิสิต และผูใชบริการทั่วไป
8 เหมาะสม
9 เพียงพอและเหมาะสม แตถาเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงวิทยานิพนธของนิสิตดวยจะดีมาก
10 ไมแนใจวาทําไดหรือไม อยากเขาถึงฐานขอมูลของหนวยงานรัฐในประเทศใหมากขึ้นดวย เชน
หนวยงานใหทุนวิจัย ที่จะมีการเก็บรายงานการวิจัยไวดวย
11 เพียงพอ
12 พึงพอใจ 4/5
13 มีเพียงพอ
สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร ฐานขอมูล
คลังดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ที่สํานักงานฯ ใหบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ
1) อยากใหเกิดการบูรณาการควบรวมระบบกันระหวาง CUJO หรือวารสารออนไลนของจุฬาฯ กับ
ThaiJo ซึ่งเปนฐานขอมูลและแพลตฟอรมวารสารวิชาการของประเทศไทย
2) อยากใหเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงวิทยานิพนธ
3) อยากใหเพิ่มการรวบรวมและการเขาถึงฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เชน การเขาถึงฐานขอมูล
งานวิจัยของหนวยงานที่ใหทุนวิจัย
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3. บริการหองสมุด (Library Services) เชน การยืม-คืน (บริการทั่วไป) บริการตอบคําถาม บริการให
คําแนะนําการใชงานทรัพยากร การใหบริการยืมคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
พอใจมาก
มาก
ดีมาก
ไมไดใชบริการดานนี้
พึงพอใจมาก
การบริการของหองสมุดคอนขางครบถวน และทันสมัย เชน ใหบริการยืมคืนออนไลนไมวาเราจะ
อยูที่ไหน ใหคําแนะนํา การคนหาหนังสือดี รวดเร็ว
บรรณารักษและเจาหนาที่ชวยเหลือดีมากในการสืบคนและยืมหนังสือระหวางหองสมุด และยืม
ระหวางสถาบัน ใชเวลาไมนาน
ดีมาก
เพิ่งทราบวามีใหบริการ notebook อาจตองเพิ่มการประชาสัมพันธและหลักเกณฑ
ตามกลุมเปาหมาย
ดี
พึงพอใจ 4/5
พึงพอใจ บรรณารักษและเจาหนาที่ใหบริการและเสนอความชวยเหลือเปนอยางดี

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในดานบริการตาง ๆ ที่สํานักงานฯ
ใหบริการ และชื่นชมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดี อยางไรก็ตาม มีบางสวนที่ยังไม
เคยใชบริการของสํานักงานฯ และไมทราบถึงบริการยืม Laptop ของสํานักงานฯ

4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน

42

4. บริการพิเศษชวงปดทําการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 เชน บริการสงหนังสือถึงบาน
(สงใหดวยใจสูภัยโควิด-19) บริการ Scan on Demand ในชวงมหาวิทยาลัยปดพื้นที่ทําการ จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนิสิตใหความรูผานการถายทอดสดหรืออบรมออนไลน เปนตน
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
พอใจมาก
มาก
ดีมาก
ไมไดใชบริการดานนี้
มีความโดดเดนในการปรับรูปแบบการบริการเพื่อสนับสนุนนิสิต
การใหบริการในชวงโควิดดีมาก ตอบโจทยความตองการในปจจุบัน
ชอบการสงหนังสือถึงบาน สะดวกมาก และชอบตูคืนหนังสืออัตโนมัติ
ดี
ดีมากเลย
ดี
พึงพอใจ 4/5
ดีมาก เห็นความพยายามในการปรับตัวและการสนับสนุนดานวิทยบริการแกนิสิตและบุคลากร
อยางดี

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริการพิเศษในชวงปดทําการเนื่องจาก
การแพรระบาดของ Covid-19 โดยเห็นวาเปนการปรับบริการที่สอดคลองกับสถานการณและความตองการ
ของนิสิตและบุคลากร
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5. บริการพื้นที่การเรียนรู Learning & Co-Working Space เชน เพิ่มเวลาการเปดใหบริการ 24/7 ในชวง
สอบ เพิ่มพื้นที่นั่งอาน ณ อาคารจามจุรี 10 (Chula UltimateX Library) การพัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9
เปนพื้นที่เรียนรู
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
พอใจมาก
มาก
ดีมาก
ไมไดใชบริการดานนี้
อยากใหเพิ่มเติมการเปดบริการพื้นที่ทํางานรวมกัน และนั่งอานที่บริเวณจาม 10 เพื่อบริการนิสิต
กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
ดีมาก มีการใหบริการทั่วถึง ทําใหผูใชบริการเลือกใชบริการไดหลายแหง และสงเสริมใหเกิด
การศึกษาหาความรูในทุกชวงเวลา
อยากใหหองสมุดคณะแพทยศาสตรปรับเวลาการจองหองประชุมให flexible คือ ไมจําเปนตอง
16.00-18.00, 18.00-20.00,… แตใหลงเวลาอิสระได เชน 17.00-19.00 เปนตน
ดีมาก
เยี่ยม
ดี
พึงพอใจ 4/5
เปนนโบายที่ดี แตไมทราบวาการดําเนินการไดผลดีในทางปฏิบัติหรือไม

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริการพื้นที่การเรียนรูของสํานักงานฯ
โดยมีขอเสนอแนะคือ อาจเพิ่มการเปดพื้นที่ของสาขาอาคารจามจุรี 10 เพื่อใหนิสิตกลุมคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพใชงานพื้นที่ได
มีคณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวนหนึ่งทาน ที่อาจมีความเขาใจวาสํานักงานฯ เปนผูดูแลและ
ควบคุมการใหบริการของหองสมุดคณะตาง ๆ ดวย และมีอีกหนึ่งทานที่อยากทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของพื้นที่การเรียนรู
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6. บริการคลังขอมูลดิจิทัลสําหรับวีดีโอบันทึกการเรียนการสอน (Chula e-Lecture) และ บริการผลิตและ
เผยแพรสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
พอใจมาก
มาก
ดีมาก
ไมไดใชบริการดานนี้
เหมาะสมคะ ทีมผลิตสื่อมัลติมีเดียมีความเปนมืออาชีพมากๆ
ดีมาก มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย
ไมไดใชบริการ
ดีมาก
ดี
ดี
พึงพอใจ 4/5
ไมเคยใชบริการดานนี้ แตนาจะเปนบริการที่เปนประโยชน

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการคลังขอมูลดิจิทัลสําหรับวีดีโอ
บันทึกการเรียนการสอน (Chula e-Lecture) และ บริการผลิตและเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย โดยเห็นวา
สํานักงานฯ มีอุปกรณผลิตสื่อที่ทันสมัยและมีทีมงานที่เปนมืออาชีพ
อยางไรก็ตาม พบวา คณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวน 3 ทาน ไมเคยใชบริการดานนี้
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7. ดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพื้นที่บริการ การอนุรักษพลังงาน การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของสํานักงานวิทยทรัพยากร
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
พอใจมาก
มาก
ดีมาก
ไมไดใชบริการดานนี้
เหมาะสม
ดีมาก จัดพื้นที่ไดอยางคุมคา สะดวก เหมาะกับการอานหนังสือ และคนหาขอมูล
ชวงโควิดไมไดใชบริการ แตดานนอกมีความรกพอสมควร อาจเนื่องจากเปนชวงปดมหาวิทยาลัย
ดีมาก
ดี
ดี
พึงพอใจ 4/5
การจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดความรูสึกที่ดีหรือเชิญชวนใหมาใชบริการนั้นทําไดดีมาก
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณจากยุคกอน แตยังไมเห็นความชัดเจนเรื่องการอนุรักษพลังงาน

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพื้นที่บริการ
การอนุรักษพลังงาน การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ของสํานักงานฯ
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตจากคณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวนหนึ่งทานในเรื่องการจัดการ
ทัศนียภาพภายนอกของสํานักงานฯ และอีกหนึ่งทานตั้งขอสังเกตในเรื่องความชัดเจนของการอนุรักษพลังงาน
ของสํานักงานฯ
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8. การรับรูขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และบริการตางๆ จากสํานักงานวิทยทรัพยากร
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
ไดรับรูไมมาก
ไดรับ
มาก
พอใจมาก
เหมาะสม
ดี มีการประชาสัมพันธขาวสารเขาถึงงาย
ไมไดขอมูล ไมแนใจวาสื่อสารผานแลวชองทางใด
ดี
อาจจะยังไมทราบเอง วามีชองทางใดบาง
ไดรับขาวสาร
พึงพอใจ 4/5
ทราบขอมูลเปนระยะ แตควรเผยแพรประชาสัมพันธแกนิสิตอยางทั่วถึงกัน

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานบางสวนเห็นวา สํานักงานฯ ยังมีการสื่อสารขาวสารและกิจกรรม
ไปถึงบุคลากรและนิสิตไมทั่วถึง
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9. ขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
ควรมีหนังสือใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อัพเดทหนังสืออยูตลอดเวลา
อยากใหใชบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเขาใชหองสมุดไดทุกแหงในมหาวิทยาลัย
อยากอบรมการใชบริการยืมเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ ที่ไมใชแหลงทั่วไป ผานทางสํานักฯ
ในกลุมอาจารยและนักวิจัย
ขอเปนกําลังใจใหในการพัฒนา ใหทันกับวิทยาการที่เขามาใหมๆ ครับ
-

สรุปขอเสนอแนะของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ไดดังนี้
1) ควรมีการจัดหาหนังสือใหมเขามาใหบริการอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงหนังสือใหเปนฉบับ
พิมพลา สุดอยางสมํ่าเสมอ
2) อยากใหสามารถใชบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยผานเขาประตูของหองสมุดภายในจุฬาฯ ได
ทุกแหง
3) อยากใหมีการอบรมเรื่องการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดของสถาบันอื่น ๆ ผานทาง
สํานักงานฯ (บริการยืมระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย)
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4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูรับบริการของสํานักงานฯ ซึ่งไดแก อาจารย นิสิต
บุคลากรภายใน หนวยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก และนิสิตเกา ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันที่
1 – 31 มีนาคม 2565 โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน
มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 411 ชุด แบงเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
161
นิสิตระดับปริญญาตรี
143
บุคลากรจุฬาฯ
35
อาจารย/นักวิจัย
27
นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22
บุคคลภายนอก
14
สมาชิกหองสมุดรายป
7

รอยละ
39.36
34.96
8.56
6.60
5.38
3.42
1.71

ผูตอบแบบสํารวจจํานวนมากที่สุด คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน 39.36% และ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คิดเปน 34.96%
ประเภทของการเขามาใชบริการ
ชองทางการใชบริการ
ความถี่
ใชบริการทั้งสองรูปแบบ
137
ใชบริการผานออนไลน
108
มาใชดวยตนเอง
164
ชองทางที่ผูตอบแบบสํารวจใชมากที่สุด คือ มาใชดวยตนเอง คิดเปน 40.10%

4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ

รอยละ
33.50
26.41
40.10
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ความถี่ในการใชบริการ
ความถี่ในการใชบริการ
เดือนละ 1 ครั้ง
นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
มากกวาเดือนละ 4 ครั้ง
อื่นๆ (depends on our demand of our assignments, เดือนละ 2 ครั้ง, เดือนละ
3 ครั้ง, เปนบางชวงเวลาคะ บางชวงก็เดือนละหลายครั้ง บางชวงไมไดไปเลยก็มีคะ, ใช
ระหวางการอบรม, ไมแนนอน, ชวงสอบ, ชวงสอบทุกวัน, นานๆ ครั้ง)

ความถี่
110
95
193
11

รอยละ
26.89
23.23
47.19
2.69

ผูตอบแบบสํารวจจํานวนมากที่สุด คิดเปน 47.19% เปนผูที่มาใชบริการสํานักงานฯ มากกวาเดือนละ
4 ครั้ง
ผลการสํารวจสรุปตามขอคําถามไดดังนี้
1. ความพึงพอใจการใหบริการภาพรวมของสํานักงานฯ
ประเด็นคําถาม
ความถี่ รอยละ
การใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากร
406 86.31
การใหบริการในชวงการแพรระบาดโควิด – 19 ของสํานักงานฯ เชน การใหบริการใน 376 86.91
รูปแบบออนไลน บริการสงดวยใจ บริการ Scan on Demand
2. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ
ประเด็นคําถาม
การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด ใชงานไดงาย สะดวก รวดเร็ว
หนังสือที่ใหบริการตรงกับความตองการของผูใชงาน
ฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยตรงตามความตองการใชงาน
ฐานขอมูล วิทยานิพนธจุฬาฯ ออนไลน เขาถึงรวดเร็ว และงายตอการใชงาน
ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทาง (Special Collections) ตรงกับความตองการ
สื่อมัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูตรงตามความตองการและมีความทันสมัย
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ความถี่
387
383
368
362
332
316

รอยละ
84.55
82.09
84.95
84.09
82.53
80.95
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3. ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
ประเด็นคําถาม
ความรวดเร็วในการใหบริการ
มีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ
มีบุคลิกภาพเหมาะสม ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย
สามารถสื่อสารและแนะนําบริการตาง ๆ ของหองสมุดใหเขาใจปฏิบัติตามได

ความถี่ รอยละ
377
88.28
377
88.38
375
89.01
366
89.13

4. ความพึงพอใจดานบริการตางๆ
ประเด็นคําถาม
ความถี่ รอยละ
บริการยืม-คืน และตออายุหนังสือ สะดวก รวดเร็ว
352 89.89
บริการ Book request สะดวก รวดเร็ว
336 86.96
บริการยืมระหวางหองสมุด Interlibrary loan สะดวก รวดเร็ว
314 82.17
บริการทําบัตรสมาชิก สะดวก รวดเร็ว
305 86.56
บริการตอบคําถาม ใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานการใชงานทรัพยากรและบริการ 346 87.17
ถูกตอง ชัดเจน และตรงกับความตองการ
บริการสนับสนุนการวิจัย (การใหคําปรึกษา บริการฐานขอมูลวารสารตางประเทศ 316 84.62
บริการเครื่องมือเพื่อการวิจัย) ตรงกับความตองการ
บริการเสวนาวิชาการ/การฝกอบรม ตรงกับความตองการ
303 82.84
การเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสารของหองสมุดผาน Social Media ตาง ๆ 364 83.96
ทั่วถึง ชัดเจน รวดเร็ว และทันสมัย
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5. ความพึงพอใจดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
5.1 สิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นคําถาม
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีความเพียงพอตอการใชงาน
เครื่องยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ งายและสะดวกตอการใชงาน
เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book drop) งายและสะดวกตอการใชงาน
หองคนควากลุมมีอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการใชงาน
เครือขายไรสาย (WiFi) ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
เครือขายไรสาย (WiFi) สามารถใชงานไดเสถียรและรวดเร็ว
ตูกดนํ้าดื่ม มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
โตะ เกาอี้นั่งอานหนังสือ มีความสะดวกสบาย

ความถี่
325
329
329
312
366
363
351
374

รอยละ
82.83
87.60
87.96
81.35
85.46
79.28
84.39
80.96

5.2 ดานกายภาพ สภาพแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ประเด็นคําถาม
ความถี่ รอยละ
พื้นที่ใหบริการ สะอาด ถูกสุขอนามัย
380 88.79
หองนํ้า สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน
372 85.97
แสงสวาง เพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนรู
376 89.47
อุณหภูมิเหมาะสมกับการเรียนรู
377 82.81
การรั กษาความปลอดภั ย จากสํ านั กงานวิทยทรัพยากร เชน กลองวงจรปดภายใน 375 89.01
สํ านั กงาน ป า ยบอกทางหนี ไ ฟ ป า ยสั ญ ลักษณความปลอดภัย ตางๆ และอุป กรณ
ดับเพลิง เปนตน
การปองกันและการแจงเตือนในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 เชน จุดวัดอุณหภูมิ 374 88.40
จุดบริการแอลกอฮอล เครื่องฆาเชื้อดวยรังสียูวี การทําความสะอาดและฆาเชื้อภายใน
พื้นที่บริการ
จุดทิง้ ขยะเหมาะสม และมีการแยกขยะตามประเภทชัดเจน
372 87.53
6. ความคิดเห็นดานตาง ๆ เพิ่มเติมที่ไดรับจากแบบสํารวจ
มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผานแบบสํารวจ จํานวน 170 คน คิดเปนความคิดเห็นเพิ่มเติม
จํานวน 398 ความคิดเห็น โดยสถานภาพของผูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้

4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ

52
ประเภทผูรับบริการ จํานวน
ที่แสดงความ
ผูต อบ
คาดหวังเพิ่มเติม
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
นิสิตระดับปริญญา
ตรี
บุคลากรจุฬาฯ
นิสิตเกาจุฬาฯ
อาจารย/นักวิจัย
สมาชิกรายป
บุคคลภายนอก
รวม

65

ดาน
ดาน
ดาน
ดาน
ดาน
ความ
บริการ ทรัพยากร บุคลากร บริการ กายภาพ คิดเห็นและ
ใน
สารสนเทศ
ตาง ๆ
ขอเสนอแนะ
ภาพรวม
24
35
25
27
46
6

จํานวน
ความ
คาดหวัง
เพิ่มเติม
163

61

18

17

21

17

58

5

136

13
13
8
6
4
170

1
2
2
1
1
49

7
9
6
3
1
78

7
2
3
3
2
63

2
3
2
3
78

10
8
7
4
2
135

5
1
2
19

32
25
22
14
6
398

* ชองที่แรเงา คือ มีความถี่มาก

บริการสงหนังสือชวงโควิด
การขยายเวลาใหบริการ
ชื่นชมบริการในภาพรวม
คาดหวังใหพัฒนาใหดีขึ้นตอไป
บริการยืม-คืน-ใชงานทรัพยากรฯ
การใหบริหารแบบรวมศูนย
การเพิ่มสาขาหองสมุด
การขยายขอบเขตความรวมมือ
รวม
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1

1
1

1

2

1
2

1

1

1

รวม

บุคลากรจุฬาฯ

บุคคลภายนอก

สมาชิกรายป

6
7
3
1
1
18

นิสิตเกา

11
3
3
2
3
2
24

อาจารย/นักวิจัย

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา
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17
10
7
6
5
2
1
1
49
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บริการสงหนังสือชวงโควิด
1. อยากใหยืมขามหองสมุดคณะไดดวย ในชวง covid
2. อยากใหหองสมุดในจุฬาฯ ทุกแหงใหบริการ delivery กับนิสิตตางคณะทุกคณะ
3. หองสมุดคณะไมไดใหบริการ delivery กับนิสิตคณะอื่น ทําใหการหาขอมูลทําวิจัยทําไดยาก
4. ประทับใจมากตอนที่หอหนังสือสงมาใหที่บาน หอดีมาก ๆ คะ :) ขอบคุณที่ทํางานอยางหนักนะคะ
5. อยากใหหองสมุดคณะยกเลิกคาธรรมเนียมจัดสงหนังสือกับนิสิตตางคณะ โดยใหหอสมุดกลางเปนผู
ประสานออกคาใชจายเอง และเปนผูจัดสงให
6. อยากใหชวงเวลาในการยืมในชวง covid นานกวานี้
7. สงหนังสือไวมาก
8. บริการ Book delivery ดีมาก
9. ชอบบริการสงดวยใจที่สงหนังสือใหถึงบานเลย แตอยากใหสามารถยืมหนังสือไดมากกวา 10 เลม ตอ
เทอม เพราะพอยืมครบ 10 เลมเมื่อไหร ถึงแมจะคืนหนังสือหมดแลว แตก็ไมสามารถหนังสือเลมอื่น
ๆ ตอได
10. ใหบริการดีมาก โดยเฉพาะการยืมหนังสือทางไปรษณีย
11. ชอบบริการสงหนังสือดวยใจ ชวงโควิดมาก
12. อยากใหหอสมุดกลางดูแลการสง delivery และรับคืนหนังสือแทนหองสมุดคณะที่ไมเปดใหบริการ
13. อยากใหมีการยืมขามหองสมุดในชวง covid ได มีหนังสือบางเลมอยูที่หองสมุดคณะ แตใชบริการ
ไมได
14. สงหนังสือ delivery ชาไปหนอย
15. Book request อาจจะมีชองใหเลือกวาตองการหนังสือแบบเรงดวนหรือไม เพื่อใหมีการจัดหนังสือ
ใหกับผูที่ตองการยืมแบบเรงดวนกอน
16. อยากใหเว็บยืมหนังสือ delivery ใชงานงายขึ้น สะดวกขึ้น เพราะคอนขางงงในตอนแรก
17. อยากใหหอหนังสือ delivery รัดกุมกวานี้ โดยเฉพาะในฤดูฝนและสงไปตางจังหวัด ใสซองเอกสาร
อยางเดียวจะทําใหหนังสือเสียหายได

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การขยายเวลาใหบริการ
อยากใหเปด 24 ชั่วโมง ทุกวันบางโซนจะดีมาก
อยากใหเพิ่มชวงใหบริการ 24/7
อยากใหเปด 24 ชั่วโมง
อยากใหเปดบริการ 24 ชม. ตั้งแตชวง 1 เดือนกอนสอบ
ควรขยายเวลาเปด 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสัปดาห เผื่อกรณีนิสิตสอบหลังตาราง
ควรขยายเวลาเปดเปน 4 ทุม
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7. อยากใหขยายเวลาเปด-ปด
8. อยากใหขยายเวลาเปด-ปด
9. อยากใหเวลาทําการ ตอวัน นานกวานี้
10. อยากใหขยายเวลาเปดทําการชวงวันเสารอาทิตยในชวงเวลาปกติ ถึงเวลา 21.00 น.
ชื่นชมบริการในภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.

ใหบริการรวดเร็ว ประทับใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการในชวง 3-5 ป กอนหนานี้ ปจจุบันถือวาบริการในภาพรวมดีขึ้น ดีมาก
บริการดีมาก
หอสมุดกลางมีการบริการที่เอื้อตอนิสิตในชวง covid ประทับใจมาก เปนการบริการที่แทจริง
มีการบริการที่ตรงตามความตองการ
การบริการทําไดดี รวดเร็ว
การบริการดี เห็นการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตเปนนิสิต จนมาเปนสมาชิกรายป
คาดหวังใหพัฒนาใหดีขึ้นตอไป
อยากใหพัฒนาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อยากใหบริการมีความทันสมัย
มีบริการที่ดีและพัฒนาการบริการอยูเสมอ
อาจจะเขาถึงยากสําหรับนิสิตใหม อยากใหทําผังการใชบริการวิธีการใชประโยชนจากหอสมุดใหมาก
และเขาใจงายกวานี้
ทํา UX, UI ระบบใหดีขึ้น
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา สามารถบริการไดดีกวานี้
บริการยืม-คืน-ใชงานทรัพยากรฯ
ถาหอกลางมีบริการรวมกับหองสมุดคณะจะรูสึกคนควาสิ่งที่ตองการไดมากขึ้น
อยากใหสามารถคืนหนังสือตางคณะได หองสมุดทุกแหงควรรวมมือกันมากกวานี้
อยากใหหอสมุดกลางรับคืนหนังสือทางไปรษณียจากหองสมุดอื่นในจุฬาฯ ได
อยากใหเพิ่มวิธีการคืนหนังสือใหคลอบคลุมมากขึ้น กลาวคือสามารถคืนไดถึงแมจะยืมมาจากคณะอื่น
เนื่องจากผูใชบริการอยูคณะคนละฝงกับหอสมุดกลาง เวลาไปคืน จําเปนตองเดินไปไกลมาก บางครั้ง
ยืมมาหลายเลม ตองอาศัยแบงทยอยไปคืน ไปครั้งเดียวไมไหว หากมีบริการตรงจุดนี้เพิ่มจะดีมาก
ขอบคุณคะ
อยากให book drop รับคืนหนังสือจากคณะอื่นไดดวย
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การใหบริหารแบบรวมศูนย
1. อยากใหมีบริการและทรัพยากรสารสนเทศเชื่อมโยงกับหองสมุดแหงอื่น ๆ
2. อยากใหหองสมุดทุกที่รวมกัน ไมเปนเอกเทศน และมีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย
การเพิ่มสาขาหองสมุด
1. อยากใหเพิ่มหองสมุด เนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอกับนิสิตในปจจุบัน
การขยายขอบเขตความรวมมือ
1. อยากใหทํา MOU กับมหาวิทยาลัยตางประเทศมากกวานี้ โดยเฉพาะสาขาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

อาจารย/นักวิจัย

นิสิตเกา

สมาชิกรายป

บุคคลภายนอก

บุคลากรจุฬาฯ

รวม

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม
ชื่นชมบริการในภาพรวม
การสืบคน/ใชงานฐานขอมูล
ความทันสมัยของหนังสือ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
แนะนําหมวดหนังสือที่ตองการ
การจัดอบรม
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
รวม

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

6.2 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม

14
5
7
4
2
1
2
35

9
2
2
1
2
1
17

4
2
6

2
2
1
2
2
9

1
1
1
3

1
1

2
2
1
1
1
7

33
12
11
8
6
4
2
2
78

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม
1. อยากใหเพิ่มหนังสือหมวดหมู archival studies และ data studies มากขึ้น
2. ยังไมคอยมีหนังสือเฉพาะทาง เหมือนตามคณะ ซึ่งชวงนี้หองสมุดคณะมักใหบริการเฉพาะเวลา
ราชการทําใหไมสะดวก
3. เพิ่มการเขาถึงฐานขอมูลวารสารนานาชาติมากขึ้น
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4. อยากใหเพิ่มการเขาถึงฐานขอมูลบทความดานสังคมศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ เชน APA Psynet,
IEEE เปนตน เพราะพบวามีหลายบทความที่ใหมและเปนประโยชนแตไมสามารถเขาถึงได จึงนํามาใช
ในการวิจัยไมได
5. อยากใหมีทั้งหนังสือ/สิ่งพิมพใหมๆ ในขณะเดียวกันก็ยังมีหนังสือ/สิงพิมพเกาๆ ใหบริการ เพราะใน
บางสาขาวิชาจําเปนตองศึกษาเอกสารในอดีต
6. มีฐานขอมูลครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
7. อยากใหเขาถึงวารสารและ ebook ไดมากขึ้น เพราะสิ่งที่ตองการใชเขาถึงไมได และเปน core หลักที่
ใชในการสอนและวิจัย คาดหวังจะใหเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกแตเขาถึงทรัพยากรไดไมมากพอ
8. เพิ่มฐานขอมูลและจํานวนวารสารโดยมีการ update วารสารใหครอบคลุมและตอเนื่อง
9. อยากใหมีหนังสือและบทความวิจัยเพิ่มขึ้น
10. อยากใหหองสมุดมีบริการฐานขอมูล CINAHL
11. อยากใหมีหนังสือใหม ๆ เขามามากกวานี้
12. จุฬาฯ ไมไดสามารถเขาถึงฐานขอมูลบางสวนได อยากใหสามารถเขาถึงไดมากกวานี้
13. อยากใหซื้อ Database เยอะๆ เชน Web of Science
14. หนังสือยังไมครอบคลุมตามที่ตองการ
15. เดี๋ยวนี้เขา web of science ไมได
16. อยากใหเพิ่มการบริการ e-journal หรือ e-book ใหสามารถดาวนโหลดไดทั้งเลม เนื่องจากเปนการ
เรียนออนไลน
17. อยากใหเพิ่มการเขาถึงการดาวนโหลดหนังสือดานการพยาบาลหรือทฤษฎี ปรัชญาตางๆ
18. ยังมีหนังสือมีจํานวนมากที่ยังไมไดเขาระบบ online จึงทําใหไมสะดวกตอการสืบคนขอมูล
19. อยากใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลนอกเหนือจากที่จุฬาฯ บอกรับได
20. อยากใหบอกรับฐานขอมูล EMBASE เนื่องจากเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการทํางานวิจัยดาน
systematic review, meta-analysis
21. อยากใหเพิ่ม Text Book สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มากขึ้น
22. อยากใหมีหนังสือประเภท LIB USE ONLY มากขึ้นกวานี้
23. อยากใหมีขอมูลเพียงพอตอการคนควา
24. คาดหวังหนังสือใหมๆ หรือ หนังสือใหมีครบทั้งชุด คือหนังสือบางชุด มีเลม 1 และเลม 2 แตไมมีเลม
3 หรือหนังสือบางเลม ไมมีในหอสมุดกลาง แตมีเฉพาะที่คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ทั้งที่เปนแคหนังสือ
นวนิยาย จึงทําใหคิดวา นิยายใหมๆ คงไมมีที่หอสมุดกลาง
25. อยากใหมีวารสารครอบคลุมมากกวานี้ โดยเฉพาะสาย Humanities and Social science
26. อยากใหมีหนังสือหมวดวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
27. อยากใหมี E-book มากกวานี้
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28. อยากใหเพิ่มจํานวน Journal ที่บอกรับ
29. อยากใหเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครอบคลุมสาขาเฉพาะดานมากขึ้น
30. อยากใหมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงผานทางออนไลนมากขึ้น โดยเฉพาะ
แบบ full text
31. อยากใหเพิ่มฐานขอมูลอื่นที่จําเปนตอการศึกษาหรือ update สถานการณโลก เชน The New York
Times เปนตน
32. อยากใหบอกรับ CNKI
33. อยากใหเพิ่มการ access เขาฐานขอมูล
ชื่นชมบริการในภาพรวม
1. การสืบคนขอมูลผานเว็บไซตใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว
2. หนังสือดีมีมาก เขาถึงวิทยานิพนธ/หนังสือหายากไดงาย
3. ทรัพยากรมีความหลากหลายและทันสมัย ในขณะเดียวกันก็อนุรักษทรัพยากรเกาที่หาไดยากแลวไว
ดวย ซึ่งเปนที่พอใจและนาชื่นชมมาก
4. จํานวนหนังสือดี
5. หนังสือตรงกับความตองการ
6. มีหนังสือจํานวนมากที่เปนหนังสือหายากและเฉพาะทางมาก ๆ
7. มีทรัพยากรที่ครบถวน และงายตอการสืบคน
8. มีทรัพยากรที่เพียงพอและมีชองทางการเขาถึงที่หลากหลาย
9. มีฐานขอมูลการสืบคนที่ทันสมันและครอบคลุมดีมาก
10. หนังสือใหมมาคอนขางเร็ว
11. หนังสือมีทั้งปจจุบัน และเกาๆ นาอานมาก
12. ทรัพยากรมีความหลากหลาย เขาถึงสะดวก

1.
2.
3.
4.

การสืบคน/ใชงานฐานขอมูล
อยากให ebook โหลดไดทั้งเลม บางเลมดาวนโหลดไดครั้งละไมกี่หนา ซึ่งใชเวลามากกวาจะดาวน
โหลดไดทั้งเลม
การเปดเอกสารอิเล็กทรอนิกสอานทําไดยากขึ้น ปจจุบันพบรายชื่อแตเปดอานไมได อยากใหใชงาน
งายเหมือนเมื่อกอน
การหาหนังสือจาก Code ตองแปลวาอยูไหน ชั้นไหน ยาก
E-book ที่ตอง login ใชงานยาก
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5. ฐานขอมูลงานวิจัยบางงาน อยากใหมีวีดีโอการแนะนําวิธีการเขาถึงจากที่บาน เนื่องจากบางฐาน
เขาไมได, วิธีการเขา USP NF online
6. อยากให CUIR แสดงขอมูลวาวิทยานิพนธเปนการศึกษาจากคณะ/สาขาที่เกี่ยวของใดบาง
7. ชวงหลัง การสืบคนขอมูลบทความจะยากกวาแตกอนมาก ตอง login หรือสืบคนแลวไดผลเปน 0
เสมอ เมื่อกอนคนหางาย ขึ้นมาทั้งบทความและวิทยานิพนธ
8. https://eds-p-ebscohost-com.chula.idm.oclc.org/ โหลดชา ใชงานคอนขางยาก ตอง login
หลายรอบหลายหนาเว็ป หาขอมูลเจอแตกลับโหลดไมได ทําใหตองเสียเวลาไปหาขอมูลอื่นแทน
9. อยากใหระบบคนหาหนังสือสามารถคนหาไดสะดวกและงายกวานี้
10. เวลาสืบคนขอมูล แสดงผลการสืบคนชา
11. อยากใหทํา list รายการ online resources ที่มหาวิทยาลัยเขาถึงได เพื่อใหใชงาย อานงาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความทันสมัยของหนังสือ
อยากใหจัดซื้อหนังสือตางประเทศที่มีการอัพเดทใหมๆ ทุกป มากขึ้น
อยากใหมีการอัพเดทขอมูลวิทยานิพนธของปใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น
หนังสือไมทันสมัย
หากมีหนังสือใหม ๆ และทันสมัยมากขึ้นจะดีมาก
อยากใหหนังสือในสาขาวิชารัฐศาสตรทันสมัยมากกวานี้
อยากใหมีหนังสือใหมมากกวานี้
อยากใหหนังสือทันสมัยมากขึ้น
หนังสือไมทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือเรียนระดับมหาวิทยาลัย ปพิมพเกามาก
ขอเสนอแนะอื่น ๆ

1. อยากใหมีสื่อ social ใหม ๆ เสมอ
2. เรื่องพระราชนิพนธเทศนา ของรัชกาลที่ 5 ที่เขาถึงออนไลนได มีหนาหายไปหนาหนึ่ง ถาแกไขใหจะ
ขอบคุณมาก
3. อยากใหมีการแปลวิทยานิพนธที่เปนภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหนิสิตตางชาติสามารถอานได
4. ตองการใหการเลือกซื้อหนังสือเขาหองสมุดมีการเปดรับความคิดเห็นมากกวานี้ และโปรงใสวาเลือก
ซื้อหรือไมเลือกซื้อเพราะอะไร
5. นาจะมีตัวอยางปก หรือสารบัญเนื้อหาของหนังสือนั้น ๆ ประกอบการคนหา จะเปนประโยชนมากขึ้น
สําหรับการคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความตองการของผูใชจริง ๆ เมื่อไมสามารถมาหยิบยืมหนังสือถึง
หองสมุดได
6. มีหนังสือนาอานนอย
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1.
2.

3.
4.

แนะนําหมวดหนังสือที่ตองการ
อยากใหมีหนังสือวรรณกรรมจากตางประเทศ หรือวรรณกรรมแปลเยอะ ๆ
อยากเสนอใหซื้อหนังสือจิตวิทยาใหกําลังใจและพัฒนาตนเอง หรือหนังสือ best seller จากราน
readery ที่เปน fiction และ non-fiction สวนตัวคิดวาหนังสือแนวนี้รีวิวคอนขางดี คนอานเยอะ
เนื้อหาถูกใจคนหนุมสาว ยกตัวอยางเชน นิยายแปล the midnight library , reasons to stay
alive
อยากใหเพิ่มเติมหนังสือชุดกษัตริยศึกษาของสํานักพิมพฟาเดียวกัน รวมถึงหนังสืออื่น ๆ ของ
สํานักพิมพฟาเดียวกัน
อยากใหเพิ่มหนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการลงทุน

การจัดอบรม
1. อยากใหจัดอบรบวิธีการสืบคนหนังสือเพื่อใหสามารถเขาถึงหนังสือและหมวดหนังสือที่ตองการไดงาย
ขึ้น
2. ควรเผยแพรวานิสิต/บุคลากรมีสิทธิการใชงานบริการฐานขอมูล/อบรม/โปรแกรมใดบางในวงกวาง
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือในสาขาวิชารัฐศาสตรถูกจํากัดการเขาถึง ทําใหยากลําบากตอการใชงาน ควรปรับปรุง
แนวปฏิบัติตอหนังสือในหมวดนี้
2. อยากใหทรัพยากรฯ มีความพรอม เขาถึงงายในทุกเวลา
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อาจารย/นักวิจัย

นิสิตเกา

สมาชิกรายป

บุคคลภายนอก

บุคลากรจุฬาฯ

รวม

ชื่นชมบริการในภาพรวม
ควรปรับปรุงผูใหบริการ
อยากใหเพิ่มจํานวนผูใหบริการ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
รวม

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

6.3 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานผูใหบริการเพิ่มเติม

22
1
2
25

12
7
2
21

3
3

2
2

2
1
3

2
2

6
1
7

49
10
2
2
63

60

ชื่นชมบริการในภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บุคลากรใหความชวยเหลือดี
เจาหนาที่นารัก สุภาพ
ยิ้มแยมแจมใส มีใจบริการ
บุคลากรใหบริการดวยความเต็มใจอยางดี
บุคลากรสวนใหญมี service mind เต็มใจใหบริการ ตอบคําถามดวยอัธยาศัยอันดี
บุคลากรใหบริการรวดเร็วทันใจ อัธยาศัยดี และมีความเปนมืออาชีพ
บุคคลากรนารักทุกคน ประทับใจ
เจาหนาที่สุภาพมาก ขอความชวยเหลือไดทั้ง online และ onsite หากไมไดรับผิดชอบก็จะ
ประสานงานให
9. บุคลากรใหบริการดี ชวยแกไขปญหาไดดี
10. ผูใหบริการพูดจาดี
11. เจาหนาที่ตอบคําถามไดชัดเจน แตอาจจะใชเวลารอนิดหนอย (ชองทาง online)
12. บุคลากรสามารถสื่อสารกับผูรับบริการไดดี
13. ผูใหบริการอัธยาศัยดีมาก
14. บุคลากรหาหนังสือและวารสารที่ตองการใชบริการไดอยางรวดเร็ว
15. บุคลากรใหคําแนะนําเปนอยางดีเกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ
16. บุคลากรนารักและมีใจในการใหบริการ
17. เจาหนาที่หอกลางบริการดีมากๆๆๆ สภาพแวดลอมก็ดีมากๆๆๆ สะอาดมากเลยคะ อยากใหรักษา
มาตรฐานนี้ไวตลอดๆๆๆไปเลยคะ ประทับใจมาก
18. เจาหนาที่ใหบริการดี
19. บุคลากรใหความใสใจในคําถามผูรับบริการ และชวยแกปญหาการใชงานออนไลนไดจริง
20. เจาหนาที่ใหความใสใจผูรับบริการ ตอบคําถามดี
21. ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี เจาหนาที่นารักและเต็มใจใหบริการมากมากครับ
22. บุคลากรมีความกระตือรือรนดี มีความเชี่ยวชาญ
23. บุคลากรมีความใสใจผูใชบริการดีมาก
24. เจาหนาที่ใจดีมาก คอยใหความชวยเหลือ
25. บุคลากรใหความชวยเหลือดี
26. เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพเรียบรอย จุดที่เคยใชบริการ หองคนควาหนังสือดานสังคมศาสตร
และ TIC เจาหนาที่ใหบริการดีเยี่ยม และชวยสืบคนรวมถึงจัดเตรียมหนังสือไดอยางรวดเร็ว
27. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย และมีใจบริการ
28. บุคลากรใหบริการรวดเร็วไดเปนอยางดี
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29. บุคลากรมีจิตใจใหบริการ
30. บุคลากรใหบริการดี
31. บรรณารักษชั้น 1 ทุกคนเต็มใจใหบริการ
32. บุคลากรสุภาพ เรียบรอย ยินดีใหบริการ
33. บุคลากรบริการดี สอบถามไดความ ดีครับ
34. บุคลากรหองสมุดปฏิบัติงานไดดีและนาชื่นชมมาก
35. เจาหนาที่ใหคําแนะนําดี มีความเต็มใจใหบริการดี
36. เจาหนาที่มีจิตใหบริการดีมาก
37. บุคลากรเต็มใจบริการ เปนมิตร
38. บุคลากรชวยเหลือและตอบคําถามไดรวดเร็ว สามารถดําเนินการได
39. บุคลากรวาจาเรียบรอย
40. ผูใหบริการมีการตอบสนองตอคําถามตาง ๆ รวดเร็ว
41. ผูใหบริการมีอัธยาศัยดี ใหคําแนะนําไดเปนอยางดี
42. เคยใชบริการครั้งนึงเพราะทําของหาย พี่ที่ชั้น 1 พูดดีใหบริการดีมาก ประทับใจครับ อยากใหรักษาไว
43. บุคลากรใหบริการดานการสอบถามขอมูลดี
44. บุคลากรบริการดี แกปญหาไดตรงจุดกับปญหาที่พบเจอ
45. บุคลากรยิ้มแยม เต็มใจบริการดีมาก
46. บุคลากรมีความกระตือรือรน แสดงความตองการอยากชวยผูใชบริการอยางดี
47. บุคลากรมีทาที่เต็มใจ พรอมใหบริการ หรือสอบถามขอมูลได
48. บุคลากรใหขอมูลชวยเหลือเรื่องตาง ๆ ไดดี
49. ผูใหบริการสุภาพมาก ๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ควรปรับปรุงผูใหบริการ
ผูใหบริการบางทานพูดกับนิสิตไมสุภาพ นํ้าเสียงหวนสั้น กระโชกโฮกฮาก เหมือนไมเต็มใจบริการ
บุคลากรโซนยืม DVD ภาพยนตร บางคนพูดจาหวน สีหนาบึ้ง
บุคลากรบางคนมีพฤติกรรมไมคอยสุภาพขณะใหบริการ
อยากให Call Center ประชดประชันนอย ๆ
บุคลากรดุมาก
ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของผูใหบริการใหเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน
อยากใหบุคลากรใหเกียรติและเปนมิตรตอนิสิตมากกวานี้
อยากใหผูใหบริการมีกิริยาสํารวมมากขึ้นในฐานนะที่เปนผูใหบริการ
อยากใหบุคลากรสื่อสารแบบไมใชนํ้าเสียงหวน สุภาพมากขึ้น
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10. เจาหนาที่ผูหญิงผิวขาว สูงประมาณหนึ่ง และเจาหนาที่ผูหญิงผมสีนํ้าตาลทองประบา สีหนาไม
ตอนรับแขก เหมือนตองขอใหใหบริการ ควรปรับปรุงอยางถึงที่สุด หากยังปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป
เกรงวาภาพลักษณของเจาหนาที่ของหอสมุดกลางฯ จะดูแยมากในสายตาของผูมาใชบริการ
อยากใหเพิ่มจํานวนผูใหบริการ
1. อยากใหมีบุคลากรมากกวานี้
2. อยากใหมีเจาหนาที่ประจําจุดทุกชั้น
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
1. บุคลากรใหความชวยเหลือดี แตมีจํานวนไมมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
2. อยากใหมี staff ที่สื่อสารภาษาอังกฤษไดเพิ่มมากขึ้น
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อาจารย/นักวิจัย

นิสิตเกา

สมาชิกรายป

บุคคลภายนอก

บุคลากรจุฬาฯ

รวม

บริการยืม-คืน-ใชทรัพยากรสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
เสนอแนะบริการเพิม่ เติม
เว็บไซตใชงานยาก
การเผยแพรบันทึกการฝกอบรม
บริการตอบคําถาม
ชื่อชมบริการในภาพรวม
อยากใหจัดทําคูมือและวิธีการใชตา ง ๆ เปน 2 ภาษา
การเสนอซื้อหนังสือ
การจองหนังสือ
หองคนควากลุม
การจัดอบรม
รวม

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

6.4 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานบริการตาง ๆ เพิ่มเติม

3
5
2
3
3
3
3
3
1
1
27

4
3
4
2
1
1
2
17

1
1
2

2
1
3

1
1
1
3

-

1
1
2

10
8
7
6
5
4
3
3
2
2
2
2
54

63

บริการยืม-คืน-ใชทรัพยากรสารสนเทศ
1. อยากใหมีบริการอานหนงสือทาง online ได โดยหองสมุดคิดอัตราบริการที่เหมาะสม จะดีมาก
2. อยากใหจํานวนการยืมและระยะเวลาในการยืมเพิ่มมากขึ้น เทียบกับที่อื่นแลว ที่นี่ยืมไดจํานวนและ
ระยะเวลานอย
3. อยากใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดมีตอเนื่องแมจะหมดชวงโควิดแลว
4. นาจะยืมหนังสือตามหองสมุดคณะโดยผานสวนกลางได
5. อยากใหสามารถใชงานบริการยืม คืน คนควาขอมูลไดสะดวก และเขาใจวิธีงาย
6. อยากใหหนังสือที่ใหบริการ scan on demand มีมากกวานี้ บางเลมไมสามารถใชบริการนี้ได
7. ระบบการยืมหนังสือออนไลนใชงานคอนขางยาก หากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
8. อยากใหมีแจงเตือนการตออายุเพื่อยืมหนังสือดวยตนเอง
9. อยากใหบริการ stack หยิบและยืมไดตามเวลาเปด-ปดของหองสมุด โดยเฉพาะตอนเปด 24 ชั่วโมง
10. ชอบบริการการคนหาหนังสือ ทําใหหาหนังสือไดงายดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.

การประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ ไมคอยมีการ update
ควรประชาสัมพันธออนไลนอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อใหไดใช
ทรัพยากรหองสมุดไดเทาเทียมกับนิสิตปริญญาตรี
ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
อยากใหมีการประชาสัมพันธสื่อใหม ๆ ทางอีเมลเหมือนการเตือนใหคืนหนังสือจะดีมาก
อยากใหเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอบรมตางๆ ทางออนไลนมากขึ้น
อยากใหประชาสัมพันธถึงวิธีการเขาถึงสื่อมัลติมีเดีย มีการประชาสัมพันธที่ชัดเจนและเขาใจงาย
อาจจะมีการประชาสัมพันธเว็บไซตของสํานักวิทยทรัพยากรมากขึ้น เนื่องจากอาจมีผูที่ไมทราบ
เว็บไซต
ควรมีการประชาสัมพันธหนังสือที่นาสนใจผานชองทางตาง ๆ
เสนอแนะบริการเพิ่มเติม
อยากใหอํานวยความสะดวกตอการวิจัยของบุคลากรวิชาการมากกวานี้ โดยเฉพาะการจัดทําหรือ
จัดหาเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการทําวิจัยภาคสนาม เชน อุปกรณอัดเสียงหรือแพลตฟอรมสําหรับการ
สัมภาษณทางออนไลน
ตองการใหเว็บไซตหอสมุดมีชองทางเพื่อแจงการรองขอการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ โดยตรง
ควรขยายเวลาการตออายุสมาชิกในชวงโควิด เนื่องจากสมาชิกไมสามารถไปใชบริการที่สถานที่ได
อยากใหมีบริการดูและจองโตะของหอกลางผานแอพ CUNEX วามีโตะไหนยังวางอยู
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5. อยากใหมี application ที่ใชงานงายและเขาถึงงายกวานี้
6. อยากใหหอกลางเปนที่ที่นิสิตที่ไปใชบริการคนเดียวก็สามารถใชเปนสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการ
เรียนและทํางานอยางสะดวกและสบายใจไดดวย เพราะตอนนี้รูสึกวามันเหมาะจะไปกับเพื่อน ไปเปน
กลุมมากกวา ไปคนเดียวแลวบางทีก็อึดอัด แตก็ตองการสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียน
เหมือนกัน (โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเปนนิสิตที่ไมไดมีกลุมเพื่อนไวเรียนและอานหนังสือดวยกันและ
สภาพแวดลอมที่พักอาศัยไมไดสนับสนุน)
7. อยากใหจัดมุมหนังสือขายดีของแตละสํานักพิมพ เพื่อใหมีหนังสือที่ทันสมัยเขามา ทันเหตุการณมาก
ขึ้น เชน หนังสือพัฒนาตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.

เว็บไซตใชงานยาก
เว็บหนาแรกที่ใหเขาไปคนหาหนังสือและ journal ใชงานยาก รุนเกาใชงานงายกวา
อยากใหเว็บไซตใชงานงายขึ้น เพราะมีตัวหนังสือเยอะไป อาจใช icon ประกอบ
อยากใหปรับหนาตา Online Service ของ Website ใหใชงานงายมากขึ้น ใหหนาตาสวยงามและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น
UI UX ของ web สามารถทําใหสะดวกและใชงานงายกวานี้ได
เว็บไซตใชงานยาก ไมรูวาตองใชเว็บไหนในการทําอะไร ถึงมีแหลงความรูที่ซื้อมาจํานวนมาก แต
เขาถึงไมเปนก็ศูนยเปลา
อยากใหใชทรัพยากรฯ ออนไลนงายกวานี้ หนาเว็บใชงานยาก ตอง link ไปหลายเว็บกวาจะเปดอาน
paper ได

การเผยแพรบันทึกการฝกอบรม
นําเนื้อหาการอบรมตาง ๆ ขึ้นเผยแพรบน YouTube และ Facebook
อยากใหมีวิดิโออบรมเรื่องการคนหาสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสในหองสมุดที่นิสิตสามารถคนหา
และดูไดดวยตนเอง
อยากใหมีวีดีโอใหคําแนะนําการใชงานแบบออนไลน, คลิปการแนะนําการใชงานที่เปนประโยชน
อยากใหมีการเผยแพรวีดิโอบันทึกการอบรมการสืบคนฐานขอมูลที่หอสมุดกลางใหบริการอยู เพราะ
บางครั้งอยากเรียนแตไมสามารถเขาเรียนได หรือหากไมสามารถทําได ควรจัดอบรมมากกวาปละ 1
ครั้ง
อยากใหเผยแพรวีดิโอสอนใชงานเว็บไซตตาง ๆ ที่หอสมุดกลางมี (นาจะหมายถึงพวกฐานขอมูล
ตาง ๆ) เพราะมีเยอะมาก แตไมรูวาแตละเว็บใชอยางไร ใชทําอะไร
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1.
2.

3.
4.

บริการตอบคําถาม
อยากใหมีชอ งทางการประสานและชวยเหลือของเจาหนาที่ในกรณีที่ไมมีวารสารฉบับเต็มในฐานขอมูล
หรือจําเปนตองจายเงิน
เพิ่มชองทางการสื่อสาร การติดตอประสานงาน ถาม-ตอบ กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือปฏิบัติ
หนาที่ในแตละวัน โดยระบุหนาที่และความรับผิดชอบไวดวย เพื่อใหประสานงานไดถูกตอง ถูกคน ถูก
เวลา
อยากใหมีการตอบปญหาแบบ real time ในชวงเวลาทําการ
อยากใหมีชองทางการติดตอแบบออนไลนเพิ่มขึ้น เชน video call หรือลักษณะอื่น ๆ

ชื่นชมบริการในภาพรวม
1. ติดตอสอบถามใหคําแนะนําไดรวดเร็ว ทั้งที่ในหองสมุดเองและแบบออนไลน
2. ใหบริการตอบคําถามผานทาง Facebook และ Line ไดรวดเร็วดีมาก
3. บริการตอบคําถามทาง chat ดีมาก

อยากใหจัดทําคูมือและวิธีการใชตาง ๆ เปน 2 ภาษา
1. อยากใหทําวิธีใชตาง ๆ เปนสองภาษา มีภาษาอังกฤษดวย เพื่อใหนิสิตตางชาติสามารถใชบริการได
2. อยากใหขอมูลทุกอยางมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ
3. อยากใหคูมือการใชตาง ๆ มีเปนภาษาอังกฤษ
การเสนอซื้อหนังสือ
1. อยากใหมีระบบเสนอซื้อหนังสือ และดูสถานะของการอนุมัติไดวาสั่งซื้อหรือไม และจัดซื้อใหไดทัน
กาลกับชวงที่นิสิตตองการใช
2. ไมแนใจวาการเสนอหนังสือไดรับการตอบรับหรือไม เพราะเคยเสนอชื่อหนังสือแตก็ไมเห็นหนังสือที่
เสนอ อาจเพราะมีปจจัยอื่นประกอบ หากมีการตอบกลับผูเสนอจะดีมาก
การจองหนังสือ
1. หนังสือที่มีการจอง แตไมสามารถติดตามได ควรมีมาตรการเด็ดขาด และไมควรตอบสงๆ แบบไมใสใจ
สตาฟควรติดตามและทําหนาที่อยางเต็มที่ ผูรับบริการสามารถเขาใจไดอยูแลว ในกรณีของผม จอง
A Midsummer Night’s Dream : A critical guide จองมาเปนปแลว พอสอบถามก็ตอบวา ไม
ทราบ ๆ ใหรอ
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2. อยากใหมีระบบการจองหนังสือตอจากผูอื่น ที่พอผูที่ยืมไปกอนเอาหนังสือมาคืนแลว จะมีการสงอีเมล
แจงใหผูจองคนตอไปมารับหนังสือ เพราะตอนนี้เหมือนตองตรวจสอบสถานะเอง
หองสัมมนากลุม
1. ควรเปดใหใชหองประชุมกลุมไดแลว ตองอยูกับ covid ใหได
2. ควรเปดใหใชหอง group study
การจัดอบรม
1. อยากใหมีการจัดอบรมออนไลนใหนิสิตตลอดป
2. อยากใหอบรมการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกสเนื่องจากมีหนังสือที่สนใจ แตไมรูวาสมาชิกรายปสามารถ
ยืมไดหรือไม ตองดําเนินการอยางไร ไมทราบวามีidและpassword หรือไม
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อาจารย/นักวิจัย

นิสิตเกา

สมาชิกรายป

บุคคลภายนอก

บุคลากรจุฬาฯ

รวม

บริการปลั๊กไฟ
การปรับปรุงโตะและเกาอี้
การปรับอุณหภูมิ
มาตรการคัดกรอง Covid
ชื่นชมบริการในภาพรวม
เสนอแนะดานพื้นที่นั่งอาน/ทํากิจกรรม
ดานจุดยืม-คืนหนังสือ
ดานสภาพแวดลอมและการตกแตงโดยรวม
ดานจุดบริการถายเอกสาร
ดานหองนํ้า
ดานอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi
ดานการจําหนายอาหาร
ดานแสงสวาง
ดานจุดทิ้งขยะ
ดานตูนํ้าดืม่
ดานที่จอดรถ
ดานหองสัมมนากลุม
ดานคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
ดานตูฝากของ
ดานหองอาบนํ้า
รวม

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

6.5 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
เพิ่มเติม

9
6
3
1
5
1
2
1
4
1
3
3
1
1
2
2
1
46

6
10
10
4
2
6
3
3
1
3
2
2
3
1
1
1
58

1
1
3
1
1
7

1
2
1
1
1
1
1
10

1
2
1
4

2
2

1
1
2
2
1
1
1
1
10

18
17
16
11
11
10
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
135
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บริการปลั๊กไฟ
1. อยากใหปลั๊กไฟมีใหบริการเปน area ที่สอดคลองกับขอกําหนดอาคารและการอพยพหนีไฟ
2. ไมมีปลั๊กสามตาใหบริการมากเทาที่ควร
3. จุดเสียบปลั๊กชั้น 5 มีไมเพียงพอ
4. เพิ่มบริการใหยืมปลั๊กพวงหรือปลั๊กสามตา สําหรับโตะที่ไมไดอยูใกลกับจุดที่สามารถใชปลั๊กจาก
คอมพิวเตอรไดโดยตรง
5. อยากใหมีปลั๊กพวงใหบริการ หรือมีจุดเสียบปลั๊กไฟเพิ่มขึ้น
6. จุดเสียบปลั๊กชั้น 5 มีไมเพียงพอ
7. อยากใหเพิ่มจุดเสียบปลั๊กไฟ
8. อยากใหเพิ่มจุดเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรโนตบุค
9. มีปลั๊กใหเสียบเยอะ ๆ
10. ที่นั่งชั้น 4 และ 5 ที่นั่งเดี่ยว นาจะมีปลั๊กไฟใหสามารถเสียบได
11. บางโตะไมมีที่เสียบปลั๊ก
12. ควรมีจุดเสียบปลั๊กไฟที่โตะ หรือมีปลั๊กพวง
13. พื้นที่บริการบางจุดไมมีปลั๊กไฟ โดยเฉพาะชั้น 5
14. อยากใหมีปลั๊กพวง เมาส คียบอรด หูฟง ใหยืม
15. มีปลั๊กเสียบมากกวานี้
16. จุดใหบริการปลั๊กไฟมีไมพอ โดยเฉพาะจุดที่เปนโตะสําหรับนั่งคนเดียว
17. อยากใหเพิ่มปลั๊กไฟใหมีทุกที่นั่ง ทุกโตะ
18. อยากใหมีปลั๊กเยอะกวานี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การปรับปรุงโตะและเกาอี้
อยากไดที่นั่งแบบเดี่ยวที่มีคอกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงสอบ
มีเกาอี้ที่นั่งสบายมากขึ้นนั่งทํางานไดนานๆแลวไมปวดหลัง
อยากใหเกาอี้เปนแบบที่มีเบาะนั่ง และที่พิงหลังแบบนุม ๆ
เกาอี้บางตัวสภาพไมคอยดี โดยเฉพาะชั้น 4
โตะ เกาอี้ ชํารุดคอนขางมาก
ควรเปลี่ยนอุปกรณ โตะ ที่เกา หรือชํารุด
เคยเสนอไปวาอยากใหปรับโตะอานหนังสือเปนขนาดเล็กลง เพื่อใหสามารถนั่งไดโตะละ 1 คน โตะ
หลายตัวในปจจุบันมีขนาดใหญ เอื้อใหมีการนั่งกันเปนกลุม และเมื่อคนนั่งกันเปนกลุมก็มักจะคุยกัน
อยากใหเปลี่ยนเกาอี้เปนแบบที่เหมาะกับการนั่งนานๆ
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9. เกาอี้บางจุดก็นั่งแลวยิ่งปวดหลัง อาจเพราะไมพอดีกับความสูงโตะและยังไมสงเสริมการนั่งอยางถูก
หลัก ergonomic
10. อยากไดเกาอี้ที่นั่งสบายมากยิ่งขึ้น
11. เกาอี้นั่งไมสบาย นั่งนาน ๆ ไมได
12. เกาอี้ควรสัมพันธกับความสูงของโตะ และมีขนาดเบาะนั่งพอเหมาะ
13. อยากใหเพิ่มโตะอานหนังสือเดี่ยวมากขึ้น
14. ควรมีเกาอี้นอนบริการเชนเดิมที่ชั้น 1-2
15. เกาอี้และโตะบางชวงเวลามีความขาดแคลน
16. บางครั้งมีโตะวาง แตไมมีเกาอี้ เนื่องจากโตะอื่นเอาไปใช
17. อยากใหเกาอี้นั่งสบายกวานี้
การปรับอุณหภูมิ
1. ระบบทําความเย็นไมสมํ่าเสมอ
2. ปรับใหอุณหภูมิชั้น 1 ใหเย็นขึ้น
3. แอรทํางานไดอุณหภูมิที่ไมสมํ่าเสมอ
4. เครื่องปรับอากาศชั้น 1 ไมเย็น บางวันรอน
5. อุณหภูมิรอนมากทุกชั้น
6. อยูนานๆ แลวหนาว
7. การควบคุมอุณหภูมิภายในยังไมคอยดี
8. อุณหภูมิเย็นไป อยากใหควบคุมอุณหภูมิมากขึ้น
9. ชั้น 4-5 คอนขางรอน แอรไมทั่วถึง
10. บางจุดรอนก็อับและรอนเหมือนแอรมาไมถึง เชน บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ที่เปนโตะไม
11. อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการนั่งอานหนังสือ
12. อยากใหบางชั้นเปดแอรใหเย็นนิดนึง
13. แอรหนาวมาก
14. อากาศรอนมาก แจงพนักงานแลวก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง
15. ชั้น 3 เปนตนไป แอรเย็นมาก
16. อยากใหเบาแอรทุกชั้น อากาศหนาวมาก
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มาตรการคัดกรอง Covid
1. ในสถานการณโควิด ไมแนใจวาทางหองสมุดมีการทําความสะอาดฆาเชื้อ อยูเปนประจําหรือไม
เนื่องจากสังเกตเห็นมีรายงานจํานวนผูติดเชื้อเขารับบริการเปนจํานวนมาก อยากใหมีการทํา
ความสะอาดโตะ เกาอี้ ที่ใชอานหนังสือ บริเวณที่จับประตู ที่กดลิฟท รวมถึงฆาเชื้อระบบปรับอากาศ
(เทาที่เปนไปได)
2. มาตรการปองกันโควิดดี
3. สเปรยลางมือที่ลิฟทไมเหนียวเหนอะหนะดี
4. แตในบริเวณอานหนังสือ มีผูใชบริการบางคนถอดหนากากอนามัยออก
5. เนื่องจากการระบาดของโควิด19 กังวลการสัมผัสประตูเพื่อเปด (ยกเวนประตูเขาอาคารที่เปนบาน
เลื่อนเซนเซอร)
6. ควรเครงครัดในมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ covid
7. มีมาตรการปองกันการแพรระบาดในระดับมาตรฐาน
8. ควรปรับปรุงจุดวัดอุณหภูมิใหสะดวกและรวดเร็วกวานี้
9. ควรมีการตรวจประวัติการฉีดวัคชีนวิธีอื่นที่ไมตองแสดงทุกครั้งที่เขาทั้งที่ไดแสดงไปแลวในวันนั้น เชน
ติดสติ๊กเกอร
10. อยากใหการตรวจวัคซีนมีวิธีที่ดีกวาการตรวจทุกครั้งที่เขา ทั้งที่เคยตรวจไปแลว
11. การตรวจประวัติการฉีดวัคซีนไมมีประโยชน ควรยกเลิก
ชื่อชมบริการในภาพรวม
1. ชอบมาเรียนออนไลนที่หอสมุดมาก สถานที่เหมาะสม ขอบคุณที่มีสถานที่แบบนี้ใหบริการ
2. มีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ มีระบบ
3. สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกดี
4. หอกลาง สะอาด ถูกสุขลักษณะอยูสมํ่าเสมอ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการอานหนังสือและคนควา
ขอมูล
5. ประทับใจจุดบริการนํ้าดื่ม และบริการหองนํ้า สะอาดและมีเจาหนาที่ดูแลอยูตลอดเวลา
6. สภาพแวดลอมและอาคารสถานที่มีความสะอาดและเหมาะแกการเปนหองสมุด
7. สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑดี
8. สิ่งอํานวยความสะดวกอยูในเกณฑดี
9. สิ่งอํานวยความสะดวก ครบ และสภาพแวดลอมเงียบสงบเหมาะแกการหาขอมูล
10. ประทับใจที่มีการแจงจํานวนผูติด covid ที่มาใชบริการหอสมุด
11. ประทับใจที่มีมาตรการคัดกรอง covid ผูเขาใชบริการ
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เสนอแนะดานพื้นที่นั่งอาน/ทํากิจกรรม
1. อยากใหปรับปรุงคุณภาพวัสดุอุปกรณหองสืบคนสําหรับกลุมยอย เพราะมีอุปกรณชํารุด
2. เพิ่มจุดนั่งแบบบริเวณชั้น 1 ใหมากขึ้น
3. ที่นั่งในชวงสอบและชวงที่มีผูใชบริการจํานวนมากมีจํานวนไมคอยเพียงพอ
4. ควรเพิ่มพื้นที่ในการนั่งเพื่อพักผอนใหมากขึ้น
5. อยากใหมีที่นั่งอานหนังสือนอกอาคารหรือในสวน
6. อยากใหเพิ่มพื้นที่ที่สามารถนอนพักผอนไดใหมากขึ้นในชวงที่เปด24ชั่วโมง
7. ที่นั่งนอย เกาอี้นอย
8. ชวงสอบไมคอยมีที่นั่ง
9. อยากใหมี co-working space เพิ่มมากขึ้น
10. อยากใหหองประชุมชั้น 2 เก็บเสียง เพราะตอนใชแลวตองพูดคุยเสียงดัง รูสึกเกรงใจคนที่นั่งอานชั้น 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานจุดยืม-คืนหนังสือ
อยากใหมีเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติมากกวานี้ และควรติดตั้งไวภายนอกหองสมุด
Book drop ใชบริการไดสะดวก
อยากใหมีเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติที่ชั้น 4
อยากใหมีจุดยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติทุกชั้น
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติใชงานยาก
มีจุดบริการยืม/คืนหนังสือมากกวานี้
เพิ่มจํานวนตูคืนหนังสือตามสถานที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานสภาพแวดลอมและการตกแตงโดยรวม
ใจจริงชอบตูหนังสือไมแบบเกา ดูทนทานดี
บรรยากาศชั้นบนอึมครึม ทําใหไมมีแรงบันดาลใจ
นาจะมีสิ่งดึงดูดใหเขาหองสมุด หรือปายบอกทิศทางมากกวานี้
ชั้น 2 ดูคอนขางเกา
บางชั้นดูไมนาใชงาน ดูโบราณ โดยเฉพาะชั้นที่มีหนังสือ
บันไดชันและสูง หาลิฟและทางลาดไมเจอ ไมสะดวกตอคนพิการและคนใชวีลแชร
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานจุดบริการถายเอกสาร
รานถายเอกสารปดไปแลว ทําใหลําบากมาก
ตองการรานถายเอกสารภายในหองสมุด
อยากใหเครื่องถายเอกสารใชงานไดงายกวานี้
ชวงสอบมีผูใชบริการสแกนและพิมพหนาแนน อยากใหมีการจัดหองสําหรับใหบริการโดยเฉพาะ แยก
สําหรับนิสิตกับบุคลลภายนอก เพื่อไมใหปะปนกันและมีจุดใหบริการจํานวนมากพอ
อยากใหมีรานถายเอกสารใหบริการภายในหองสมุด
อยากใหมีจุดบริการแบบ fast print เพิ่มมากขึ้น
ดานหองนํ้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หองนํ้าแคบไปนิด แตสะอาดดี
หองนํ้าชั้นที่มีผูใชบริการมากมีกลิ่น อยากใหทําความสะอาดถี่กวานี้
หองนํ้าชั้นลางมีกลิ่น ชั้นอื่นไมมีปญหา
บางชั้น ไมมีสบูในหองนํ้า/สบูหมดแลวไมมีมาเติมใหทันตอการใชงาน
อยากใหปรับปรุงหองนํ้าใหสวยงามทันสมัย
หองนํ้าชั้น 5 ไมคอยสะอาด

1.
2.
3.
4.
5.

ดานอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi
สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุม แตไมเสถียร
สัญญาณไวไฟใหมีความเสถียรขึ้น
Wi-Fi ไมคอยเสถียรในบางพื้นที่
อินเทอรเน็ตคอนขางจะลมบอย บางครั้งก็เชื่อมตอไมได อยากจะใหปรับปรุงในสวนนี้
อยากใหปรับปรุงเรื่องความเสถียรของอินเทอรเน็ต

1.
2.
3.
4.

ดานการจําหนายอาหาร
เพิ่มตูกด "เตาบิน" อีกสักตู จะประหยัดเวลาในการรอคิว
ควรเพิ่มรานขายอาหารเพื่อใหผูใชบริการมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้ออาหารวาง
รับประทาน
อยากใหมีอาหารวาง พรอมจําหนายในบริเวณใกลเคียงใหผูใชบริการ สะดวกมากขึ้น
อยากใหมีการเติมสินคาในตูขายสินคาตลอดเวลา
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1.
2.
3.
4.

ดานแสงสวาง
ไฟบางที่สวางจาจนเกินไปจนผูใชบริการรรูสึกแสบตา
ชั้น 4-5 ไฟไมคอยสวาง ไมเหมาะกับการอานหนังสือ
แสงสวางเพียงพอ
อยากใหคํานวณเรื่องแสงสวางในหองสมุดใหเหมาะกับการใชสายตาในการอานหนังสือ
ดานจุดทิ้งขยะ

1. ถังขยะบางชั้นไมไดเปนแบบแยกขยะ
2. ชวง 24 ชั่วโมง ขยะลนถัง อยากใหมีการทําความสะอาด/เก็บถี่ขึ้น
3. อยากใหมีจุดแยกขยะที่ชั้น 2 เหมือนชั้น 1

ดานตูนํ้าดื่ม
1. ตูนํ้าดื่มยังมีนอยเกินไป อยากใหมีทุกชั้น
2. อยากใหมีตูนํ้าดื่มทุกชั้น
3. อยากใหตูกดนํ้าเปลี่ยนเปนแบบทันสมัยทุกชั้น
ดานที่จอดรถ
1. อยากใหมีที่จอดรถชั่วคราวใหสมาชิกที่มาใชบริการ โดยคิดคาจอดรถรายชั่วโมง
2. ควรเพิ่มพื้นที่จอดรถมอเตอรไซค
3. อยากใหมีที่จอดรถสําหรับผูรับบริการ
ดานหองสัมมนากลุม
1. อยากใหเปดหองคนควากลุม
2. อยากใหมีหองสัมมนากลุมสําหรับพูดคุยกันใหบริการ เพื่อที่จะใหพื้นที่นั่งอานเงียบมากขึ้น
ดานคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
1. คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนนอย
ดานตูฝากของ
1. ควรเพิ่มบริการการใชตูลอคเกอรมากกวานี้
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ดานหองอาบนํ้า
1. อยากใหมีหองอาบนํ้าใหบริการในชวงสอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย/นักวิจัย

นิสิตเกา

สมาชิกรายป

บุคคลภายนอก

บุคลากรจุฬาฯ

รวม

การใชเสียงในพื้นที่นั่งอาน
ดานการประกาศเสียงตามสาย
เสนอแนะดานอื่น ๆ
ชื่นชมบริการในภาพรวม
ดานการจองที่นั่ง
ดานเว็บไซต
ดานการติดตอ
รวม

นิสิตปริญญาตรี

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

6.6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

2
2
1
1
6

2
1
1
1
5

1
1
2

1
1

-

-

2
1
1
1
5

7
3
3
2
2
1
1
19

การใชเสียงในพื้นที่นั่งอาน
บุคลากรชั้น 2 ควรมีความเขมงวด และกลาตักเตือนนิสิต ในกรณีรบกวนผูใชคนอื่นๆ ที่มากเกินไป
นิสิตพูดคุยในหองสมุดเสียงดัง
มีนิสิตจํานวนมากที่เรียนออนไลนในพื้นที่หองสมุด ทําใหเสียงดังมาก
เมื่อกอนก็เขาไปใชบริการบอย แตหลังๆ ไมคอยอยากจะเขาไปนั่งอานหนังสือ เพราะผูใชบริการทาน
อื่นมักจะสงเสียงดังแมในชั้นที่หามใชเสียง เชน ชั้น 4 หรือ 5 เปนตน
อยากใหกวดขันเรื่องผูใชบริการพูดคุยกันในชั้น 4 และ 5
ชั้น 4-5 บางครั้งพบผูใชบริการคนอื่นเสียงดัง พูดไมหยุด อยากใหเจาหนาที่ตักเตือนบาง ไมมีสมาธิใน
การอานหนังสือ
อยากใหมีบุคคลากรคอยตักเตือนหากมีบุคคลใชเสียงในหองสมุด โดยเฉพาะชั้น 4-5

ดานการประกาศเสียงตามสาย
1. การประชาสัมพันธทางเสียงในกรณีฉุกเฉินตางๆ ผูประชาสัมพันธควรใชภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
(Standard English) เพื่อความเขาใจของผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ
2. เสียงประกาศถี่เกินไปทําใหขัดจังหวะการอานหนังสือ
3. อยากใหการประกาศของหอกลางมีนอยกวานี้ เพราะเกิดการรบกวนและคิดวาเปนจํานวนที่ไมจําเปน
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เสนอแนะดานอื่น ๆ
1. แบบทดสอบบางขอนาจะเปนทางเลือกใหตอบหรือไมตอบก็ได เพราะตัวผูตอบเองไมเคยใชบริการ
เชน หองคนควากลุม
2. หนังสือบางเลมมีกลิ่นอับ ควรกําจัดกลิ่นของหนังสือ
3. แบบสอบถามควรสั้นกวานี้ วัดผลเชิงปริมาณไมควรมีคําถามมาก
ชื่นชมบริการในภาพรวม
1. ตองขอขอบคุณ ที่หอสมุดกลาง จุฬาฯ พยายามจะเปดใหบริการ ในเวลาปกติ และนอกเวลาราชการ
แมในชวงสถานการณ โควิด-19 และหาหนังสือใหมๆมาใหบริการ ทําใหผูรับบริการมีความหวัง ไม
เหงา มีความสุข ในชวงที่ตองทํางานที่บาน ที่ไดยืมหนังสือดีๆ ไปอาน แกเครียด และใชเวลาวางใหมี
ประโยชน กับสาระที่ไดจากหนังสือที่ไดยืมไป
2. ดีมากที่มีการเปลี่ยนไปใช EndNote 20 เพราะทันสมัย เหมาะสมมากที่จัดเตรียมโปรแกรมที่ตองใช
งานเวอรชั่นลาสุดไวให
ดานการจองที่นั่ง
1. อยากใหพิจารณาเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติในการใชพื้นที่ชั้น 1 ของนิสิต ที่มักจะทิ้งของจองโตะไว
เปนเวลานานเกิน 1 ชั่วโมง ควรจะใหผูอื่นไดมีโอกาสใชบาง
2. อยากใหกวดขันเรื่องการวางของจองโตะ
ดานเว็บไซต
1. อยากใหแก pop up Facebook messenger ที่ชอบ display ขึ้นมาแมวาจะกดปดแลวก็ยังเดง
ขึ้นมาอีก
ดานการติดตอ
1. ติดตอยาก
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4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ
(MOU) กับสํานักงานฯ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 16 – 31 มีนาคม
2565 โดยมีสถาบันที่ตอบแบบสํารวจกลับมา จํานวน 9 แหง
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
1. ความพึงพอใจภาพรวมในการสรางความรวมมือกับสํานักงานวิทยทรัพยากร
ชุดที่
ระดับความพึงพอใจ
1
มากที่สุด
2
มากทีส่ ุด
3
มากที่สดุ
4
มากที่สดุ
5
มากที่สดุ
6
มากที่สดุ
7
มาก
8
มาก
9
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
4.78
สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ภาพรวมเรื่องการสรางความรวมมือกับสํานักงานฯ คือ 4.78
เมื่อใชเกณฑดังตอไปนี้ในการแปลความ
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
จะสามารถแปลความไดวา สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ มีความพึงพอใจใน
ระดับ “มากที่สุด” ในเรื่องการสรางความรวมมือกับสํานักงานฯ
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2. ความคาดหวังตอการสรางความรวมมือระหวางหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ การยืมคืนระหวาง
หองสมุด ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ
ความคาดหวังวาจะสามารถยืมคืนระหวางหองสมุด ของฐานขอมูลตางๆไดบาง
2 มีระบบการยืมคืนระหวางหองสมุดที่สะดวกและรวดเร็ว
3 นาจะเพิ่มชองทางการยืมคืนระหวางหองสมุดใหมากขึ้น
4 การยืมคืนสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตอไดหลากหลายชองทาง
5 การยืมคืนระหวางหองสมุดดีมากสามารถใชบริการไดหลากหลายตรงกับความตองการของผูใช
6 มีจํานวนจํากัด
7 Much
8 มีทรัพยากรที่ทันสมัยโดยเฉพาะทรัพยากรประเภท e-book และมีหลายประเภท ซึ่งหากมีความ
รวมมือเกิดขึ้นแลวคาดหวังวาจะไดใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบัน
9 มีการยืมทรัพยากรรวมกัน
สรุ ป สถาบั น อุ ดมศึ กษาที ่ ลงนามความรวมมือทางวิชาการ ส ว นใหญ เห็น วาสํานักงานฯ มีความ
หลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศสู ง และคาดหวังวาจะมีบริ การยืมทรั พยากรอิเล็ กทรอนิกสที่ อยู ใน
ฐานขอมูลที่สํานักงานฯ บอกรับ

4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU)

78

3. ความคาดหวั งต อการสร า งความร ว มมื อระหวางหองสมุด ดานความรว มมือทางวิช าการ การพัฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนารวมกัน
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 ความรวมมือกับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีกจิ กรรมอบรมสัมมนารวมกันในดานความ
รวมมือทางวิชาการ ที่เปนประโยชน
ความคาดหวังวา จะมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
2 มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน และควรจัดกิจกรรมการอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรูรว มกัน รูปแบบอาจจะ on site หรือ online แลวแตสถานการณ
3 ควรมีการจัดอบรมสัมมนารวมกัน
4 มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานตาง ๆ ของผูปฏิบัติงานหองสมุด
5 ทําใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันมีผลดีตอการใหบริการนักศึกษา
6 มีความรวมมือทางวิชาการ มีการพัฒนารวมกันจะตองชองมีทางสืบคนมากขึ้น
7 Much
8 มีความรวมมือทางวิชาการรวมกัน เชน กิจกรรมอบรม/สัมมนา
9 มีความรวมมือในการจัดซื้อฐานขอมูลใชรวมกัน จะไดมีอํานาจตอรองกับบริษัท
สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญคาดหวังวาจะมีการจัดกิจกรรม
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักงานฯ อยางสมํ่าเสมอ และอาจมีความรวมมือในดานการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เชน การรวมกันบอกรับฐานขอมูล
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4. ความคาดหวังตอการสรางความรวมมือระหวางหองสมุด ดานบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
บุคลากร
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 ความคาดหวังวา จะมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร
2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร การศึกษาดูงานของบุคลากรไปยังสถาบันที่สนใจ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานการณ
3 ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนระหวางสถาบัน
4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มชองทางในการติดตอประสานงาน
5 ทําใหบุคลากรมีการรอบรูมากยิ่งขึ้น
6 มีการแลกเปลี่ยนความรู บุคลากรจะไดมีความรูเพิ่มมากขึ้น
7 Much
8 บุคลากรมีองคความรูและทักษะ ที่มีความชํานาญ หากมีการจัดกิจกรรม (ขอ 3) โดยบุคลากร
มารวมแชรแลกเปลี่ยนความรูกัน จะทําใหไดองคความเพิ่มเติมมากขึ้น
9 อยากใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในทุกงานของหองสมุด
สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญคาดหวังวาจะมีการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรของแตละหองสมุดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรใน
เครือขายมีความรูเพิ่มมากขึ้นในงานที่รับผิดชอบ
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5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความคิดเห็น
อยากใหมีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร
มีการใหบริการที่ดีมากคะ ขอบคุณคะ
ความรวมมือกันระหวางหองสมุดเปนสิ่งทีดีมากสมควรชวยเหลือกันมหาลัยใหญชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยเล็กจะไดพัฒนาไปดวยกัน
นาจะมีความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีชองทางหาความรูไดมากขึ้น
It should be continued and followed up twice a year.
มีความรวมมือกันทั้งมหาวิทยาลัยในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดหาและการใช
ทรัพยากรรวมกัน

สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญเห็นวาอยากใหมีความรวมมือ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร และแลกเปลี่ยนหรือใช
ทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน
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4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาฯ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของหองสมุดคณะ/สถาบันในเครือขาย Chulalinet รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2565 โดยมีหัวหนาหองสมุดและ
บรรณารักษ / วิชาชีพสารสนเทศ จํานวน 13 ทาน ตอบแบบสํารวจกลับมา
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
หัวหนาหองสมุด
บรรณารักษ / วิชาชีพสารสนเทศ

จํานวน
8
5

คิดเปน
61.54%
38.46%

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร
ขอ
คําถาม
1 ทานพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรระดับใด
2 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในสํานักงานวิทยทรัพยากร สามารถ
สนับสนุนการใหบริการของหองสมุดในเครือขาย Chulalinet
3 เว็บไซตของสํานักงานวิทยทรัพยากร www.car.chula.ac.th สามารถใชเปน
แหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการใหบริการของหองสมุดในเครือขาย
Chulalinet
4 การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด OPAC ใชงานไดงาย
สะดวก รวดเร็ว
5 การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด Single Search ใชงาน
ไดงาย สะดวก รวดเร็ว
6 บริการสงหนังสือระหวางหองสมุด Book Delivery Service สามารถขอรับ
บริการไดสะดวก รวดเร็ว
7 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เกี่ยวกับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Sierra

4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาฯ

คะแนน (รอยละ)
89.23%
90.77%
87.69%

86.67%
83.08%
86.15%
89.23%
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ขอ
คําถาม
คะแนน (รอยละ)
8 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เกี่ยวกับการลง
86.15%
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
9 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เกี่ยวกับการ
87.69%
ใหบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
10 ความพึงพอใจตอกฎเกณฑ / กฎระเบียบที่ใชรวมกันในเครือขาย
83.08%
เชน กฎเกณฑการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (จํานวน/ระยะเวลาในการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ)
11 การจัดฝกอบรม และแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาชีพหองสมุด
92.31%
12 การสนับสนุนบริการอื่นๆ เชน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการ
81.67%
ใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และบริการ Video On Demand (WeTV)
รวม
87.01%
สวนที่ 3 ความคาดหวังของทานตอการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร

ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. การใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากร
ความคิดเห็น
ดี
หอสมุดกลาง จุฬาฯใหความใสใจ การใหคําแนะนําในการใหบริการกับผูใชทุกสถานภาพดีอยูแลว
ที่ผานมา สํานักงานวิทยทรัพยากร มีการพัฒนาการบริการและดานตางๆ ที่ดีขึ้น และดีขึ้นเรื่อย ๆ
อยางดีเยี่ยมมาโดยตลอดดีแลวคะ
ดีมาก
ใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลและการบริการดีมากคะ
ปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากร เปนแหลงบริการที่ดีในทุกๆดาน ไมวาจะดานบุคลากร สถานที่
หรือ บริการตางๆ แตอาจจะมีขอจํากัดบางประการดวยเรื่องงบประมาณ หรือ สิ่งอํานวยบางอยาง
ที่อาจจะสามารถพัฒนาใหมีความทันสมัยมากขึ้นไดอีก
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ชุดที่
ความคิดเห็น
13 โดยรวมใหความรวมมือแกหองสมุดตางๆไดดี เปนที่ใหคําปรึกษาแกบรรณารักษตางๆและมีแหลง
สารสนเทศที่มาก

ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)
ความคิดเห็น
มีทรัพยากรที่หลากหลายสาขา
ดีมาก
เพิ่ม E-books และเครือขาย Database ตาง ๆ
ทรัพยากรมีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว ชองทาง อาจซับซอนเล็กนอย
โดยรวมครบทุกดานไมวาจะ E-book หรือสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
3. ดานบริการตาง ๆ

ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความคิดเห็น
ดีมาก
ใหการอบรมในหัวขอที่ทันสมัยและนาสนใจดี
-
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ชุดที่
ความคิดเห็น
11 12 บริการหลากหลาย แต ผูใชยังไมคอยรูจักบริการดีๆ อีกหลายอยางอาจตองมีการประชาสัมพันธ
มากขึ้น
13 -

ชุดที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

4. ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในเครือขายหองสมุด Chulalinet
ความคิดเห็น
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน หองสมุดคณะฯ ใหคําแนะนํา การชวยเหลือในการทํางานดีมาก
คะ
สํานักวิทยฯ ควรมีบทบาทมากขึ้นในการ กระตุน และสรางการมีสวนรวมใหหัวหนาหองสมุดคณะ
อื่นๆ ในการรวมการทํางานของเครือขาย ไมใชคณะทํางานกลุมเดิมๆ ที่เคยทํา ทั้งนี้เพื่อเกิดการ
สรางสรรแนวคิด กิจกรรมใหมๆ
ดีมาก
เจาหนาที่มีการใหขอมูล พรอมทั้งสรุปสาระตาง ๆ ใหกับสมาชิกดีมาก
ใหการสนับสุนบุคลากรในเครือขายเปนอยางดี ประทับใจ
ใหคําปรึกษาและใหความรวมมือในดานตางๆไดดีมาห

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ชุดที่
1 2 3 -

ความคิดเห็น
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ชุดที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็น
ดี
ใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลและการบริการดีมากคะ
สํานักงานวิทยทรัพยากรไมไดบริการแคประชาคมจุฬาฯ ยังบริการเพื่อสังคมดวยใจ
-
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4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง
การสํารวจความพึงพอใจผูส งมอบบริการจากภายนอก รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บ
ขอมูลระหวางวันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีผูสงมอบบริการจากภายนอก จํานวน 23 ราย ตอบแบบ
สํารวจกลับมา
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
ขอ
คําถาม
1 รับทราบขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอยางครบถวน เหมาะสม และชัดเจน
2 มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและเขาถึงไดงาย
3 การประสานงานของผูประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถให
ขอมูลไดชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว
4 รับทราบขอมูล/ขอกําหนดของสํานักงานในการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
หรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5 ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีประสิทธิภาพ โปรงใส
6 การตรวจรับงานและเบิกจายเงินมีความถูกตองและรวดเร็วในดําเนินงาน
7 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานของผูรับเหมา/ผูสงมอบ มีความเหมาะสม
เปนธรรม และไดรับการแจงกลับ
รวม
ขอเสนอแนะ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7

ความคิดเห็น
-

4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง

คะแนน (รอยละ)
92.17%
90.43%
94.78%
93.04%
95.65%
93.91%
95.65%
93.66%
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ชุดที่
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

ความคิดเห็น
เจาหนาที่บริการดีมากคะ มีมุมกาแฟ ดวยคะ
ปจจุบันทางภาครัฐไดมีมติและอนุญาตการลงลายชื่ออิเล็กทรอนิกส อางอิงจาก (ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564) ซึ่งมีหลายมหาลัยฯใชแลว จึงคาดหวังวาจะไดรับการพิจารณา
ในประเด็นนี้ดวยนะครับ
ทางหนวยงานมีการสอบถามเรื่องของสินคา ชวงที่ใกลหมดสัญญามีการติดตอเพื่อติดตามสินคา
รวมถึงงานที่ตองสงมอบใหทันตามระยะสัญญา ซึ่งกรณีที่ไมทันจะทําการปรับโดยที่ทางหนวยงาน
ไดอธิบายและแจงเรื่องคาปรับใหเปนอยางดี
อนาคตจะสามารถวางบิลทางอิเล็คทรอนิคไดมั๊ยคะ
โปรงใส จายเงินรวดเร็ว ประสานงานดีมาก
-

4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
การสํารวจความพึงพอใจและความตองการของชุมชนโดยรอบของสํานักงานฯ มีแผนการดําเนินการ
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2565 อยางไรก็ตามไดมีการดําเนินการเก็บขอมูลจริงใน
ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2565 วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลคือการสัมภาษณ
ตารางการเก็บขอมูลและกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้
ลําดับ

ชุมชนรอบขาง

1

อาคารจามจุรี 5

2

รานคาโรงอาหาร
สนม.
รานคา 7-11

3
4

วันที่
สัมภาษณ
22 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65

5

โรงเรียนสาธิตฯ
ฝายประถมฯ
ศูนยกีฬาฯ

6
7

ธรรมสถาน
หอพักนิสิต

25 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65

8

อาคารจามจุรี 4

3 มี.ค. 65

4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ

25 ก.พ. 65

ผูสัมภาษณ
ธีระ/
ปยวรรณ
นริญา/
ธัญวรัตม
นริญา/
ธัญวรัตม
ธีระ/
ปยวรรณ
ธีระ/
ปยวรรณ
กชกร
ธีระ/
ปยวรรณ
ธีระ/
ปยวรรณ

ผูใหขอมูล
เจาหนาที่สํานักงาน P6 (ชาย)
แมคารานขายอาหารและกวยเตี๋ยว
(หญิง)
พนักงาน 7-11 (หญิง)
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจํา
(ชาย)
เจาหนาที่สํานักงาน P7 (หญิง)
เจาหนาที่สํานักงาน P6 (ชาย)
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจํา
(หญิง)
เจาหนาที่สํานักงาน P7 (หญิง)
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ชุมชนรอบขางใหคะแนนสํานักงานฯ ดังนี้
ชุมชนรอบขาง
คะแนนที่ใหสํานักงานฯ (1-5 คะแนน)
อาคารจามจุรี 5
4
รานคาโรงอาหาร สนม.
5
รานคา 7-11
5
โรงเรียนสาธิตฯ ฝายประถมฯ
5
ศูนยกีฬาฯ
4
ธรรมสถาน
5
หอพักนิสิต
5
อาคารจามจุรี 4
5
คาเฉลี่ย
4.75
เมื่อใชเกณฑดังตอไปนี้ในการแปลความ
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
พบวา ชุมชนโดยรอบใหคะแนนแกสํานักงานฯ โดยเฉลี่ย ในระดับมากที่สุด
สามารถสรุปคําตอบและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบตามขอคําถามไดดังนี้

4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
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1. การดําเนินการหรือกิจกรรมใดของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่ทานคิดหรือพบวาสงผลกระทบตอทาน หรือ
รานคาของทาน หรือ สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวทาน เชน เสียง การเปด 24/7 มีการนําขยะมาทิ้งบริเวณรานคา
มากขึ้น
ชุมชนรอบ
ขาง
อาคาร
จามจุรี 5

ความคิดเห็น

ที่ผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ที่สงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และตัวผูใหสัมภาษณ แตสํานักงานฯ ก็นาจะเปนแมงานจัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมสิ่งแวดลอมได นอกเหนือจากการไปเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น
รานคาโรง ความพึงพอใจและผลกระทบจากกิจกรรมของสํานักงานฯ - ที่ผานมายังไมไดรับ
อาหาร สนม. ผลกระทบใด ๆ และไมไดรับผลกระทบจากบอบําบัดนํ้าเสีย ในเรื่องของกลิ่นและเสียง
รบกวนจากเครื่องจักรบริเวณบอบําบัดนํ้าเสีย สิ่งแวดลอมรอบๆ สํานักงานฯ โดยรวมดี
อยูแลว
รานคา 7-11 ความพึงพอใจและผลกระทบจากกิจกรรมของสํานักงานฯ – ที่ผานมาไมไดรับผลกระทบใด
ๆ ภาพรวมโอเค และไมไดรับผลกระทบจากบอบําบัดนํ้าเสีย ไมมีกลิ่น และเสียงรบกวน
สิ่งแวดลอมโอเคมากๆ /แตมีเรื่องของขยะ ที่ในวันเสาร-อาทิตย ไมมีรอบเก็บขยะ จะมี
บางสวนที่ลนถังออกมา มีสัตวและนกมาจิกกิน ทําใหขยะกระจายออกมานอกถังได
โรงเรียน ที่ผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ที่สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สาธิตฯ
และตัวผูใหสัมภาษณ
ฝายประถมฯ
ศูนยกีฬาฯ ที่ผานมาไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ที่สงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และตัวผูใหสัมภาษณ
ธรรมสถาน ที่ผานมายังไมไดรับผลกระทบใดๆ ของสํานักงานที่กระทบตอสิ่งแวดลอม มีแคเมื่อเดินไป
ใกลบอบําบัด จะมีกลิ่นไมพึงประสงค และไดแนะนําวาหากเปลี่ยนที่ไดจะเปนผลดีมาก
และเรื่องเสียง ขยะ และกลิ่นเหม็น ไมสงผลกระทบใดๆ
หอพักนิสิต ที่ผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ที่สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และตัวผูใหสัมภาษณ
อาคาร
ที่ผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ที่สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จามจุรี 4 และตัวผูใหสัมภาษณ
สรุป สวนใหญชุมชนรอบขางเห็นวาการดําเนินงานของสํานักงานฯ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ตัวผูสัมภาษณ แตหากมีการเดินผานบริเวณบอบําบัดของสํานักงานฯ อาจไดรับกลิ่นไมพึงประสงคบาง และใน
4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
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วันหยุดทําการที่ไมมีรอบเก็บขยะ อาจมีถังขยะบางสวนบริเวณรอบขางสํานักงานฯ มีขยะลนออกมาและมีสัตว
ตาง ๆ มาคุยหรือกิน ทําใหขยะกระจายออกตัวออกมา
2. ทานคาดหวังและตองการใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอมอยางไรบาง
เพื่อเปนการเกื้อกูล รวมกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมระหวางรานคาของทานและสํานักงานฯ
ชุมชนรอบ
ขาง
อาคาร
จามจุรี 5
รานคาโรง
อาหาร สนม.

ความคิดเห็น

คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร สนับสนุนนโยบายดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย
แมวาจะไมไดเปนหนวยงานหลัก เพราะตองไปมุงเนนสนับสนุนดานวิชาการ
สิ่งที่คาดหวัง - อยากใหสํานักงานวิทยทรัพยากรเปดทําการตามปกติ เพื่อจะไดมีลูกคา
เขามาทานอาหารมากขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น และตองการทราบวันเวลาเปด-ปด ที่ชัดเจน
เพื่อเตรียมวัตถุดิบทําอาหารไดเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากที่ผานมาอาศัย
สอบถามจากลูกคาที่เปนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ
– คาดหวังถึงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 และการดูแลนิสิตที่มาใช
บริการหอสมุดกลาง เชน จุดคัดกรองเบื้องตน เจลแอลกอฮอล และคาดหวังวา
หอสมุดกลางจะสนับสนุนในการตรวจ ATK เพื่อเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดวย
(ณ ปจจุบันรานขายอาหาร จะมีการตรวจสงสวนกลางเปนประจําอยูแลว)
รานคา 7-11 ปจจุบันไมทราบวันและเวลาเปด-ปดบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากรที่แนชัด จึงตอง
สอบถามจากลูกคาที่มาซื้อของคือ บุคลากร และนิสิต (ทั้งชวงเปดบริการปกติปกติ/ 24
hrs./ วันเสาร-อาทิตย) เพราะตองมาใชในการวางแผนการสั่งสินคามาเติมในราน 7-11
และสิ่งที่คาดหวังคือ อยากใหสนง.เปดทําการตลอดตามปกติ เพื่อใหยอดขายกลับมา
เหมือนเดิม
โรงเรียน คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป
สาธิตฯ
ฝายประถมฯ
ศูนยกีฬาฯ คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป ซึ่งที่ผานมา
สํานักงานฯ ทําไดดีอยูแลว และเพื่อเปนอาคารตนแบบใหกับหนวยงานรอบขาง
ธรรมสถาน คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากรดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป และกลาวชมการ
ทํางานของ ผอ.อมร วามีความกระตือรือรนที่จะดําเนินการและแกไขปญหาตางๆ ให
สํานักงานพัฒนายิ่งๆขึ้นไป
หอพักนิสิต 4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
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ชุมชนรอบ
ขาง
อาคาร
จามจุรี 4

ความคิดเห็น
คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร สนับสนุนแสงสวางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชวงดึก
ทางเดินรอบอาคารฝงสาธิตแสงสวางคอนขางนอยอาจซึ่งอาจเปนอันตรายแกผูสัญจรไป-มา
ได

สรุป ชุมชนรอบขางสวนใหญคาดหวังใหสํานักงานฯ ดําเนินการทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป และบางสวนคาดหวังใหสํานักงานฯ มีบทบาทสนับสนุนใหสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในพื้นที่รอบขางสํานักงานฯ ดีขึ้น เชน การสนับสนุนไฟสองสวางแกผูที่สัญจรไปมา
บริเวณสํานักงานฯ หรือมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ Covid-19 เปนตน

4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
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4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2565 โดยมีบุคลากร จํานวน 84 ทาน
ตอบแบบสํารวจกลับมา
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอ
ประเด็นคำถาม
1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ขาราชการ
ลูกจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
2 สถานภาพบุคลากร
ระดับวิชาชีพ (P5, P6 และ P7)
ระดับปฏิบัติการ (P8 และ P9)
3 อายุงาน
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
มากกวา 15 ป
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของทานตอสำนักงานวิทยทรัพยากรในดานตาง ๆ
ขอ
ประเด็นคำถาม
1 ดานการบริหารจัดการ
1.1 ทานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตรของสำนักงาน
อยางเหมาะสม
1.2 ทานรับทราบขอบเขตความรับผิดชอบและไดรับมอบหมายงานที่ชัดเจน
1.3 ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร
1.4 ผูบังคับบัญชาของทานใหความสำคัญกับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน

4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

ความถี่ รอยละ
7
53
20
4

8.33
63.10
23.81
4.76

26
58

30.95
69.05

22
8
12
42

26.19
9.52
14.29
50.00

คาเฉลี่ย รอยละ
3.67 73.36
3.57 71.43
3.94
3.00
3.76

78.81
60.00
75.24
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1.5 ผูบังคับบัญชาของทานชวยแกไขปญหา ติดตามการทำงาน หรือ
สนับสนุนใหงานบรรลุเปาหมาย
1.6 ผูบังคับบัญชาของทานมีความเสมอภาคตอผูใตบังคับบัญชา
1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ยุติธรรม
1.8 องคกรเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง
2 ดานลักษณะงาน
2.1 ทานรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ และรูสึกเปนประโยชนตอองคกร
2.2 ทานไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทายความรูความสามารถ
2.3 ทานไดรับโอกาสรับผิดชอบงานที่สำคัญขององคกร
2.4 ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
2.5 ทานมีอิสระในการตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่ไดรับมอบหมาย
2.6 ทานไดรับปริมาณงานที่เหมาะสม
3 ดานความกาวหนา
3.1 ทานไดรับการสงเสริมเพิ่มพูนความรู ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนา
3.2 ทานมีความมั่นคงในหนาที่การงาน
4 ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
4.1 เพื่อนรวมงานใหความรวมมือและชวยเหลือในการทำงาน
4.2 เพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 เงินเดือนเหมาะสมกับความรูความสามารถ
5.2 เงินเดือนเหมาะสมกับภาระงานและปริมาณงาน
5.3 สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล หรือประกันสุขภาพที่เหมาะสม
5.4 ทานพึงพอใจตอรูปแบบและจำนวนยูนิฟอรมของสำนักงาน
5.5 หองอาหาร
5.6 หองพยาบาล
5.7 หองออกกำลังกาย
6 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
6.1 วัสดุอุปกรณในการทำงานมีความเพียงพอ เหมาะสม
6.1 โตะและเกาอี้ทำงาน สะดวกสบาย เหมาะสมตอการใชงาน
7 ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
7.1 พื้นที่ทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย / Clean Area services
7.2 หองน้ำ สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน / Clean toilets
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

3.90

78.10

3.75
3.83
3.58

75.00
76.67
71.67

3.77
4.08
3.82
3.61
3.68
3.71
3.70
4.01
4.00
4.02
3.99
4.04
3.95
3.61
3.73
3.62
4.01
3.20
4.04
3.45
3.23
4.12
4.24
4.00
4.18
4.11
4.31

75.36
81.67
76.43
72.14
73.57
74.29
74.05
80.24
80.00
80.48
79.88
80.71
79.05
72.21
74.52
72.38
80.24
64.05
80.71
69.05
64.52
82.38
84.76
80.00
83.69
82.14
86.19
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7.3 แสงสวาง เพียงพอ เหมาะสมกับการทำงาน / Appropriate lighting
for learning environment

4.18

83.57

7.4 อุณหภูมิเหมาะสม / Appropriate temperature for learning
environment
7.5 การรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานวิทยทรัพยากร เชน กลองวงจร
ปดภายในสำนักงาน ปายบอกทางหนีไฟ ปายสัญลักษณความปลอดภัย
ตางๆ และอุปกรณดับเพลิง เปนตน
7.6 การปองกันและการแจงเตือนในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 เชน
จุดวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล เครื่องฆาเชื้อดวยรังสียูวี การทำ
ความสะอาดและฆาเชื้อภายในพื้นที่บริการ

4.35

86.90

3.85

76.90

4.32

86.43

สวนที่ 3 ความคาดหวังของทานตอสํานักงานวิทยทรัพยากรในดานตาง ๆ
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
ประเภทความคาดหวัง

ความถี่
ดานความกาวหนา
18
ดานการบริหารจัดการ
17
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
13
ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
13
ดานลักษณะงาน
11
ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 11
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
11
รวม
101
ความคาดหวังดานความกาวหนา
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ความถี่
ดานนโยบายเกี่ยวกับความกาวหนา
อยากใหมีความกาวหนาในการทํางาน มีการเติบโตในสายงาน หรือตําแหนงงานอื่นในอนาคต
4
อยากใหไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาหรือทบทวนองคความรูของสวนงานตาง ๆ ในเรื่องที่
3
เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการทํางาน
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อยากใหสงเสริมความกาวหนาโดยมองหลากหลายองคประกอบ เชน ความรู ความชํานาญ
ประสบการณ การไดเติบโตในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน การไดรับมอบหมายงานที่มี
ความสําคัญมากขึ้น ไมไดมองเฉพาะเรื่องการขอตําแหนงเชี่ยวชาญ ชํานาญการ
อยากใหดูแลความกาวหนาของบุคลากรอยางใกลชิด อบรมเพิ่มความรูอยางตอเนื่องใหมาก
ที่สุด
ควรมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรสรางผลงานทาง
วิชาการ
อยากใหมีการปรับตําแหนงตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล
อยากใหมีชื่อตําแหนงที่ทําใหรูสึกวาไดเลื่อนตําแหนงโดยอัตโนมัติเหมือนบริษัทเอกชนหรือ
ราชการ เชน เจาหนาที่บริการสารสนเทศอาวุโส โดยบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่รวม 10 ปขึ้นไป
และมีผลการประเมินที่ดี จะไดรับตําแหนงนี้โดยอัตโนมัติ เปนตน เพื่อเปนการสรางกําลังใจ
และเปนเปาหมายในการทํางานใหผูปฏิบัติงาน
อยากใหมีการอบรมวิธีการใหบริการที่ดี ตั้งแตผูใชเริ่มตนเขาหองสมุดจนถึงออกจากหองสมุด
ดานความเทาเทียมกันของความกาวหนา
ควรเพิ่มโอกาสทางดานเพิ่มพูนการศึกษาเทาเที่ยมกัน ในทุกระดับสําหรับผูปฏิบัติงาน
บุคลากรระดับปฏิบัติการถูกละเลย ไมมีความกาวหนา
ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ขาดแรงจูงใจในการกาวหนาในหนาที่การงาน ไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ ไมมีตําแหนงและแผนรองรับการเติบโตของขาราชการระดับลาง
แมไมกาวหนาแตก็ชอบที่ไดปฏิบัติงาน

2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

ความคาดหวังดานการบริหารจัดการ
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ความถี่
อยากใหรูปแบบการทํางาน นโยบาย ขอปฏิบัตติ าง ๆ และขาวสารตาง ๆ มีความชัดเจน รับรู
4
รวมกัน และโปรงใส
อยากใหการลงเวลาเขาออกงานสามารถใช App CU-NEX ไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2
ที่สงเสริมใหลงเวลางานรูปแบบใหม ไมวาจะมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยหรือ WFH
ควรปรับการบริหารจัดการใหมีความสอดคลองกันใหไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ผูบริหาร
2
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงของสํานักงานฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของ
สํานักงานฯ โดยภาพรวมมิใชเพียงแคระดับที่ตนเองรับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสํานักงานฯ ครั้งที่ผานมา ทําใหเกิดการจัดผูปฏิบัติงานลงไม
2
ถูกที่และตําแหนง ควรปรับโครงสรางองคกรใหมีความสอดคลองกับแนวโนมของการ
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
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เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรขององคกร
ดีมากที่มีการบริหารจัดการดวยมาตรฐานสากล
ดีมากที่มีการบริหารจัดการอยางเปนธรรม
ควรจัดเวรใหมีการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่สลับกับการ WFH โดยทําเปนนโยบายที่ชัดเจนและ
ปฏิบัตจิ ริง
คาดหวังวาจะใหโอกาสบุคลากรรุนใหม ที่มีความรู มีวุฒิการศึกษาระดับสูง ไดแสดงศักยภาพ
แสดงความรูความสามารถ เปนผูนําความคิด มีโอกาสทําผลงานที่จะเปนประโยชนตอ
สํานักงานฯ
ควรใหความสําคัญกับประสบการณและความชํานาญงานของบุคลากรมากกวาเรื่อง
เทคโนโลยี เพราะหากใหเทคโนโลยีนําประสบการณ จะทําใหตองใชงบประมาณมากและไม
สามารถรับประกันความสําเร็จของงานได
สวนกลางควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานประจําป การจัดการ ความเหมาะสมของ
ปริมาณงานตามตําแหนงหนาที่ รวมถึงความเปนธรรมในการประเมินพิจารณาความดี
ความชอบประจําป
อยากใหบุคลากรทุกคนสามารถรับรู และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ความคาดหวังดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ควรปรับคาตอบแทนใหสูงขึ้นใหเหมาะสมกับภาระงาน ความรับผิดชอบ และอายุงานที่
เพิ่มขึ้น
จัดหาจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย ปรับปรุงหองออกกําลังกายใหใชงานไดจริง และจัดหา
อุปกรณชวยดูแลสุขภาพของพนักงาน
ประชาสัมพันธใหขอมูลสวัสดิการทั้งหมดที่สํานักงานฯ และมหาวิทยาลัยจัดใหแกบุคลากร
ใหรับทราบโดยทั่วถึง
คาดหวังใหสํานักงานฯ ชี้แจงเหตุผลของการไดหรือไมไดรับสวัสดิการของบุคลากร กรณีที่
ไมไดรับสวัสดิการเชนเดียวกับผูอื่น ควรมีเหตุผลและคําอธิบายที่ชัดเจน
มีการสงเสริมสวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรมีคาตอบแทนสูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ไมดี
เชนนี้
อยากใหสํานักงานฯ สนับสนุนหนากากอนามัยและแอลกอฮอลใหบุคลากร โดยสอดคลองกับ
จํานวนวันที่บุคลากรมาปฏิบัติงานที่สํานักงาน
เห็นวาปจจุบันคาตอบแทนคุมคาและเพียงพอแลว
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
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1
1
1

1

1

1

ความถี่
5
3
1
1
1
1
1
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ความคาดหวังดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ความสัมพันธเปนแบบกลุมกอน ไมมีความเปนหนึ่งเดียว
ปจจุบันเพื่อนรวมงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานรวมกันไดอยางเอื้ออาทร
อยากใหเพื่อนรวมงานมีความเปนมิตร เขาใจมุมมองของการทํางานในแตละฝาย สามารถ
ทํางานเปนทีมและรวมมือกันทํางานได
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของบุคลากรภายในสํานักงานฯ ไมควรจัดเฉพาะการ
อบรมใหความรูเพียงอยางเดียว
อยากใหบุคลากรใหเกียรติตอกัน ปฏิบัติตอกันดวยทาทีที่ดี เขาใจความรูสึกของเพื่อน
รวมงาน และไมละเมิดสิทธิของกันและกัน อาจมีการอบรมเรื่องการอยูรวมกันเพิ่มเติม
คาดหวังใหสามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานไดเมื่อมีปญหาในการทํางาน
ความคาดหวังดานลักษณะงาน
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรและเหมาะสมกับตําแหนง ใช
คนใหถูกกับงาน
ควรปรับปรุงลักษณะงานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน เนนการทํางานไปสูประสิทธิภาพงาน
และความถูกตองมากขึ้นมากกวาการทํางานเพื่อเปนไปตามระบบตาง ๆ ที่เอื้อใหผูตรวจ
ติดตามมีความสะดวก
ควรมีการพัฒนาดานการปฏิบัติงานใหเปนเชิงวิชาการมากขึ้น
อยากใหมีบริหารจัดการแยกกลุมงาน โดยยึดหลักตัวบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานนั้นได
อยากใหมีการปรับเปลี่ยนสมรรถนะทางวิชาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
การสงเสริมทํางานแบบรวมมือกัน และการทํางานจากระยะไกล
ปจจุบันลักษณะงานเปนแบบไดรับการเรียนรูงานใหม ๆ อยูเสมอ เหมาะสมดี

ความถี่
3
3
2
2
2
1

ความถี่
6
1

1
1
1
1

ความคาดหวังดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ความถี่
ดานความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
อยากใหมีการสํารวจสุขภัณฑที่บุคลากร ผูเขารวมประชุม และผูร ับบริการใชงาน วามีจุดใด
2
ชํารุด เพื่อความปลอดภัยของผูใชงานและเพื่อการซอมแซมตอไป
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
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พื้นที่สวนรวมสะอาด มีการรักษาความสะอาด
ปรับปรุงแกไข ดานความปลอดภัยตาง ๆ ของอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน โตะทีน่ ั่ง
ตาง ๆ ที่เสียหาย
คาดหวังใหมีเรื่อง Safety first ในการทํางาน
ควรติดตั้งกลองดูแลความปลอดภัยใหทั่วถึงทุกพื้นทีใ่ หไดมากที่สุดและกําหนดระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใชกลองดูแลความปลอดภัยใหชัดเจนและรูทั่วถึง
ดานอุณหภูมิของพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
อุณหภูมิของพื้นที่ปฏิบัติงานและใหบริการไมคงที่ บางวันรอนมากหรือหนาวมาก
ดานสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงาน
ควรสงเสริมใหมกี ารประเมินหรือรักษาสุขภาพจิตของบุคลากร
ดานการใชพื้นที่รวมกับผูที่อาจติดเชื้อ COVID-19
ตองการใหมีอุปกรณปองกัน COVID-19 ที่ไดประสิทธิภาพ
จุดบริการแอลกอฮอลหนาลิฟทไมทํางานบอยมาก
ไมมีการควบคุมการใชมาตรการเวนระยะหาง การจัดโตะเกาอี้ใหอยูหางกัน และการจํากัด
ปริมาณผูเขารับบริการ
ความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
โตะทํางานและเกาอี้ทํางานไมถูกสุขลักษณะ อุปกรณตาง ๆ ควรเปนแบบ Ergonomic
Design
สํานักงานฯ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหอยางเพียงพอดีมาก
อยากใหมีเครื่องมือและอุปกรณรองรับการทํางานเพียงพอ
การพิจารณาระยะเวลาการเปลี่ยนคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงลักษณะงาน มากกวาอายุการ
ทํางานของคอมพิวเตอร เพราะบางงานตองการความทันสมัยของเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรในระดับสูง บางงานตองการเพียงคอมพิวเตอรระดับพื้นฐาน
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3
2
1
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
เรื่องชุดยูนิฟอรม
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น

ความถี่
รูปแบบชุดยูนิฟอรม
(5)
ยูนิฟอรมของสํานักงาน ตองการใหเปนเสื้อโปโล
2
เสื้อเชิ้ตสีฟามีเนื้อผาที่ใสสบายมากขึ้นและรีดงายมากขึ้น
1
ยูนิฟอรมที่เปนทางการอยากใหใชเนื้อผาที่ดี มีการออกแบบและตัดเย็บที่เหมาะสม และเสริม
1
ภาพลักษณใหกับบุคลากร ใหมีดูมีรสนิยม และทันสมัย
อยากใหเสื้อยูนิฟอรมมีกระเปา 1 ขาง
1
กฎการใสยูนิฟอรม
(3)
อยากใหใสเสื้อโปโลไดทุกวัน ไมบังคับวาใหใสเสื้อแบบใดในวันใด
2
ควรลดวันที่ตองใสชุดยูนิฟอรม
1
การมีสวนรวม
(1)
ควรใหพนักงานมีสวนรวมออกความคิดเห็นเรื่องยูนิฟอรม
1
เรื่องการเปดเผยขอมูลบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
ขอใหเปดเผยขอมูลและ timeline ของเจาหนาที่ที่ติดโควิดทันทีที่ทราบวาติดเชื้อ เพื่อใหผูที่
มีประวัติใกลชิดกับผูติดเชื้อไดเฝาระวังตนเอง เพราะทายสุดแลวทุกคนในสํานักงานก็จะรูกัน
อยูแลววาใครเปนผูติดเชื้อหากเปดเผยตั้งแตแรกจะไดสรางความไวใจกันมากขึ้น

ความถี่
1

เรื่องการใชพื้นที่ของสํานักงาน
ความคาดหวัง / ความคิดเห็น
อยากใหชั้นดาดฟามีการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกงาย เชน ตะไคร กะเพรา โหระพา ผักบุง
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4.1.9 ผลสํารวจกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังกรรมการบริหารสํานักงานฯ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 โดยมีกรรมการบริหารสํานักงานฯ
จํานวน 3 ทาน ตอบแบบสํารวจกลับมา
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
1. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานวิทยทรัพยากรในปจจุบัน อยางไร
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 พึงพอใจมาก ในยุทธศาสตรที่มีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสารสนเทศอยางรวดเร็ว
ทันสมัย
2 ดีมาก โดยเฉพาะการจัดสงหนังสือใหผูใชบริการถึงบาน
3 พึงพอใจมาก
2. ในระยะ 3-5 ปขางหนา ทานคาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากรทําอะไร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 สนับสนุนในดานทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใหนิสิตสามารถคนหาขอมูลไดกวางขวางและในเชิง
ลึกเพราะองคความรูที่คนไดในกูเกิลนั้นอาจจะไมเพียงพอตอการศึกษาและวิจัยในอนาคต
2 - เพิ่มลิงคเชื่อมกับหองสมุดสําหรับคนตาบอด และ เพิ่มหองสมุดเกี่ยวกับภาพและเสียงที่ใชในการ
ทํางานวิจัยดานตางๆ หรือ ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการวิจัยเกี่ยวกับภาพและเสียง
- มีนิทรรศการออนไลนที่นําเสนอหนังสือ เสียง และภาพหายาก เพื่อผูใชบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยไมตองเดินทางมาสถานที่จริง
- มีกิจกรรมในลักษณะ Interactive กับผูใชบริการในรูปแบบตางๆ
- เนนกลุมเปาหมายวัยผูใหญ และหนังสือที่เกี่ยวของกับสุขภาพ อาหาร กิจกรรมศิลปะ การสอน
ใชเทคโนโลยีงายๆเพื่อเขาถึงความรูสําหรับเด็กเล็กและผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น
3 คาดหวังวาหองสมุดจะพัฒนาระบบ Big data และ digital technology ทางวิชาการตางๆ ที่จะ
มารองรับ
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3. ทานเห็นวาในปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากรมีประเด็นใดที่เปนจุดออนที่ตองดําเนินการแกไขและพัฒนา
อยางเรงดวน
ชุดที่
ความคิดเห็น
1 ดานการเปนแหลงขอมูลเชิงลึก ยังมีนอยไป ตองมีศักยภาพที่สามารถใหหรือเผยแพรขอมูลเชิงลึก
ไดงาย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของนิสิต
2 การรณรงคและปลูกฝงวินัยในการใชหองสมุดสําหรับผูรับบริการ
3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหทันสถาณการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
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4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
และนิสิตเกาที่ทํางานในหนวยงานอื่น ๆ
การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังผูแทนนิสิตเกา รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณออนไลน
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีนิสิตเกาใหสัมภาษณ จํานวน 3 ทาน
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
รายชื่อผูใหสัมภาษณ
รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
อาจารยประจําคณะครุศาสตร ม.รามคําแหง
นางสาวธิภาดา สารปรัง
หัวหนางานบริหารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวแพรวเธียร เจนนาวิวฒ
ั น
นิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ประวัติการเปนศิษยเกา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก



อักษรศาสตร
อักษรศาสตร
ครุศาสตร

วิทยาศาสตร


วิทยาศาสตร

 (กําลังศึกษา)
ครุศาสตร


พาณิชยศาสตรฯ

-

-

1. สมัยที่ทานยังเรียนอยู ทานมีโอกาสใชบริการสํานักงานวิทยทรัพยากรมากนอยเพียงใด
รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
สมัยปริญญาตรี - ใชหองสมุดที่คณะอักษรศาสตรมากกวา เพราะ
หอสมุดกลางอยูไกล
สมัยปริญญาโทและเอก - ใชบริการมากขึ้นโดยเฉพาะบริการวิทยานิพนธและ
บริการฐานขอมูลบทความวารสารตางประเทศ
นางสาวธิภาดา
มาใชหอสมุดกลางบอยมาก (ระดับ 5) โดยเฉพาะชวงป 2553 ที่เริ่มเปนนิสิต
สารปรัง
และชอบหอสมุดกลางมากเพราะมีหนังสือเยอะ มีทุกอยางที่อยากอาน แตพออยู
ในชวงปริญญาโท/เอก มีการใชงานนอยลง เพราะสภาพแวดลอมของ
หอสมุดกลางยังไมตรงความตองการของชีวิตนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามากนัก
นางสาวแพรวเธียร
ชวงป 1-2 ใชบริการบอยมาก โดยเฉพาะชวง 24/7
เจนนาวิวัฒน
ชวงป 3-4 มีการระบาดของโควิด จึงไมคอยไดมาใชบริการ จึงใหคะแนนใน
ระดับ 3

4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
และนิสิตเกาที่ทํางานในหนวยงานอื่น ๆ
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2. ประสบการณที่ทานพอใจ / ไมพึงพอใจ สาเหตุที่ทําใหทานมาใช/ ไมมาใชหองสมุด คืออะไร
รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
สมัยปริญญาตรี – พึงพอใจมาก มีหนังสือเยอะ โดยเฉพาะหนังสือเชิง
ประวัติศาสตร มีที่นั่งอานเพียงพอ ไมตองจองคิวหรือจองที่ นั่งอานไดยาว
สมัยกอนคนหนังสือไดยาก ตองใชบัตรรายการหรือ Telnet
สมัยปริญญาโทและเอก – หองสมุดมีเว็บไซตเปนหมวดหมู มีฐานขอมูล
วารสารตางประเทศใหบริการ และมี single search สามารถสืบคนไดทุกที่ทุก
เวลา ประทับใจบริการสอนการใชงานฐานขอมูลเพราะตอนเรียนใหม ๆ จะยังใช
ไมเปน และชอบ CUIR ที่อานวิทยานิพนธออนไลนไดเลย ถึงจะจํากัดเฉพาะตอน
ที่อยูในจุฬาฯ แตชวยใหเขาถึงขอมูลไดเร็วกวาการใชตัวเลม สะดวก
ประหยัดเวลา
นางสาวธิภาดา
เรียนและทํางานในจุฬาฯ มากวา 12 ปแลว เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สารปรัง
หอสมุดกลางมาตลอด ขอชื่นชมวามีพัฒนาการอยางตอเนื่องและสิ่งตาง ๆ ที่มี
ใหบริการนั้นดีมาก
ชวงสมัยปริญญาตรี มาใชหอสมุดกลางบอยเพราะสวนตัวผูถูกสัมภาษณเปน
นิสิตที่อาศัยที่หอพัก เมื่อเลิกเรียนแลว สถานที่อันดับตน ๆ ที่จะมา คือ
หอสมุดกลาง โดยมาทําการบานและอานหนังสือ รูสึกสบายใจกวาการไปสถานที่
อื่น ๆ เพราะอยูในมหาวิทยาลัย
ชวงสมัยเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเรียน
เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีรานกาแฟที่นั่งทํางานได
เกิดขึ้น สวนดานชีวิตการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาอยากไดความเปนสวนตัว มีที่
เงียบ ๆ สวนตัวใหนั่งคิดคนเดียว นั่งปรึกษากับเพื่อน แตมหาวิทยาลัยและ
หอสมุดกลางที่ปรับพื้นที่ชั้น 1 และ 2 ไปแลวไมมีพื้นที่สวนตัวใหกับนิสิต
บัณฑิตศึกษาเลย สวนมากมักสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีมากกวา จึงทําใหการใช
หอสมุดกลางลดลงประมาณ 20-30% แตก็ยังมาใชบริการอยู และเห็นวาการมา
ที่นี่ประหยัดกวาการไปรานกาแฟ เพราะมาที่หอสมุดกลางไดบรรยากาศเดียวกัน
แตไมตองเสียคากาแฟและอื่น ๆ
จึงอยากใหหอสมุดกลางมีพื้นที่สวนตัวสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษามากขึ้น การ
ใชหองอาจจะไมตองจํากัดวาตองถึง 4 คนจึงจะใชบริการได
นางสาวแพรวเธียร
หอสมุดกลางมีบรรยากาศดี มานั่งอานแลวรูสึกวามีเพื่อนนั่งอาน มีบรรยากาศ
เจนนาวิวัฒน
ของการเรียน โดยเฉพาะชั้น 1 และ 2 รูสึกดีมากที่สามารถใชเสียงได ไมเหมือน
หองสมุดคณะบัญชี ที่เปนหองสมุดแบบเงียบ โดยสวนตัวผูถูกสัมภาษณชอบอาน
หนังสือในพื้นที่มีการใชเสียงไดมากกวา
4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
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สวนมากมักมาใชบริการพื้นที่มากกวาการใชหนังสือ โดยใชพื้นที่ในการติว
หนังสือและพูดคุย การใชทรัพยากรหนังสือหรืออื่น ๆ จะใชมากในชวงเขียน
thesis ปริญญาตรีกอนจบ
อยางไรก็ตาม ในขณะติวกับเพื่อน หากตองการหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศใดก็สามารถคนหาไดในหอสมุดกลางเลย มีใหใชงานตามที่ตองการ
เสมอ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดที่หอสมุดกลาง โดยสวนตัวผูสัมภาษณเห็นวามีการ
ประชาสัมพันธไมเพียงพอ ยังไมถึงกลุมนิสิต โดยไดแนะนําวา นิสิตมักติดตาม
ขาวสารจาก Facebook page ที่ไมเปนทางการ เชน page ที่เกี่ยวกับการเลือก
เรียน Gen-ed ที่นิสิตตั้งขึ้นมากันเองเพื่อใชแลกเปลี่ยนประสบการณในการเลือก
เรียนวิชาศึกษาทั่วไป หากหอสมุดกลางสามารถนําขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ไป
ลงกลุมเหลานั้นได จะชวยใหนิสิตไดรับขาวสารทั่วถึงมากขึ้น
3. ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในฐานะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยตอ
การเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางไร
รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
พึงพอใจมาก ถาเปนนิสิตหรือบุคลากรในจุฬาฯ สามารถเขาถึงทรัพยากรทาง
วิชาการไดสะดวกและมีทรัพยากรนาจะมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ
พอเปนคนนอกแลวใชงานทรัพยากรของหอสมุดกลางไดยากขึ้น CUIR สมัย
นั้นก็สืบคนไมไดถาไมไดอยูในจุฬาฯ
นางสาวธิภาดา
พึงพอใจมากโดยเฉพาะดานของทรัพยากรสารสนเทศที่มีมากกวาที่อื่นมาก ๆ
สารปรัง
เพื่อนที่ไปทํางานที่อื่น หากไมสามารถหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการไดจาก
หนวยงานที่ตนสังกัด ก็จะฝากผูถูกสัมภาษณมาใหชวยคนหาและดาวนโหลดให
นางสาวแพรวเธียร
ถึงจบการศึกษาไปแลวก็ยังอยากใชบริการพื้นที่อยู อยากใหมีพื้นที่นั่งอานชั้น
เจนนาวิวัฒน
เงียบเพิ่มขึ้น พื้นที่ใชเสียงไดเพิ่มมากขึ้น เพราะบางครั้งพื้นที่อานไมเพียงพอ
อยากใหเปดบริการวันเสาร-อาทิตยนานมากขึ้น
4. ถาไมเก็บเงินคาเขาใชบริการ ใหเขาใชพื้นที่ หนังสือไดฟรี แตถาจะยืมตองจายคาประกันรายป มี
ขอคิดเห็นอยางไร
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รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ

นางสาวธิภาดา
สารปรัง

นางสาวแพรวเธียร
เจนนาวิวัฒน

เปนแนวคิดที่ดีมาก ถึงแมวาจะยินดีจายคาเขา แตการไดรับยกเวนเปนสิ่งที่ดี
ตอใจ รูสึกวามหาวิทยาลัยยังเห็นความสําคัญของศิษยเกา ทําใหเกิดความรูสึก
ผูกพัน
นอกจากนี้ยังเปนการชวยสรางเครือขายกับศิษยเกาที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต
สวนการเก็บคาบริการเพิ่มเติมหากตองมีการยืมหนังสือหรือใชทรัพยากร
ฐานขอมูล ผูถูกสัมภาษณเห็นวาไมแพงเกินไปหากเทียบกับทรัพยากรที่จะ
สามารถใชงานได โดยเฉพาะเปนสมาชิกแบบที่สามารถใชงานฐานขอมูลไดถือวา
ไมแพงเลย
ไมเก็บคาบริการกับศิษยเกาเมื่อเขาใชก็เปนนโยบายที่ดี แตตองคํานึกถึงนิสิต
ที่จายคาเทอมในปจจุบันดวย หากใหศิษยเกาใชบริการ ควรมีสิทธิประโยชนที่นอย
วานิสิตปจจุบันที่จายคาเทอมเต็มจํานวน
สวนการเก็บคาบริการเพิ่มเติม หากตองการยืมหรือใชทรัพยากรฐานขอมูล
เห็นวา หลายคนยอมจาย เพราะที่หอสมุดกลางมีทรัพยากรสารสนเทศเยอะมาก
หากศิษยเกาสามารถจายคาสมาชิกหรือคาบริการเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรได
เทียบเทากับตอนที่เรียนอยูได รวมทรัพยากรที่เปนฐานขอมูลออนไลน เชื่อวาจะมี
ศิษยเกามาเปนสมาชิกมากขึ้น และยังอาจไดสมาชิกจากหนวยงานอื่น ๆ ดวยที่มี
ทรัพยากรไมเทียบเทาหอสมุดกลาง
เปนแนวคิดที่ดีที่จะใหศิษยเกายังสามารถเขามาใชพื้นที่หอสมุดกลางไดตอ
โดยไมมีคาใชจาย หากตองการยืมหนังสือก็สามารถจายเพิ่มได เพราะเขาใจวาการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรจะเสียหาย การเสียคาใชจายเปน
สิ่งที่ยอมรับได

5. หากทานมีโอกาสไดใชบริการหองสมุดอีกครั้งทาน คาดหวังใหหองสมุดมีบริการอะไรเพิ่มเติมเพื่อเปน
ประโยชนตอตัวทานหรือองคกรของทาน
รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
ศิษยเกาหลายคน หากพบวาไมสามารถหาหนังสือหรือบทความวารสารจาก
ฐานขอมูลจากหนวยงานที่ตนเองทํางานอยูได อันดับแรกที่จะนึกถึง คือ
หอสมุดกลาง จุฬาฯ เพราะรูสึกวาเปนที่ที่มีทรัพยากรมากที่สุด จึงอยากให
หอสมุดกลางยังเปนที่พึ่งของศิษยเกาหรือเปดใหศิษยเกาสามารถใชงานได
ตลอดเวลาเมื่อตองการขอมูลตาง ๆ ที่เปนความรูหรือความจริง
อยากใหมีการดึงศิษยเกามาเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบริการใหม ๆ ของ
หองสมุดเพิ่มขึ้น
4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
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นางสาวธิภาดา
สารปรัง

นางสาวแพรวเธียร
เจนนาวิวัฒน

อยากใหสามารถเขาถึงบริการของหอสมุดกลางผานทาง mobile device ได
เพราะในอนาคต คนยุคตอไปก็จะใช mobile device เปนหลัก การทําใหเขาถึง
ในชองทางนี้ไดจะชวยอํานวยความสะดวกและสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ผูร ับบริการในอนาคต
อยากใหพื้นที่ชั้น 7 มีความเคลื่อนไหวมากกวานี้ เพราะเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการจัดงานตาง ๆ เชน อาจนําความรูใหม ๆ หรือเปนพื้นที่ใหนิสิตบัณฑิตศึกษา
แสดงผลงาน เสวนาทางวิชาการ โดยวนมาจัดเรื่อย ๆ และจัดบอย ๆ
หากทําได จะทําใหหอสมุดกลางเปนสถานที่ที่ใหความรูสึกวามาที่เดียวจบ ได
ครบทุกอยางที่อยูในจุฬาฯ ทั้งความรู หนังสือ งานวิจัย นิทรรศการ กิจกรรม
วิชาการ และพิพิธภัณฑ
การใชพื้นที่นั่งอาน อยากใหเพิ่มพื้นที่นั่งอานแบบเงียบ เพิ่มพื้นที่ที่ใชเสียงได
และเพิ่มเวลาการใหบริการในวันเสาร-อาทิตยใหนานขึ้น
ขอมูลเบ็ดเตล็ดที่นาสนใจ

1. รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ
“หากมองในมุมมองของนักวิชาการยังคงยกใหสนง.เปนอันดับ 1 สําหรับความหลากหลายของ
ทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการทํางานดานวิชาการมากที่สุดที่ไดรับการยอมรับจากหลายๆ คน”
2. นางสาวธิภาดา สารปรัง
“ในมุมมองของนิสิตเกา และออกไปทํางานขางนอก ก็ยังคงมองถึงการเขาถึงทรัพยากรที่จุฬาฯ มี
ความหลากหลายของทรัพยากรมากกวาที่อื่น ซึ่งยังพบวาเพื่อนศิษยเกาที่ทํางานขางนอก ก็ยังคงตองการใช
งานฐานขอมูลอยูเรื่อย ๆ และไมสามารถเขาถึงไดก็ยังตองสงใหเพื่อนๆ ที่ยังทํางานหรือเรียนในจุฬาฯ ชวย
ดาวนโหลดให”
3. นางสาวแพรวเธียร เจนนาวิวัฒน
“จากการสัมภาษณ พบวานองนิสิตไมเคยใชงานทรัพยากรโดยตรง อาศัยการใชงานพื้นที่ และไม
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการสืบคนออนไลน อาศัย Google และไมทราบวาผลลัพธภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย
จะไดขอมูลของบทความที่แตกตางจากการใชงานอินเตอรเน็ตบาน และตลอดที่เรียนมา 4 ป ไมไดรับการ
แนะนําเรื่องการสืบคนจากอาจารยผูสอน หรือหนวยงานใดๆ”

4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ
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4.2 รายชื่อคณะทํางานฯ และคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2565
1. นางสาวสายฝน เตาแกว
2. นางสาวพิมพนภา อมฤตวรชัย
3. นางสุรีย ทรัพยสงา
4. นางปยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
5. นางระเบียบ แสงจันทร
6. นายธนัช บุญจันทร
7. นางสาวนัทชาพัฒน ฐาศิริทรัพย
8. นายรัฐธีร ปภัสสุรียโ ชติ
9. นายอภิวัฒน แกวหะวงษ
10. นางสาวนริญา จันทรกลับ
11. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน

ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ
ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ
ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ
ฝายบริการขอมูลสารสนเทศ
ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ
ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ
ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด

4.2 รายชื่อคณะทํางานฯ และคําสั่งแตงตั้ง

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํา งานและเลขานุ การ
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4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลที่เกี่ยวของกับการสํารวจ
4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย
(1) ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
รองอธิการบดี ดานวิชาการ และการเชื่อมโยงกับสังคม
Short URL https://bit.ly/3PrxcOr
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EWJUAhxSmZKu_ejUJvrYZwB_biYGmQygezgavBTXOQnxA?e=r8jY1G
(2) ศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
รองอธิการบดี ดานการวิจยั
Short URL https://bit.ly/3IRzunu
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EfWtbJWFecZLs4
VXX3KnXA8Br3vJgzMF6tmGNue2Zm7dMg?e=C0dEfZ
(3) ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ
รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสิต
Short URL https://bit.ly/3yLMMxi
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOvcA_1qaBKgs
ausTmCOwoByIMP4Tw2GaXF-htxXAMcBQ?e=AFtO69
4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน
Short URL https://bit.ly/3B0hMMM
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOIJYTlYKdMg8iU
bpbskR4BmL7Kp9RPUFCvfTeZwNHj6w?e=LZgOn5
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4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ
CALCULATED DATA
Short URL https://bit.ly/3aPEfkT
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EtXgg9ymIj9JoQl74
xYfFFkBnhj2vaMML65TDTOi-bC8SQ?e=QGklD0
RAW DATA
Short URL https://bit.ly/3PDXtZB
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EXPR0rbKpqtEjKqH
3SZOYcMBMsvzCpOhZLq2apVqILciOQ?e=a97FdD
4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
Short URL https://bit.ly/3aQPSrX
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV0s82l_XpxJiaO9
kae4IagBEhjeRc5rZW_tGQurDK2CPw?e=ZlFlb4
4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาฯ
Short URL https://bit.ly/3PBvdXs
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQed3zWP075JpV
1dt_iwrcgBXgQgG0IC4fMJE2GdDq9dkw?e=wnRAf9
4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง
Short URL https://bit.ly/3PmNCYq
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQRTzrn2jxDmUCal4BSyDoBsmA6mMhcMhvEEyNwJ4LVIA?e=CrXNcS
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ
Short URL https://bit.ly/3csh294
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ETESx5aVphElvVQEkRj010BONpMwsvxfE2CxfAIbo2P3w?e=x6mRBg
4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
CALCULATED DATA
Short URL https://bit.ly/3IYMjwn
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/Eia5CSnMBA1Brv2s
F6hV7uMB_uvjK3itMvHepmwmWBD4eQ?e=KqmpEN
RAW DATA
Short URL https://bit.ly/3aSmqSl
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV7hti3NrOxKvIMG
zZUd8p0BcQ0VUsDW-hWJ3NLI6NsQGA?e=Z1333m
4.1.9 ผลสํารวจกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
Short URL https://bit.ly/3uYTaQQ
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EVgHHZCLWf9Jmh
w116a0glkBMKAiYvAttmu_gMjeZphF8A?e=FubvtA
4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกาที่ทํางานในหนวยงานอื่น ๆ
Short URL https://bit.ly/3B47aN4
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQ7ity_ZvKRNs6w
_exiXAykBrp0j__1Yla8URw1d_6XPVg?e=sNU4iY
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บทสรุปผูบริหาร: ผลการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง 2565
Short URL https://bit.ly/3ohl32z
Full URL https://carchulamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ESmghwJoJD5Lm
XLJUunyZ8UB7sbBj-xVOGzxvjkQXXrIpw?e=IHbwio
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