
 

  

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อการขอรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคณุภาพ (ISO 9001) 
ตุลาคม 2562 



ค าน า 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นวิธีการที่ช่วยให้ทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการว่า มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรเพียงไร อีกทั้งยังสามารถน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการขององค์กรได้อีกด้วย 
 ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการอ่ืน ๆ อีกหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจึงถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้ส านักงานฯ สามารถจัดเตรียม
บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้
บริการของส านักงานฯ ด้วย 
 ดังนั้น ส านักงานวิทยทรัพยากรจึงจัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขึ้นทุกปี 
เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการต่าง ๆ ของส านักงานฯ และใช้เป็นข้อมูล  
ในการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  ส าหรับในปีงบประมาณ 2561  
ส านักงานวิทยทรัพยากรได้มีการน าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ( ISO 9001) มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ “สร้างความเข้มแข็งภายใน” ด้านการพัฒนาศักยภาพเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังนั้นการศึกษาผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ส านักงานวิทย
ทรัพยากร  จึงได้มีการปรับรูปแบบการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ิมเติมมากขึ้น โดยด าเนิน
การศึกษาครอบคลุมถึงเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของส านักงาน
วิทยทรัพยากร” เพ่ือรองรับการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และเพ่ือน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 รายงานผลการส ารวจเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของ
ส านักงานวิทยทรัพยากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการขอ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มและเป็นข้อมูลส าหรับการอ้างอิงในเรื่องการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 

ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตุลาคม 2562 
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บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 
 ส านักงานวิทยทรัพยากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ บริการพ้ืนที่นั่งอ่าน และบริการอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการรู้สารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนอกจากให้บริการแก่ประชาคมของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แล้ว ยังให้บริการแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย 
 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส านักงานวิทยทรัพยากรจัดกระท าขึ้น
เป็นประจ าเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของส านักงานฯ 
 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครั้งนี้มีความแตกต่างจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ส านักงานวิทยทรัพยากร ได้มีการน า
ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 
“สร้างความเข้มแข็งภายใน” ด้านการพัฒนาศักยภาพเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ดังนั้นการศึกษาผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ส านักงานวิทยทรัพยากร  จึงได้มีการปรับรูปแบบ
การการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ิมเติมมากขึ้น โดยด าเนินการศึกษาครอบคลุมถึงเรื่อง “ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร” เพ่ือรองรับการขอ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดบริการ ของส านักงาน

วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการน ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562   
 

คณะท างานส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีดังนี้ 

• คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ได้แก่ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พุดหอม) 
3. รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เหมืองสิน) 
4. รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช) 
5. ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

(นางอังคณา บุญเลิศ)      
6. ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด  กรรมการ 

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์) 
7. รักษาการแทนผู้อ านวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ 

(ดร.บรรพต สร้อยศรี) 
8. ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ   กรรมการ 

(นางสาวสายฝน เต่าแก้ว) 
9. ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน    กรรมการ 

(นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์) 
10. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป    กรรมการ 

(นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์) 
11. หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์ กรรมการ 

(ดร.เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา) 
12. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย  กรรมการ 

(นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์) 
13. หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

(นายธนัช บุญจันทร์) 
14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 
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(นางระเบียบ แสงจันทร์) 
  15. หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารสนเทศประเทศไทย   กรรมการ 
        (นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์)  

16. นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง     กรรมการ 
  17. นางสาวพิมพ์นภา อมฤตวรชัย    กรรมการ 
  18. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารแผนและการคลัง   กรรมการ 

     (นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า) 
19. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 

• คณะท างานผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  ส านักงานวิทย
ทรัพยากร ได้แก่ 

1. นางระเบียบ แสงจันทร์  ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร 
2. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร 
3. นางสาวชนาธิป หลาบมาลา  ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร 
4. นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า   ผู้ควบคุมเอกสาร 
5. นางสาวชณาพัฒ เอกวัฒน์  ผู้ช่วยผู้ควบคุมเอกสาร 

• คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ส านักงานวิทยทรัพยากร ได้แก่ 
1. นางสาวสมร ไพรศรี   ประธานคณะกรรมการ 
2. นาง ปิยวรรณ  ตระกูลฤทธิ์          กรรมการ 
3. นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์  กรรมการ  
4. นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์            กรรมการ 
5. นางสาวไข่มุกข์ พบถาวร          กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร ค ายาด              กรรมการ 
7. นางสาวชณาพัฒ  เอกวัฒน์      กรรมการและเลขานุการ 

• บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร  ที่มีจิตอาสามาเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  รณรงค์การ
ท ากิจกรรรมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ นางสาวชาดา วิจิตรโสภาพันธ์ 
นางสาวนริญา จันทร์กลับ นางสาวยุภาวดี ดีกลาง และนายคมม์ปภัส จิรพูนทิพย์ นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่มาฝึกงาน ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 
ได้มาร่วมเป็นจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด้วย โดย
นักศึกษาช่วยงานจ านวน 2 คน ดังกล่าว ได้แก่ นางสาวศศิวิมล สุวัฒนกูล และนางสาววาริน ดิษฐี 



7 
 

วิธีการด าเนินการ 

 

การวางแผน 
 
 การศึกษาผู้รับบริการเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของ
ส านักงานวิทยทรัพยากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด าเนินการโดย “คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
การขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001) ส านักงานวิทยทรัพยากร”  และคณะท างาน   
”ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001)  ส านักงานวิทยทรัพยากร” 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร  ที่มีจิตอาสามาเป็นส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การท ากิจกรรรมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม   
 

การวางแผนงานและการจัดท าแบบส ารวจ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  การวางแผนงาน :  ด าเนินงานโดยผู้บริหารส านักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกันด าเนินการออกแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบบส ารวจจะต้องมีค าถามครอบคลุมการให้บริการของทุกฝ่าย/ศูนย์
ภายในส านักงานวิทยทรัพยากร ตามแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (FM-CPS-02) ดังที่ระบุไว้ใน 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน และความพึงพอใจ (PM-CPS-01) ส าหรับเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562  

  
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม คณะท างานส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ ส านักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์ และประสานงานกับคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานวิทยทรัพยากร เพ่ือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเว็บไซต์, สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook และ Line) และ Digital signage ที่มี QR Code  ด าเนินการติดป้ายและประชาสัมพันธ์
การประเมินความพึงพอใจผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การติดโปสเตอร์ตามจุดต่าง ๆ ของส านักงาน
วิทยทรัพยากร เพ่ือให้ผู้ตอบแบบประเมินสามารถสแกนเพ่ือท าแบบประเมินได้  

  
3.  ด าเนินการจัดเตรียมรางวัลส าหรับมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทดสอบระบบ การตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ส าหรับการจูงใจให้ผู้ใช้บริการตอบแบบประเมิน ในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับสิทธิ์ลุ้น
รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม ซึ่งการใช้วิธีการดังกล่าวเป็นการจูงใจให้เกิดการตอบแบบประเมิน และช่วยให้
ผู้รับบริการรู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ 
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การจัดด าเนินการ 
 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา“ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการ

ของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 
2562 โดย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ
กลุ่มผู้รับบริการ จ านวน 582 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 513 ชุด  (ร้อยละ 87.97) และ 2) กลุ่ม
บุคลากรของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวนทั้งสิ้น 85 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 55 ชุด (ร้อยละ 46.75) 

 
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

บริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของส านักงานวิทยทรัพยากร และแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ วารสาร บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าแนวคิดและรูปแบบมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้บริหารและผู้รับบริการ รายละเอียดของแบบสอบถามมีดังนี้ 
▪ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วยข้อมูลค าถามที่เกี่ยวกับ ประเภทของการเข้ามาใช้บริการ ความถี่ในการมาใช้บริการ และ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการหาค่าร้อยละ และแจกแจงความถี่  

 

▪ ส่วนที่ 2-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ ครอบคลุมด้านทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการนวัตกรรม การก ากับดูแล และความเป็นผู้น า  ส าหรับการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการ 
ครอบคลุมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และคุณภาพการ
ให้บริการ  ลักษณะของแบบสอบถามทั้งสองส่วนนี้เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
ความคาดหวัง/ต้องการมากที่สุด ความคาดหวัง/ต้องการมาก ความคาดหวัง/ต้องการปานกลาง ความ
คาดหวัง/ต้องการน้อย และความคาดหวัง/ต้องการน้อยที่สุด เพ่ือน าข้อมูลมาค านวณหาค่าความถี่ ค่าค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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▪ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงบริการ  
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ทดสอบ

แบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบแบบสอบถามกับผู้รับบริการ 
ห้องสมุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จากนั้นจึงน าผลการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนแจก
ให้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรต่อไป 

 
2.2 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร รายละเอียดของแบบสอบถามมีดังนี้ 
▪ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับอายุงาน ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบการหาค่าร้อยละ และแจกแจงความถ่ี 

▪ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน 
▪ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการท างาน 
▪ ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
▪ ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ 

ลักษณะของแบบสอบถาม ส่วนที่ 4-5 เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือระดับความพอใจ มากที่สุด ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพ่ือน าข้อมูลมาค านวณหาค่าความถี่ ค่าค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้ในแต่ละส่วนของท้ายข้อมูลจะมีค าถามเป็นลักษณะปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ 

 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ทั้งแบบสอบถาม
และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ระหว่าง
วันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562  จ านวน 582 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 513 ชุด  (ร้อยละ 
87.97)   โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  กลุ่มผู้รับบริการ  และกลุ่มบุคลากรของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร์ส าหรับวินโดวส์ (SPSS for 
Windows)  

5. สรุปผลการวิจัย รายงานผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 6. จัดท ารายงานเพื่อเสนอผลและข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของส านักงานวิทยทรัพยากร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562  
ส าหรับผลการศึกษาผู้รับบริการเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของ
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจ าปี 2562 มีดังนี้ 
 
ก. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีส่งและได้รับคืน 

จ านวนแบบสอบถาม 
ที่ส่งและได้รับคืน จ านวนที่ส่ง 

จ านวน 
ที่ได้รับคืน 

ร้อยละของ 
แบบสอบถามที่ได้รับคืน 

ผู้รับบริการ  528 489 92.61 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 54 24 44.44 

รวม 582 513 88.14 

 
จากข้อมูลแบบสอบถามที่ส่งและได้รับคืน (ตารางที่ 1.1) พบว่า จ านวนแบบสอบถาม ที่ส่งจ านวน

ทั้งสิ้น 582 ชุด และได้รับคืนจ านวนทั้งสิ้น 513 ชุด คิดเป็นจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ 88.14 
 

ตารางท่ี 1.2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 4.68 

อาจารย์/นักวิจัย 13 2.53 

นิสิตระดับปริญญาตรี 347 67.64 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 77 15.01 

บุคลากรจุฬาฯ 10 1.95 

บุคคลภายนอก 42 8.19 

รวม 513 100.00 
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 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1.2) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี จ านวน 347 คน (ร้อยละ 67.64) รองลงมาคือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 77 คน (ร้อยละ 11.01) และบุคคลภายนอก 42 คน (ร้อยละ 8.19) ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่น้อย
ที่สุดคือ บุคลากรจุฬาฯ จ านวน 10 คน (ร้อยละ 1.95) 
 

ตารางท่ี 1.3 3 ประเภทของการเข้ามาใช้บริการส านักงานวิทยทรัพยากร  

ประเภทของการเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

มาใช้ด้วยตนเอง (Walk-in) 423 82.46 

ใช้บริการผ่านออนไลน์ 4 0.78 

ใช้บริการทั้งสองรูปแบบ   86 16.76 

รวม 513 100.00 

 

ประเภทของการเข้ามาใช้บริการส านักงานวิทยทรัพยากร  (ตารางที่ 1.3) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนมากที่สุด 3 ล าดับแรก มาใช้ด้วยตนเอง (Walk-in) จ านวน 423 คน (ร้อยละ 82.46) รองลงมาคือใช้
บริการทั้งสองรูปแบบ  จ านวน 86 คน (ร้อยละ 10.76) และน้อยที่สุดใช้บริการผ่านออนไลน์ 4 คน (ร้อยละ 
0.78)  

ตารางท่ี 1.4 ความถี่ในการมาใช้บริการด้วยตนเอง 

ความถี่ในการมาใช้บริการด้วยตนเอง จ านวน ร้อยละ 

มาประจ าเกือบทุกวัน 131 25.54 

มาประจ าเกือบทุกสัปดาห์ 189 36.84 

มาประจ าเกือบทุกเดือน 74 14.42 

นาน ๆ ครั้ง 119 23.20 

รวม 513 100.00 

 
ความถี่ในการมาใช้บริการด้วยตนเอง  (ตารางที่ 1.4) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุด    

มาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจ าเกือบทุกสัปดาห์ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 36.84) รองลงมาคือมาใช้ประจ า
เกือบทุกวัน จ านวน 131 คน (ร้อยละ 25.54) และมาใช้นาน ๆ ครั้ง จ านวน  119 คน (ร้อยละ 23.20) ส าหรับ
ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ มาใช้ประจ าเกือบทุกเดือน จ านวน 74 คน (ร้อยละ 14.42) 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การประเมินผลด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน    แปลผล 
4.60 – 5.00   ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
3.60 – 4.59   ระดับความพึงพอใจ มาก 
2.60 – 3.59   ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
1.60 – 2.59   ระดับความพึงพอใจ น้อย 
0.00 – 1.59   ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้   
 
ตารางท่ี 2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง  
และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ   

513 4.12 82.40 0.81 มาก 

ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 513 4.25 85.00 0.75 มาก 
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 513 4.29 85.80 0.72 มาก 
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 513 4.36 87.20 0.77 มาก 

รวม 513 4.26 85.10 0.76  

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  (ตารางที่ 2.1)  

พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 ล าดับดังนี้ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง  ( x  = 4.36, ร้อยละ 87.20) มีความ

สะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ( x  = 4.29, ร้อยละ 85.80)  และขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว

และไม่ยุ่งยาก ( x  = 4.29, ร้อยละ 85.00) 
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ตารางท่ี 2.2 ด้านผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

มีบุคลิกภาพและให้บริการด้วยความสุภาพ 513 4.28 85.60 0.82 มาก 
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ 513 4.21 84.20 0.80 มาก 
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัย  
ได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

513 4.30 86.00 
 

0.80 มาก 

มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 512 4.43 88.60 0.79 มาก 
รวม 512.75 4.31 86.10 0.80  

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านผู้ให้บริการ (ตารางที่ 2.2)  พบว่าผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจผู้ให้บริการในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับดังนี้ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่               

( x  = 4.43, ร้อยละ 88.60) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้

ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม ( x  = 4.30,ร้อยละ 86.00)  และมีบุคลิกภาพและให้บริการด้วยความ

สุภาพ ( x  = 4.28, ร้อยละ 85.60) 

ตารางท่ี 2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

สิ่งอ านวยความสะดวก  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 513 3.96 97.20 1.13 มาก 
Edutainment Zone (ชั้น 3) 513 3.98 79.60 1.17 มาก 
ห้องประชุม 513 4.03 80.60 1.12 มาก 
ที่นั่งอ่าน (โต๊ะ เก้าอ้ี) 513 4.08 81.60 0.97 มาก 
ตู้จ าหน่ายบริการอาหาร เครื่องดื่ม 512 3.98 79.60 1.64 มาก 
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายข้อความบอกจุดบริการ 513 4.09 81.80 0.84 มาก 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ 513 4.05 81.00 0.94 มาก 
บริการถ่ายเอกสาร/พิมพ์/สแกน ด้วยตนเอง 513 3.96 79.20 1.07 มาก 
ร้านบริการถ่ายเอกสาร 513 3.89 77.80 1.12 มาก 
ห้องน้ า 513 4.27 85.40 0.92 มาก 
ร้านกาแฟ 513 4.19 83.80 0.93 มาก 
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รวม 513 4.04 74.33 1.08 มาก 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ตารางที่ 2.3) พบว่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับดังนี้ ห้องน้ า  

( x  = 4.28, ร้อยละ 85.40) ร้านกาแฟ  ( x  = 4.19,ร้อยละ 83.80) ร้านกาแฟ และป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย

ข้อความบอกจุดบริการ ( x  = 4.09, ร้อยละ 81.80) 

 
ตารางท่ี 2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 512 4.36  87.20 0.72 มาก 
ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 513 4.34 86.80 0.74 มาก 

รวม 512.50 4.35 87.00 0.73 มาก 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ (ตารางที่ 2.4)  พบว่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ได้รับบริการที่

ตรงตามความต้องการ ( x  = 4.36, ร้อยละ 87.20) และมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม ( x  = 

4.34, ร้อยละ 86.80) 
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ตอนที่ 3 ความคาดหวังต่อการจัดบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางท่ี 3.1 ความคาดหวังด้านทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 

ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย
และหลากหลาย  

513 4.20 84.00 0.80 มาก 

มีทรัพยากรสารสนเทศที่โดดเด่นเฉพาะทาง เช่น เป็น

แหล่งหนังสือหายาก เป็นแหล่งรวมคลังปัญญาจุฬาฯ และข้อมูลประเทศ
ไทยอาเซียน 

513 4.23 84.60 0.85 มาก 

มีบริการที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ 513 4.34 86.80 0.76 มาก 
มีการสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 513 4.23 84.60 0.87 มาก 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนองความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานภายใน
และภายนอกจุฬาฯ 

513 4.28 85.60 0.79 มาก 

มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการประชาสัมพันธ์ 
ในบริการและทรัพยากรห้องสมดุอย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึง 

513 4.22 84.40 0.92 มาก 

รวม 513 4.25 85.00 0.83 มาก 

 

ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและบริการ (ตารางที่ 3.1)  

พบว่าผู้รับบริการมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและบริการในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ 

ต้องการมีทรัพยากรสารสนเทศที่โดดเด่นเฉพาะทาง เช่น เป็นแหล่งหนังสือหายาก เป็นแหล่งรวมคลังปัญญา

จุฬาฯ และข้อมูลประเทศไทยอาเซียน ( x  = 4.34, ร้อยละ 85.60) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ

สนองความต้องการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานภายในและภายนอกจุฬาฯ ( x  = 4.28,     

ร้อยละ 85.60) และจ านวนเท่ากันคือ ต้องการให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่โดดเด่นเฉพาะทาง เช่น เป็นแหล่ง

หนังสือหายาก เป็นแหล่งรวมคลังปัญญาจุฬาฯ และข้อมูลประเทศไทยอาเซียน  รวมทั้งต้องการมีการสร้าง

บรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ( x  = 4.34, ร้อยละ 84.60) 
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ตารางท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม (Innovation)  

นวัตกรรม  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

น าเสนอรูปแบบการบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ 513 4.06 81.20 0.90 มาก 
มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดบริการหรือ 
ส่งมอบบริการที่ทันสมัย 

513 4.18 83.60 0.86 มาก 

รวม 513 8.24 82.40 0.88 มาก 

 

ผลการศึกษาคาดหวังของผู้รับบริการด้านนวัตกรรม (ตารางที่ 3.2)  พบว่าผู้รับบริการมีคาดหวังด้าน

นวัตกรรมในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดบริการหรือส่งมอบบริการที่

ทันสมัย ( x  = 4.18, ร้อยละ 83.60)  และมีน าเสนอรูปแบบการบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ ( x  = 4.06, ร้อยละ 

81.20) 

 

ตารางท่ี 3.3  ด้านการก ากับดูแล (Good Governance) 

การก ากับดูแล  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

การด าเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มีจริยธรรม ความซื่อสตัย์ และยตุิธรรมในการให้บริการ 

มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม 

513 
513 
513 

4.19 
4.34 
4.34 

83.80 
86.80 
86.80 

0.93 
0.85 
0.83 

 

รวม 513 4.29 85.80 0.87  

 

ผลการศึกษาคาดหวังของผู้รับบริการด้านการก ากับดูแล (ตารางที่ 3.3)  พบว่าผู้รับบริการมีคาดหวัง

ด้านการก ากับดูแลในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เท่ากันดังนี้ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และยุติธรรมใน

การให้บริการ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ( x  = 4.34, ร้อยละ 86.80)  นอกจากนี้ยังมี

ความคาดหวังให้การด าเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ( x  = 4.19, ร้อยละ 83.80) 
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ตารางท่ี 3.4  ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) 

ความเป็นผู้น า  ความพึงพอใจ 
ความถี ่(N) ค่าเฉลี่ย (x ) ร้อยละ S.D แปลผล 

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาองค์กร 
มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ 
มีการท างานแบบมืออาชีพ 

513 
513 
513 

4.22 
4.29 
4.29 

84.40 
85.80 
85.80 

0.87 
0.83 
0.90 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 513 4.27 85.33 0.87 มาก 

 

ผลการศึกษาคาดหวังของผู้รับบริการด้านความเป็นผู้น า (ตารางที่ 3.4)  พบว่าผู้รับบริการมีคาดหวัง

ด้านความเป็นผู้น าในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เท่ากันดังนี้ มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ 

และมีการท างานแบบมืออาชีพ ( x  = 4.29, ร้อยละ 85.33)  นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังให้องค์กรมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจในการพัฒนาองค์กร ( x  = 4.22, ร้อยละ 84.40) 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการ 

  
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ าแนกข้อมูลได้ 5 ด้านดังนี้ 
 

1. ด้านการบริการห้องสมุด 

▪ บริการด้านการพิมพ์งานถ่ายเอกสาร  มีคู่มือที่เขียนเข้าใจง่ายและชัดเจน    (1 คน) 

ท าให้อ านวยความสะดวกได้มาก  (1 คน) 

▪ อยากให้มีผ้าห่มให้ยืม        (1 คน) 

▪ อยากให้เปิดบริการ 24 ชม.  ตลอดหรือเป็นช่วง  อย่างน้อย 1 เดือนก่อนสอบ   (4 คน) 

และเพ่ิมช่วงเวลาเปิดบริการ  เสาร์ – อาทิตย์  ให้นานขึ้น      

▪ ควรขยายเวลาบริการทุกช่วงเวลา      (1 คน) 

▪ ควรเปิดบริการนานกว่านี้  ปิดเร็วไปหน่อย  อยากให้เพ่ิมโซนสันทนาการ   (1 คน)  

เพ่ือผ่อนคลาย  เช่น  Board game  Karaoke  

▪ อยากให้เปิดชั้น 1 และ 2 แบบ 24 ชม. ก่อนสอบเร็วขึ้น     2   (1 คน) 

▪ อยากให้ช่วงสอบเปิด 24 ชม. ชั้น 4 และ ชั้น 5 ด้วย          (1 คน) 

▪ วันที่ไม่ใช่ช่วงสอบอยากให้เปิดถึงดึกกว่านี้           (1 คน) 

▪ นโยบาย 24 ชม. คือดีมาก ถ้าชั้น 1 เปิด 24 ชม.      (1 คน) 

ตลอดจะดีมากส าหรับนิสิตบัณฑิต คือดีมากเลย 

▪ เปิดบริการ 24 ชม. ก่อนสอบมากกว่า 1 เดือน     (1 คน) 

▪ ขอเพ่ิมหมอนตอนที่เปิด 24 ชม. และขยายเวลาเปิด 24 ชม.    (1 คน) 

เป็น 3 อาทิตย์ก่อนสอบได้จะดีมากครับ    

▪ ช่วงที่เปิด 24 ชั่วโมง อยากให้มีรถรับ-ส่งจากหอกลาง-สยาม    (1 คน) 

เพราะการเดินทางค่อนข้างอันตราย 

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

▪ อยากให้มีหนังสือใหม่ ๆ  เพ่ิมเติม  ปรับปรุงข้อมูลหนังสือให้เข้าตามยุคสมัยเสมอ   (1 คน) 

▪ ควรเพิ่มหนังสือที่มีความหลากหลาย  ทั้งเรื่อง  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม   (1 คน) 

▪ บุคลากรบางคนเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ  ควรปรับปรุง    (1 คน) 

▪ อยากได้หนังสืออ่านเล่น  ฝึกภาษาอังกฤษ  มากกว่านี้    (1 คน) 



19 
 

▪ หนังสือไม่ครอบคลุม  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ศิลป์    (1 คน) 

ยังมีจ านวยน้อย  ไม่ทันสมัย 

▪ หนังสือบางเล่มควรมี  Online  เพราะหนักมาก     (1 คน) 

▪ ควรมีอัพเดทหนังสือ  เพราะหนังสือส่วนใหญ่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่  (1 คน) 

▪ น าเสนอหน้าหนังสือใหม่ในระบบแล้วไม่มีการตอบสนอง     (1 คน) 

และติดตามได้ภายใน Web Site       (1 คน) 

▪ หนังสือบางชนิดน้อยต่อความต้องการ      (1 คน) 

▪ หนังสือต าราควรมีความจ าเพราะในแต่ละสาขา      (1 คน) 

(ให้คล้ายกับห้องสมุดคณะสาขานั้น ๆ) เพราะจะได้มาทีเดียวจบ   (1 คน) 

▪ อยากให้มีหนังสือด้านดนตรีเยอะมากขึ้น      (1 คน) 

▪ การจัดซื้อหนังสือและกระบวนการต่าง ๆ ล่าช้ามาก    (1 คน) 

▪ มีการจัดหมวดประเภทหนังสือที่หายาก เช่นโหมดหนังสือพัฒนาตนเอง  (1 คน) 

บางทีก็อยู่ชั้น 4 ชั้น 5 ถึงแม้จะมีให้ค้นที่จัดเก็บในเว็บก็ตาม  

แต่ในบางทีเราก็อยากจะค้นดูหนังสือประเภทนั้น ๆ ด้วยตนเอง 

▪ อยากให้มีหนังสือประเภทจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองเยอะๆ   (1 คน) 

▪ อยากให้มีการจัดประเภทหนังสือแสดงบนเว็บหอกลางต่อไป    (1 คน) 

เช่นหมวดจิตวิทยา มีรูปปกหนังสือและชื่อและค าเปรยเล็ก ๆ คล้าย ๆ ในซีเอ๊ด 

▪ อยากให้มีการจัดอันดับหนังสือที่มีคนยืมเยอะที่สุดในแต่ละสัปดาห์, เดือน, ปี  (1 คน) 

ในแต่ละหมวดบนเว็บ คล้ายๆ ตามเว็บ SE-ED 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ โปแกรมในคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ค่อนข้างเก่า  ไม่สนับสนุนบางไฟล์  จึงท างานไม่ได้   (2 คน 

▪ เครื่อง print ถ่ายเอกสารยากไป  ควรมีคนให้แนะน า     (2 คน) 

▪ อยากได้  Wifi  แรง ๆ  กว่านี้  เนื่องจากมีผู้มาใช้งานจ านวนมากเลยช้า  (2 คน) 

▪ หาที่ชาร์จแบตล าบากและยากต่อการชาร์จ     (2 คน) 

▪ คาดหวังให้เป็นสถานที่หาความรู้ มีบริการยืมแล็บท็อป ไอแพค    (2 คน) 

หรือแท็บเล็ต ที่ไม่มีข้อจ ากัดการใช้งาน   

▪ รู้สึกร าคาญเด็กสาธิต  ที่มาใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่มาเล่นเกมส์  และเด็กรู้วิธีการ (2 คน) 

ท าให้คอมพิวเตอร์ไม่ตัดเวลา  เป็นไปได้ไหมที่จะมีวิธีการดูแล  ก ากับ   

ตักเตือนมารยาทการใช้ห้องสมุดให้  เด็กสาธิต  ปฏิบัติตามไม่วิ่งเล่น  พูดจาเสียงดัง        
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▪ เพ่ิมเวลาการใช้  Computer ให้มากกว่า 2 ชม.     (1 คน) 

 

4. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

▪ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่  บริการดีมาก  แต่จะมี  บางท่านที่ไม่ค่อยมี  Service  Mild ซึ่งเป็นเด็ก ๆ อยาก

ให้ดูรุ่นพี่ที่บริการ 

▪ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางท่าน  Service mind ดีสุด ๆ  คนผอม ๆ  ผู้หญิงผมยาวผูกรวบ  ขาว ๆ  มี

อายุนิดหนึ่ง  คนอ่ืน ๆ  ธรรมดา  ช่วงที่ผ่านมามีการวซ่อมหรือเคลื่อนย้ายในชั้น 5 เสียงดัง  น่าจะมี

ป้ายติดบอกไว้หน้าห้องว่า  ชั้น 5 จะมีการท างานใช้เสียง  แอร์เสียเกือบ Week น่าจะลดระยะเวลาใน

การซ่อมลงหากเป็นไปได้ 

▪ เจ้าหน้าที่แต่ละท่านเป็นมิตรดี  อยากให้มีตู้ยืม – คืน  หนังสืออัตโนมัติทุก ๆ ชั้น  จะได้ยืม – คืน  

หนังสือได้สะดวกข้ึน  และอยากให้มีค าแนะน า  วิธีการให้บริการแสดงให้คนนอกเห็นชัดเจน  (ไม่ใช่

แสดงแค่ใน  car chula  เพราะคนนอกหลายคนก็ไม่รู้จัก  car chula )  อาจเป็นป้าย  QR  Code 

ให้ Scan  ตั้งอยู่ในที่ที่เห็นเด่นชัด 

▪ พ่ี ๆ  ใจดีมาก  และฝ่ายประชาสัมพันธ์  เคยเปิดเพลง  (บรรเลง)  ในห้องน้ า  ชั้น 1  เพราะมาก  แต่

ที่นั่งยังปวดหลัง  ชั้นอื่นไม่มีปลั๊กต่อคอม  ไม่รู้ว่ามีห้องดูหนัง  อยากให้มีเบาะมากกว่านี้   

▪ ชั้นชอบการดูแลของเจ้าหน้าที่ 

▪ วิทยากรพูดจาเข้าใจง่าย 

▪ การจัดการอบรมในหลักสูตรดี ๆ เหมาะกับพนักงานให้มากข้ึน 

▪ ดีอยู่แล้วค่ะ พนักงานน่ารักมาก ๆ 

▪ ควรมีการแนะน าผู้เข้าใช้บริการ ชั้น 1-2 พูดคุยไม่ส่งเสียงดังเกินไป 

▪ ค าแนะน าการยืมหนังสือ / การถ่ายเอกสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

▪ การบริการบางคนเพ่ิงเคยยืมหนังสือครั้งแรก  เจ้าหน้าที่ควรให้ค าแนะน าที่ดีต่อผู้ใช้บริการ 

▪ เจ้าหน้าที่ / แม่บ้านคุยเสียงดังเวลาเดินมาท ากิจกรรมบางอย่าง เช่นจัดเก้าอ้ีก็คุยไร้สาระไม่เกรงใจ + 

ห้องน้ าชั้นบน 4-5 ไม่มีที่แขวนของและแคบมาก ๆ + อยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องเสียงอย่างมือ

อาชีพหน่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่เองก็ตาม ให้ตักเตีอนอย่างเคร่งครัด / การใช้

โทรศัพท์ + พูดคุยรบกวน 

▪ เจ้าหน้าที่บางท่านพูดจาไม่ดี  ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส  เช่น  เจ้าหน้าที่ยืม-คืน (ชั้น1)  เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง

ชั้น 2  
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5. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก / ความพร้อมของอุปกรณ์ 

▪ ขอปลั๊กเสียบคอมเพิ่ม       

▪ อยากให้  Renovate ห้องสมุด ชั้น 4 และ ชั้น 5  ให้มีบรรยายกาศที่น่าอยู่ขึ้นกว่านี้ 

▪ สถานที่  ควรเพิ่มพ้ืนที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสือช่วงที่เปิด 24 ชม.      

▪ อุปกรณ์  ควรจัดหาเก้าอ้ีที่นั่งสบาย     

▪ อุณหภูมิห้อง ชั้น 1 ค่อนข้างร้อน  โดยเฉพาะบริเวณใกล้กระจก       

▪ ควรเพิ่มพ้ืนที่  ที่สามารถนั่งนอนพักผ่อนชั่วคราวได้     

▪ ช่วงสอบที่นั่งไม่ค่อยเพียงพอ 

▪ อยากให้มีมาตรการจัดการกับปัญหาจองโต๊ะอย่างจริงจัง 

▪ เครื่องเติมน้ า  ในบางชั้นไม่ค่อยสะอาด 

▪ อยากให้ท าชั้น 4 เป็นโซนที่ใช้  Laptop ได้  และเปิดนานขึ้น 

▪ อยากให้เปิดทั้งตึก  เพราะบางที  ที่นั่งไม่พอ 

▪ บางทีแอร์หนาวเกินไป  ช่วงสอบอยากให้มีโต๊ะเยอะ ๆ  ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการ  Renovate ตู้

หนังสือ  มีการจัดวางที่ทันสมัย  มีที่นั่งนุ่ม ๆ  มุมอ่านหนังสือสบาย 

▪ อยากให้เปิดนานกว่านี้  เช่น  ปิดเที่ยงคืน  ร้านกาแฟควรเพิ่ม  เพื่อความหลากหลาย  เก้าอ้ี

คอมพิวเตอร์ควรเปลี่ยน 

▪ จุดบริการถ่ายเอกสารด้วยตนเองยังใช้งานยาก   

▪ อย่าปิดแอร์ช่วงเปิด 24 ชม.  เพราะว่าร้อนมาก  จากอ านวยความสะดวกให้นิสิต  จะเป็นการสร้าง

ความล าบากเพ่ิม 

▪ อยากให้โต๊ะที่นั่งทุกโต๊ะมีปลั๊ก 

▪ พ้ืนที่น้อยลงไปเรื่อย ๆ  ควรสร้างอาคารใหม่ไปเลย  ที่นั่งไม่เพียงพอในช่วงสอบ 

▪ ขยายช่วงเวลาเปิดท าการของชั้น 1 ช่วงใกล้สอบกลางภาคและปลายภาค 

▪ I luv CL  

▪ เพ่ิมเก้าอ้ีแบบนิ่ม  แอร์ตรงชั้น 1 ฝั่งอินทนิลไม่ค่อยเย็น       

▪ หอกลางเป็นสถานที่ยอดเยี่ยม  พัฒนาต่อไปนะครับ สู้ ๆ  

▪ จัดการกับคนที่จองโต๊ะนาน  ใช้ข้ามวัน      

▪ หลายโต๊ะยังขาดปลั๊กพ่วง  และเครื่องปรับอากาศไม่สม่ าเสมอ   

บางครั้งหนาวไป  บางครั้งร้อนไป 
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▪ ขอบคุณนะคะที่พยายามปรับให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  หนูเรียนมาจนปีสุดท้าย  เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ

มาก  อยากให้เพ่ิมจุดที่สามารถรับประทานอาหารได้  อ่านหนังสือมันหิว  

▪ ห้อง Study Room  ควรเก็บเสียง       

▪ ที่นั่งไม่พอ  ปิดให้บริการเร็ว  เซเว่นอยู่ไกล  การบริการช้า  อุปกรณ์ไม่ทันสมัย  คอมพิวเตอร์ช้ามาก  

เครื่องพิมพ์ก็ช้า  คอมพิวเตอร์เก่า  ตอนสนองช้า  โปรแกรมรวน        

▪ อย่าให้มีการจองเก้าอ้ี   

▪ เพ่ิมจ านวนโต๊ะเก้าอ้ี  รวมถึงเข้มงวดเรื่องการจองที่มากขึ้น  เพ่ือให้ผู้ใช้อ่ืน ๆ  สามารถใช้บริการได้

เต็มที่         

▪ อยากให้มีห้องอาบน้ าตอนเปิด 24 ชม. 

▪ อยากให้มีบริการเบาะรองนั่ง  เพราะนั่งยาวแล้วไม่ถูกสุขลักษณะ  ดั่งที่ติดไว้ในลิฟต์  ยังไม่ค่อยรู้จัก  

Facilitate ชั้นอื่น ๆ  อยากให้มีโซฟาเบาะมากกว่านี้  แต่โดยรวมประทับใจพ่ี ๆ  พนง.มากทุกคน 

▪ อยากให้ปรับปรุงห้องน้ าชั้น 4 , 5  ให้เหมือนชั้น  1, 2, 3  

▪ อยากให้มีอาหารจ าหน่ายที่ชั้น 1 ตลอดเหมือนช่วงสอบ 

▪ Study Room แอร์ร้อน  ควรมีคู่มือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในห้อง 

▪ ห้องน้ าดีมาก  ชอบบรรยายกาศในห้องสมุดดีมาก 

▪ ห้องน้ าชั้น 1  ไม่ค่อยสะอาด  บางครั้งมีกลิ่นเหม็น / อับ         

▪ ควรจะเปิดไฟให้สว่างกว่านี้ 

▪ ไม่อยากให้มีการจองที่ 

▪ อยากให้ไล่ที่คนที่มาจองแบบเห็นได้ชัด 

▪ อยากให้ปรับเก้าอ้ีและที่นั่งของชั้นบนขึ้นไปให้มีความทันสมัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการอ่าน

หนังสือ  (โต๊ะเก้าอ้ีชั้น 3 ขึ้นไปมีความเก่า  ควรปรับให้เหมือนของชั้น 1-2) 

▪ เพ่ิมพ้ืนที่อ่านหนังสือให้มากกว่านี้       

▪ อยากให้ชั้นล่างที่เป็นที่อ่านหนังสือมีโต๊ะเก้าอ้ีมากกว่านี้ 

▪ ที่นั่งและโต๊ะท างานยังไม่เพียงพอหรือเหมาะกับคนที่มาเพียง 1-2 คน ส่วนมาก 1-2 คน ก็จะนั่งโต๊ะ

ใหญ่ท าให้มีพ้ืนที่โต๊ะรองรับได้น้อยลง ลองปรับขนาดโต๊ะอาจรองรับได้ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 

▪ อยากเข้าใช้บริการอัดเสียง / ท าคลิปต้องท าไงคะ sumrubdee.i@chula.ac.th 

▪ มีความประสงค์อยากให้มีโซนส าหรับอ่านโดยออกเสียงเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจท าในห้องเก็บเสียงก็ได้ 

เนื่องจากการอ่านออกเสียงท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อความที่อ่านได้ ทั้ง 3 ทาง คือ ทางหูด้านการได้

mailto:sumrubdee.i@chula.ac.th
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ยิน, ทางตา ด้านการมองเห็น, ทางปาก ด้านการออกเสียง ซึ่งท าให้เพ่ิมความสามารถในการรับรู้ได้ดี

ยิ่งขึ้น หากทางส านักวิทยทรัพยากรเห็นสมควร สามารถสนับสนุนให้มีการจัดการเกิดขึ้น 

▪ อยากให้จัดไฟให้เพียงพอมากยิ่งขึ้น 

▪ เพ่ิมร้านอาหารให้เพียงพอ 

▪ เพ่ิมจุดต่อปลั๊กไฟให้มากขึ้น 

▪ อยากให้มีการท าความสะอาดห้องน้ าบ่อยขึ้นเนื่องจากกระดาษช าระมักล้นถังก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึง

ปรารถนา 

▪ มีจุดบริการยืมปลั๊ก 3 ตา 

▪ อยากให้มีบุคลากรเดินดูการใช้บริการชั้น 1-2 บางครั้งพบว่ามีการน าอาหาร (ข้าว) มารับประทาน 

รบกวนผู้อื่นควรแนะน าให้รับประทานเพียงน้ าและอาหารว่างที่ไม่มีกลิ่น 

▪ โซนโต๊ะ Computer ใช้งานไม่ค่อยสะดวก ปลั๊กกับโต๊ะเสียบยาก (ชั้น 4-5) เก้าอ้ีนั่งไม่สบาย อยากให้

ไปส ารวจ โซน Computer 

▪ อยากให้มีโซนอ่านหนังสือที่มีหมอน ผ้าห่ม เตียง ไว้ให้นิสิต 

▪ มีโต๊ะหลายรูปแบบให้เลือกนั่ง มีมุมอ่านหนังสือท่ีสงบ สบายตา แต่อยากให้เพ่ิมเวลาการให้บริการ 

▪ เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์นั่งแล้วปวดหลังมาก ๆ 

▪ ขอเสนอให้เพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่าน ที่สามารถรับประทานอาหารได้ โดยเฉพาะในช่วงใกล้สอบ ซึ่งมีผู้มาใช้

บริการของห้องสมุดจ านวนมาก 

 

6. ด้านเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

▪ ค าถามถูกผิด  (ระดับ1–5)  ดูไร้ประสิทธิภาพในการส ารวจ ควรเปลี่ยนเป็น    

สัมภาษณ์  หรือเก็บ  Feedback  ตามค าถาม เช่น  ประสบปัญหา    

การหาข้อมูลจอง  Study Room  หอกลางมั้ย  ขยายความปัญหาหน่อย 

▪ บางข้อค าถามไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานห้องประชุม       

ท าให้ไม่อาจระบุระดับความพึงพอใจที่แน่ชัดได้  อยากให้เพิ่มเติมช่องไม่ทราบ 
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ล ำดบั รำยละเอยีดควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 
ปฏิบัติ
ตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำร
ติดตำมผล 

1 อยากให้เปิดบริการ 24 ชม.  ตลอดเวลา หรือเป็นชว่ง  อย่างน้อย 1 เดือนกอ่นสอบ เพิ่มช่วงเวลาเปิด
บริการ  เสาร ์– อาทิตย์  ให้นานขึ้น 

x   ด าเนินการตามนโยบายเปิด 24 
ชั่วโมงช่วงก่อนสอบกลางภาค 
และปลายภาคอยู่แลว้ รอเลขที่
บันทึก 

ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

2 ช่วงที่เปิด 24 ชั่วโมง อยากให้มีรถรับ-สง่จากหอกลาง-สยามเพราะการเดินทางค่อนข้างอันตราย x   ขอรายละเอยีดใส่ใจใกล้สอบ 
อบจ. 

ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

3 ควรเพิ่มพื้นที่  ที่สามารถนั่งนอนพักผอ่นชั่วคราวได้ อยากให้เพิ่มโซนสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย  เช่น  
Board game  Karaoke ถ้าเป็นไปได้อยากให้มกีาร  Renovate ตู้หนังสือ  มกีารจัดวางที่ทันสมัย  มีที่นั่ง
นุ่ม ๆ  มุมอ่านหนังสือ สบาย ไม่มีห้องดหูนัง อยากให้มีผ้าห่มให้ยืม อยากให้มโีซนอ่านหนังสือที่มีหมอน ผ้า
ห่ม เตียง ไว้ให้นิสิต 

x   มีบริการ Board Game อยูแ่ล้ว ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

4 ร้านกาแฟควรเพิ่ม  เพือ่ความหลากหลาย เซเว่นอยู่ไกล อยากให้มีอาหารจ าหนา่ยที่ชั้น 1 ตลอดเหมือนช่วง
สอบ เพิ่มร้านอาหารให้เพยีงพอ อยากให้เพิ่มจุดที่สามารถรับประทานอาหารได ้ อ่านหนังสือมันหิว ขอ
เสนอให้เพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน ที่สามารถรับประทานอาหารได้ โดยเฉพาะในชว่งใกล้สอบ ซ่ึงมีผู้มาใช้บริการของ
ห้องสมุดจ านวนมาก 

x   มีการจัดหาตูก้ดกาแฟเพิ่ม  ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

5 อยากให้มีหนังสือใหม่ ๆ  เพิ่มเติม  ปรับปรุงข้อมูลหนังสือให้เข้าตามยุคสมัยเสมอ ควรเพิ่มหนังสือที่มีความ
หลากหลาย  ทั้งเร่ือง  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม อยากได้หนังสืออ่านเล่น  ฝึกภาษาอังกฤษ  
มากกว่านี้ 'หนังสือไม่ครอบคลุม  ประวตัิศาสตร์  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ศิลป์  ยังมีจ านวยน้อย  ไม่
ทันสมัย ควรมีอัพเดทหนังสือ เพราะหนงัสือส่วนใหญ่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่  'อยากให้มีหนังสือด้านดนตรี
เยอะมากขึ้น อยากให้มีหนังสือประเภทจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองเยอะๆ หนังสือต าราควรมีความจ า
เพราะในแต่ละสาขา (ให้คล้ายกับหอ้งสมุดคณะสาขานั้น ๆ) เพราะจะได้มาทีเดยีวจบ 

x   มีนโยบายจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

6 หนังสือบางเล่มควรม ี Online  เพราะหนักมาก x   มีนโยบายจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

7 การจัดซ้ือหนังสือและกระบวนการต่าง ๆ ล่าช้ามาก น าเสนอหน้าหนังสือใหม่ในระบบแล้วไม่มีการ
ตอบสนอง และติดตามได้ภายใน WebSite 

  x PM-LIM-01 การจัดการและ
บริการทรัพยากรสารสนเท 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

สรุปผลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประเภทผู้รับบริการ 
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ล ำดบั รำยละเอยีดควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 
ปฏิบัติ
ตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำร
ติดตำมผล 

8 มีการจัดหมวดประเภทหนังสือที่หายาก เช่นโหมดหนังสือพัฒนาตนเองบางทีกอ็ยู่ชั้น 4 ชั้น 5 ถึงแม้จะมีให้
ค้นที่จัดเก็บในเว็บก็ตาม แต่ในบางทีเราก็อยากจะค้นดูหนังสือประเภทนั้น ๆ ดว้ยตนเอง 

x   PM-LIM-01 การจัดการและ
บริการทรัพยากรสารสนเท 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

9 อยากให้มีการจัดประเภทหนังสือแสดงบนเว็บหอกลางต่อไป เช่นหมวดจิตวิทยา มีรูปปกหนังสือและชื่อและ
ค าเปรยเล็ก ๆ คล้าย ๆ ในซีเอ๊ด อยากให้มีการจัดอันดับหนังสือที่มีคนยืมเยอะที่สุดในแต่ละสัปดาห์, เดือน, 
ปี ในแต่ละหมวดบนเว็บ คล้ายๆ ตามเวบ็ SE-ED 

x x PM-LIM-01 การจัดการและ
บริการทรัพยากรสารสนเท 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 

6 เดือน 

10 คอมรุ่นเก่าไป โปแกรมในคอมพิวเตอร์ชัน้ 1 ค่อนข้างเก่า  ไม่สนับสนุนบางไฟล์  จึงท างานไม่ได้ 
Computer Update ให้ใหม่กว่าเดิม อปุกรณ์ไม่ทันสมัย  คอมพวิเตอร์ช้ามาก  เครื่องพิมพ์ก็ช้า  
คอมพิวเตอร์เก่า  ตอบสนองช้า  โปรแกรมรวน 

  x PM-ITM-01 การบริหาร
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องสมุด 

6 เดือน 

11 อยากได้  Wifi  แรง ๆ  กว่านี้  เนื่องจากมีผู้มาใช้งานจ านวนมากเลยช้า x   ตามบริการของ IT ของ
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องสมุด 

6 เดือน 

12 หาที่ชาร์จแบตล าบากและยากต่อการชาร์จ ขอปลั๊กเสียบคอมเพิ่ม มีจุดบริการยืมปลั๊ก 3 ตา เพิ่มจุดต่อ
ปลั๊กไฟให้มากขึ้น อยากให้โต๊ะที่นั่งทุกโต๊ะมีปลั๊ก หลายโตะ๊ยังขาดปลัก๊พว่ง ชั้นอื่นไม่มีปลั๊กต่อคอม 
  

x x จัดพื้นที่ส าหรับเสียบปลั๊กไฟ
โดยเฉพาะ 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่ายบริหาร 

6 เดือน 

13 คาดหวังให้เป็นสถานที่หาความรู้ มบีริการยืมแล็บท็อป ไอแพค หรือแท็บเล็ต ทีไ่ม่มีข้อจ ากัดการใช้งาน เพิ่ม
เวลาการใช้  Computer ให้มากกวา่ 2 ชม. 

x   มีให้บริการและสามารถต่อเวลา
ในการใช้บริการ 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 

6 เดือน 

14 อยากให้มีตู้ยืม – คืน  หนังสืออัตโนมัตทิุก ๆ ชั้น  จะได้ยืม – คืน  หนังสือได้สะดวกขึ้น x x มีเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ตาม
ข้อเสนอแนะให้บริการตามความ
เหมาะสมของพื้นที ่

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 

6 เดือน 
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ล ำดบั รำยละเอยีดควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 
ปฏิบัติ
ตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำร
ติดตำมผล 

15 -เจ้าหน้าที่สว่นใหญ่  บริการดีมาก  แตจ่ะมี  บางท่านที่ไม่ค่อยมี  Service  Mild ซ่ึงเป็นเด็ก ๆ อยากให้ดู
รุ่นพี่ที่บริการ 
-เจ้าหน้าทีห่้องสมุดบางท่าน  Service mind ดีสุด ๆ  คนผอม ๆ  ผู้หญิงผมยาวผูกรวบ  ขาว ๆ  มอีายุนิด
หนึ่ง  คนอื่น ๆ  ธรรมดา  ชว่งที่ผ่านมามีการซ่อมหรือเคลื่อนย้ายในชั้น 5 เสียงดัง  น่าจะมีปา้ยติดบอกไว้
หน้าห้องวา่  ชั้น 5 จะมีการท างานใช้เสียง  แอร์เสียเกอืบ Week น่าจะลดระยะเวลาในการซ่อมลงหาก
เป็นไปได้ 
-เจ้าหน้าที ่/ แม่บ้านคุยเสียงดังเวลาเดินมาท ากิจกรรมบางอยา่ง เช่นจัดเก้าอี้กคุ็ยไร้สาระไม่เกรงใจ อยาก
ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเร่ืองเสียงอย่างมืออาชีพหน่อย ไม่วา่จะเป็นผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่เองก็ตาม ให้
ตักเตีอนอย่างเคร่งครัด / การใช้โทรศัพท์ พูดคุยรบกวน 
-เจ้าหน้าทีบ่างท่านพูดจาไม่ดี  ไม่ยิ้มแยม้แจ่มใส  เช่น  เจ้าหนา้ที่ยืม-คืน (ชั้น1)  เจ้าหนา้ที่ประจ าห้องชั้น 2 
-บุคลากรบางคนเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ  ควรปรับปรุง 

x x มีข้อก าหนดของการให้บรกิาร ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

16 อยากให้  Renovate ห้องสมุด ชั้น 4 และ ชั้น 5  ให้มีบรรยายกาศที่น่าอยู่ขึ้นกว่านี้ อยากให้ท าชั้น 4 เป็น
โซนที่ใชL้aptop ได ้ และเปิดนานขึ้น 

x     ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

17 บริการด้านการพิมพ์งานถา่ยเอกสาร  มคู่ีมือที่เขียนเข้าใจง่ายและชัดเจน ท าใหอ้ านวยความสะดวกได้มาก 
เครื่อง print ถ่ายเอกสารยากไป  ควรมีคนให้แนะน า จุดบริการถา่ยเอกสารด้วยตนเองยังใช้งานยาก 

x   มีคู่มือแนะน าการใช้บริการด้วย
ตนเอง 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

18 อุณหภูมิห้อง ชั้น 1 ค่อนขา้งร้อน  โดยเฉพาะบริเวณใกลก้ระจก อย่าปิดแอร์ช่วงเปิด 24 ชม.  เพราะวา่ร้อน
มาก  จากอ านวยความสะดวกให้นิสิต  จะเป็นการสร้างความล าบากเพิ่ม แอร์ตรงชั้น 1 ฝั่งอินทนิลไม่ค่อย
เย็น  
บางทีแอร์หนาวเกินไป  เครื่องปรับอากาศไม่สม่ าเสมอ  บางครั้งหนาวไป  บางครั้งร้อนไป  

  x มีการจัดหาพัดลมไอเย็นมาเพิ่ม ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

19 เครื่องเติมน้ า  ในบางชั้นไม่ค่อยสะอาด   x PM-BUI-01 การบริหารอาคาร
สถานที่และกายภาพ 

ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

20 อยากให้มีบุคลากรเดินดูการใช้บริการชัน้ 1-2 บางครั้งพบว่ามกีารน าอาหาร (ขา้ว) มารับประทาน รบกวน
ผู้อื่นควรแนะน าให้รับประทานเพียงน้ าและอาหารวา่งที่ไม่มีกลิ่น ควรมีการแนะน าผู้เข้าใช้บริการ ชั้น 1-2 
พูดคุยไม่ส่งเสียงดังเกินไป 

x   ระเบียบการใช้หอ้งสมุด ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 
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ล ำดบั รำยละเอยีดควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 
ปฏิบัติ
ตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำร
ติดตำมผล 

21 พื้นที่น้อยลงไปเรื่อย ๆ  ควรสร้างอาคารใหม่ไปเลย  ที่นั่งไม่เพียงพอในช่วงสอบ ที่นั่งไม่พอ เพิ่มจ านวนโต๊ะ
เก้าอี้ เพิ่มพื้นทีอ่่านหนังสือให้มากกว่านี ้อยากให้ชั้นล่างที่เป็นที่อา่นหนังสือมีโตะ๊เก้าอี้มากกว่านี้ ช่วงสอบ
อยากให้มีโต๊ะเยอะ ๆ  ที่นั่งและโต๊ะท างานยังไม่เพียงพอหรือเหมาะกับคนที่มาเพียง 1-2 คน สว่นมาก 1-2 
คน ก็จะนั่งโต๊ะใหญ่ท าให้มีพื้นที่โตะ๊รองรับได้น้อยลง ลองปรับขนาดโต๊ะอาจรองรับได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น    

  x มีการปรับพื้นที่โดยการน า
หนังสือเก็บในพื้นที่ชั้นเก็บ 

ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

22 จัดการกับคนที่จองโต๊ะนาน  ใช้ข้ามวัน อย่าให้มกีารจองเกา้อี้ รวมถึงเข้มงวดเร่ืองการจองที่มากขึ้น  เพือ่ให้
ผู้ใช้อื่น ๆ  สามารถใช้บริการได้เต็มที่ ไม่อยากให้มีการจองที่ อยากให้ไล่ที่คนที่มาจองแบบเห็นได้ชัด อยาก
ให้มีมาตรการจัดการกับปัญหาจองโต๊ะอย่างจริงจัง 

  x มีโครงการ Start up ไม่จอง ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

23 อยากให้ปรับเก้าอี้และที่นั่งของชั้นบนขึน้ไปให้มีความทันสมัยและมีสภาพแวดลอ้มเหมาะกบัการอา่นหนังสือ  
(โต๊ะเก้าอี้ชั้น 3 ขึ้นไปมีความเก่า  ควรปรับให้เหมือนของชั้น 1-2) อยากให้มีบรกิารเบาะรองนั่ง  เพราะนั่ง
ยาวแล้วไม่ถูกสุขลกัษณะ  ดั่งที่ติดไว้ในลิฟต์  ยังไม่ค่อยรู้จกั  Facilitate ชั้นอื่น ๆ  อยากให้มีโซฟาเบาะ
มากกว่านี้  แต่โดยรวมประทบัใจพี่ ๆ  พนง.มากทุกคน โซนโต๊ะ Computer ใช้งานไม่ค่อยสะดวก ปลั๊กกบั
โต๊ะเสียบยาก (ชั้น 4-5) เกา้อี้นั่งไม่สบาย อยากให้ไปส ารวจ โซน Computer เก้าอี้คอมพวิเตอร์นั่งแล้วปวด
หลังมาก ๆ เพิ่มเก้าอีแ้บบนิ่ม อุปกรณ์  ควรจัดหาเก้าอี้ที่นั่งสบาย เก้าอี้คอมพิวเตอร์ควรเปลี่ยน ที่นั่งยังปวด
หลัง อยากให้มีเบาะมากกวา่นี ้

  x มีแผนการเปลี่ยนเกา้อี้ให้บริการ ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

24 อยากให้ปรับปรุงห้องน้ าชั้น 4 , 5  ให้เหมือนชั้น  1, 2, 3 ห้องน้ าชั้นบน 4-5 ไม่มีที่แขวนของและแคบมาก 
ๆ ห้องน้ าชั้น 1  ไม่ค่อยสะอาด  บางครั้งมีกลิ่นเหม็น / อับ อยากให้มกีารท าความสะอาดหอ้งน้ าบ่อยขึ้น
เนื่องจากกระดาษช าระมกัล้นถังก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา เคยเปิดเพลง  (บรรเลง)  ในห้องน้ า  ชั้น 1  
เพราะมาก 

  x PM-BUI-01 การบริหารอาคาร
สถานที่และกายภาพ 

ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

25 ควรจะเปิดไฟให้สว่างกว่านี้ อยากให้จัดไฟให้เพียงพอมากยิ่งขึ้น    x จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

26 ห้อง Study Room  ควรเก็บเสียง Study Room แอร์ร้อน  ควรมีคู่มือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในหอ้ง x x จัดท าคู่มือ ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่ายบริหาร 
/ ฝ่ายบรกิารข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

27 อยากให้มีห้องอาบน้ าตอนเปิด 24 ชม. x   ไม่มีพื้นที่ส าหรับบริการหอ้ง
อาบน้ า 

  6 เดือน 
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ล ำดบั รำยละเอยีดควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 
ปฏิบัติ
ตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำร
ติดตำมผล 

28 มีความประสงค์อยากให้มีโซนส าหรับอ่านโดยออกเสียงเฉพาะบุคคล ซ่ึงอาจท าในห้องเก็บเสียงก็ได้ 
เนื่องจากการอ่านออกเสียงท าให้ผู้อา่นสามารถรับรู้ข้อความที่อ่านได้ ทั้ง 3 ทาง คือ ทางหูด้านการได้ยิน, 
ทางตา ด้านการมองเห็น, ทางปาก ด้านการออกเสียง ซ่ึงท าให้เพิ่มความสามารถในการรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น หาก
ทางส านักวิทยทรัพยากรเห็นสมควร สามารถสนับสนุนให้มีการจัดการเกิดขึ้น 
อยากเข้าใช้บริการอัดเสียง / ท าคลิปต้องท าไงคะ sumrubdee.i@chula.ac.th 

x   มีบริการห้องอัดเสียง / เก็บเสียง ฝ่ายบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

6 เดือน 

29 และอยากให้มีค าแนะน า  วิธีการให้บริการแสดงให้คนนอกเห็นชัดเจน  (ไม่ใช่แสดงแค่ใน  car chula  
เพราะคนนอกหลายคนก็ไม่รู้จัก  car chula)  อาจเป็นปา้ย  QR  Code ให้ Scan  ตั้งอยู่ในที่ที่เห็นเด่นชัด 

  x   ฝ่ายจัดการข้อมูล
สารสนเทศ / ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 
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สรุปผลควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : บุคลำกรส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร 

        

ล ำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รำยละเอียดควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ปฏิบัติตำม
องค์กร 

ปฏิบัติตำม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
ควำมถี่ในกำรติดตำม

ผล 

1 บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาฯ 

ห้องพยาบาล ควรปรับปรุงให้บรรยายกาศภายในห้อง โปร่ง กว่านี้  
x   มีโครงการปรับปรุงใหม่ ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

2 บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาฯ 

ห้องออกก าลังกาย อกุรณ์4 แต่ ก็แอดอดัจนเกินไป และร้อนเกินไป 
ควรติดฟิลม์ กันความร้อนเพิ่มเติม -- 

x    มีโครงการปรับปรุงใหม่ ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

3 
บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาฯ 

ห้องพักส าหรับปฏิบัติงานนอกเวลานั้นถอืว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีให้
บุคลากรเปิดเช่าในราคาถูกส าหรับพนม. ที่เงินเดือนไม่สูง เดินทางไกล  

x   มีตามสวัสดิการของมหาวิทยาลยัจัดให้ ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

4 บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาฯ 

ด้านกายภาพในด้านสุขภาพ ของห้องน้ า อุปกรณ์เก่าแล้วควรจะเปลี่ยน
ได้แล้ว  

x    มีโครงการปรับปรุงใหม่ ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 

5 บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาฯ 

ควรมีการควบคุมอากาศภายในอาคารให้กวา่นี้ เพราะเนื่องจากบางจุด 
ร้อน บางจุดเย็นมากเกินไป 

x   มีระบบควบคุมอุณหภูม ิ ฝ่ายบริหาร 6 เดือน 
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สรุปผลควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหำรจุฬำฯ 

        

ล าดับ  รายละเอียดความต้องการและความคาดหวัง 
ปฏิบัติ
ตาม

องค์กร 

ปฏิบัติตาม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบบเอกสารท่ีใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
ติดตามผล 

1 

ผู้บริหารจุฬาฯ 
ชื่นชมบริการที่เป็นเลิศ และมีบริการใหม่ๆออกมาเสมอ ขอบคุณทีมงาน
และทีมบริหารทุกทา่น ขอให้มีรักษาและพัฒนาคุณภาพของการบริการ
ที่ดีเช่นนี้ต่อไป 

x    - ทุกศูนย์ / ฝา่ย 6 เดือน 

2 

ผู้บริหารจุฬาฯ 
ปัจจุบันได้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ จึงไม่มีประสบการณ์ ในการใช้
บริการโดยตรงกับบุคคลและสถานที่ ส่วนระบบออนไลน์นั้นมีความ
ทันสมัยและมีระบบค้นควา้ได้ง่ายและเป็นประโยชน์มาก 

x    - ทุกศูนย์ / ฝา่ย 6 เดือน 

3 

ผู้บริหารจุฬาฯ 

การค้นคว้าสื่อ/ หนังสือออนไลน์ ควรดูเรียบง่ายไม่สับสน จะเห็นได้ว่าใน
ช่อง  Library search มี option อยู ่4 option คือ  Library Catalog 
(OPAC) | Specific Search | Worldwide Search (OCLC) |  
ท าให้ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าตนเองก าลัง Search ในฐานข้อมูลใหนอยู่ แลว้จะ
ได้ผลเหมือนกับการเลือกแต่ละ option ดังกล่าวหรือไม่  แลว้
จ าเป็นต้องเลือก เหล่านั้นหรือไม่ 

  x มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ 

คณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ 

6 เดือน 

4 

ผู้บริหารจุฬาฯ 

ถ้า หนังสือที่ต้องการอยู่ทีห่้องสมุดอื่น ไม่แน่ใจว่าขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับ
แผนที่ของห้องสมุดเหล่านั้นหรือไม่ ควรมีการจัดท าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพราะเวลามีชาวตา่งประเทศมาค้นหาหนังสือ  user จะ
ได้ทราบ 

  x เพิ่ม Google map ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เดือน 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ และโปสเตอร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเชิญชวน

ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการตอบแบบประเมิน 
 

คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001) ขอเชิญท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบริการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ด้วยการตอบแบบสอบถามเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดบริการ
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562”  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพในการด าเนินงานของส านักงานวิทยทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ต่ อ ไ ป  ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไ ด้ ที่  shorturl.at/fhJM4  ห รื อ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8Fm
SbJSNhdT5w/viewform   หรือ Scan QR Code  ตามภาพข้างล่างนี้   และขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน
ตอบแบบสอบถามภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2562 นี้ด้วยค่ะ 

 

 
 
 
 
 

shorturl.at/fhJM4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8FmSbJSNhdT5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8FmSbJSNhdT5w/viewform
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ และโปสเตอร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเชิญชวน

บุคลากรส านักงานวิทยทรัพยากร ในการตอบแบบประเมิน 
 
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001) ขอเชิญ

ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบริการส านักงานวิทยทรัพยากร ด้วยการตอบแบบสอบถามเรื่อง   
“ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 
2562”  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการด าเนินงานของส านักงานวิทยทรัพยากร
ต่ อ ไ ป  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไ ด้ ที่  shorturl.at/fhJM4  ห รื อ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8Fm
SbJSNhdT5w/viewform   หรือ Scan QR Code  ตามภาพข้างล่างนี้   และขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน
ตอบแบบสอบถามภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้ด้วยค่ะ 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8FmSbJSNhdT5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8FmSbJSNhdT5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9DWP_RgS41vzvWGlZyQtFs_9nEkTIg6UD8FmSbJSNhdT5w/viewform

