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คํานํา 

 

 รายงานสร ุปผลการส ํ ารวจความพ ึ งพอใจและความคาดหว ั งของผ ู  ม ี ส  วนได  ส  วน เสี ย 

ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565 จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ 

ผลการรวบรวมขอมูลความพึงพอใจและความคาดหวังในชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 จากผูมีสวนได

สวนเสียของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ซ่ึงไดแก 1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย  2) คณบดีและหัวหนาสวนงาน  

3) ผูรับบริการ  4) สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิทยทรัพยากร 

จุฬาฯ  5) หองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet) 6) ผูจัดจําหนาย 

ผู ใหบริการภายนอก และผู ร ับจาง  7) ชุมชนโดยรอบ  8) บุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

9) กรรมการบรหิารสํานกังานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และ 10) นิสิตเกา จุฬาฯ 

 การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

มีการดําเนินการเปนประจําทุกปเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงบริการของสํานักงานฯ ใหสอดคลอง

กับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับบริการของสํานักงานฯ ทุกภาคสวน อีกทั้งเปน 

สวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 ท่ีมุงเนนใหความสําคัญในดานการสงมอบบริการท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

ตรงกับความตองการ และการจัดองคกรใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหสงผลตอ

สิ่งแวดลอมโดยรวมนอยท่ีสุด 

 คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ และสามารถนําขอมูล

การสํารวจไปใชเพ่ือปรับปรุงบริการของสํานักงานฯ สืบตอไปตามนโยบายคุณภาพของสํานักงานฯ คือ 

 

“เขมแข็งภายใน 

ถูกใจลูกคา 

เปนขุมทรัพยทางปญญา 

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 

 

คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง 

ของผูมีสวนไดสวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2565 
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ท่ีมาและความสําคัญ  

หนวยที่ 1 

ที่มาและความสําคัญ 

  

 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนได 

สวนเสียเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงงานและบริการใหสอดคลอง 

กับความตองการของผู ร ับบริการและผู ที ่เกี ่ยวของกับสํานักงานฯ ในทุกภาคสวน และเปนสวนหนึ่ง 

ในการดําเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 ที่มุ งเนนใหความสําคัญในดานการสงมอบบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

ตรงกับความตองการ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยท่ีสุด 

 

 การปรับปรุงงานและบริการของสํานักงานฯ เปนประจําอยางตอเนื่องเปนสิ่งที ่จําเปนอยางยิ่ง 

ตอการพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 

คือ “ผูนําการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสรางเสริมสังคมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” และยังเปน

สวนหนึ่งในการดําเนินการตามนโยบายคุณภาพของสํานักงานฯ คือ “เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา เปนขุมทรัพย

ทางปญญา เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” อีกดวย 

 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานฯ ท่ีไดกําหนดขึ้นในปงบประมาณ 2565 แบงออกเปน 10 กลุม 

ไดแก 

 

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

2. คณบดีและหัวหนาสวนงาน 

3. ผู ร ับบริการ อาจารย นิสิต บุคลากรภายใน หนวยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก 

และนิสิตเกา 

4. สถาบันอุดมศึกษาท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

5. หองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet) 

6. ผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง 

7. ชุมชนโดยรอบ 

8. บุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

9. กรรมการบรหิารสํานกังานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

10. ผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอ่ืน ๆ 
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ท่ีมาและความสําคัญ  

 การเก็บขอมูลดําเนินการโดยคณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนได 

สวนเสียตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2565 โดยดําเนินการตั้งแต 

ชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 

ท้ังนี้ไดใชวิธีการเก็บขอมูลแบบผสมผสานท้ังแบบปกติและแบบออนไลน โดยเลือกวิธีท่ีสอดคลองกับมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

สํานักงานวิทยทรัพยากร วิธีการท่ีใชในการเก็บขอมูลจากแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสามารถดูรายละเอียดได

ใน “หนวยท่ี 2 ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล” 

 

 การนําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้ 

  หนวยท่ี 1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  หนวยท่ี 2 ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 

  หนวยท่ี 3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  หนวยท่ี 4 ภาคผนวก 

   4.1 ขอมูลผลสํารวจ 

    4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย 

    4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

    4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ 

    4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการ  

        (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 ผลสํารวจกรรมการบรหิารสํานกังานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกา 

         ท่ีทํางานในหนวยงานอ่ืน ๆ 

4.2 รายชื่อคณะทํางานฯ และคําสั่งแตงตั้ง 

4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลท่ีเก่ียวของกับการสํารวจ 
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ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล  

หนวยที่ 2  

ตารางสรุปชวงเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 

 

กลุมผูมสีวนไดสวนเสีย วิธีการเก็บขอมูล วันท่ีเก็บขอมลู 

กลุมท่ี 1 ผูบริหารมหาวิทยาลัย   

1. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท 

รองอธิการบด ีดานวิชาการ 

และการเช่ือมโยงกับสังคม 

การสัมภาษณ 

ผาน Zoom 

วันท่ี 7 มีนาคม 2565 

2. ศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน 

รองอธิการบดี ดานการวิจัย 

การสัมภาษณ 

ผาน Zoom 

วันท่ี 9 มีนาคม 2565 

3. ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ 

รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสติ 

การสัมภาษณ 

ผาน Zoom 

วันท่ี 10 มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 2 คณบดีและหัวหนาสวนงาน   แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 10 – 25  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 3 ผูรับบริการ อาจารย นิสติ บุคลากรภายใน 

หนวยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก 

นิสิตเกา 

แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 1 – 31  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 4 หองสมุดท่ีลงนาม MOU แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 16 – 31  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 5 หองสมุดคณะ/ สถาบันใน Chulalinet แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 9 – 23  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 6 ผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก ผูรับจาง แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 7 – 31  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 7 ชุมชนโดยรอบ เชน โรงอาหาร รานคา

ใกลเคียง 

แบบสํารวจและสัมภาษณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ – 

3 มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 8 บุคลากรสํานักงานฯ แบบสํารวจออนไลน วันท่ี  1 – 11  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 9 กรรมการบริหารสาํนักงานฯ 

จากสวนงานภายนอก 

แบบสํารวจออนไลน วันท่ี 1 – 15  มีนาคม 2565 

กลุมท่ี 10 ผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ 

และนิสติเกาท่ีทํางานหนวยงานอ่ืน ๆ 

การสัมภาษณ 

ผาน Zoom 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
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4.1 ผลการสํารวจ 

4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 

การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท 

รองอธิการบดีดานวิชาการ 

คําถาม 

1.  ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของสํานักงานวิทยทรัพยากร  ในการสนับสนุนดานวิชาการ  การเรียนการ

สอน  ของมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด 

 บทบาทของสํานักงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในปจจุบัน  อาทิ 

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล ท่ีประกอบการศึกษาคนควาของ

นิสิต 

- การจัดบริการตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  เชน บริการตอบคําถามชวยคนควา  

อบรมการสืบคนสารสนเทศ  การเขียนรายการบรรณานุกรม  ฯลฯ 

- การรบันทึกการเรียนการสอน การใหบริการวิดีโอบันทึกการเรยีนการสอนผานระบบ Chula 

e-Lecture 

- การจดัเตรียมระบบ / platform เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของประชาคมจุฬา  สูสังคม  

เชน CUIR / E-resources 

2.  จากการดําเนินงานในขอ 1 ทานคิดวาสํานักงานควรปรับปรุงในเรื ่องใดอยางเรงดวน  เพื่อพัฒนาการ

ใหบริการทางวิชาการ  แกนิสิตและประชาคมจุฬา ฯ 

3.  ความคาดหวังของทานตอการดําเนินงานของสํานักงาน ฯ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน

ดานวิชาการ / การเรียน การสอนอยางไร 

 

ผลการสัมภาษณ 

 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในปจจุบัน 

 มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสํานักงานดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการเชิงรุก เชน 

บริการสงดวยใจ ที่สามารถสงหนังสือไปใหผูเรยีน หรือผูรับบริการไดถึงบานในชวงการแพรระบาดของโควิด-

19 ถือวาเปนแบบอยางไดดีใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหเขากับ

สถานการณ และ Unmanned Library ท่ีมีการผสมผสาญเทคโนโลยีเขากับการใหบริการของสํานักงาน 
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สิ่งท่ีสํานักงานทําไดดี 

1. การเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยใหบริการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานภายใน

หนวยงาน เชน การใชงานแอพพลิเคชั่น CUNex นํามาใชในการบริหารจัดการการเขาใชงานพื้นท่ี

หอง study room และบริการตางๆ ของหองสมุดท่ีผูกเขากับตัวแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ “บุคลากร

ยังมีความกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการใชงาน เชน ผูรับบริการไมเคย

ใช CUNex หรือใชไมเปน เขาหองสมุดไมได เลือกที่จะใหคําแนะนําการใชงาน มากกวาการอํานวย

ความสะดวกใหเขาเลย ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมการใชงานไดดี เกิดความเขมแข็งของการใชงาน

เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนไดเปนอยางดี” 

2. ความพรอมของเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร ไมวาจะเปนการสนับสนุนดาน

ขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พื้นที่นั่งอาน และดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่มี

หองสตูขนาดใหญ พรอมสําหรับการใหบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ 

3. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการใหบริการ เพื่อสอดรับกับความตองการที่หลากหลาย แมวาโครงสราง

ของสํานักงานฯ จะเปนโครงสรางเกา แตการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในสามารถทําใหเกิด

ความนาใชงานไดดี และสอดรับความตองการของผูใชงาน  

 

ความตองการและคาดหวัง 

1. การเปนสะพานเชื่อมเครือขายความรวมมือ 

1.1. การบริหารพื้นท่ี เนื่องจากปจจุบันพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมีการใหบริการพื้นที่นั ่งอานใน

ลักษณะของ Learning Space เปนจํานวนมาก และบางสวนภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ

แบบความรวมมือกับเอกชนภายนอก จะเปนสิ่งที่ดีมากหากสํานักงานวิทยทรัพยากรเขาไปมี

บทบาทในการรวมรวม และสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารพ้ืนท่ี ระบบการจอง การ

เขาใชงาน ใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพ่ือเปนประโยชนตอนิสิตและผูใชงานท่ีสามารถตรวจสอบ

ท่ีวาง และเขาใชงานผานแอพพลิเคชั่นเดียวกัน ไมจําเปนตองมีหลากหลายแพลทฟอรม  

1.2. บริการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไม

วาจะเปนศูนยนวัตกรรมการเรียนรู  ศูนยการศึกษาทั ่วไป วิทยุจุฬาฯ และสํานักบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องายตอการบริหารจัดการเรื่องแหลงเงินทุน รวมกันพัฒนาเนื้อหา 

การอํานวยความสะดวกใหแกอาจารยผูสอน และชองทางการเผยแพร ท่ีจะทําใหการเรียนการ

สอนสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุด และอาจพัฒนาการสอนใหเปนแหลงรายได

อีกแหลงหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

2. การเปนพ้ืนท่ีตนแบบ หรือหนวยงานท่ีจัดหาบริการตนแบบ 

เนื่องจากสํานักงานวิทยทรัพยากรมีความพรอมทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี หากสามารถ

พัฒนาการบริการตางๆ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน การทํางาน หรือ
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บริหารจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงขอมูล หรือตนแบบ เพ่ือใหหนวยงานขนาดเล็กท่ีมี

ความพรอมนอยกวาสามารถเขามาศึกษาเรียนรู และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน

ของตนเองได เชน ความรูความสามารถดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถทําเปนตัวอยางในการ

สรางพื้นที่การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสตูดิโอขนาดเล็ก สําหรับคณะเล็กๆ หรืออาจารยผูสอน รวมไป

ถึงระดับอุปกรณชุดเล็กๆ ท่ีอาจารยผูสอนสามารถจัดหาไดเอง และนําไปพัฒนางานสอนของตัวเองให

เกิดประโยชน 

3. การเปนท่ีปรึกษาเรื่องตางๆ ผานผูเชี่ยวชาญในแตละงานของสํานักงาน 

หากอาจารยผูสอน หรือนิสิต ตองการคําปรึกษา แนะนํา สํานักงานฯ สามารถใหความชวยเหลือ

เรื่องตางๆ ได นอกเหนือจากบริการสืบคน หรือการจัดทําบรรณานุกรมอยางเดียวในปจจุบัน อาจรวม

ไปถึงการออกแบบการสอนในหองเรียน การผลิตสื่อการสอน รวมไปถึง “การจัดทําองคความรูเรื่อง

การเขียนอางอิงเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกนักวิจัยและผูเรียน และการเผยแพรผลงานของคณาจารยจุฬา

ฯ ในอนาคต” 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เพิ ่มการพูดคุยเพื ่อวางบทบาทในการดําเนินการบางเรื ่องที ่อาจเกิดความทับซอนของหลายๆ 

หนวยงานและลดภาระคาใชจายของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงาน อาจไมจําเปนตองเปน

ศูนยกลางแตสามารถเปนคนกลางในการเชื่อมตอองคความรูตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อใหการทํางาน

ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. สิ่งที่มหาวิทยาลัยยังขาด คือหนวยงานที่จะเปนผูชวยอาจารยผูสอนในเรื่องการจัดการเนื้อหา นัก

ออกแบบหองเรียน นกัออกแบบชั้นเรียน หากสํานักงานสามารถพัฒนาบริการนี้ไดจะชวยใหการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จมากขึ้นจากรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาจนเกิดหลากหลาย

รูปแบบในปจจุบัน 
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การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน 

สัมภาษณรองอธิการบดี ดานการวิจัย 

วันพุธท่ี 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 ทานคาดหวังใหหองสมุดทําอะไรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย 

สนับสนนุใหเปน Research university that teaches ดงันี้ 

- ชวยสนับสนุนการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการ 

- ชวยสนับสนุนการอบรมการเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพบทความวิจัย 

- ชวยตอรองกับสํานักพิมพเรื่องคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัย 

- ชวยสนับสนุนการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพผลงานวิจัย 

- สรางเครือขายวารสารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน การรวบรวมและเผยแพรวารสาร 

  ของจุฬาฯ ไวในแพลตฟอรมเดียวกัน การเชื่อมโยงเครือขายวารสารของจุฬาฯ ในดานการใชและ 

  แลกเปลี่ยนทรัพยากร ผูทรงคุณวุฒิ และการรับบทความเพ่ือตีพิมพ เพ่ือใหวารสารของจุฬาฯ   

  สามารถแลกเปลี่ยน แบงปนบทความท่ีรับตีพิมพและทรัพยากรอ่ืน ๆ ได ชวยใหมีบทความสําหรับ 

  เตรียมตีพิมพเพียงพอ 

- สนับสนุนการนํางานวิจัยออกมาเปนสื่อการเรียนการสอน เชน อาจมีหองใหใช 

  ในการถายทํามีผูชวยดานการถายทํา การเขียนบท การชวยหาตลาดเผยแพรสื่อการเรียนการสอน 

  ในเชิงพาณิชย เชน การขายบทสื่อการเรียนการสอน บทสารคดี ท่ีไดจากงานวิจัย เพ่ือใหบุคคลอ่ืน  

  หรือบริษัทนําไปทําตอ 

- สนับสนุนใหมีการนํานิสิตเขามาเปนผูเรียนรูงานวิจัยของอาจารย และชวยตอยอดวาควรนํา  

    งานวิจัยไปใชอยางไร หรือควรเผยแพรงานวิจัยอยางไรใหนาสนใจและเกิดการนําไปใช 

 

สวนเรื่องของการจัดการขอมูลงานวิจัย หรือ Research data management เห็นวาหากทําได 

ก็จะเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและเปนการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบหนึ่ง โดยอาจจะชวยกัน 

กับสํานักบริหารวิจัย จุฬาฯ 
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สํานักงานวิทยทรัพยากร อาจเขามาชวยดูแลเว็บไซตเผยแพรงานวิจัย หรือจัดทําแพลตฟอรม 

การเผยแพรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีอยากเห็น คือ การเผยแพรขอมูลวางานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ไดผลผลิตอะไรออกมาบาง ซ่ึงขอมูล

งานวิจัยก็เปนสวนหนึ่งของผลผลิตจากงานวิจัย 

 

3. ภาพหองสมุดในอนาคตของทาน กับ ภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรในปจจุบัน ทานให

คะแนนสํานักงานเทาไร 

ทําไดดีมาก 

 

4. ทานเห็นวาปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากรมีประเด็นใดเปนจุดออนท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ไมมี แตอยากใหสนับสนุนมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ 

1. สนับสนุนดานเทคนิคในเรื่องการนํางานวิจัยออกมาแปลงเปนสื่อการสอน เชน เทคนิคการถายทํา 

อุปกรณการถายทํา การเขียนบท ฯลฯ 

2. สนับสนุนการนําเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนท่ีแปลงจากงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึน เชน 

การทําการตลาดโดยนําบทไปขายแกสถานีโทรทัศนหรือผูท่ีสนใจนําไปผลิตสื่อตอ 

3. เปน SDG Hub สนับสนุนการผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ SDG ออกสูสังคมและชุมชน 
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การสมัภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป 2565 

การสัมภาษณความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ 

รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสิต 

วันท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 10:00-10:30 น. 

 

ขอเสนอแนะ จากการฟงการนําเสนอเก่ียวกับสํานักงานวิทยทรัพยากรเบื้องตน  

ใหขอเสนอแนะวาในควรมีการประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการโครงการตาง ๆ วามีความรวมมือ

กับหนวยงานใดบาง 

 

1. ทานพึงพอใจผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพียงใด ในการใหบริการนิสิต 

มีความพึงพอใจสูง ซึ่งสํานักงานวิทยทรัพยากรถือเปนหนาเปนตา และผลการดําเนินงานที่จับตองได 

มีโครงการตาง ๆ และมีเทคโนโลยีในการใหบริการคอนขางมาก สําหรับสวนเก่ียวของกับตัวนิสิตเองท้ัง บริการ 

24 ชั่วโมง ระบบการจองใชหองคนควา การยืม-หนังสือดวยเครื่องอัตโนมัติ การสงหนังสือชวง COVID ทําไดดี

มาก มีการนําเทคโนโลยีทั้งจากสํานักงานฯ พัฒนาและรวมกับ CUNEX เปนเครื่องมือรวมกัน เชน บริการ 

unmanned ท่ีจามจุรี 10 ทําใหเห็นภาพ Digital lifestyle อยางชัดเจน ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางดี 

 

 ขอเสนอแนะ จากมุมมองที่เปนอาจารยจากคณะวิศวะ ปจจุบันดาน media ดานศิลปะ วัฒนธรรม 

และความบันเทิง ยังไมชัดเจน ประกอบกับจุฬาฯ มีสํานักบริหารศิลปะวัฒนธรรม ควรเชื่อมโยงรวมกัน ในเรื่อง

การทําให media ตาง ๆ ไปถึงตัวผูใช นิสิต บุคลากรมากขึ้น เชนการจรรโลงจิตใจ เรื ่อง entertain ชวง 

COVID คนมีความเครียด สํานักงานฯ ควรเปนตัวชวยดวยบริการที่มีอยู และเคยเห็นนิทรรศการที่ชั้น 7 แลว 

และเสนอใหลองทําเปน virtual อะไรที่เกี่ยวของกับศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้น เปนภาพที่เปนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมากกวา 

 นอกจากนี้ ไดเสนอวาจุฬาฯ มีหนวยงานตาง ๆ สํานักงานฯ ควรเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆ มากข้ึน 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกอาจารย บุคลากร นิสิต จุฬาฯ  

 เรื่องอ่ืน ๆ หอสมุดกลางปรับตัวไปมาก และดีทีเดียว ท้ังเรื่อง 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

เปดท่ีไมตองใชคน ใชระบบ automatic มากข้ึน  

การเชื่อโยงกับหองสมุดคณะ สวนงานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความซํ้าซอน สามารถเปนหนวยงาน

เดียวกัน พ่ึงพาซ่ึงกัน เพราะเรื่องศาสตรเฉพาะทางสวนใหญอยูบน internet ถาสามารถจัดอยูดวยกันสามารถ

ลดพ้ืนท่ีหรือ physical ก็จะดี สวนนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรเขามาบริหารจัดการให 

 

3. ในระยะ 3-5 ปขางหนา ทานคาดหวังใหหองสมุดทําอะไรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดาน

การพัฒนานิสิต 

ภาพในอนาคต มองถึง remote library นิสิต บุคลากร อยูที่ใดก็ไดในโลก สามารถเขาถึงทุกสิ่งทุก

อยางไดตามสิทธิ์ท่ีพึงจะมี ปจจุบันสามารถทําไดอยูแลว แตควรจะไดมากกวานี้ หองสมุดจะกลายเปน co-

working 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. ปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากรมีประเด็นใดที ่ต องพัฒนาอยางเร งดวน เชน ดานบุคลากร 

ดานเทคโนโลยี ดานบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกเพศ

ทุกวัย เปนตน 

ไดตอบในขออ่ืน ๆ แลว 
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4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

 

 การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของคณบดีและหัวหนาสวนงาน รวบรวมขอมูลโดยใช 

แบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 10 – 25  มีนาคม 2565 โดยมีคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

จํานวน 13 ทาน ตอบแบบสํารวจกลับมา 

 

 ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

1. ทานพึงพอใจผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพียงใด 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 พอใจ 

2 พอใจมาก 

3 มาก โดยเฉพาะนโยบาย open access for public สําหรับทรัพยากรท่ีสํานักวิทยฯ 

มีใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในใช (visibility) และการเขาถึง (accessibility)  

4 มากท่ีสุด 

5 พอใจมาก 

6 พึงพอใจมาก 

7 พอใจในการบริการมาก 

8 พอใจ 

9 พอใจมาก 

10 พอใจมาก 

11 มาก 

12 พึงพอใจ 4/5 

13 พึงพอใจมาก 

 

 สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานฯ 

 

 

 

 



40 

4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน  

2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร ฐานขอมูล คลังดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ไดแก CUIR, CUJO, CU e-

Resources, Chula e-lecture, e-Rarebook เปนตน ท่ีจัดหามาใหบริการ มีเพียงพอ เหมาะสมกับ 

ทิศทางการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 ในระดับท่ีใชงานไดโดยเฉพาะในกลุมฐานขอมูลและการเขาถึงวารสารวิชาการตางประเทศ 

2 เพียงพอ 

3 มาก หากแตถา CUJO  Integrate รวมกับ ThaiJo ไดจะสะดวกและเปนประโยชนในภาพรวม

อยางมาก โดยไมตองลงทุน customize ระบบใหม 

4 เพียงพอ 

5 พอใจมาก 

6 มีความเหมาะสม อยากใหเพ่ิมเติมการสนับสนุน 

7 ดี มีวารสาร ฐานขอมูล ท่ีตอบสนองกับความตองการของนิสิต และผูใชบริการท่ัวไป 

8 เหมาะสม 

9 เพียงพอและเหมาะสม แตถาเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงวิทยานิพนธของนิสิตดวยจะดีมาก 

10 ไมแนใจวาทําไดหรือไม อยากเขาถึงฐานขอมูลของหนวยงานรัฐในประเทศใหมากข้ึนดวย เชน 

หนวยงานใหทุนวิจัย ท่ีจะมีการเก็บรายงานการวิจัยไวดวย  

11 เพียงพอ 

12 พึงพอใจ 4/5 

13 มีเพียงพอ 

 

 สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร ฐานขอมูล 

คลงัดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ท่ีสํานักงานฯ ใหบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ 

1) อยากใหเกิดการบูรณาการควบรวมระบบกันระหวาง CUJO หรือวารสารออนไลนของจุฬาฯ กับ 

ThaiJo ซ่ึงเปนฐานขอมูลและแพลตฟอรมวารสารวิชาการของประเทศไทย 

2) อยากใหเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงวิทยานิพนธ 

3) อยากใหเพ่ิมการรวบรวมและการเขาถึงฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เชน การเขาถึงฐานขอมูล

งานวิจัยของหนวยงานท่ีใหทุนวิจัย 
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3. บริการหองสมุด (Library Services) เชน การยืม-คืน (บริการท่ัวไป) บริการตอบคําถาม บรกิารให

คําแนะนําการใชงานทรัพยากร การใหบริการยืมคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 พอใจมาก 

3 มาก 

4 ดีมาก 

5 ไมไดใชบริการดานนี้ 

6 พึงพอใจมาก 

7 การบริการของหองสมุดคอนขางครบถวน และทันสมัย เชน ใหบริการยืมคืนออนไลนไมวาเราจะ

อยูท่ีไหน ใหคําแนะนํา การคนหาหนังสือดี รวดเร็ว  

8 บรรณารักษและเจาหนาท่ีชวยเหลือดีมากในการสืบคนและยืมหนังสือระหวางหองสมุด และยืม

ระหวางสถาบัน ใชเวลาไมนาน 

9 ดีมาก 

10 เพ่ิงทราบวามีใหบริการ notebook อาจตองเพ่ิมการประชาสัมพันธและหลักเกณฑ 

ตามกลุมเปาหมาย 

11 ดี 

12 พึงพอใจ 4/5 

13 พึงพอใจ บรรณารักษและเจาหนาท่ีใหบริการและเสนอความชวยเหลือเปนอยางดี 

 

 สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในดานบริการตาง ๆ ท่ีสํานักงานฯ 

ใหบริการ และชื่นชมเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ ท่ีใหความชวยเหลือเปนอยางดี อยางไรก็ตาม มีบางสวนท่ียังไม

เคยใชบริการของสํานักงานฯ และไมทราบถึงบริการยืม Laptop ของสํานักงานฯ 
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4. บริการพิเศษชวงปดทําการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 เชน บริการสงหนังสือถึงบาน 

(สงใหดวยใจสูภัยโควิด-19) บริการ Scan on Demand ในชวงมหาวิทยาลัยปดพ้ืนท่ีทําการ จัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะนิสิตใหความรูผานการถายทอดสดหรืออบรมออนไลน เปนตน 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 พอใจมาก 

3 มาก 

4 ดีมาก 

5 ไมไดใชบริการดานนี้ 

6 มีความโดดเดนในการปรับรูปแบบการบริการเพ่ือสนับสนุนนิสิต  

7 การใหบริการในชวงโควิดดีมาก ตอบโจทยความตองการในปจจุบัน 

8 ชอบการสงหนังสือถึงบาน สะดวกมาก และชอบตูคืนหนังสืออัตโนมัติ 

9 ดี 

10 ดีมากเลย 

11 ด ี

12 พึงพอใจ 4/5 

13 ดีมาก เห็นความพยายามในการปรับตัวและการสนับสนุนดานวิทยบริการแกนิสิตและบุคลากร

อยางดี 

 

 สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริการพิเศษในชวงปดทําการเนื่องจาก

การแพรระบาดของ Covid-19 โดยเห็นวาเปนการปรับบริการท่ีสอดคลองกับสถานการณและความตองการ

ของนิสิตและบุคลากร 
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4.1.2 ผลสํารวจคณบดีและหัวหนาสวนงาน  

5. บริการพ้ืนท่ีการเรียนรู Learning & Co-Working Space เชน เพ่ิมเวลาการเปดใหบริการ 24/7 ในชวง

สอบ เพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งอาน ณ อาคารจามจุรี 10 (Chula UltimateX Library) การพัฒนาพ้ืนท่ีอาคารจามจุรี 9 

เปนพ้ืนท่ีเรียนรู 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 พอใจมาก 

3 มาก 

4 ดีมาก 

5 ไมไดใชบริการดานนี้ 

6 อยากใหเพ่ิมเติมการเปดบริการพ้ืนท่ีทํางานรวมกัน และนั่งอานท่ีบริเวณจาม 10 เพ่ือบริการนิสิต

กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

7 ดีมาก มีการใหบริการท่ัวถึง  ทําใหผูใชบริการเลือกใชบริการไดหลายแหง และสงเสริมใหเกิด

การศึกษาหาความรูในทุกชวงเวลา 

8 อยากใหหองสมุดคณะแพทยศาสตรปรับเวลาการจองหองประชุมให flexible คือ ไมจําเปนตอง 

16.00-18.00, 18.00-20.00,… แตใหลงเวลาอิสระได เชน 17.00-19.00 เปนตน  

9 ดีมาก 

10 เยี่ยม 

11 ด ี

12 พึงพอใจ 4/5 

13 เปนนโบายท่ีดี แตไมทราบวาการดําเนินการไดผลดีในทางปฏิบัติหรือไม 

 

 สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริการพ้ืนท่ีการเรียนรูของสํานักงานฯ 

โดยมีขอเสนอแนะคือ อาจเพ่ิมการเปดพ้ืนท่ีของสาขาอาคารจามจุรี 10 เพ่ือใหนิสิตกลุมคณะวิทยาศาสตร

สุขภาพใชงานพ้ืนท่ีได 

 มีคณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวนหนึ่งทาน ท่ีอาจมีความเขาใจวาสํานักงานฯ เปนผูดูแลและ

ควบคุมการใหบริการของหองสมุดคณะตาง ๆ ดวย และมีอีกหนึ่งทานท่ีอยากทราบเก่ียวกับผลการดําเนินงาน

ของพ้ืนท่ีการเรียนรู 
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6. บริการคลังขอมูลดิจิทัลสําหรับวีดีโอบันทึกการเรียนการสอน (Chula e-Lecture) และ บริการผลิตและ

เผยแพรสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 พอใจมาก 

3 มาก 

4 ดีมาก 

5 ไมไดใชบริการดานนี้ 

6 เหมาะสมคะ ทีมผลิตสื่อมัลติมีเดียมีความเปนมืออาชีพมากๆ 

7 ดีมาก มีเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย 

8 ไมไดใชบริการ 

9 ดีมาก 

10 ด ี

11 ด ี

12 พึงพอใจ 4/5 

13 ไมเคยใชบริการดานนี้ แตนาจะเปนบริการท่ีเปนประโยชน 

 

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการคลังขอมูลดิจิทัลสําหรับวีดีโอ

บันทึกการเรียนการสอน (Chula e-Lecture) และ บริการผลิตและเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย โดยเห็นวา 

สํานักงานฯ มีอุปกรณผลิตสื่อท่ีทันสมัยและมีทีมงานท่ีเปนมืออาชีพ 

อยางไรก็ตาม พบวา คณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวน 3 ทาน ไมเคยใชบริการดานนี้ 
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7. ดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีบริการ การอนุรักษพลังงาน การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 พอใจมาก 

3 มาก 

4 ดีมาก 

5 ไมไดใชบริการดานนี้ 

6 เหมาะสม 

7 ดีมาก จัดพ้ืนท่ีไดอยางคุมคา  สะดวก  เหมาะกับการอานหนังสือ และคนหาขอมูล 

8 ชวงโควิดไมไดใชบริการ แตดานนอกมีความรกพอสมควร อาจเนื่องจากเปนชวงปดมหาวิทยาลัย 

9 ดีมาก 

10 ด ี

11 ด ี

12 พึงพอใจ 4/5 

13 การจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดความรูสึกท่ีดีหรือเชิญชวนใหมาใชบริการนั้นทําไดดีมาก 

เปลี่ยนแปลงภาพลักษณจากยุคกอน แตยังไมเห็นความชัดเจนเรื่องการอนุรักษพลังงาน 

 

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานสวนใหญมีความพึงพอใจในดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีบริการ 

การอนุรักษพลังงาน การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ของสํานักงานฯ 

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตจากคณบดีและหัวหนาสวนงาน จํานวนหนึ่งทานในเรื่องการจัดการ

ทัศนียภาพภายนอกของสํานักงานฯ และอีกหนึ่งทานตั้งขอสังเกตในเรื่องความชัดเจนของการอนุรักษพลังงาน

ของสํานักงานฯ 
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8. การรับรูขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และบริการตางๆ จากสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 ไดรับรูไมมาก 

2 ไดรับ  

3 มาก 

4 - 

5 พอใจมาก 

6 เหมาะสม 

7 ดี  มีการประชาสัมพันธขาวสารเขาถึงงาย 

8 ไมไดขอมูล ไมแนใจวาสื่อสารผานแลวชองทางใด 

9 ด ี

10 อาจจะยังไมทราบเอง วามีชองทางใดบาง 

11 ไดรับขาวสาร 

12 พึงพอใจ 4/5 

13 ทราบขอมูลเปนระยะ แตควรเผยแพรประชาสัมพันธแกนิสิตอยางท่ัวถึงกัน 

 

สรุป คณบดีและหัวหนาสวนงานบางสวนเห็นวา สํานักงานฯ ยังมีการสื่อสารขาวสารและกิจกรรม 

ไปถึงบุคลากรและนิสิตไมท่ัวถึง 
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9. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 ควรมีหนังสือใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน  อัพเดทหนังสืออยูตลอดเวลา 

8 อยากใหใชบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเขาใชหองสมุดไดทุกแหงในมหาวิทยาลัย 

9 - 

10 อยากอบรมการใชบริการยืมเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ ท่ีไมใชแหลงท่ัวไป ผานทางสํานักฯ 

ในกลุมอาจารยและนักวิจัย 

11 - 

12 ขอเปนกําลังใจใหในการพัฒนา ใหทันกับวิทยาการท่ีเขามาใหมๆ ครับ 

13 - 

 

 สรุปขอเสนอแนะของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ไดดังนี้ 

 1) ควรมีการจัดหาหนังสือใหมเขามาใหบริการอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงหนังสือใหเปนฉบับ

พิมพลาสุดอยางสม่ําเสมอ 

 2) อยากใหสามารถใชบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยผานเขาประตูของหองสมุดภายในจุฬาฯ ได

ทุกแหง 

 3) อยากใหมีการอบรมเรื่องการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดของสถาบันอ่ืน ๆ ผานทาง

สํานักงานฯ (บริการยืมระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย) 
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4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ 

 

 การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูรับบริการของสํานักงานฯ ซึ่งไดแก อาจารย นิสิต 

บุคลากรภายใน หนวยงานภายในจุฬาฯ บุคคลภายนอก และนิสิตเกา ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 

1 – 31 มีนาคม 2565 โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน 

  มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 411 ชุด แบงเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้ 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 161 39.36 

นิสิตระดับปริญญาตร ี 143 34.96 

บุคลากรจุฬาฯ 35 8.56 

อาจารย/นักวิจัย 27 6.60 

นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 22 5.38 

บุคคลภายนอก 14 3.42 

สมาชิกหองสมุดรายป 7 1.71 

 

 ผูตอบแบบสํารวจจํานวนมากที่สุด คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน 39.36% และ นิสิตระดับ

ปริญญาตรี คิดเปน 34.96% 

 

ประเภทของการเขามาใชบริการ 

ชองทางการใชบริการ ความถ่ี รอยละ 

ใชบริการท้ังสองรูปแบบ 137 33.50 

ใชบริการผานออนไลน 108 26.41 

มาใชดวยตนเอง 164 40.10 

 

 ชองทางท่ีผูตอบแบบสํารวจใชมากท่ีสุด คือ มาใชดวยตนเอง คิดเปน 40.10% 
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ความถี่ในการใชบริการ 

ความถี่ในการใชบริการ ความถ่ี รอยละ 

เดือนละ 1 ครั้ง 110 26.89 

นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 95 23.23 

มากกวาเดือนละ 4 ครั้ง 193 47.19 

อ่ืนๆ (depends on our demand of our assignments, เดือนละ 2 ครั้ง, เดือนละ 

3 ครั้ง, เปนบางชวงเวลาคะ บางชวงก็เดือนละหลายครั้ง บางชวงไมไดไปเลยก็มีคะ, ใช

ระหวางการอบรม, ไมแนนอน, ชวงสอบ, ชวงสอบทุกวัน, นานๆ ครั้ง) 

11 2.69 

 

 ผูตอบแบบสํารวจจํานวนมากท่ีสุด คิดเปน 47.19% เปนผูท่ีมาใชบริการสํานักงานฯ มากกวาเดือนละ 

4 ครั้ง 

 

 ผลการสํารวจสรุปตามขอคําถามไดดังนี้ 

 

1. ความพึงพอใจการใหบริการภาพรวมของสํานักงานฯ 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี รอยละ 

การใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากร 406 86.31 

การใหบริการในชวงการแพรระบาดโควิด – 19 ของสํานักงานฯ เชน การใหบริการใน

รูปแบบออนไลน บริการสงดวยใจ บริการ Scan on Demand 

376 86.91 

 

2. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี รอยละ 

การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด ใชงานไดงาย สะดวก รวดเร็ว 387 84.55 

หนังสือท่ีใหบริการตรงกับความตองการของผูใชงาน 383 82.09 

ฐานขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยตรงตามความตองการใชงาน 368 84.95 

ฐานขอมูล วิทยานิพนธจุฬาฯ ออนไลน เขาถึงรวดเร็ว และงายตอการใชงาน 362 84.09 

ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทาง (Special Collections) ตรงกับความตองการ 332 82.53 

สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูตรงตามความตองการและมีความทันสมัย 316 80.95 
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3. ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี รอยละ 

ความรวดเร็วในการใหบริการ 377 88.28 

มีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 377 88.38 

มีบุคลิกภาพเหมาะสม ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย 375 89.01 

สามารถสื่อสารและแนะนําบริการตาง ๆ ของหองสมุดใหเขาใจปฏิบัติตามได 366 89.13 

 

4. ความพึงพอใจดานบริการตางๆ 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี 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 

ถูกตอง ชัดเจน และตรงกับความตองการ 

346 87.17 

บริการสนับสนุนการวิจัย (การใหคําปรึกษา บริการฐานขอมูลวารสารตางประเทศ 

บริการเครื่องมือเพ่ือการวิจัย) ตรงกับความตองการ 

316 84.62 

บริการเสวนาวิชาการ/การฝกอบรม  ตรงกับความตองการ 303 82.84 

การเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสารของหองสมุดผาน Social Media ตาง ๆ 

ท่ัวถึง ชัดเจน รวดเร็ว และทันสมัย 

364 83.96 
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5. ความพึงพอใจดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม 

5.1 สิ่งอํานวยความสะดวก 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี รอยละ 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการมีความเพียงพอตอการใชงาน 325 82.83 

เครื่องยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ งายและสะดวกตอการใชงาน 329 87.60 

เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book drop) งายและสะดวกตอการใชงาน 329 87.96 

หองคนควากลุมมีอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการใชงาน 312 81.35 

เครือขายไรสาย (WiFi) ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน 366 85.46 

เครือขายไรสาย (WiFi) สามารถใชงานไดเสถียรและรวดเร็ว 363 79.28 

ตูกดนํ้าดื่ม มีความสะอาดถูกสุขอนามัย 351 84.39 

โตะ เกาอ้ีนั่งอานหนังสือ มีความสะดวกสบาย 374 80.96 

 

 5.2 ดานกายภาพ สภาพแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

ประเด็นคําถาม ความถ่ี รอยละ 

พ้ืนท่ีใหบรกิาร สะอาด ถูกสุขอนามัย 380 88.79 

หองนํ้า สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 372 85.97 

แสงสวาง เพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนรู 376 89.47 

อุณหภูมิเหมาะสมกับการเรียนรู 377 82.81 

การรักษาความปลอดภัยจากสํานักงานวิทยทรัพยากร เชน กลองวงจรปดภายใน

สํานักงาน ปายบอกทางหนีไฟ ปายสัญลักษณความปลอดภัยตางๆ และอุปกรณ

ดับเพลิง เปนตน 

375 89.01 

การปองกันและการแจงเตือนในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 เชน จุดวัดอุณหภูมิ 

จุดบริการแอลกอฮอล เครื่องฆาเชื้อดวยรังสียูวี การทําความสะอาดและฆาเชื้อภายใน

พ้ืนท่ีบริการ 

374 88.40 

จุดท้ิงขยะเหมาะสม และมีการแยกขยะตามประเภทชัดเจน 372 87.53 

 

6. ความคิดเห็นดานตาง ๆ เพ่ิมเติมท่ีไดรับจากแบบสํารวจ 

 

 มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมผานแบบสํารวจ จํานวน 170 คน คิดเปนความคิดเห็นเพ่ิมเติม

จํานวน 398 ความคิดเห็น โดยสถานภาพของผูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมสรุปไดดังนี้ 
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ประเภทผูรับบริการ 

ท่ีแสดงความ

คาดหวังเพ่ิมเติม 

จํานวน

ผูตอบ 

ดาน

บริการ

ใน

ภาพรวม 

ดาน

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

ดาน

บุคลากร 

ดาน

บริการ

ตาง ๆ 

ดาน

กายภาพ 

ความ

คิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

จํานวน 

ความ

คาดหวัง

เพ่ิมเติม 

นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

65 24 35 25 27 46 6 163 

นิสิตระดับปริญญา

ตร ี

61 18 17 21 17 58 5 136 

บุคลากรจุฬาฯ 13 1 7 7 2 10 5 32 

นิสิตเกาจุฬาฯ 13 2 9 2 3 8 1 25 

อาจารย/นักวิจัย 8 2 6 3 2 7 2 22 

สมาชิกรายป 6 1 3 3 3 4 - 14 

บุคคลภายนอก 4 1 1 2 - 2 - 6 

รวม 170 49 78 63 78 135 19 398 

* ชองท่ีแรเงา คือ มีความถ่ีมาก 

 

6.1 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานบริการในภาพรวมเพ่ิมเติม 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 

นิส
ิตบั

ณ
ฑ

ิตศึ
กษ

า 

นิส
ิตป

ริญ
ญ

าต
รี 

อา
จา

รย
/น

ักวิ
จัย

 

นิส
ิตเ

กา
 

สม
าช

กิร
าย

ป 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

บุค
ลา

กร
จุฬ

าฯ
 

รว
ม 

บริการสงหนังสือชวงโควิด 11 6      17 

การขยายเวลาใหบริการ 3 7      10 

ชื่นชมบริการในภาพรวม 3 - 2  1 1  7 

คาดหวังใหพัฒนาใหดีขึ้นตอไป 2 3     1 6 

บริการยืม-คืน-ใชงานทรัพยากรฯ 3 1  1    5 

การใหบริหารแบบรวมศูนย 2 -      2 

การเพ่ิมสาขาหองสมุด - 1      1 

การขยายขอบเขตความรวมมือ - -  1    1 

รวม 24 18 2 2 1 1 1 49 
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บริการสงหนังสือชวงโควิด 

1. อยากใหยืมขามหองสมุดคณะไดดวย ในชวง covid 

2. อยากใหหองสมุดในจุฬาฯ ทุกแหงใหบริการ delivery กับนิสิตตางคณะทุกคณะ 

3. หองสมุดคณะไมไดใหบริการ delivery กับนิสิตคณะอ่ืน ทําใหการหาขอมูลทําวิจัยทําไดยาก 

4. ประทับใจมากตอนท่ีหอหนังสือสงมาใหท่ีบาน หอดีมาก ๆ คะ :) ขอบคุณท่ีทํางานอยางหนักนะคะ 

5. อยากใหหองสมุดคณะยกเลิกคาธรรมเนียมจัดสงหนังสือกับนิสิตตางคณะ โดยใหหอสมุดกลางเปนผู

ประสานออกคาใชจายเอง และเปนผูจัดสงให 

6. อยากใหชวงเวลาในการยืมในชวง covid นานกวานี้ 

7. สงหนังสือไวมาก 

8. บริการ Book delivery ดีมาก 

9. ชอบบริการสงดวยใจท่ีสงหนังสือใหถึงบานเลย แตอยากใหสามารถยืมหนังสือไดมากกวา 10 เลม ตอ

เทอม เพราะพอยมืครบ 10 เลมเม่ือไหร ถึงแมจะคืนหนังสือหมดแลว แตก็ไมสามารถหนังสือเลมอ่ืน 

ๆ ตอได 

10. ใหบริการดีมาก โดยเฉพาะการยืมหนังสือทางไปรษณีย 

11. ชอบบริการสงหนังสือดวยใจ ชวงโควิดมาก 

12. อยากใหหอสมุดกลางดูแลการสง delivery และรับคืนหนังสือแทนหองสมุดคณะท่ีไมเปดใหบริการ 

13. อยากใหมีการยืมขามหองสมุดในชวง covid ได มีหนังสือบางเลมอยูท่ีหองสมุดคณะ แตใชบริการ

ไมได 

14. สงหนังสือ delivery ชาไปหนอย 

15. Book request อาจจะมีชองใหเลือกวาตองการหนังสือแบบเรงดวนหรือไม เพ่ือใหมีการจัดหนังสือ

ใหกับผูท่ีตองการยืมแบบเรงดวนกอน 

16. อยากใหเว็บยืมหนังสือ delivery ใชงานงายข้ึน สะดวกข้ึน เพราะคอนขางงงในตอนแรก 

17. อยากใหหอหนังสือ delivery รัดกุมกวานี้ โดยเฉพาะในฤดูฝนและสงไปตางจังหวัด ใสซองเอกสาร

อยางเดียวจะทําใหหนังสือเสียหายได 

 

การขยายเวลาใหบริการ 

1. อยากใหเปด 24 ชั่วโมง ทุกวันบางโซนจะดีมาก 

2. อยากใหเพ่ิมชวงใหบริการ 24/7 

3. อยากใหเปด 24 ชั่วโมง 

4. อยากใหเปดบริการ 24 ชม. ตั้งแตชวง 1 เดือนกอนสอบ 

5. ควรขยายเวลาเปด 24 ชั่วโมงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งสัปดาห เผื่อกรณีนิสิตสอบหลังตาราง 

6. ควรขยายเวลาเปดเปน 4 ทุม 
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7. อยากใหขยายเวลาเปด-ปด 

8. อยากใหขยายเวลาเปด-ปด 

9. อยากใหเวลาทําการ ตอวัน นานกวานี้ 

10. อยากใหขยายเวลาเปดทําการชวงวันเสารอาทิตยในชวงเวลาปกติ ถึงเวลา 21.00 น. 

 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 

1. ใหบริการรวดเร็ว ประทับใจ 

2. เม่ือเปรียบเทียบกับการบริการในชวง 3-5 ป กอนหนานี้ ปจจุบันถือวาบริการในภาพรวมดีข้ึน ดีมาก 

3. บริการดีมาก 

4. หอสมุดกลางมีการบริการท่ีเอ้ือตอนิสิตในชวง covid ประทับใจมาก เปนการบริการท่ีแทจริง 

5. มีการบริการท่ีตรงตามความตองการ 

6. การบริการทําไดดี รวดเร็ว 

7. การบริการดี เห็นการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตเปนนิสิต จนมาเปนสมาชิกรายป 

 

คาดหวังใหพัฒนาใหดีข้ึนตอไป 

1. อยากใหพัฒนาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. อยากใหบริการมีความทันสมัย 

3. มีบริการท่ีดีและพัฒนาการบริการอยูเสมอ 

4. อาจจะเขาถึงยากสําหรับนิสิตใหม อยากใหทําผังการใชบริการวิธีการใชประโยชนจากหอสมุดใหมาก

และเขาใจงายกวานี้ 

5. ทํา UX, UI ระบบใหดีข้ึน 

6. เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา สามารถบริการไดดีกวานี้ 

 

บริการยืม-คืน-ใชงานทรัพยากรฯ 

1. ถาหอกลางมีบริการรวมกับหองสมุดคณะจะรูสึกคนควาสิ่งท่ีตองการไดมากข้ึน 

2. อยากใหสามารถคืนหนังสือตางคณะได หองสมุดทุกแหงควรรวมมือกันมากกวานี้ 

3. อยากใหหอสมุดกลางรับคืนหนังสือทางไปรษณียจากหองสมุดอ่ืนในจุฬาฯ ได 

4. อยากใหเพ่ิมวิธีการคืนหนังสือใหคลอบคลุมมากข้ึน กลาวคือสามารถคืนไดถึงแมจะยืมมาจากคณะอ่ืน 

เนื่องจากผูใชบริการอยูคณะคนละฝงกับหอสมุดกลาง เวลาไปคืน จําเปนตองเดินไปไกลมาก บางครั้ง

ยืมมาหลายเลม ตองอาศัยแบงทยอยไปคืน ไปครั้งเดียวไมไหว หากมีบริการตรงจุดนี้เพ่ิมจะดีมาก 

ขอบคุณคะ 

5. อยากให book drop รับคืนหนงัสือจากคณะอ่ืนไดดวย 
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การใหบริหารแบบรวมศูนย 

1. อยากใหมีบริการและทรัพยากรสารสนเทศเชื่อมโยงกับหองสมุดแหงอ่ืน ๆ 

2. อยากใหหองสมุดทุกท่ีรวมกัน ไมเปนเอกเทศน และมีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

การเพ่ิมสาขาหองสมุด 

1. อยากใหเพ่ิมหองสมุด เนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอกับนิสิตในปจจุบัน 

 

การขยายขอบเขตความรวมมือ 

1. อยากใหทํา MOU กับมหาวิทยาลัยตางประเทศมากกวานี้ โดยเฉพาะสาขาทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

6.2 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติม 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 

นิส
ิตบั

ณ
ฑ

ิตศึ
กษ

า 

นิส
ิตป

ริญ
ญ

าต
รี 

อา
จา

รย
/น

ักวิ
จัย

 

นิส
ิตเ

กา
 

สม
าช

กิร
าย

ป 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

บุค
ลา

กร
จุฬ

าฯ
 

รว
ม 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเตมิ 14 9 4 2 1 1 2 33 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 5 - 2 2 1 - 2 12 

การสืบคน/ใชงานฐานขอมูล 7 2 - 1 - - 1 11 

ความทันสมัยของหนังสือ 4 2 - 2 - - - 8 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 2 1 - 2 1 - - 6 

แนะนําหมวดหนังสือท่ีตองการ 1 2 - - - - 1 4 

การจัดอบรม - 1 - - - - 1 2 

การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 2 - - - - - - 2 

รวม 35 17 6 9 3 1 7 78 

 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติม 

1. อยากใหเพ่ิมหนังสือหมวดหมู archival studies และ data studies มากข้ึน 

2. ยังไมคอยมีหนังสือเฉพาะทาง เหมือนตามคณะ ซ่ึงชวงนี้หองสมุดคณะมักใหบริการเฉพาะเวลา

ราชการทําใหไมสะดวก  

3. เพ่ิมการเขาถึงฐานขอมูลวารสารนานาชาติมากข้ึน 
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4. อยากใหเพ่ิมการเขาถึงฐานขอมูลบทความดานสังคมศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําคัญ เชน APA Psynet, 

IEEE เปนตน เพราะพบวามีหลายบทความท่ีใหมและเปนประโยชนแตไมสามารถเขาถึงได จึงนํามาใช

ในการวิจัยไมได 

5. อยากใหมีท้ังหนังสือ/สิ่งพิมพใหมๆ ในขณะเดียวกันก็ยังมีหนังสือ/สิงพิมพเกาๆ ใหบริการ เพราะใน

บางสาขาวิชาจําเปนตองศึกษาเอกสารในอดีต 

6. มีฐานขอมูลครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน 

7. อยากใหเขาถึงวารสารและ ebook ไดมากข้ึน เพราะสิ่งท่ีตองการใชเขาถึงไมได และเปน core หลักท่ี

ใชในการสอนและวิจัย คาดหวังจะใหเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกแตเขาถึงทรัพยากรไดไมมากพอ 

8. เพ่ิมฐานขอมูลและจํานวนวารสารโดยมีการ update วารสารใหครอบคลุมและตอเนื่อง 

9. อยากใหมีหนังสือและบทความวิจัยเพ่ิมข้ึน 

10. อยากใหหองสมุดมีบริการฐานขอมูล CINAHL 

11. อยากใหมีหนังสือใหม ๆ เขามามากกวานี้ 

12. จุฬาฯ ไมไดสามารถเขาถึงฐานขอมูลบางสวนได อยากใหสามารถเขาถึงไดมากกวานี้ 

13. อยากใหซ้ือ Database เยอะๆ เชน Web of Science 

14. หนังสือยังไมครอบคลุมตามท่ีตองการ 

15. เดี๋ยวนี้เขา web of science ไมได 

16. อยากใหเพ่ิมการบริการ e-journal หรือ e-book ใหสามารถดาวนโหลดไดท้ังเลม เนื่องจากเปนการ

เรียนออนไลน 

17. อยากใหเพ่ิมการเขาถึงการดาวนโหลดหนังสือดานการพยาบาลหรือทฤษฎี ปรัชญาตางๆ 

18. ยังมีหนังสือมีจํานวนมากท่ียังไมไดเขาระบบ online จึงทําใหไมสะดวกตอการสืบคนขอมูล 

19. อยากใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลนอกเหนือจากท่ีจุฬาฯ บอกรับได 

20. อยากใหบอกรับฐานขอมูล EMBASE เนื่องจากเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญในการทํางานวิจัยดาน 

systematic review, meta-analysis  

21. อยากใหเพ่ิม Text Book สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มากข้ึน 

22. อยากใหมีหนังสือประเภท LIB USE ONLY มากข้ึนกวานี้ 

23. อยากใหมีขอมูลเพียงพอตอการคนควา 

24. คาดหวังหนังสือใหมๆ หรือ หนังสือใหมีครบท้ังชุด คือหนังสือบางชุด มีเลม 1 และเลม 2 แตไมมีเลม 

3 หรือหนังสือบางเลม ไมมีในหอสมุดกลาง แตมีเฉพาะท่ีคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ท้ังท่ีเปนแคหนังสือ

นวนิยาย จึงทําใหคิดวา นิยายใหมๆ คงไมมีท่ีหอสมุดกลาง 

25. อยากใหมีวารสารครอบคลุมมากกวานี้ โดยเฉพาะสาย Humanities and Social science 

26. อยากใหมีหนังสือหมวดวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

27. อยากใหมี E-book มากกวานี้ 
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28. อยากใหเพ่ิมจํานวน Journal ท่ีบอกรับ 

29. อยากใหเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษครอบคลุมสาขาเฉพาะดานมากข้ึน 

30. อยากใหมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถเขาถึงผานทางออนไลนมากข้ึน โดยเฉพาะ

แบบ full text  

31. อยากใหเพ่ิมฐานขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนตอการศึกษาหรือ update สถานการณโลก เชน The New York 

Times เปนตน 

32. อยากใหบอกรับ CNKI 

33. อยากใหเพ่ิมการ access เขาฐานขอมูล 

 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 

1. การสืบคนขอมูลผานเว็บไซตใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว 

2. หนังสือดีมีมาก เขาถึงวิทยานิพนธ/หนังสือหายากไดงาย 

3. ทรัพยากรมีความหลากหลายและทันสมัย ในขณะเดียวกันก็อนุรักษทรัพยากรเกาท่ีหาไดยากแลวไว

ดวย  ซ่ึงเปนท่ีพอใจและนาชื่นชมมาก 

4. จํานวนหนังสือดี 

5. หนังสือตรงกับความตองการ 

6. มีหนังสือจํานวนมากท่ีเปนหนังสือหายากและเฉพาะทางมาก ๆ 

7. มีทรัพยากรท่ีครบถวน และงายตอการสืบคน 

8. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย 

9. มีฐานขอมูลการสืบคนท่ีทันสมันและครอบคลุมดีมาก 

10. หนังสือใหมมาคอนขางเร็ว 

11. หนังสือมีท้ังปจจุบัน และเกาๆ นาอานมาก 

12. ทรัพยากรมีความหลากหลาย เขาถึงสะดวก 

 

การสืบคน/ใชงานฐานขอมูล 

1. อยากให ebook โหลดไดท้ังเลม บางเลมดาวนโหลดไดครั้งละไมก่ีหนา ซ่ึงใชเวลามากกวาจะดาวน

โหลดไดท้ังเลม 

2. การเปดเอกสารอิเล็กทรอนิกสอานทําไดยากข้ึน ปจจุบันพบรายชื่อแตเปดอานไมได อยากใหใชงาน

งายเหมือนเม่ือกอน 

3. การหาหนังสือจาก Code ตองแปลวาอยูไหน ชั้นไหน ยาก 

4. E-book ท่ีตอง login ใชงานยาก 
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5. ฐานขอมูลงานวิจัยบางงาน อยากใหมีวีดีโอการแนะนําวิธีการเขาถึงจากท่ีบาน เนื่องจากบางฐาน 

เขาไมได, วิธีการเขา USP NF online 

6. อยากให CUIR แสดงขอมูลวาวิทยานิพนธเปนการศึกษาจากคณะ/สาขาท่ีเก่ียวของใดบาง  

7. ชวงหลัง การสืบคนขอมูลบทความจะยากกวาแตกอนมาก ตอง login หรือสืบคนแลวไดผลเปน 0 

เสมอ เม่ือกอนคนหางาย ข้ึนมาท้ังบทความและวิทยานิพนธ 

8. https://eds-p-ebscohost-com.chula.idm.oclc.org/ โหลดชา ใชงานคอนขางยาก ตอง login 

หลายรอบหลายหนาเว็ป หาขอมูลเจอแตกลับโหลดไมได ทําใหตองเสียเวลาไปหาขอมูลอ่ืนแทน 

9. อยากใหระบบคนหาหนังสือสามารถคนหาไดสะดวกและงายกวานี้ 

10. เวลาสืบคนขอมูล แสดงผลการสืบคนชา 

11. อยากใหทํา list รายการ online resources ท่ีมหาวิทยาลัยเขาถึงได เพ่ือใหใชงาย อานงาย 

 

ความทันสมัยของหนังสือ 

1. อยากใหจัดซ้ือหนังสือตางประเทศท่ีมีการอัพเดทใหมๆ ทุกป มากข้ึน  

2. อยากใหมีการอัพเดทขอมูลวิทยานิพนธของปใหม ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

3. หนังสือไมทันสมัย 

4. หากมีหนังสือใหม ๆ และทันสมัยมากข้ึนจะดีมาก 

5. อยากใหหนังสือในสาขาวิชารัฐศาสตรทันสมัยมากกวานี้ 

6. อยากใหมีหนังสือใหมมากกวานี้ 

7. อยากใหหนังสือทันสมัยมากข้ึน 

8. หนังสือไมทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือเรียนระดับมหาวิทยาลัย ปพิมพเกามาก 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. อยากใหมีสื่อ social ใหม ๆ เสมอ 

2. เรื่องพระราชนิพนธเทศนา ของรัชกาลท่ี 5 ท่ีเขาถึงออนไลนได มีหนาหายไปหนาหนึ่ง ถาแกไขใหจะ

ขอบคุณมาก 

3. อยากใหมีการแปลวิทยานิพนธท่ีเปนภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนิสิตตางชาติสามารถอานได 

4. ตองการใหการเลือกซ้ือหนังสือเขาหองสมุดมีการเปดรับความคิดเห็นมากกวานี้ และโปรงใสวาเลือก

ซ้ือหรือไมเลือกซ้ือเพราะอะไร 

5. นาจะมีตัวอยางปก หรือสารบัญเนื้อหาของหนังสือนั้น ๆ ประกอบการคนหา จะเปนประโยชนมากข้ึน

สําหรับการคัดเลือกหนังสือท่ีตรงกับความตองการของผูใชจริง ๆ เม่ือไมสามารถมาหยิบยืมหนังสือถึง

หองสมุดได 

6. มีหนังสือนาอานนอย 
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แนะนําหมวดหนังสือท่ีตองการ 

1. อยากใหมีหนังสอืวรรณกรรมจากตางประเทศ หรือวรรณกรรมแปลเยอะ ๆ 

2. อยากเสนอใหซ้ือหนังสือจิตวิทยาใหกําลังใจและพัฒนาตนเอง หรือหนังสือ best seller จากราน 

readery ท่ีเปน fiction และ non-fiction สวนตัวคิดวาหนังสือแนวนี้รีวิวคอนขางดี คนอานเยอะ 

เนื้อหาถูกใจคนหนุมสาว ยกตัวอยางเชน นิยายแปล the midnight library , reasons to stay 

alive 

3. อยากใหเพ่ิมเติมหนังสือชุดกษัตริยศึกษาของสํานักพิมพฟาเดียวกัน รวมถึงหนังสืออ่ืน ๆ ของ

สํานักพิมพฟาเดียวกัน 

4. อยากใหเพ่ิมหนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการลงทุน 

 

การจัดอบรม 

1. อยากใหจัดอบรบวิธีการสืบคนหนังสือเพ่ือใหสามารถเขาถึงหนังสือและหมวดหนังสือท่ีตองการไดงาย

ข้ึน 

2. ควรเผยแพรวานิสิต/บุคลากรมีสิทธิการใชงานบริการฐานขอมูล/อบรม/โปรแกรมใดบางในวงกวาง 

 

การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

1. หนังสือในสาขาวิชารัฐศาสตรถูกจํากัดการเขาถึง ทําใหยากลําบากตอการใชงาน ควรปรับปรุง 

แนวปฏิบัติตอหนังสือในหมวดนี้ 

2. อยากใหทรัพยากรฯ มีความพรอม เขาถึงงายในทุกเวลา 

 

 6.3 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานผูใหบริการเพ่ิมเติม 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 
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รว
ม 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 22 12 3 2 2 2 6 49 

ควรปรับปรุงผูใหบริการ 1 7 - - 1 - 1 10 

อยากใหเพ่ิมจํานวนผูใหบริการ - 2 - - - - - 2 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 - - - - - - 2 

รวม 25 21 3 2 3 2 7 63 
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ช่ืนชมบริการในภาพรวม 

1. บุคลากรใหความชวยเหลือด ี

2. เจาหนาท่ีนารัก สุภาพ 

3. ยิ้มแยมแจมใส มีใจบริการ 

4. บุคลากรใหบริการดวยความเต็มใจอยางดี 

5. บุคลากรสวนใหญมี service mind เต็มใจใหบริการ ตอบคําถามดวยอัธยาศัยอันดี  

6. บุคลากรใหบริการรวดเร็วทันใจ  อัธยาศัยดี และมีความเปนมืออาชีพ 

7. บุคคลากรนารักทุกคน ประทับใจ 

8. เจาหนาท่ีสุภาพมาก ขอความชวยเหลือไดท้ัง online และ onsite หากไมไดรับผิดชอบก็จะ

ประสานงานให 

9. บุคลากรใหบริการดี ชวยแกไขปญหาไดดี 

10. ผูใหบริการพูดจาดี 

11. เจาหนาท่ีตอบคําถามไดชัดเจน แตอาจจะใชเวลารอนิดหนอย (ชองทาง online) 

12. บุคลากรสามารถสื่อสารกับผูรับบริการไดดี 

13. ผูใหบริการอัธยาศัยดีมาก 

14. บุคลากรหาหนังสือและวารสารท่ีตองการใชบริการไดอยางรวดเร็ว 

15. บุคลากรใหคําแนะนําเปนอยางดีเก่ียวกับขอสงสัยตาง ๆ 

16. บุคลากรนารักและมีใจในการใหบริการ 

17. เจาหนาท่ีหอกลางบริการดีมากๆๆๆ สภาพแวดลอมก็ดีมากๆๆๆ สะอาดมากเลยคะ อยากใหรักษา

มาตรฐานนี้ไวตลอดๆๆๆไปเลยคะ ประทับใจมาก 

18. เจาหนาท่ีใหบริการดี 

19. บุคลากรใหความใสใจในคําถามผูรับบริการ และชวยแกปญหาการใชงานออนไลนไดจริง 

20. เจาหนาท่ีใหความใสใจผูรับบริการ ตอบคําถามดี 

21. ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี เจาหนาท่ีนารักและเต็มใจใหบริการมากมากครับ 

22. บุคลากรมีความกระตือรือรนดี มีความเชี่ยวชาญ 

23. บุคลากรมีความใสใจผูใชบริการดีมาก 

24. เจาหนาท่ีใจดีมาก คอยใหความชวยเหลือ 

25. บุคลากรใหความชวยเหลือดี 

26. เจาหนาท่ีบริการดวยความสุภาพเรียบรอย จุดท่ีเคยใชบริการ หองคนควาหนังสือดานสังคมศาสตร 

และ TIC เจาหนาท่ีใหบริการดีเยี่ยม และชวยสืบคนรวมถึงจัดเตรียมหนังสือไดอยางรวดเร็ว 

27. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย 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. เจาหนาท่ีใหคําแนะนําดี มีความเต็มใจใหบริการดี 

36. เจาหนาท่ีมีจิตใหบริการดีมาก 

37. บุคลากรเต็มใจบริการ เปนมิตร 

38. บุคลากรชวยเหลือและตอบคําถามไดรวดเร็ว สามารถดําเนินการได 

39. บุคลากรวาจาเรียบรอย 

40. ผูใหบริการมีการตอบสนองตอคําถามตาง ๆ รวดเร็ว 

41. ผูใหบริการมีอัธยาศัยดี ใหคําแนะนําไดเปนอยางดี 

42. เคยใชบริการครั้งนึงเพราะทําของหาย พ่ีท่ีชั้น 1 พูดดีใหบริการดีมาก ประทับใจครับ อยากใหรักษาไว 

43. บุคลากรใหบริการดานการสอบถามขอมูลดี 

44. บุคลากรบริการดี แกปญหาไดตรงจุดกับปญหาท่ีพบเจอ 

45. บุคลากรยิ้มแยม เต็มใจบริการดีมาก 

46. บุคลากรมีความกระตือรือรน แสดงความตองการอยากชวยผูใชบริการอยางดี 

47. บุคลากรมีทาท่ีเต็มใจ พรอมใหบริการ หรือสอบถามขอมูลได 

48. บุคลากรใหขอมูลชวยเหลือเรื่องตาง ๆ ไดดี 

49. ผูใหบริการสุภาพมาก ๆ 

 

ควรปรับปรุงผูใหบริการ 

1. ผูใหบริการบางทานพูดกับนิสิตไมสุภาพ นํ้าเสียงหวนสั้น กระโชกโฮกฮาก เหมือนไมเต็มใจบริการ 

2. บุคลากรโซนยืม DVD ภาพยนตร บางคนพูดจาหวน สีหนาบึ้ง 

3. บุคลากรบางคนมีพฤติกรรมไมคอยสุภาพขณะใหบริการ 

4. อยากให Call Center ประชดประชันนอย ๆ 

5. บุคลากรดุมาก 

6. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของผูใหบริการใหเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

7. อยากใหบุคลากรใหเกียรติและเปนมิตรตอนิสิตมากกวานี้ 

8. อยากใหผูใหบริการมีกิริยาสํารวมมากข้ึนในฐานนะท่ีเปนผูใหบริการ 

9. อยากใหบุคลากรสื่อสารแบบไมใชนํ้าเสียงหวน สุภาพมากข้ึน 
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10. เจาหนาท่ีผูหญิงผิวขาว สูงประมาณหนึ่ง และเจาหนาท่ีผูหญิงผมสีนํ้าตาลทองประบา สีหนาไม

ตอนรับแขก เหมือนตองขอใหใหบริการ ควรปรับปรุงอยางถึงท่ีสุด หากยังปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป

เกรงวาภาพลักษณของเจาหนาท่ีของหอสมุดกลางฯ จะดูแยมากในสายตาของผูมาใชบริการ 

 

อยากใหเพ่ิมจํานวนผูใหบริการ 

1. อยากใหมีบุคลากรมากกวานี้ 

2. อยากใหมีเจาหนาท่ีประจําจุดทุกชั้น 

 

การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

1. บุคลากรใหความชวยเหลือดี แตมีจํานวนไมมากท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 

2. อยากใหมี staff ท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษไดเพ่ิมมากข้ึน 

 

6.4 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานบริการตาง ๆ เพ่ิมเติม 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 

นิส
ิตบั

ณ
ฑ

ิตศึ
กษ

า 

นิส
ิตป

ริญ
ญ

าต
รี 

อา
จา

รย
/น

ักวิ
จัย

 

นิส
ิตเ

กา
 

สม
าช

กิร
าย

ป 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

บุค
ลา

กร
จุฬ

าฯ
 

รว
ม 

บรกิารยมื-คืน-ใชทรัพยากรสารสนเทศ 3 4 1 2 - - - 10 

การประชาสัมพันธ 5 3 - - - - - 8 

เสนอแนะบริการเพ่ิมเตมิ 2 4 - - 1 - - 7 

เว็บไซตใชงานยาก 3 2 1 - - - - 6 

การเผยแพรบันทึกการฝกอบรม 3 1 - - - - 1 5 

บริการตอบคาํถาม 3 1 - - - - - 4 

ช่ือชมบริการในภาพรวม 3 - - - - - - 3 

อยากใหจัดทําคูมือและวิธีการใชตาง ๆ เปน 2 ภาษา 3 - - - - - - 3 

การเสนอซื้อหนังสือ 1 - - - 1 - - 2 

การจองหนังสือ - - - 1 - - 1 2 

หองคนควากลุม - 2 - - - - - 2 

การจัดอบรม 1 - - - 1 - - 2 

รวม 27 17 2 3 3 - 2 54 
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บริการยืม-คืน-ใชทรัพยากรสารสนเทศ 

1. อยากใหมีบริการอานหนงสือทาง online ได โดยหองสมุดคิดอัตราบริการท่ีเหมาะสม จะดีมาก 

2. อยากใหจํานวนการยืมและระยะเวลาในการยืมเพ่ิมมากข้ึน เทียบกับท่ีอ่ืนแลว ท่ีนี่ยืมไดจํานวนและ

ระยะเวลานอย 

3. อยากใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดมีตอเนื่องแมจะหมดชวงโควิดแลว 

4. นาจะยืมหนังสือตามหองสมุดคณะโดยผานสวนกลางได 

5. อยากใหสามารถใชงานบริการยืม คืน คนควาขอมูลไดสะดวก และเขาใจวิธีงาย 

6. อยากใหหนังสือท่ีใหบริการ scan on demand มีมากกวานี้ บางเลมไมสามารถใชบริการนี้ได 

7. ระบบการยืมหนังสอืออนไลนใชงานคอนขางยาก หากเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

8. อยากใหมีแจงเตือนการตออายุเพ่ือยืมหนังสือดวยตนเอง 

9. อยากใหบริการ stack หยิบและยืมไดตามเวลาเปด-ปดของหองสมุด โดยเฉพาะตอนเปด 24 ชั่วโมง 

10. ชอบบริการการคนหาหนังสือ ทําใหหาหนังสือไดงายดี 

 

การประชาสัมพันธ 

1. ขาวสารตาง ๆ ไมคอยมีการ update 

2. ควรประชาสัมพันธออนไลนอยางท่ัวถึงมากข้ึน โดยเฉพาะกับกลุมนิสิตบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหไดใช

ทรัพยากรหองสมุดไดเทาเทียมกับนิสิตปริญญาตรี 

3. ขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 

4. อยากใหมีการประชาสัมพันธสื่อใหม ๆ ทางอีเมลเหมือนการเตือนใหคืนหนังสือจะดีมาก 

5. อยากใหเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธเก่ียวกับการอบรมตางๆ ทางออนไลนมากข้ึน 

6. อยากใหประชาสัมพันธถึงวิธีการเขาถึงสื่อมัลติมีเดีย มีการประชาสัมพันธท่ีชัดเจนและเขาใจงาย 

7. อาจจะมีการประชาสัมพันธเว็บไซตของสํานักวิทยทรัพยากรมากข้ึน เนื่องจากอาจมีผูท่ีไมทราบ

เว็บไซต 

8. ควรมีการประชาสัมพันธหนังสือท่ีนาสนใจผานชองทางตาง ๆ 

 

เสนอแนะบริการเพ่ิมเติม 

1. อยากใหอํานวยความสะดวกตอการวิจัยของบุคลากรวิชาการมากกวานี้ โดยเฉพาะการจัดทําหรือ

จัดหาเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการทําวิจัยภาคสนาม เชน  อุปกรณอัดเสียงหรือแพลตฟอรมสําหรับการ

สัมภาษณทางออนไลน 

2. ตองการใหเว็บไซตหอสมุดมีชองทางเพ่ือแจงการรองขอการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ โดยตรง 

3. ควรขยายเวลาการตออายุสมาชิกในชวงโควิด เนื่องจากสมาชิกไมสามารถไปใชบริการท่ีสถานท่ีได 

4. อยากใหมีบริการดูและจองโตะของหอกลางผานแอพ CUNEX วามีโตะไหนยังวางอยู 
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5. อยากใหมี application ท่ีใชงานงายและเขาถึงงายกวานี้ 

6. อยากใหหอกลางเปนท่ีท่ีนิสิตท่ีไปใชบริการคนเดียวก็สามารถใชเปนสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนในการ

เรียนและทํางานอยางสะดวกและสบายใจไดดวย เพราะตอนนี้รูสึกวามันเหมาะจะไปกับเพ่ือน ไปเปน

กลุมมากกวา ไปคนเดียวแลวบางทีก็อึดอัด แตก็ตองการสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียน

เหมือนกัน (โดยเฉพาะยิ่งเม่ือเปนนิสิตท่ีไมไดมีกลุมเพ่ือนไวเรียนและอานหนังสือดวยกันและ

สภาพแวดลอมท่ีพักอาศัยไมไดสนับสนุน) 

7. อยากใหจัดมุมหนังสือขายดีของแตละสํานักพิมพ เพ่ือใหมีหนังสือท่ีทันสมัยเขามา ทันเหตุการณมาก

ข้ึน เชน หนังสือพัฒนาตนเอง 

 

เว็บไซตใชงานยาก 

1. เว็บหนาแรกท่ีใหเขาไปคนหาหนังสือและ journal ใชงานยาก รุนเกาใชงานงายกวา 

2. อยากใหเว็บไซตใชงานงายข้ึน เพราะมีตัวหนังสือเยอะไป อาจใช icon ประกอบ 

3. อยากใหปรับหนาตา Online Service ของ Website ใหใชงานงายมากข้ึน ใหหนาตาสวยงามและ

ทันสมัยยิ่งข้ึน 

4. UI UX ของ web สามารถทําใหสะดวกและใชงานงายกวานี้ได  

5. เว็บไซตใชงานยาก ไมรูวาตองใชเว็บไหนในการทําอะไร ถึงมีแหลงความรูท่ีซ้ือมาจํานวนมาก แต

เขาถึงไมเปนก็ศูนยเปลา 

6. อยากใหใชทรัพยากรฯ ออนไลนงายกวานี้ หนาเว็บใชงานยาก ตอง link ไปหลายเว็บกวาจะเปดอาน 

paper ได 

 

 

การเผยแพรบันทึกการฝกอบรม 

1. นําเนื้อหาการอบรมตาง ๆ ข้ึนเผยแพรบน YouTube และ Facebook 

2. อยากใหมีวิดิโออบรมเรื่องการคนหาสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสในหองสมุดท่ีนิสิตสามารถคนหา

และดูไดดวยตนเอง 

3. อยากใหมีวีดีโอใหคําแนะนําการใชงานแบบออนไลน, คลิปการแนะนําการใชงานท่ีเปนประโยชน 

4. อยากใหมีการเผยแพรวีดิโอบันทึกการอบรมการสืบคนฐานขอมูลท่ีหอสมุดกลางใหบริการอยู เพราะ

บางครั้งอยากเรียนแตไมสามารถเขาเรียนได หรือหากไมสามารถทําได ควรจัดอบรมมากกวาปละ 1 

ครั้ง 

5. อยากใหเผยแพรวีดิโอสอนใชงานเว็บไซตตาง ๆ ท่ีหอสมุดกลางมี (นาจะหมายถึงพวกฐานขอมูล 

ตาง ๆ) เพราะมีเยอะมาก แตไมรูวาแตละเว็บใชอยางไร ใชทําอะไร 
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บริการตอบคําถาม 

1. อยากใหมีชองทางการประสานและชวยเหลือของเจาหนาท่ีในกรณีท่ีไมมีวารสารฉบับเต็มในฐานขอมูล

หรือจําเปนตองจายเงิน 

2. เพ่ิมชองทางการสื่อสาร การติดตอประสานงาน ถาม-ตอบ กับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือปฏิบัติ

หนาท่ีในแตละวัน โดยระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบไวดวย เพ่ือใหประสานงานไดถูกตอง ถูกคน ถูก

เวลา 

3. อยากใหมีการตอบปญหาแบบ real time ในชวงเวลาทําการ 

4. อยากใหมีชองทางการติดตอแบบออนไลนเพ่ิมข้ึน เชน video call หรือลักษณะอ่ืน ๆ 

 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 

1. ติดตอสอบถามใหคําแนะนําไดรวดเร็ว ท้ังท่ีในหองสมุดเองและแบบออนไลน 

2. ใหบริการตอบคําถามผานทาง Facebook และ Line ไดรวดเร็วดีมาก 

3. บริการตอบคําถามทาง chat ดีมาก 

 

 

อยากใหจัดทําคูมือและวิธีการใชตาง ๆ เปน 2 ภาษา 

1. อยากใหทําวิธีใชตาง ๆ เปนสองภาษา มีภาษาอังกฤษดวย เพ่ือใหนิสิตตางชาติสามารถใชบริการได 

2. อยากใหขอมูลทุกอยางมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ 

3. อยากใหคูมือการใชตาง ๆ มีเปนภาษาอังกฤษ 

 

การเสนอซ้ือหนังสือ 

1. อยากใหมีระบบเสนอซ้ือหนังสือ และดูสถานะของการอนุมัติไดวาสั่งซ้ือหรือไม และจัดซ้ือใหไดทัน

กาลกับชวงท่ีนิสิตตองการใช 

2. ไมแนใจวาการเสนอหนังสือไดรับการตอบรับหรือไม เพราะเคยเสนอชื่อหนังสือแตก็ไมเห็นหนังสือท่ี

เสนอ อาจเพราะมีปจจัยอ่ืนประกอบ หากมีการตอบกลับผูเสนอจะดีมาก 

 

การจองหนังสือ 

1. หนังสือท่ีมีการจอง แตไมสามารถติดตามได ควรมีมาตรการเด็ดขาด และไมควรตอบสงๆ แบบไมใสใจ 

สตาฟควรติดตามและทําหนาท่ีอยางเต็มท่ี ผูรับบริการสามารถเขาใจไดอยูแลว  ในกรณีของผม จอง 

A Midsummer Night’s Dream : A critical guide จองมาเปนปแลว พอสอบถามก็ตอบวา ไม

ทราบ ๆ ใหรอ 



66 

4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ  

2. อยากใหมีระบบการจองหนังสือตอจากผูอ่ืน ท่ีพอผูท่ียืมไปกอนเอาหนังสือมาคืนแลว จะมีการสงอีเมล

แจงใหผูจองคนตอไปมารับหนังสือ เพราะตอนนี้เหมือนตองตรวจสอบสถานะเอง 

 

หองสัมมนากลุม 

1. ควรเปดใหใชหองประชุมกลุมไดแลว ตองอยูกับ covid ใหได 

2. ควรเปดใหใชหอง group study 

 

การจัดอบรม 

1. อยากใหมีการจัดอบรมออนไลนใหนิสิตตลอดป 

2. อยากใหอบรมการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกสเนื่องจากมีหนังสือท่ีสนใจ แตไมรูวาสมาชิกรายปสามารถ

ยืมไดหรือไม ตองดําเนินการอยางไร ไมทราบวามีidและpassword หรือไม 
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6.5 ความคาดหวังและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม

เพ่ิมเติม 

 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 

นิส
ิตบั

ณ
ฑ

ิตศึ
กษ

า 

นิส
ิตป

ริญ
ญ

าต
รี 

อา
จา

รย
/น

ักวิ
จัย

 

นิส
ิตเ

กา
 

สม
าช

กิร
าย

ป 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

บุค
ลา

กร
จุฬ

าฯ
 

รว
ม 

บริการปลั๊กไฟ 9 6 1 1 - - 1 18 

การปรับปรุงโตะและเกาอ้ี 6 10 - - - - 1 17 

การปรับอุณหภมู ิ 3 10 - - 1 - 2 16 

มาตรการคัดกรอง Covid 1 4 - 2 2 - 2 11 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 5 2 1 - - 2 1 11 

เสนอแนะดานพ้ืนท่ีน่ังอาน/ทํากิจกรรม 1 6 3 - - - - 10 

ดานจุดยมื-คืนหนังสือ 2 3 - 1 - - 1 7 

ดานสภาพแวดลอมและการตกแตงโดยรวม 1 3 - 1 1 - - 6 

ดานจุดบริการถายเอกสาร 4 1 - 1 - - - 6 

ดานหองน้ํา 1 3 1 1 - - - 6 

ดานอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi 3 2 - - - - - 5 

ดานการจําหนายอาหาร 3 - 1 - - - - 4 

ดานแสงสวาง 1 2 - - - - 1 4 

ดานจุดท้ิงขยะ - 3 - - - - - 3 

ดานตูน้ําดืม่ 1 1 - - - - 1 3 

ดานท่ีจอดรถ 2 - - 1 - - - 3 

ดานหองสัมมนากลุม 2 - - - - - - 2 

ดานคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ - 1 - - - - - 1 

ดานตูฝากของ 1 - - - - - - 1 

ดานหองอาบน้ํา - 1 - - - - - 1 

รวม 46 58 7 10 4 2 10 135 
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บริการปล๊ักไฟ 

1. อยากใหปลั๊กไฟมีใหบริการเปน area ท่ีสอดคลองกับขอกําหนดอาคารและการอพยพหนีไฟ 

2. ไมมีปลั๊กสามตาใหบริการมากเทาท่ีควร 

3. จุดเสียบปลั๊กชั้น 5 มีไมเพียงพอ 

4. เพ่ิมบริการใหยืมปลั๊กพวงหรือปลั๊กสามตา สําหรับโตะท่ีไมไดอยูใกลกับจุดท่ีสามารถใชปลั๊กจาก

คอมพิวเตอรไดโดยตรง 

5. อยากใหมีปลั๊กพวงใหบริการ หรือมีจุดเสียบปลั๊กไฟเพ่ิมข้ึน 

6. จุดเสียบปลั๊กชั้น 5 มีไมเพียงพอ 

7. อยากใหเพ่ิมจุดเสียบปลั๊กไฟ 

8. อยากใหเพ่ิมจุดเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรโนตบุค 

9. มีปลั๊กใหเสียบเยอะ ๆ 

10. ท่ีนั่งชั้น 4 และ 5 ท่ีนั่งเดี่ยว นาจะมีปลั๊กไฟใหสามารถเสียบได 

11. บางโตะไมมีท่ีเสียบปลั๊ก 

12. ควรมีจุดเสียบปลั๊กไฟท่ีโตะ หรือมีปลั๊กพวง 

13. พ้ืนท่ีบริการบางจุดไมมีปลั๊กไฟ โดยเฉพาะชั้น 5 

14. อยากใหมีปลั๊กพวง เมาส คียบอรด หูฟง ใหยืม 

15. มีปลั๊กเสียบมากกวานี้ 

16. จุดใหบริการปลั๊กไฟมีไมพอ โดยเฉพาะจุดท่ีเปนโตะสําหรับนั่งคนเดียว 

17. อยากใหเพ่ิมปลั๊กไฟใหมีทุกท่ีนั่ง ทุกโตะ 

18. อยากใหมีปลั๊กเยอะกวานี้ 

 

การปรับปรุงโตะและเกาอ้ี 

1. อยากไดท่ีนั่งแบบเดี่ยวท่ีมีคอกเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในชวงสอบ 

2. มีเกาอ้ีท่ีนั่งสบายมากข้ึนนั่งทํางานไดนานๆแลวไมปวดหลัง 

3. อยากใหเกาอ้ีเปนแบบท่ีมีเบาะนั่ง และท่ีพิงหลังแบบนุม ๆ 

4. เกาอ้ีบางตัวสภาพไมคอยดี โดยเฉพาะชั้น 4 

5. โตะ เกาอ้ี ชํารุดคอนขางมาก 

6. ควรเปลี่ยนอุปกรณ โตะ ท่ีเกา หรือชํารุด 

7. เคยเสนอไปวาอยากใหปรับโตะอานหนังสือเปนขนาดเล็กลง เพ่ือใหสามารถนั่งไดโตะละ 1 คน โตะ

หลายตัวในปจจุบันมีขนาดใหญ เอ้ือใหมีการนั่งกันเปนกลุม และเม่ือคนนั่งกันเปนกลุมก็มักจะคุยกัน 

8. อยากใหเปลี่ยนเกาอ้ีเปนแบบท่ีเหมาะกับการนั่งนานๆ 
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9. เกาอ้ีบางจุดก็นั่งแลวยิ่งปวดหลัง อาจเพราะไมพอดีกับความสูงโตะและยังไมสงเสริมการนั่งอยางถูก

หลัก ergonomic 

10. อยากไดเกาอ้ีท่ีนั่งสบายมากยิ่งข้ึน 

11. เกาอ้ีนั่งไมสบาย นั่งนาน ๆ ไมได 

12. เกาอ้ีควรสัมพันธกับความสูงของโตะ และมีขนาดเบาะนั่งพอเหมาะ 

13. อยากใหเพ่ิมโตะอานหนังสือเดี่ยวมากข้ึน 

14. ควรมีเกาอ้ีนอนบริการเชนเดิมท่ีชั้น 1-2 

15. เกาอ้ีและโตะบางชวงเวลามีความขาดแคลน 

16. บางครั้งมีโตะวาง แตไมมีเกาอ้ี เนื่องจากโตะอ่ืนเอาไปใช 

17. อยากใหเกาอ้ีนั่งสบายกวานี้ 

 

การปรับอุณหภูมิ 

1. ระบบทําความเย็นไมสม่ําเสมอ 

2. ปรับใหอุณหภูมิชั้น 1 ใหเย็นข้ึน 

3. แอรทํางานไดอุณหภูมิท่ีไมสม่ําเสมอ 

4. เครื่องปรับอากาศชั้น 1 ไมเย็น บางวนัรอน 

5. อุณหภูมิรอนมากทุกชั้น 

6. อยูนานๆ แลวหนาว 

7. การควบคุมอุณหภูมิภายในยังไมคอยดี 

8. อุณหภูมิเย็นไป อยากใหควบคุมอุณหภูมิมากข้ึน 

9. ชั้น 4-5 คอนขางรอน แอรไมท่ัวถึง 

10. บางจุดรอนก็อับและรอนเหมือนแอรมาไมถึง เชน บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ท่ีเปนโตะไม 

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 เกาอ้ี ท่ีใชอานหนังสือ บริเวณท่ีจับประตู ท่ีกดลิฟท รวมถึงฆาเชื้อระบบปรับอากาศ 

(เทาท่ีเปนไปได)  

2. มาตรการปองกันโควิดดี 

3. สเปรยลางมือท่ีลิฟทไมเหนียวเหนอะหนะดี 

4. แตในบริเวณอานหนังสือ มีผูใชบริการบางคนถอดหนากากอนามัยออก  

5. เนื่องจากการระบาดของโควิด19 กังวลการสัมผัสประตูเพ่ือเปด (ยกเวนประตูเขาอาคารท่ีเปนบาน

เลื่อนเซนเซอร) 

6. ควรเครงครัดในมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ covid 

7. มีมาตรการปองกันการแพรระบาดในระดับมาตรฐาน 

8. ควรปรับปรุงจุดวัดอุณหภูมิใหสะดวกและรวดเร็วกวานี้ 

9. ควรมีการตรวจประวัติการฉีดวัคชีนวิธีอ่ืนท่ีไมตองแสดงทุกครั้งท่ีเขาท้ังท่ีไดแสดงไปแลวในวันนั้น เชน 

ติดสติ๊กเกอร 

10. อยากใหการตรวจวัคซีนมีวิธีท่ีดีกวาการตรวจทุกครั้งท่ีเขา ท้ังท่ีเคยตรวจไปแลว 

11. การตรวจประวัติการฉีดวัคซีนไมมีประโยชน ควรยกเลิก 

 

ช่ือชมบริการในภาพรวม 

1. ชอบมาเรียนออนไลนท่ีหอสมุดมาก สถานท่ีเหมาะสม ขอบคุณท่ีมีสถานท่ีแบบนี้ใหบริการ 

2. มีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ มีระบบ 

3. สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกดี 

4. หอกลาง สะอาด ถูกสุขลักษณะอยูสม่ําเสมอ มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะแกการอานหนังสือและคนควา

ขอมูล 

5. ประทับใจจุดบริการนํ้าดื่ม และบริการหองนํ้า สะอาดและมีเจาหนาท่ีดูแลอยูตลอดเวลา 

6. สภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีมีความสะอาดและเหมาะแกการเปนหองสมุด 

7. สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑดี 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกอยูในเกณฑดี 

9. สิ่งอํานวยความสะดวก ครบ และสภาพแวดลอมเงียบสงบเหมาะแกการหาขอมูล 

10. ประทับใจท่ีมีการแจงจํานวนผูติด covid ท่ีมาใชบริการหอสมุด 

11. ประทับใจท่ีมีมาตรการคัดกรอง covid ผูเขาใชบริการ 
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เสนอแนะดานพ้ืนท่ีนั่งอาน/ทํากิจกรรม 

1. อยากใหปรับปรุงคุณภาพวัสดุอุปกรณหองสืบคนสําหรับกลุมยอย เพราะมีอุปกรณชํารุด 

2. เพ่ิมจุดนั่งแบบบริเวณชั้น 1 ใหมากข้ึน 

3. ท่ีนั่งในชวงสอบและชวงท่ีมีผูใชบริการจํานวนมากมีจํานวนไมคอยเพียงพอ 

4. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีในการนั่งเพ่ือพักผอนใหมากข้ึน 

5. อยากใหมีท่ีนั่งอานหนังสือนอกอาคารหรือในสวน 

6. อยากใหเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีสามารถนอนพักผอนไดใหมากข้ึนในชวงท่ีเปด24ชั่วโมง 

7. ท่ีนั่งนอย เกาอ้ีนอย 

8. ชวงสอบไมคอยมีท่ีนั่ง 

9. อยากใหมี co-working space เพ่ิมมากข้ึน 

10. อยากใหหองประชุมชั้น 2 เก็บเสียง เพราะตอนใชแลวตองพูดคุยเสียงดัง รูสึกเกรงใจคนท่ีนั่งอานชั้น 2 

 

ดานจุดยืม-คืนหนังสือ 

1. อยากใหมีเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติมากกวานี้ และควรติดตั้งไวภายนอกหองสมุด 

2. Book drop ใชบริการไดสะดวก 

3. อยากใหมีเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติท่ีชั้น 4 

4. อยากใหมีจุดยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติทุกชั้น 

5. เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติใชงานยาก 

6. มีจุดบริการยืม/คืนหนังสือมากกวานี้ 

7. เพ่ิมจํานวนตูคืนหนังสือตามสถานท่ีตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

 

ดานสภาพแวดลอมและการตกแตงโดยรวม 

1. ใจจริงชอบตูหนังสือไมแบบเกา ดูทนทานดี 

2. บรรยากาศชั้นบนอึมครึม ทําใหไมมีแรงบันดาลใจ 

3. นาจะมีสิ่งดึงดูดใหเขาหองสมุด หรือปายบอกทิศทางมากกวานี้ 

4. ชั้น 2 ดูคอนขางเกา 

5. บางชั้นดูไมนาใชงาน ดูโบราณ โดยเฉพาะชั้นท่ีมีหนังสือ 

6. บันไดชันและสูง หาลิฟและทางลาดไมเจอ ไมสะดวกตอคนพิการและคนใชวีลแชร 
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ดานจุดบริการถายเอกสาร 

1. รานถายเอกสารปดไปแลว ทําใหลําบากมาก 

2. ตองการรานถายเอกสารภายในหองสมุด 

3. อยากใหเครื่องถายเอกสารใชงานไดงายกวานี้ 

4. ชวงสอบมีผูใชบริการสแกนและพิมพหนาแนน อยากใหมีการจัดหองสําหรับใหบริการโดยเฉพาะ แยก

สําหรับนิสิตกับบุคลลภายนอก เพ่ือไมใหปะปนกันและมีจุดใหบริการจํานวนมากพอ 

5. อยากใหมีรานถายเอกสารใหบริการภายในหองสมุด 

6. อยากใหมีจุดบริการแบบ fast print เพ่ิมมากข้ึน 

 

ดานหองนํ้า 

1. หองนํ้าแคบไปนิด แตสะอาดดี 

2. หองนํ้าชั้นท่ีมีผูใชบริการมากมีกลิ่น อยากใหทําความสะอาดถ่ีกวานี้ 

3. หองนํ้าชั้นลางมีกลิ่น ชั้นอ่ืนไมมีปญหา 

4. บางชั้น ไมมีสบูในหองนํ้า/สบูหมดแลวไมมีมาเติมใหทันตอการใชงาน 

5. อยากใหปรับปรุงหองนํ้าใหสวยงามทันสมัย 

6. หองนํ้าชั้น 5 ไมคอยสะอาด 

 

ดานอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi 

1. สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุม แตไมเสถียร 

2. สัญญาณไวไฟใหมีความเสถียรข้ึน 

3. Wi-Fi ไมคอยเสถียรในบางพ้ืนท่ี 

4. อินเทอรเน็ตคอนขางจะลมบอย บางครั้งก็เชื่อมตอไมได อยากจะใหปรับปรุงในสวนนี้ 

5. อยากใหปรับปรุงเรื่องความเสถียรของอินเทอรเน็ต 

 

ดานการจําหนายอาหาร 

1. เพ่ิมตูกด "เตาบิน" อีกสักตู จะประหยัดเวลาในการรอคิว 

2. ควรเพ่ิมรานขายอาหารเพ่ือใหผูใชบริการมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกซ้ืออาหารวาง

รับประทาน 

3. อยากใหมีอาหารวาง พรอมจําหนายในบริเวณใกลเคียงใหผูใชบริการ สะดวกมากข้ึน 

4. อยากใหมีการเติมสินคาในตูขายสินคาตลอดเวลา 
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ดานแสงสวาง 

1. ไฟบางท่ีสวางจาจนเกินไปจนผูใชบริการรรูสึกแสบตา 

2. ชั้น 4-5 ไฟไมคอยสวาง ไมเหมาะกับการอานหนังสือ 

3. แสงสวางเพียงพอ 

4. อยากใหคํานวณเรื่องแสงสวางในหองสมุดใหเหมาะกับการใชสายตาในการอานหนังสือ 

 

ดานจุดท้ิงขยะ 

1. ถังขยะบางชั้นไมไดเปนแบบแยกขยะ 

2. ชวง 24 ชั่วโมง ขยะลนถัง อยากใหมีการทําความสะอาด/เก็บถ่ีข้ึน 

3. อยากใหมีจุดแยกขยะท่ีชั้น 2 เหมือนชั้น 1 

 

 

ดานตูนํ้าดื่ม 

1. ตูนํ้าดื่มยังมีนอยเกินไป อยากใหมีทุกชั้น 

2. อยากใหมีตูนํ้าดื่มทุกชั้น 

3. อยากใหตูกดนํ้าเปลี่ยนเปนแบบทันสมัยทุกชั้น 

 

ดานท่ีจอดรถ 

1. อยากใหมีท่ีจอดรถชั่วคราวใหสมาชิกท่ีมาใชบริการ โดยคิดคาจอดรถรายชั่วโมง 

2. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถมอเตอรไซค 

3. อยากใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูรับบริการ 

 

ดานหองสัมมนากลุม 

1. อยากใหเปดหองคนควากลุม 

2. อยากใหมีหองสัมมนากลุมสําหรับพูดคุยกันใหบริการ เพ่ือท่ีจะใหพ้ืนท่ีนั่งอานเงียบมากข้ึน 

 

ดานคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 

1. คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนนอย 

 

ดานตูฝากของ 

1. ควรเพ่ิมบริการการใชตูลอคเกอรมากกวานี้ 
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ดานหองอาบนํ้า 

1. อยากใหมีหองอาบนํ้าใหบริการในชวงสอบ 

 

6.6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

กลุมความคาดหวัง / กลุมผูตอบ 

นิส
ิตบั

ณ
ฑ

ิตศึ
กษ

า 

นิส
ิตป

ริญ
ญ

าต
รี 

อา
จา

รย
/น

ักวิ
จัย

 

นิส
ิตเ

กา
 

สม
าช

กิร
าย

ป 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

บุค
ลา

กร
จุฬ

าฯ
 

รว
ม 

การใชเสียงในพ้ืนท่ีน่ังอาน 2 2 - 1 - - 2 7 

ดานการประกาศเสียงตามสาย 2 1 - - - - - 3 

เสนอแนะดานอ่ืน ๆ 1 - 1 - - - 1 3 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม - 1 - - - - 1 2 

ดานการจองท่ีน่ัง - - 1 - - - 1 2 

ดานเว็บไซต - 1 - - - - - 1 

ดานการตดิตอ 1 - - - - - - 1 

รวม 6 5 2 1 - - 5 19 

 

การใชเสียงในพ้ืนท่ีนั่งอาน 

1. บุคลากรชั้น 2 ควรมีความเขมงวด และกลาตักเตือนนิสิต ในกรณีรบกวนผูใชคนอ่ืนๆ ท่ีมากเกินไป 

2. นิสิตพูดคุยในหองสมุดเสียงดัง 

3. มีนิสิตจํานวนมากท่ีเรียนออนไลนในพ้ืนท่ีหองสมุด ทําใหเสียงดังมาก 

4. เม่ือกอนก็เขาไปใชบริการบอย แตหลังๆ ไมคอยอยากจะเขาไปนั่งอานหนังสือ เพราะผูใชบริการทาน

อ่ืนมักจะสงเสียงดังแมในชั้นท่ีหามใชเสียง เชน ชั้น 4 หรือ 5 เปนตน 

5. อยากใหกวดขันเรื่องผูใชบริการพูดคุยกันในชั้น 4 และ 5 

6. ชั้น 4-5 บางครั้งพบผูใชบริการคนอ่ืนเสียงดัง พูดไมหยุด อยากใหเจาหนาท่ีตักเตือนบาง ไมมีสมาธิใน

การอานหนังสือ 

7. อยากใหมีบุคคลากรคอยตักเตือนหากมีบุคคลใชเสียงในหองสมุด โดยเฉพาะชั้น 4-5 

 

ดานการประกาศเสียงตามสาย 

1. การประชาสัมพันธทางเสียงในกรณีฉุกเฉินตางๆ ผูประชาสัมพันธควรใชภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน 

(Standard English) เพ่ือความเขาใจของผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

2. เสียงประกาศถ่ีเกินไปทําใหขัดจังหวะการอานหนังสือ 

3. อยากใหการประกาศของหอกลางมีนอยกวานี้ เพราะเกิดการรบกวนและคิดวาเปนจํานวนท่ีไมจําเปน 
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เสนอแนะดานอ่ืน ๆ 

1. แบบทดสอบบางขอนาจะเปนทางเลือกใหตอบหรือไมตอบก็ได  เพราะตัวผูตอบเองไมเคยใชบริการ 

เชน หองคนควากลุม 

2. หนังสือบางเลมมีกลิ่นอับ ควรกําจัดกลิ่นของหนังสือ 

3. แบบสอบถามควรสั้นกวานี้ วัดผลเชิงปริมาณไมควรมีคําถามมาก 

 

ช่ืนชมบริการในภาพรวม 

1. ตองขอขอบคุณ ท่ีหอสมุดกลาง จุฬาฯ พยายามจะเปดใหบริการ ในเวลาปกติ และนอกเวลาราชการ 

แมในชวงสถานการณ โควิด-19 และหาหนังสือใหมๆมาใหบริการ ทําใหผูรับบริการมีความหวัง ไม

เหงา มีความสุข ในชวงท่ีตองทํางานท่ีบาน ท่ีไดยืมหนังสือดีๆ ไปอาน แกเครียด และใชเวลาวางใหมี

ประโยชน กับสาระท่ีไดจากหนังสือท่ีไดยืมไป 

2. ดีมากท่ีมีการเปลี่ยนไปใช EndNote 20 เพราะทันสมัย เหมาะสมมากท่ีจัดเตรียมโปรแกรมท่ีตองใช

งานเวอรชั่นลาสุดไวให 

 

ดานการจองท่ีนั่ง 

1. อยากใหพิจารณาเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติในการใชพ้ืนท่ีชั้น 1 ของนิสิต ท่ีมักจะท้ิงของจองโตะไว

เปนเวลานานเกิน 1 ชั่วโมง ควรจะใหผูอ่ืนไดมีโอกาสใชบาง 

2. อยากใหกวดขันเรื่องการวางของจองโตะ 

 

ดานเว็บไซต 

1. อยากใหแก pop up Facebook messenger ท่ีชอบ display ข้ึนมาแมวาจะกดปดแลวก็ยังเดง

ข้ึนมาอีก 

 

ดานการติดตอ 

1. ติดตอยาก 
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4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

 

 การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับสํานักงานฯ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 16 – 31 มีนาคม 

2565 โดยมีสถาบันท่ีตอบแบบสํารวจกลับมา จํานวน 9 แหง 

 

 ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

1. ความพึงพอใจภาพรวมในการสรางความรวมมือกับสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

ชุดท่ี ระดับความพึงพอใจ 

1 มากท่ีสุด 

2 มากท่ีสุด 

3 มากท่ีสุด 

4 มากท่ีสุด 

5 มากท่ีสุด 

6 มากท่ีสุด 

7 มาก 

8 มาก 

9 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 

 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ยใน

ภาพรวมเรื่องการสรางความรวมมือกับสํานักงานฯ คือ 4.78 

 เม่ือใชเกณฑดังตอไปนี้ในการแปลความ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

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 ระดับนอยท่ีสุด 

 จะสามารถแปลความไดวา สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ มีความพึงพอใจใน

ระดับ “มากท่ีสุด” ในเรื่องการสรางความรวมมือกับสํานักงานฯ 
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2. ความคาดหวังตอการสรางความรวมมือระหวางหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ การยืมคืนระหวาง

หองสมุด ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ 

ความคาดหวังวาจะสามารถยืมคืนระหวางหองสมุด ของฐานขอมูลตางๆไดบาง 

2 มีระบบการยืมคืนระหวางหองสมุดท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

3 นาจะเพ่ิมชองทางการยืมคืนระหวางหองสมุดใหมากข้ึน 

4 การยืมคืนสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตอไดหลากหลายชองทาง 

5 การยืมคืนระหวางหองสมุดดีมากสามารถใชบริการไดหลากหลายตรงกับความตองการของผูใช 

6 มีจํานวนจํากัด 

7 Much 

8 มีทรัพยากรท่ีทันสมัยโดยเฉพาะทรัพยากรประเภท e-book และมีหลายประเภท  ซ่ึงหากมีความ

รวมมือเกิดข้ึนแลวคาดหวังวาจะไดใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบัน 

9 มีการยืมทรัพยากรรวมกัน 

 

 สรุป สถาบันอุดมศึกษาที ่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญเห็นวาสํานักงานฯ มีความ

หลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศสูง และคาดหวังวาจะมีบริการยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที ่อยู ใน

ฐานขอมูลท่ีสํานักงานฯ บอกรับ 
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3. ความคาดหวังตอการสรางความรวมมือระหวางหองสมุด ดานความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนารวมกัน 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 ความรวมมือกับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีกิจกรรมอบรมสัมมนารวมกันในดานความ

รวมมือทางวิชาการ ท่ีเปนประโยชน 

ความคาดหวังวา จะมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2 มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน และควรจัดกิจกรรมการอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน รูปแบบอาจจะ on site หรือ online แลวแตสถานการณ 

3 ควรมีการจัดอบรมสัมมนารวมกัน 

4 มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานตาง ๆ ของผูปฏิบัติงานหองสมุด 

5 ทําใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันมีผลดีตอการใหบริการนักศึกษา 

6 มีความรวมมือทางวิชาการ มีการพัฒนารวมกันจะตองชองมีทางสืบคนมากข้ึน 

7 Much 

8 มีความรวมมือทางวิชาการรวมกัน เชน กิจกรรมอบรม/สัมมนา  

9 มีความรวมมือในการจัดซ้ือฐานขอมูลใชรวมกัน จะไดมีอํานาจตอรองกับบริษัท 

 

 สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญคาดหวังวาจะมีการจัดกิจกรรม

ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักงานฯ อยางสมํ่าเสมอ และอาจมีความรวมมือในดานการพัฒนา

ทรพัยากรสารสนเทศรวมกัน เชน การรวมกันบอกรับฐานขอมูล 
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4. ความคาดหวังตอการสรางความรวมมือระหวางหองสมุด ดานบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

บุคลากร 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 ความคาดหวังวา จะมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร  

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร การศึกษาดูงานของบุคลากรไปยังสถาบันท่ีสนใจ ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับสถานการณ 

3 ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนระหวางสถาบัน 

4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ิมชองทางในการติดตอประสานงาน 

5 ทําใหบุคลากรมีการรอบรูมากยิ่งข้ึน 

6 มีการแลกเปลี่ยนความรู บุคลากรจะไดมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

7 Much 

8 บุคลากรมีองคความรูและทักษะ ท่ีมีความชํานาญ หากมีการจัดกิจกรรม (ขอ 3) โดยบุคลากร

มารวมแชรแลกเปลี่ยนความรูกัน จะทําใหไดองคความเพ่ิมเติมมากข้ึน 

9 อยากใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในทุกงานของหองสมุด 

 

 สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญคาดหวังวาจะมีการจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรของแตละหองสมุดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรใน

เครือขายมีความรูเพ่ิมมากข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  

5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 อยากใหมีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร 

2 - 

3 - 

4 มีการใหบริการท่ีดีมากคะ ขอบคุณคะ  

5 ความรวมมือกันระหวางหองสมุดเปนสิ่งทีดีมากสมควรชวยเหลือกันมหาลัยใหญชวยเหลือ

มหาวิทยาลัยเล็กจะไดพัฒนาไปดวยกัน 

6 นาจะมีความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีชองทางหาความรูไดมากข้ึน 

7 It should be continued and followed up twice a year. 

8 - 

9 มีความรวมมือกันท้ังมหาวิทยาลัยในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดหาและการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

 

 สรุป สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการ สวนใหญเห็นวาอยากใหมีความรวมมือ

อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร และแลกเปลี่ยนหรอืใช

ทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน 
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4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาฯ 

 

การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของหองสมุดคณะ/สถาบันในเครือขาย Chulalinet รวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสาํรวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 9 – 23  มีนาคม 2565 โดยมีหัวหนาหองสมุดและ

บรรณารักษ / วิชาชีพสารสนเทศ จํานวน 13 ทาน ตอบแบบสํารวจกลับมา 

 

 ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน คิดเปน 

หัวหนาหองสมุด 8 61.54% 

บรรณารักษ / วิชาชีพสารสนเทศ 5 38.46% 

 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร  

 

ขอ คําถาม คะแนน (รอยละ) 

1 ทานพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากรระดับใด 89.23% 

2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใหบริการในสํานักงานวิทยทรัพยากร สามารถ

สนับสนุนการใหบริการของหองสมุดในเครือขาย Chulalinet 

90.77% 

3 เว็บไซตของสํานักงานวิทยทรัพยากร www.car.chula.ac.th สามารถใชเปน

แหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการใหบริการของหองสมุดในเครือขาย 

Chulalinet 

87.69% 

4 การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด OPAC ใชงานไดงาย 

สะดวก รวดเร็ว 

86.67% 

5 การสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของหองสมุด Single Search ใชงาน

ไดงาย สะดวก รวดเร็ว  

83.08% 

6 บริการสงหนังสือระหวางหองสมุด Book Delivery Service สามารถขอรับ

บริการไดสะดวก รวดเร็ว 

86.15% 

7 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เก่ียวกับระบบ

หองสมุดอัตโนมัต ิSierra 

89.23% 
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ขอ คําถาม คะแนน (รอยละ) 

8 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เก่ียวกับการลง

รายการทรัพยากรสารสนเทศ 

86.15% 

9 ความพึงพอใจตอการประสานงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร เก่ียวกับการ

ใหบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

87.69% 

10 ความพึงพอใจตอกฎเกณฑ / กฎระเบียบท่ีใชรวมกันในเครือขาย 

เชน  กฎเกณฑการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (จํานวน/ระยะเวลาในการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ) 

83.08% 

11 การจัดฝกอบรม และแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาชีพหองสมุด 92.31% 

12 การสนับสนุนบริการอ่ืนๆ เชน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการ

ใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และบริการ Video On Demand (WeTV) 

81.67% 

 

รวม 87.01% 

 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังของทานตอการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

1.  การใหบริการโดยภาพรวมของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 ดี 

3 หอสมุดกลาง จุฬาฯใหความใสใจ การใหคําแนะนําในการใหบริการกับผูใชทุกสถานภาพดอียูแลว 

4 ท่ีผานมา สํานักงานวิทยทรัพยากร มีการพัฒนาการบริการและดานตางๆ ท่ีดีข้ึน และดีข้ึนเรื่อย ๆ 

อยางดีเยี่ยมมาโดยตลอดดีแลวคะ 

5 - 

6 ดีมาก 

7 ใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลและการบริการดีมากคะ 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 ปจจุบันสํานกังานวิทยทรัพยากร เปนแหลงบริการท่ีดีในทุกๆดาน ไมวาจะดานบุคลากร สถานท่ี 

หรือ บริการตางๆ แตอาจจะมีขอจํากัดบางประการดวยเรื่องงบประมาณ หรือ สิ่งอํานวยบางอยาง

ท่ีอาจจะสามารถพัฒนาใหมีความทันสมัยมากข้ึนไดอีก 
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ชุดท่ี ความคิดเห็น 

13 โดยรวมใหความรวมมือแกหองสมุดตางๆไดดี เปนท่ีใหคําปรึกษาแกบรรณารักษตางๆและมีแหลง

สารสนเทศท่ีมาก 

 

2.  ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 มีทรัพยากรท่ีหลากหลายสาขา 

4 - 

5 - 

6 ดีมาก 

7 เพ่ิม E-books และเครือขาย Database ตาง ๆ 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 ทรัพยากรมีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว ชองทาง อาจซับซอนเล็กนอย 

13 โดยรวมครบทุกดานไมวาจะ E-book หรือสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

 

3.  ดานบริการตาง ๆ 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 ดีมาก 

7 ใหการอบรมในหัวขอท่ีทันสมัยและนาสนใจดี 

8 - 

9 - 

10 - 
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ชุดท่ี ความคิดเห็น 

11 - 

12 บริการหลากหลาย แต ผูใชยังไมคอยรูจักบริการดีๆ อีกหลายอยางอาจตองมีการประชาสัมพันธ

มากข้ึน 

13 - 

 

4.  ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในเครือขายหองสมุด Chulalinet 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน หองสมุดคณะฯ ใหคําแนะนํา  การชวยเหลือในการทํางานดีมาก

คะ 

4 - 

5 สํานักวิทยฯ ควรมีบทบาทมากข้ึนในการ กระตุน และสรางการมีสวนรวมใหหัวหนาหองสมุดคณะ

อ่ืนๆ ในการรวมการทํางานของเครือขาย ไมใชคณะทํางานกลุมเดิมๆ ท่ีเคยทํา ท้ังนี้เพ่ือเกิดการ

สรางสรรแนวคิด กิจกรรมใหมๆ 

6 ดีมาก 

7 เจาหนาท่ีมีการใหขอมูล พรอมท้ังสรุปสาระตาง ๆ ใหกับสมาชิกดีมาก 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 ใหการสนับสุนบุคลากรในเครือขายเปนอยางดี ประทับใจ 

13 ใหคําปรึกษาและใหความรวมมือในดานตางๆไดดีมาห 

 

 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 - 
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4.1.5 ผลสํารวจหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาฯ  

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

4 - 

5 - 

6 ดี 

7 ใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลและการบริการดีมากคะ 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 สํานักงานวิทยทรัพยากรไมไดบริการแคประชาคมจุฬาฯ ยังบริการเพ่ือสังคมดวยใจ 

13 - 
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4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง  

4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง 

 

การสํารวจความพึงพอใจผูสงมอบบริการจากภายนอก รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจออนไลน เก็บ

ขอมูลระหวางวันท่ี 7 – 31  มีนาคม 2565 โดยมีผูสงมอบบริการจากภายนอก จํานวน 23 ราย ตอบแบบ

สํารวจกลับมา 

 

ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

ขอ คําถาม คะแนน (รอยละ) 

1 รับทราบขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอยางครบถวน เหมาะสม และชัดเจน 92.17% 

2 มีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและเขาถึงไดงาย 90.43% 

3 การประสานงานของผูประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถให

ขอมูลไดชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว 

94.78% 

4 รับทราบขอมูล/ขอกําหนดของสํานักงานในการจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับผลิตภัณฑ

หรือบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

93.04% 

5 ข้ันตอน/กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง มีประสิทธิภาพ โปรงใส 95.65% 

6 การตรวจรับงานและเบิกจายเงินมีความถูกตองและรวดเร็วในดําเนินงาน 93.91% 

7 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานของผูรับเหมา/ผูสงมอบ มีความเหมาะสม 

เปนธรรม และไดรับการแจงกลับ 

95.65% 

รวม 93.66% 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 
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4.1.6 ผลสํารวจผูจัดจําหนาย ผูใหบริการภายนอก และผูรับจาง  

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

8 - 

9 เจาหนาท่ีบริการดีมากคะ มีมุมกาแฟ ดวยคะ 

10 - 

11 - 

12 - 

13 ปจจุบันทางภาครัฐไดมีมติและอนุญาตการลงลายชื่ออิเล็กทรอนิกส อางอิงจาก (ตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 

348 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2564) ซ่ึงมีหลายมหาลัยฯใชแลว จึงคาดหวังวาจะไดรับการพิจารณา

ในประเด็นนี้ดวยนะครับ 

14 - 

15 ทางหนวยงานมีการสอบถามเรื่องของสินคา ชวงท่ีใกลหมดสัญญามีการติดตอเพ่ือติดตามสินคา

รวมถึงงานท่ีตองสงมอบใหทันตามระยะสัญญา ซ่ึงกรณีท่ีไมทันจะทําการปรับโดยท่ีทางหนวยงาน

ไดอธิบายและแจงเรื่องคาปรับใหเปนอยางดี 

16 - 

17 - 

18 - 

19 - 

20 อนาคตจะสามารถวางบิลทางอิเล็คทรอนิคไดม๊ัยคะ 

21 โปรงใส จายเงินรวดเร็ว ประสานงานดีมาก 

22 - 

23 - 
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ  

4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ 

 

 การสํารวจความพึงพอใจและความตองการของชุมชนโดยรอบของสํานักงานฯ มีแผนการดําเนินการ

เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2565 อยางไรก็ตามไดมีการดําเนินการเก็บขอมูลจริงใน

ระหวางวันท่ี 22 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2565 วิธีการท่ีใชในการเก็บขอมูลคือการสัมภาษณ 

 ตารางการเก็บขอมูลและกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ลําดับ ชุมชนรอบขาง 
วันท่ี

สัมภาษณ 
ผูสัมภาษณ ผูใหขอมูล 

1 อาคารจามจุรี 5 22 ก.พ. 65 ธีระ/

ปยวรรณ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน P6 (ชาย) 

2 รานคาโรงอาหาร 

สนม. 

23 ก.พ. 65 นริญา/ 

ธัญวรัตม 

แมคารานขายอาหารและกวยเตี๋ยว 

(หญิง) 

3 รานคา 7-11 23 ก.พ. 65 นริญา/ 

ธัญวรัตม 

พนักงาน 7-11 (หญิง) 

4 โรงเรียนสาธิตฯ 

ฝายประถมฯ 

25 ก.พ. 65 ธีระ/

ปยวรรณ 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประจํา 

(ชาย) 

5 ศูนยกีฬาฯ 25 ก.พ. 65 ธีระ/

ปยวรรณ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน P7 (หญิง) 

6 ธรรมสถาน 25 ก.พ. 65 กชกร เจาหนาท่ีสํานักงาน P6 (ชาย) 

7 หอพักนิสิต 3 มี.ค. 65 ธีระ/

ปยวรรณ 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประจํา 

(หญิง) 

8 อาคารจามจุรี 4 3 มี.ค. 65 ธีระ/

ปยวรรณ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน P7 (หญิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ  

 ชุมชนรอบขางใหคะแนนสํานักงานฯ ดังนี้ 

ชุมชนรอบขาง คะแนนท่ีใหสํานักงานฯ (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 

 

 เม่ือใชเกณฑดังตอไปนี้ในการแปลความ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

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 ระดับนอยท่ีสุด 

 

 พบวา ชุมชนโดยรอบใหคะแนนแกสํานักงานฯ โดยเฉลี่ย ในระดับมากท่ีสุด 

 

 สามารถสรุปคําตอบและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบตามขอคําถามไดดังนี้ 
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ  

1. การดําเนินการหรือกิจกรรมใดของสํานักงานวิทยทรัพยากร ท่ีทานคิดหรือพบวาสงผลกระทบตอทาน หรือ

รานคาของทาน หรือ สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวทาน เชน เสียง การเปด 24/7 มีการนําขยะมาท้ิงบริเวณรานคา

มากข้ึน 

 

ชุมชนรอบ

ขาง 
ความคิดเห็น 

อาคาร

จามจุรี 5 

ท่ีผานไมพบกิจกรรมหรือการดาํเนินงานใดของสํานักงานฯ ท่ีสงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม และตัวผูใหสัมภาษณ แตสํานักงานฯ ก็นาจะเปนแมงานจัดใหมีกิจกรรมท่ี

สงเสริมสิ่งแวดลอมได นอกเหนือจากการไปเขารวมกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน 

รานคาโรง

อาหาร สนม. 

ความพึงพอใจและผลกระทบจากกิจกรรมของสํานักงานฯ - ท่ีผานมายังไมไดรับ

ผลกระทบใด ๆ และไมไดรับผลกระทบจากบอบําบัดนํ้าเสีย ในเรื่องของกลิ่นและเสียง

รบกวนจากเครื่องจักรบริเวณบอบําบัดนํ้าเสีย  สิ่งแวดลอมรอบๆ สาํนักงานฯ โดยรวมดี

อยูแลว 

รานคา 7-11 ความพึงพอใจและผลกระทบจากกิจกรรมของสํานักงานฯ – ท่ีผานมาไมไดรับผลกระทบใด 

ๆ ภาพรวมโอเค และไมไดรับผลกระทบจากบอบําบัดนํ้าเสีย ไมมีกลิ่น และเสียงรบกวน 

สิ่งแวดลอมโอเคมากๆ /แตมีเรื่องของขยะ ท่ีในวันเสาร-อาทิตย ไมมีรอบเก็บขยะ จะมี

บางสวนท่ีลนถังออกมา มีสัตวและนกมาจิกกิน ทําใหขยะกระจายออกมานอกถังได 

โรงเรียน

สาธิตฯ 

ฝายประถมฯ 

ท่ีผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ท่ีสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

และตัวผูใหสัมภาษณ 

ศูนยกีฬาฯ ท่ีผานมาไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ท่ีสงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม และตัวผูใหสัมภาษณ 

ธรรมสถาน ท่ีผานมายังไมไดรับผลกระทบใดๆ ของสํานักงานที่กระทบตอสิ่งแวดลอม มีแคเม่ือเดินไป

ใกลบอบําบัด จะมีกลิ่นไมพึงประสงค และไดแนะนําวาหากเปลี่ยนท่ีไดจะเปนผลดีมาก 

และเรื่องเสียง ขยะ และกลิ่นเหม็น ไมสงผลกระทบใดๆ 

หอพักนิสิต ท่ีผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ท่ีสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

และตัวผูใหสัมภาษณ 

อาคาร

จามจุรี 4 

ท่ีผานไมพบกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดของสํานักงานฯ ท่ีสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

และตัวผูใหสัมภาษณ 

 

 สรุป สวนใหญชุมชนรอบขางเห็นวาการดําเนินงานของสํานักงานฯ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ตัวผูสัมภาษณ แตหากมีการเดินผานบริเวณบอบําบัดของสํานักงานฯ อาจไดรับกลิ่นไมพึงประสงคบาง และใน
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ  

วันหยุดทําการท่ีไมมีรอบเก็บขยะ อาจมีถังขยะบางสวนบริเวณรอบขางสํานักงานฯ มีขยะลนออกมาและมีสัตว

ตาง ๆ มาคุยหรือกิน ทําใหขยะกระจายออกตัวออกมา 

 

2. ทานคาดหวังและตองการใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอมอยางไรบาง 

เพ่ือเปนการเก้ือกูล รวมกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมระหวางรานคาของทานและสํานักงานฯ 

 

ชุมชนรอบ

ขาง 
ความคิดเห็น 

อาคาร

จามจุรี 5 

คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร สนบัสนุนนโยบายดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

แมวาจะไมไดเปนหนวยงานหลัก เพราะตองไปมุงเนนสนับสนุนดานวิชาการ 

รานคาโรง

อาหาร สนม. 

สิ่งท่ีคาดหวัง - อยากใหสํานักงานวิทยทรัพยากรเปดทําการตามปกติ เพื่อจะไดมีลูกคา

เขามาทานอาหารมากข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึน และตองการทราบวันเวลาเปด-ปด ท่ีชัดเจน 

เพ่ือเตรียมวัตถุดิบทําอาหารไดเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากท่ีผานมาอาศัย

สอบถามจากลูกคาที่เปนเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ 

– คาดหวังถึงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 และการดูแลนิสิตท่ีมาใช

บริการหอสมุดกลาง เชน จุดคัดกรองเบื้องตน เจลแอลกอฮอล และคาดหวังวา

หอสมุดกลางจะสนับสนุนในการตรวจ ATK เพ่ือเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดวย 

(ณ ปจจุบันรานขายอาหาร จะมีการตรวจสงสวนกลางเปนประจําอยูแลว) 

รานคา 7-11 ปจจุบันไมทราบวันและเวลาเปด-ปดบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากรท่ีแนชัด จึงตอง

สอบถามจากลูกคาท่ีมาซ้ือของคือ บุคลากร และนิสิต (ท้ังชวงเปดบริการปกติปกติ/ 24 

hrs./ วันเสาร-อาทิตย) เพราะตองมาใชในการวางแผนการสั่งสินคามาเติมในราน 7-11 

และสิ่งท่ีคาดหวังคือ อยากใหสนง.เปดทําการตลอดตามปกติ เพ่ือใหยอดขายกลับมา

เหมือนเดิม 

โรงเรียน

สาธิตฯ 

ฝายประถมฯ 

คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป 

ศูนยกีฬาฯ คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป ซ่ึงท่ีผานมา 

สํานักงานฯ ทําไดดีอยูแลว และเพ่ือเปนอาคารตนแบบใหกับหนวยงานรอบขาง 

ธรรมสถาน คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากรดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตอไป และกลาวชมการ

ทํางานของ ผอ.อมร วามีความกระตือรือรนที่จะดําเนินการและแกไขปญหาตางๆ ให

สํานักงานพัฒนายิ่งๆขึ้นไป 

หอพักนิสิต - 
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ชุมชนรอบ

ขาง 
ความคิดเห็น 

อาคาร

จามจุรี 4 

คาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากร สนับสนุนแสงสวางเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากชวงดึก

ทางเดินรอบอาคารฝงสาธิตแสงสวางคอนขางนอยอาจซ่ึงอาจเปนอันตรายแกผูสัญจรไป-มา

ได 

 

 สรุป ชุมชนรอบขางสวนใหญคาดหวังใหสํานักงานฯ ดําเนินการทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุน

นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป และบางสวนคาดหวังใหสํานักงานฯ มีบทบาทสนับสนุนใหสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในพ้ืนท่ีรอบขางสํานักงานฯ ดีข้ึน เชน การสนับสนุนไฟสองสวางแกผูท่ีสัญจรไปมา

บริเวณสํานักงานฯ หรือมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ Covid-19 เปนตน 
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4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

 

การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของบุคลากรของสํานกังานวิทยทรัพยากร รวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสาํรวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 11  มีนาคม 2565 โดยมีบุคลากร จํานวน 84 ทาน 

ตอบแบบสํารวจกลับมา 

 

ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอ ประเด็นคำถาม ความถ่ี  รอยละ 

1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม     

  ขาราชการ 7 8.33 

  ลูกจาง 53 63.10 

  พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ 20 23.81 

  พนักงานมหาวิทยาลัย 4 4.76 

2 สถานภาพบุคลากร     

  ระดับวิชาชีพ (P5, P6 และ P7) 26 30.95 

  ระดับปฏิบัติการ (P8 และ P9) 58 69.05 

3 อายุงาน     

  1 - 5 ป 22 26.19 

  6 - 10 ป 8 9.52 

  11 - 15 ป 12 14.29 

  มากกวา 15 ป 42 50.00 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของทานตอสำนักงานวิทยทรัพยากรในดานตาง ๆ 

ขอ ประเด็นคำถาม คาเฉล่ีย รอยละ 

1 ดานการบริหารจัดการ 3.67 73.36 

1.1 ทานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตรของสำนักงาน
อยางเหมาะสม 

3.57 71.43 

1.2 ทานรับทราบขอบเขตความรับผิดชอบและไดรับมอบหมายงานท่ีชัดเจน 3.94 78.81 

1.3 ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 3.00 60.00 

1.4 ผูบังคับบัญชาของทานใหความสำคัญกับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 3.76 75.24 
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1.5 ผูบังคับบัญชาของทานชวยแกไขปญหา ติดตามการทำงาน หรือ
สนับสนุนใหงานบรรลุเปาหมาย 

3.90 78.10 

1.6 ผูบังคับบัญชาของทานมีความเสมอภาคตอผูใตบังคับบัญชา 3.75 75.00 

1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ยุติธรรม 3.83 76.67 

1.8 องคกรเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

3.58 71.67 

2 ดานลักษณะงาน 3.77 75.36 

2.1 ทานรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบัต ิและรูสึกเปนประโยชนตอองคกร 4.08 81.67 

2.2 ทานไดรับมอบหมายงานท่ีมีความทาทายความรูความสามารถ 3.82 76.43 

2.3 ทานไดรับโอกาสรับผิดชอบงานท่ีสำคัญขององคกร 3.61 72.14 

2.4 ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 3.68 73.57 

2.5 ทานมีอิสระในการตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.71 74.29 

2.6 ทานไดรับปริมาณงานท่ีเหมาะสม 3.70 74.05 

3 ดานความกาวหนา 4.01 80.24 

3.1 ทานไดรับการสงเสริมเพ่ิมพูนความรู ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนา  4.00 80.00 

3.2 ทานมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 4.02 80.48 

4 ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 3.99 79.88 

4.1 เพ่ือนรวมงานใหความรวมมือและชวยเหลือในการทำงาน 4.04 80.71 

4.2 เพ่ือนรวมงานมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 3.95 79.05 

5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 3.61 72.21 

5.1 เงินเดือนเหมาะสมกับความรูความสามารถ 3.73 74.52 

5.2 เงินเดือนเหมาะสมกับภาระงานและปริมาณงาน 3.62 72.38 

5.3 สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล หรือประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม 4.01 80.24 

5.4 ทานพึงพอใจตอรูปแบบและจำนวนยูนิฟอรมของสำนักงาน 3.20 64.05 

5.5 หองอาหาร 4.04 80.71 

5.6 หองพยาบาล 3.45 69.05 

5.7 หองออกกำลังกาย 3.23 64.52 

6 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏบัิติงาน 4.12 82.38 

6.1 วัสดุอุปกรณในการทำงานมีความเพียงพอ เหมาะสม  4.24 84.76 

6.1 โตะและเกาอ้ีทำงาน สะดวกสบาย เหมาะสมตอการใชงาน 4.00 80.00 

7 ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน 4.18 83.69 

7.1 พ้ืนท่ีทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย / Clean Area services 4.11 82.14 

7.2 หองน้ำ สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน / Clean toilets 4.31 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 

4.35 86.90 

7.5 การรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานวิทยทรัพยากร เชน กลองวงจร
ปดภายในสำนักงาน ปายบอกทางหนีไฟ ปายสัญลักษณความปลอดภัย
ตางๆ และอุปกรณดับเพลิง เปนตน 

3.85 76.90 

7.6 การปองกันและการแจงเตือนในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 เชน 
จุดวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล เครื่องฆาเชื้อดวยรังสียูวี การทำ
ความสะอาดและฆาเชื้อภายในพ้ืนท่ีบริการ 

4.32 86.43 

 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังของทานตอสํานักงานวิทยทรัพยากรในดานตาง ๆ 

 

 ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

ประเภทความคาดหวัง ความถี่ 

ดานความกาวหนา 18 

ดานการบริหารจัดการ 17 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 13 

ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 13 

ดานลักษณะงาน 11 

ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 11 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 7 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 11 

รวม 101 

 

ความคาดหวังดานความกาวหนา 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

ดานนโยบายเกี่ยวกับความกาวหนา 

อยากใหมีความกาวหนาในการทํางาน มีการเติบโตในสายงาน หรือตําแหนงงานอ่ืนในอนาคต 4 

อยากใหไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาหรือทบทวนองคความรูของสวนงานตาง ๆ ในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานเพ่ือนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการทํางาน 

3 
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อยากใหสงเสริมความกาวหนาโดยมองหลากหลายองคประกอบ เชน ความรู ความชํานาญ 

ประสบการณ การไดเติบโตในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เชน การไดรับมอบหมายงานท่ีมี

ความสําคัญมากข้ึน ไมไดมองเฉพาะเรื่องการขอตําแหนงเชี่ยวชาญ ชํานาญการ 

2 

อยากใหดูแลความกาวหนาของบุคลากรอยางใกลชิด อบรมเพ่ิมความรูอยางตอเนื่องใหมาก

ท่ีสุด 

1 

ควรมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรสรางผลงานทาง

วิชาการ 

1 

อยากใหมีการปรับตําแหนงตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล 1 

อยากใหมีชื่อตําแหนงท่ีทําใหรูสึกวาไดเลื่อนตําแหนงโดยอัตโนมัติเหมือนบริษัทเอกชนหรือ

ราชการ เชน เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศอาวุโส โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีรวม 10 ปข้ึนไป 

และมีผลการประเมินท่ีดี จะไดรับตําแหนงนี้โดยอัตโนมัติ เปนตน เพ่ือเปนการสรางกําลังใจ

และเปนเปาหมายในการทํางานใหผูปฏิบัติงาน 

1 

อยากใหมีการอบรมวิธีการใหบริการท่ีดี ตั้งแตผูใชเริ่มตนเขาหองสมุดจนถึงออกจากหองสมุด 1 

ดานความเทาเทียมกันของความกาวหนา 

ควรเพ่ิมโอกาสทางดานเพ่ิมพูนการศึกษาเทาเท่ียมกัน ในทุกระดับสําหรับผูปฏิบัติงาน 1 

บุคลากรระดับปฏิบัติการถูกละเลย ไมมีความกาวหนา 1 

ดานแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 

ขาดแรงจูงใจในการกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ

ชํานาญ ไมมีตําแหนงและแผนรองรับการเติบโตของขาราชการระดับลาง 

1 

แมไมกาวหนาแตก็ชอบท่ีไดปฏิบัติงาน 1 

 

ความคาดหวังดานการบริหารจัดการ 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

อยากใหรูปแบบการทํางาน นโยบาย ขอปฏิบัตติาง ๆ และขาวสารตาง ๆ มีความชัดเจน รับรู

รวมกัน และโปรงใส 

4 

อยากใหการลงเวลาเขาออกงานสามารถใช App CU-NEX ไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ท่ีสงเสริมใหลงเวลางานรูปแบบใหม ไมวาจะมาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยหรือ WFH 

2 

ควรปรับการบริหารจัดการใหมีความสอดคลองกันใหไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน ผูบริหาร

ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงของสํานักงานฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของ

สํานักงานฯ โดยภาพรวมมิใชเพียงแคระดับท่ีตนเองรับผิดชอบ 

2 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสํานักงานฯ ครั้งท่ีผานมา ทําใหเกิดการจัดผูปฏิบัติงานลงไม

ถูกท่ีและตําแหนง ควรปรับโครงสรางองคกรใหมีความสอดคลองกับแนวโนมของการ

2 
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เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทในการกําหนด

นโยบายและยุทธศาสตรขององคกร 

ดีมากท่ีมีการบริหารจัดการดวยมาตรฐานสากล 1 

ดีมากท่ีมีการบริหารจัดการอยางเปนธรรม 1 

ควรจัดเวรใหมีการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสลับกับการ WFH โดยทําเปนนโยบายท่ีชัดเจนและ

ปฏิบัตจิริง 

1 

คาดหวังวาจะใหโอกาสบุคลากรรุนใหม ท่ีมีความรู มีวุฒิการศึกษาระดับสูง ไดแสดงศักยภาพ 

แสดงความรูความสามารถ เปนผูนําความคิด มีโอกาสทําผลงานท่ีจะเปนประโยชนตอ

สํานักงานฯ 

1 

ควรใหความสําคัญกับประสบการณและความชํานาญงานของบุคลากรมากกวาเรื่อง

เทคโนโลยี เพราะหากใหเทคโนโลยีนําประสบการณ จะทําใหตองใชงบประมาณมากและไม

สามารถรับประกันความสําเร็จของงานได 

1 

สวนกลางควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานประจําป การจัดการ ความเหมาะสมของ

ปริมาณงานตามตําแหนงหนาท่ี รวมถึงความเปนธรรมในการประเมินพิจารณาความดี

ความชอบประจําป 

1 

อยากใหบุคลากรทุกคนสามารถรับรู และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 1 

 

ความคาดหวังดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

ควรปรับคาตอบแทนใหสูงข้ึนใหเหมาะสมกับภาระงาน ความรับผิดชอบ และอายุงานท่ี

เพ่ิมข้ึน 

5 

จัดหาจัดซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย ปรับปรุงหองออกกําลังกายใหใชงานไดจริง และจัดหา

อุปกรณชวยดูแลสุขภาพของพนักงาน 

3 

ประชาสัมพันธใหขอมูลสวัสดิการท้ังหมดท่ีสํานักงานฯ และมหาวิทยาลัยจัดใหแกบุคลากร 

ใหรับทราบโดยท่ัวถึง 

1 

คาดหวังใหสํานักงานฯ ชี้แจงเหตุผลของการไดหรือไมไดรับสวัสดิการของบุคลากร กรณีท่ี

ไมไดรับสวัสดิการเชนเดียวกับผูอ่ืน ควรมีเหตุผลและคําอธิบายท่ีชัดเจน 

1 

มีการสงเสริมสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรมีคาตอบแทนสูงข้ึนในภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดี

เชนนี้ 

1 

อยากใหสํานักงานฯ สนับสนุนหนากากอนามัยและแอลกอฮอลใหบุคลากร โดยสอดคลองกับ

จํานวนวันท่ีบุคลากรมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน 

1 

เห็นวาปจจุบันคาตอบแทนคุมคาและเพียงพอแลว 1 
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ความคาดหวังดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

ความสัมพันธเปนแบบกลุมกอน ไมมีความเปนหนึ่งเดียว 3 

ปจจุบันเพ่ือนรวมงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานรวมกันไดอยางเอ้ืออาทร 3 

อยากใหเพ่ือนรวมงานมีความเปนมิตร เขาใจมุมมองของการทํางานในแตละฝาย สามารถ

ทํางานเปนทีมและรวมมือกันทํางานได 

2 

ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของบุคลากรภายในสํานักงานฯ ไมควรจัดเฉพาะการ

อบรมใหความรูเพียงอยางเดียว 

2 

อยากใหบุคลากรใหเกียรติตอกัน ปฏิบัติตอกันดวยทาทีท่ีดี เขาใจความรูสึกของเพ่ือน

รวมงาน และไมละเมิดสิทธิของกันและกัน อาจมีการอบรมเรื่องการอยูรวมกันเพ่ิมเติม 

2 

คาดหวังใหสามารถปรึกษาเพ่ือนรวมงานไดเม่ือมีปญหาในการทํางาน 1 

 

ความคาดหวังดานลักษณะงาน 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถี่ 

ควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรและเหมาะสมกับตําแหนง ใช

คนใหถูกกับงาน 

6 

ควรปรับปรุงลักษณะงานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน เนนการทํางานไปสูประสิทธิภาพงาน

และความถูกตองมากข้ึนมากกวาการทํางานเพ่ือเปนไปตามระบบตาง ๆ ท่ีเอ้ือใหผูตรวจ

ติดตามมีความสะดวก 

1 

ควรมีการพัฒนาดานการปฏิบัติงานใหเปนเชิงวิชาการมากข้ึน 1 

อยากใหมีบริหารจัดการแยกกลุมงาน โดยยึดหลักตัวบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานนั้นได 1 

อยากใหมีการปรับเปลี่ยนสมรรถนะทางวิชาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

การสงเสริมทํางานแบบรวมมือกัน และการทํางานจากระยะไกล 

1 

ปจจุบันลักษณะงานเปนแบบไดรับการเรียนรูงานใหม ๆ อยูเสมอ เหมาะสมดี 1 

 

 

ความคาดหวังดานส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

ดานความปลอดภัยของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

อยากใหมีการสํารวจสุขภัณฑท่ีบุคลากร ผูเขารวมประชุม และผูรับบริการใชงาน วามีจุดใด

ชํารุด เพ่ือความปลอดภัยของผูใชงานและเพ่ือการซอมแซมตอไป 

2 
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พ้ืนท่ีสวนรวมสะอาด มีการรักษาความสะอาด 1 

ปรับปรุงแกไข ดานความปลอดภัยตาง ๆ ของอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน โตะท่ีนั่ง

ตาง ๆ ท่ีเสียหาย 

1 

คาดหวังใหมีเรื่อง Safety first ในการทํางาน 1 

ควรติดตั้งกลองดูแลความปลอดภัยใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุดและกําหนดระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการใชกลองดูแลความปลอดภัยใหชัดเจนและรูท่ัวถึง 

1 

ดานอุณหภูมิของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

อุณหภูมิของพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและใหบริการไมคงท่ี บางวันรอนมากหรือหนาวมาก 1 

ดานสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงาน  

ควรสงเสริมใหมีการประเมินหรือรักษาสุขภาพจิตของบุคลากร 1 

ดานการใชพ้ืนท่ีรวมกับผูท่ีอาจติดเช้ือ COVID-19 

ตองการใหมีอุปกรณปองกัน COVID-19 ท่ีไดประสิทธิภาพ 1 

จุดบริการแอลกอฮอลหนาลิฟทไมทํางานบอยมาก 1 

ไมมีการควบคุมการใชมาตรการเวนระยะหาง การจัดโตะเกาอ้ีใหอยูหางกัน และการจํากัด

ปริมาณผูเขารับบริการ 

1 

 

ความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

โตะทํางานและเกาอ้ีทํางานไมถูกสุขลักษณะ อุปกรณตาง ๆ ควรเปนแบบ Ergonomic 

Design 

3 

สํานักงานฯ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหอยางเพียงพอดีมาก 2 

อยากใหมีเครื่องมือและอุปกรณรองรับการทํางานเพียงพอ 1 

การพิจารณาระยะเวลาการเปลี่ยนคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงลักษณะงาน มากกวาอายุการ

ทํางานของคอมพิวเตอร เพราะบางงานตองการความทันสมัยของเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรในระดับสูง บางงานตองการเพียงคอมพิวเตอรระดับพ้ืนฐาน 

1 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

เรื่องชุดยูนิฟอรม 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

รูปแบบชุดยูนิฟอรม (5) 

ยูนิฟอรมของสํานักงาน ตองการใหเปนเสื้อโปโล 2 

เสื้อเชิ้ตสีฟามีเนื้อผาท่ีใสสบายมากข้ึนและรีดงายมากข้ึน 1 

ยูนิฟอรมท่ีเปนทางการอยากใหใชเนื้อผาท่ีดี มีการออกแบบและตัดเย็บท่ีเหมาะสม และเสริม

ภาพลักษณใหกับบุคลากร ใหมีดูมีรสนิยม และทันสมัย 

1 

อยากใหเสื้อยูนิฟอรมมีกระเปา 1 ขาง 1 

กฎการใสยูนิฟอรม (3) 

อยากใหใสเสื้อโปโลไดทุกวัน ไมบังคับวาใหใสเสื้อแบบใดในวันใด 2 

ควรลดวันท่ีตองใสชุดยูนิฟอรม 1 

การมีสวนรวม (1) 

ควรใหพนักงานมีสวนรวมออกความคิดเห็นเรื่องยูนิฟอรม 1 

 

เรื่องการเปดเผยขอมูลบุคลากรท่ีติดเชื้อ COVID-19 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถ่ี 

ขอใหเปดเผยขอมูลและ timeline ของเจาหนาท่ีท่ีติดโควิดทันทีท่ีทราบวาติดเชื้อ เพ่ือใหผูท่ี

มีประวัติใกลชิดกับผูติดเชื้อไดเฝาระวังตนเอง เพราะทายสุดแลวทุกคนในสํานักงานก็จะรูกัน

อยูแลววาใครเปนผูติดเชื้อหากเปดเผยตั้งแตแรกจะไดสรางความไวใจกันมากข้ึน 

1 

 

เรื่องการใชพ้ืนท่ีของสํานักงาน 

ความคาดหวัง / ความคิดเห็น ความถี่ 

อยากใหชั้นดาดฟามีการปลูกผักสวนครัวท่ีปลูกงาย เชน ตะไคร กะเพรา โหระพา ผักบุง 1 
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4.1.9 ผลสํารวจกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

 

การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังกรรมการบริหารสํานักงานฯ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สํารวจออนไลน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 15  มีนาคม 2565 โดยมีกรรมการบริหารสาํนักงานฯ        

จํานวน 3 ทาน ตอบแบบสํารวจกลบัมา 

 

ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

1. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานวิทยทรัพยากรในปจจุบัน อยางไร 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 พึงพอใจมาก ในยุทธศาสตรท่ีมีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสารสนเทศอยางรวดเร็ว 

ทันสมัย 

2 ดีมาก  โดยเฉพาะการจัดสงหนังสอืใหผูใชบริการถึงบาน 

3 พึงพอใจมาก 

 

2. ในระยะ 3-5 ปขางหนา ทานคาดหวังใหสํานักงานวิทยทรัพยากรทําอะไร เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 สนับสนุนในดานทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหนิสิตสามารถคนหาขอมูลไดกวางขวางและในเชิง

ลึกเพราะองคความรูท่ีคนไดในกูเกิลนั้นอาจจะไมเพียงพอตอการศึกษาและวิจัยในอนาคต 

2 - เพ่ิมลิงคเชื่อมกับหองสมุดสําหรับคนตาบอด และ เพ่ิมหองสมุดเก่ียวกับภาพและเสียงท่ีใชในการ

ทํางานวิจัยดานตางๆ หรือ ขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการวิจัยเก่ียวกับภาพและเสียง 

- มีนิทรรศการออนไลนท่ีนําเสนอหนังสือ เสียง และภาพหายาก เพ่ือผูใชบริการสามารถเขาถึง

ขอมูลไดโดยไมตองเดินทางมาสถานท่ีจริง 

- มีกิจกรรมในลักษณะ Interactive กับผูใชบริการในรูปแบบตางๆ 

- เนนกลุมเปาหมายวัยผูใหญ และหนังสือท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ อาหาร กิจกรรมศิลปะ การสอน

ใชเทคโนโลยีงายๆเพ่ือเขาถึงความรูสําหรับเด็กเล็กและผูสูงวัยเพ่ิมมากข้ึน 

3 คาดหวังวาหองสมุดจะพัฒนาระบบ Big data และ digital technology ทางวิชาการตางๆ ท่ีจะ

มารองรับ 
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4.1.9 ผลสํารวจกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  

3. ทานเห็นวาในปจจุบันสํานักงานวิทยทรัพยากรมีประเด็นใดท่ีเปนจุดออนท่ีตองดําเนินการแกไขและพัฒนา

อยางเรงดวน 

 

ชุดท่ี ความคิดเห็น 

1 ดานการเปนแหลงขอมูลเชิงลึก ยังมีนอยไป ตองมีศักยภาพท่ีสามารถใหหรือเผยแพรขอมูลเชิงลึก

ไดงาย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของนิสิต 

2 การรณรงคและปลกูฝงวินัยในการใชหองสมุดสําหรับผูรับบริการ 

3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหทันสถาณการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
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และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอื่น ๆ  

4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ 

และนิสิตเกาที่ทํางานในหนวยงานอ่ืน ๆ 

 

การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังผูแทนนิสิตเกา รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณออนไลน 

ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 โดยมีนิสิตเกาใหสัมภาษณ จํานวน 3 ทาน 

 

ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
ประวัติการเปนศิษยเกา 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ 

อาจารยประจําคณะครุศาสตร ม.รามคําแหง 

 
อักษรศาสตร 

 
อักษรศาสตร 

 
ครุศาสตร 

นางสาวธิภาดา สารปรัง 

หัวหนางานบริหารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
วิทยาศาสตร 

 
วิทยาศาสตร 

 (กําลังศึกษา) 

ครุศาสตร 

นางสาวแพรวเธียร เจนนาวิวฒัน 

นิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 
พาณิชยศาสตรฯ - - 

 

1. สมัยท่ีทานยังเรียนอยู ทานมีโอกาสใชบริการสํานักงานวิทยทรัพยากรมากนอยเพียงใด 

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ      สมัยปริญญาตรี - ใชหองสมุดท่ีคณะอักษรศาสตรมากกวา เพราะ

หอสมุดกลางอยูไกล 

     สมัยปริญญาโทและเอก - ใชบริการมากข้ึนโดยเฉพาะบริการวิทยานิพนธและ

บริการฐานขอมูลบทความวารสารตางประเทศ 

นางสาวธิภาดา 

สารปรัง 

    มาใชหอสมุดกลางบอยมาก (ระดับ 5) โดยเฉพาะชวงป 2553 ท่ีเริ่มเปนนิสิต 

และชอบหอสมุดกลางมากเพราะมีหนังสือเยอะ มีทุกอยางท่ีอยากอาน แตพออยู

ในชวงปริญญาโท/เอก มีการใชงานนอยลง เพราะสภาพแวดลอมของ

หอสมุดกลางยังไมตรงความตองการของชีวิตนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามากนัก 

นางสาวแพรวเธียร 

เจนนาวิวัฒน 

     ชวงป 1-2 ใชบริการบอยมาก โดยเฉพาะชวง 24/7 

     ชวงป 3-4 มีการระบาดของโควิด จึงไมคอยไดมาใชบริการ จึงใหคะแนนใน

ระดับ 3 
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และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอื่น ๆ  

2. ประสบการณท่ีทานพอใจ / ไมพึงพอใจ สาเหตุท่ีทําใหทานมาใช/ ไมมาใชหองสมุด คืออะไร 

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ      สมัยปริญญาตรี – พึงพอใจมาก มีหนังสือเยอะ โดยเฉพาะหนังสือเชิง

ประวัติศาสตร มีท่ีนั่งอานเพียงพอ ไมตองจองคิวหรือจองท่ี นั่งอานไดยาว 

สมัยกอนคนหนังสือไดยาก ตองใชบัตรรายการหรือ Telnet 

     สมัยปริญญาโทและเอก – หองสมุดมีเว็บไซตเปนหมวดหมู มีฐานขอมูล

วารสารตางประเทศใหบริการ และมี single search สามารถสืบคนไดทุกท่ีทุก

เวลา ประทับใจบริการสอนการใชงานฐานขอมูลเพราะตอนเรียนใหม ๆ จะยังใช

ไมเปน และชอบ CUIR ท่ีอานวิทยานิพนธออนไลนไดเลย ถึงจะจํากัดเฉพาะตอน

ท่ีอยูในจุฬาฯ แตชวยใหเขาถึงขอมูลไดเร็วกวาการใชตัวเลม สะดวก 

ประหยัดเวลา 

นางสาวธิภาดา 

สารปรัง 

     เรียนและทํางานในจุฬาฯ มากวา 12 ปแลว เห็นการเปลี่ยนแปลงของ

หอสมุดกลางมาตลอด ขอชื่นชมวามีพัฒนาการอยางตอเนื่องและสิ่งตาง ๆ ท่ีมี

ใหบริการนั้นดีมาก 

     ชวงสมัยปริญญาตรี มาใชหอสมุดกลางบอยเพราะสวนตัวผูถูกสัมภาษณเปน

นิสิตท่ีอาศัยท่ีหอพัก เม่ือเลิกเรียนแลว สถานท่ีอันดับตน ๆ ท่ีจะมา คือ 

หอสมุดกลาง โดยมาทําการบานและอานหนังสือ รูสึกสบายใจกวาการไปสถานท่ี

อ่ืน ๆ เพราะอยูในมหาวิทยาลัย 

     ชวงสมัยเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเรียน

เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีรานกาแฟท่ีนั่งทํางานได

เกิดข้ึน สวนดานชีวิตการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาอยากไดความเปนสวนตัว มีท่ี

เงียบ ๆ สวนตัวใหนั่งคิดคนเดียว นั่งปรึกษากับเพ่ือน แตมหาวิทยาลัยและ

หอสมุดกลางท่ีปรับพ้ืนท่ีชั้น 1 และ 2 ไปแลวไมมีพ้ืนท่ีสวนตัวใหกับนิสิต

บัณฑิตศึกษาเลย สวนมากมักสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีมากกวา จึงทําใหการใช

หอสมุดกลางลดลงประมาณ 20-30% แตก็ยังมาใชบริการอยู และเห็นวาการมา

ท่ีนี่ประหยัดกวาการไปรานกาแฟ เพราะมาท่ีหอสมุดกลางไดบรรยากาศเดียวกัน

แตไมตองเสียคากาแฟและอ่ืน ๆ 

     จึงอยากใหหอสมุดกลางมีพ้ืนท่ีสวนตัวสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษามากข้ึน การ

ใชหองอาจจะไมตองจํากัดวาตองถึง 4 คนจึงจะใชบริการได 

นางสาวแพรวเธียร 

เจนนาวิวัฒน 

     หอสมุดกลางมีบรรยากาศดี มานั่งอานแลวรูสึกวามีเพ่ือนนั่งอาน มีบรรยากาศ

ของการเรียน โดยเฉพาะชั้น 1 และ 2 รูสึกดีมากท่ีสามารถใชเสียงได ไมเหมือน

หองสมุดคณะบัญชี ท่ีเปนหองสมุดแบบเงียบ โดยสวนตัวผูถูกสัมภาษณชอบอาน

หนังสือในพ้ืนท่ีมีการใชเสียงไดมากกวา 
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และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอื่น ๆ  

     สวนมากมักมาใชบริการพ้ืนท่ีมากกวาการใชหนังสือ โดยใชพ้ืนท่ีในการติว

หนังสือและพูดคุย การใชทรัพยากรหนังสือหรืออ่ืน ๆ จะใชมากในชวงเขียน 

thesis ปริญญาตรีกอนจบ 

     อยางไรก็ตาม ในขณะติวกับเพ่ือน หากตองการหนังสือหรือทรัพยากร

สารสนเทศใดก็สามารถคนหาไดในหอสมุดกลางเลย มีใหใชงานตามท่ีตองการ

เสมอ 

     กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดท่ีหอสมุดกลาง โดยสวนตัวผูสัมภาษณเห็นวามีการ

ประชาสัมพันธไมเพียงพอ ยังไมถึงกลุมนิสิต โดยไดแนะนําวา นิสิตมักติดตาม

ขาวสารจาก Facebook page ท่ีไมเปนทางการ เชน page ท่ีเก่ียวกับการเลือก

เรียน Gen-ed ท่ีนิสิตตั้งข้ึนมากันเองเพ่ือใชแลกเปลี่ยนประสบการณในการเลือก

เรียนวิชาศึกษาท่ัวไป หากหอสมุดกลางสามารถนําขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ไป

ลงกลุมเหลานั้นได จะชวยใหนิสิตไดรับขาวสารท่ัวถึงมากข้ึน 

 

3. ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในฐานะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยตอ

การเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางไร 

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ      พึงพอใจมาก ถาเปนนิสิตหรือบุคลากรในจุฬาฯ สามารถเขาถึงทรัพยากรทาง

วิชาการไดสะดวกและมีทรัพยากรนาจะมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ 

     พอเปนคนนอกแลวใชงานทรัพยากรของหอสมุดกลางไดยากข้ึน CUIR สมัย

นั้นก็สืบคนไมไดถาไมไดอยูในจุฬาฯ 

นางสาวธิภาดา 

สารปรัง 

     พึงพอใจมากโดยเฉพาะดานของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีมากกวาท่ีอ่ืนมาก ๆ 

เพ่ือนท่ีไปทํางานท่ีอ่ืน หากไมสามารถหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการไดจาก

หนวยงานท่ีตนสังกัด ก็จะฝากผูถูกสัมภาษณมาใหชวยคนหาและดาวนโหลดให 

นางสาวแพรวเธียร 

เจนนาวิวัฒน 

     ถึงจบการศึกษาไปแลวก็ยังอยากใชบริการพ้ืนท่ีอยู อยากใหมีพ้ืนท่ีนั่งอานชั้น

เงียบเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีใชเสียงไดเพ่ิมมากข้ึน เพราะบางครั้งพ้ืนท่ีอานไมเพียงพอ 

อยากใหเปดบริการวันเสาร-อาทิตยนานมากข้ึน 

 

4. ถาไมเก็บเงินคาเขาใชบริการ ใหเขาใชพ้ืนท่ี หนังสือไดฟรี แตถาจะยืมตองจายคาประกันรายป มี

ขอคิดเห็นอยางไร 
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และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอื่น ๆ  

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ      เปนแนวคิดท่ีดีมาก ถึงแมวาจะยินดีจายคาเขา แตการไดรับยกเวนเปนสิ่งท่ีดี

ตอใจ รูสึกวามหาวิทยาลัยยังเห็นความสําคัญของศิษยเกา ทําใหเกิดความรูสึก

ผูกพัน 

     นอกจากนี้ยังเปนการชวยสรางเครือขายกับศิษยเกาท่ีมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

     สวนการเก็บคาบริการเพ่ิมเติมหากตองมีการยืมหนังสือหรือใชทรัพยากร

ฐานขอมูล ผูถูกสัมภาษณเห็นวาไมแพงเกินไปหากเทียบกับทรัพยากรท่ีจะ

สามารถใชงานได โดยเฉพาะเปนสมาชิกแบบท่ีสามารถใชงานฐานขอมูลไดถือวา

ไมแพงเลย 

นางสาวธิภาดา 

สารปรัง 

     ไมเก็บคาบริการกับศิษยเกาเม่ือเขาใชก็เปนนโยบายท่ีดี แตตองคํานึกถึงนิสิต

ท่ีจายคาเทอมในปจจุบันดวย หากใหศิษยเกาใชบริการ ควรมีสิทธิประโยชนท่ีนอย

วานิสิตปจจุบันท่ีจายคาเทอมเต็มจํานวน 

     สวนการเก็บคาบริการเพ่ิมเติม หากตองการยืมหรือใชทรัพยากรฐานขอมูล 

เห็นวา หลายคนยอมจาย เพราะท่ีหอสมุดกลางมีทรัพยากรสารสนเทศเยอะมาก 

หากศิษยเกาสามารถจายคาสมาชิกหรือคาบริการเพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรได

เทียบเทากับตอนท่ีเรียนอยูได รวมทรัพยากรท่ีเปนฐานขอมูลออนไลน เชื่อวาจะมี

ศิษยเกามาเปนสมาชิกมากข้ึน และยังอาจไดสมาชิกจากหนวยงานอ่ืน ๆ ดวยท่ีมี

ทรัพยากรไมเทียบเทาหอสมุดกลาง 

นางสาวแพรวเธียร 

เจนนาวิวัฒน 

     เปนแนวคิดท่ีดีท่ีจะใหศิษยเกายังสามารถเขามาใชพ้ืนท่ีหอสมุดกลางไดตอ

โดยไมมีคาใชจาย หากตองการยืมหนังสือก็สามารถจายเพ่ิมได เพราะเขาใจวาการ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศมีความเสี่ยงท่ีทรัพยากรจะเสียหาย การเสียคาใชจายเปน

สิ่งท่ียอมรับได 

 

5. หากทานมีโอกาสไดใชบริการหองสมุดอีกครั้งทาน คาดหวังใหหองสมุดมีบริการอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือเปน

ประโยชนตอตัวทานหรือองคกรของทาน 

รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ      ศิษยเกาหลายคน หากพบวาไมสามารถหาหนังสือหรือบทความวารสารจาก

ฐานขอมูลจากหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยูได อันดับแรกท่ีจะนึกถึง คือ 

หอสมุดกลาง จุฬาฯ เพราะรูสึกวาเปนท่ีท่ีมีทรัพยากรมากท่ีสุด จึงอยากให

หอสมุดกลางยังเปนท่ีพ่ึงของศิษยเกาหรือเปดใหศิษยเกาสามารถใชงานได

ตลอดเวลาเม่ือตองการขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนความรูหรือความจริง 

      อยากใหมีการดึงศิษยเกามาเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาบริการใหม ๆ ของ

หองสมุดเพ่ิมข้ึน 
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4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ 

และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอื่น ๆ  

     อยากใหสามารถเขาถึงบริการของหอสมุดกลางผานทาง mobile device ได 

เพราะในอนาคต คนยุคตอไปก็จะใช mobile device เปนหลัก การทําใหเขาถึง

ในชองทางนี้ไดจะชวยอํานวยความสะดวกและสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ผูรับบริการในอนาคต 

นางสาวธิภาดา 

สารปรัง 

     อยากใหพ้ืนท่ีชั้น 7 มีความเคลื่อนไหวมากกวานี้ เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ

ในการจัดงานตาง ๆ เชน อาจนําความรูใหม ๆ หรือเปนพ้ืนท่ีใหนิสิตบัณฑิตศึกษา

แสดงผลงาน เสวนาทางวิชาการ โดยวนมาจัดเรื่อย ๆ และจัดบอย ๆ 

     หากทําได จะทําใหหอสมุดกลางเปนสถานท่ีท่ีใหความรูสึกวามาท่ีเดียวจบ ได

ครบทุกอยางท่ีอยูในจุฬาฯ ท้ังความรู หนังสือ งานวิจัย นิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ และพิพิธภณัฑ 

นางสาวแพรวเธียร 

เจนนาวิวัฒน 

     การใชพ้ืนท่ีนั่งอาน อยากใหเพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งอานแบบเงียบ เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีใชเสียงได 

และเพ่ิมเวลาการใหบริการในวันเสาร-อาทิตยใหนานข้ึน 

 

ขอมูลเบ็ดเตล็ดท่ีนาสนใจ 

1. รศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ  

“หากมองในมุมมองของนักวิชาการยังคงยกใหสนง.เปนอันดับ 1 สําหรับความหลากหลายของ

ทรัพยากรท่ีเปนประโยชนตอการทํางานดานวิชาการมากท่ีสุดท่ีไดรับการยอมรับจากหลายๆ คน”  

2. นางสาวธิภาดา สารปรัง 

“ในมุมมองของนิสิตเกา และออกไปทํางานขางนอก ก็ยังคงมองถึงการเขาถึงทรัพยากรท่ีจุฬาฯ มี

ความหลากหลายของทรัพยากรมากกวาท่ีอ่ืน ซ่ึงยังพบวาเพ่ือนศิษยเกาท่ีทํางานขางนอก ก็ยังคงตองการใช

งานฐานขอมูลอยูเรื่อย ๆ และไมสามารถเขาถึงไดก็ยังตองสงใหเพ่ือนๆ ท่ียังทํางานหรือเรียนในจุฬาฯ ชวย

ดาวนโหลดให” 

3. นางสาวแพรวเธียร เจนนาวิวัฒน 

“จากการสัมภาษณ พบวานองนิสิตไมเคยใชงานทรัพยากรโดยตรง อาศัยการใชงานพ้ืนท่ี และไม

ทราบขอมูลเก่ียวกับการสืบคนออนไลน อาศัย Google และไมทราบวาผลลัพธภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย

จะไดขอมูลของบทความท่ีแตกตางจากการใชงานอินเตอรเน็ตบาน และตลอดท่ีเรียนมา 4 ป ไมไดรับการ

แนะนําเรื่องการสืบคนจากอาจารยผูสอน หรือหนวยงานใดๆ”  
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4.2 รายช่ือคณะทํางานฯ และคําสั่งแตงตั้ง 

 

คณะทํางานสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตอสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 

1. นางสาวสายฝน เตาแกว  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ   ประธานคณะทาํงาน 

2. นางสาวพิมพนภา อมฤตวรชยั ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน คณะทํางาน  

3. นางสุรีย ทรัพยสงา  ฝายบริหาร     คณะทํางาน 

4. นางปยวรรณ ตระกูลฤทธิ ์ ฝายบริหาร     คณะทํางาน 

5. นางระเบียบ แสงจนัทร  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ   คณะทํางาน 

6. นายธนชั บุญจนัทร  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ   คณะทํางาน 

7. นางสาวนัทชาพัฒน ฐาศิริทรัพย ฝายบริการขอมูลสารสนเทศ   คณะทํางาน 

8. นายรัฐธีร ปภัสสุรียโชต ิ  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ   คณะทํางาน 

9. นายอภิวัฒน แกวหะวงษ  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ   คณะทํางาน 

10. นางสาวนริญา จนัทรกลบั ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน คณะทํางาน 

11. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศหองสมุด   คณะทํางาน- 

และเลขานุการ 
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4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลท่ีเก่ียวของกับการสํารวจ  

4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลที่เกี่ยวของกบัการสํารวจ 

 

4.1.1 ผลสํารวจผูบริหารมหาวิทยาลัย 

(1) ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท รองอธิการบดี ดานวิชาการ และการเชื่อมโยงกับสังคม 

Short URL https://bit.ly/3PrxcOr 

Full URL https://carchula-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EWJUAhxSm-

ZKu_ejUJvrYZwB_biYGmQygezgavBTXOQnxA?e=r8jY1G 

(2) ศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน รองอธิการบดี ดานการวิจยั 

Short URL https://bit.ly/3IRzunu 

Full URL https://carchula-

my.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://carchula-

my.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://carchula-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOIJYTlYKdMg8iU

bpbskR4BmL7Kp9RPUFCvfTeZwNHj6w?e=LZgOn5  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3PrxcOr
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EWJUAhxSm-ZKu_ejUJvrYZwB_biYGmQygezgavBTXOQnxA?e=r8jY1G
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EWJUAhxSm-ZKu_ejUJvrYZwB_biYGmQygezgavBTXOQnxA?e=r8jY1G
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EWJUAhxSm-ZKu_ejUJvrYZwB_biYGmQygezgavBTXOQnxA?e=r8jY1G
https://bit.ly/3IRzunu
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EfWtbJWFecZLs4VXX3KnXA8Br3vJgzMF6tmGNue2Zm7dMg?e=C0dEfZ%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EfWtbJWFecZLs4VXX3KnXA8Br3vJgzMF6tmGNue2Zm7dMg?e=C0dEfZ%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EfWtbJWFecZLs4VXX3KnXA8Br3vJgzMF6tmGNue2Zm7dMg?e=C0dEfZ%20
https://bit.ly/3yLMMxi
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOvcA_1qaBKgsausTmCOwoByIMP4Tw2GaXF-htxXAMcBQ?e=AFtO69%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOvcA_1qaBKgsausTmCOwoByIMP4Tw2GaXF-htxXAMcBQ?e=AFtO69%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOvcA_1qaBKgsausTmCOwoByIMP4Tw2GaXF-htxXAMcBQ?e=AFtO69%20
https://bit.ly/3B0hMMM
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOIJYTlYKdMg8iUbpbskR4BmL7Kp9RPUFCvfTeZwNHj6w?e=LZgOn5%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOIJYTlYKdMg8iUbpbskR4BmL7Kp9RPUFCvfTeZwNHj6w?e=LZgOn5%20
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EUOIJYTlYKdMg8iUbpbskR4BmL7Kp9RPUFCvfTeZwNHj6w?e=LZgOn5%20
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4.1.3 ผลสํารวจผูรับบริการ 

CALCULATED DATA 

Short URL https://bit.ly/3aPEfkT 

Full URL https://carchula-

my.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://carchula-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EXPR0rbKpqtEjKqH

3SZOYcMBMsvzCpOhZLq2apVqILciOQ?e=a97FdD 

 

4.1.4 ผลสํารวจสถาบันอุดมศึกษาท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

Short URL https://bit.ly/3aQPSrX 

Full URL https://carchula-

my.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://carchula-

my.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://carchula-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQRTzrn2-

jxDmUCal4BSyDoBsmA6mMhcMhvEEyNwJ4LVIA?e=CrXNcS 

 

 

 

https://bit.ly/3aPEfkT
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EtXgg9ymIj9JoQl74xYfFFkBnhj2vaMML65TDTOi-bC8SQ?e=QGklD0
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EtXgg9ymIj9JoQl74xYfFFkBnhj2vaMML65TDTOi-bC8SQ?e=QGklD0
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EtXgg9ymIj9JoQl74xYfFFkBnhj2vaMML65TDTOi-bC8SQ?e=QGklD0
https://bit.ly/3PDXtZB
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EXPR0rbKpqtEjKqH3SZOYcMBMsvzCpOhZLq2apVqILciOQ?e=a97FdD
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EXPR0rbKpqtEjKqH3SZOYcMBMsvzCpOhZLq2apVqILciOQ?e=a97FdD
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EXPR0rbKpqtEjKqH3SZOYcMBMsvzCpOhZLq2apVqILciOQ?e=a97FdD
https://bit.ly/3aQPSrX
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV0s82l_XpxJiaO9kae4IagBEhjeRc5rZW_tGQurDK2CPw?e=ZlFlb4
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV0s82l_XpxJiaO9kae4IagBEhjeRc5rZW_tGQurDK2CPw?e=ZlFlb4
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV0s82l_XpxJiaO9kae4IagBEhjeRc5rZW_tGQurDK2CPw?e=ZlFlb4
https://bit.ly/3PBvdXs
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQed3zWP075JpV1dt_iwrcgBXgQgG0IC4fMJE2GdDq9dkw?e=wnRAf9
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQed3zWP075JpV1dt_iwrcgBXgQgG0IC4fMJE2GdDq9dkw?e=wnRAf9
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQed3zWP075JpV1dt_iwrcgBXgQgG0IC4fMJE2GdDq9dkw?e=wnRAf9
https://bit.ly/3PmNCYq
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQRTzrn2-jxDmUCal4BSyDoBsmA6mMhcMhvEEyNwJ4LVIA?e=CrXNcS
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQRTzrn2-jxDmUCal4BSyDoBsmA6mMhcMhvEEyNwJ4LVIA?e=CrXNcS
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQRTzrn2-jxDmUCal4BSyDoBsmA6mMhcMhvEEyNwJ4LVIA?e=CrXNcS
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4.1.7 ผลสํารวจชุมชนโดยรอบ 

Short URL https://bit.ly/3csh294 

Full URL https://carchula-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ETES-

x5aVphElvVQEkRj010BONpMwsvxfE2CxfAIbo2P3w?e=x6mRBg 

 

4.1.8 ผลสํารวจบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

CALCULATED DATA 

Short URL https://bit.ly/3IYMjwn 

Full URL https://carchula-

my.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://carchula-

my.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://carchula-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EVgHHZCLWf9Jmh

w116a0glkBMKAiYvAttmu_gMjeZphF8A?e=FubvtA 

 

4.1.10 ผลสํารวจผูแทนนิสิตเกาจากสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และนิสิตเกาท่ีทํางานในหนวยงานอ่ืน ๆ 

Short URL https://bit.ly/3B47aN4 

Full URL https://carchula-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQ7ity_ZvKRNs6w

_exiXAykBrp0j__1Yla8URw1d_6XPVg?e=sNU4iY 

 

 

 

https://bit.ly/3csh294
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ETES-x5aVphElvVQEkRj010BONpMwsvxfE2CxfAIbo2P3w?e=x6mRBg
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ETES-x5aVphElvVQEkRj010BONpMwsvxfE2CxfAIbo2P3w?e=x6mRBg
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ETES-x5aVphElvVQEkRj010BONpMwsvxfE2CxfAIbo2P3w?e=x6mRBg
https://bit.ly/3IYMjwn
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/Eia5CSnMBA1Brv2sF6hV7uMB_uvjK3itMvHepmwmWBD4eQ?e=KqmpEN
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/Eia5CSnMBA1Brv2sF6hV7uMB_uvjK3itMvHepmwmWBD4eQ?e=KqmpEN
https://carchula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/Eia5CSnMBA1Brv2sF6hV7uMB_uvjK3itMvHepmwmWBD4eQ?e=KqmpEN
https://bit.ly/3aSmqSl
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV7hti3NrOxKvIMGzZUd8p0BcQ0VUsDW-hWJ3NLI6NsQGA?e=Z1333m
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV7hti3NrOxKvIMGzZUd8p0BcQ0VUsDW-hWJ3NLI6NsQGA?e=Z1333m
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EV7hti3NrOxKvIMGzZUd8p0BcQ0VUsDW-hWJ3NLI6NsQGA?e=Z1333m
https://bit.ly/3uYTaQQ
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EVgHHZCLWf9Jmhw116a0glkBMKAiYvAttmu_gMjeZphF8A?e=FubvtA
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EVgHHZCLWf9Jmhw116a0glkBMKAiYvAttmu_gMjeZphF8A?e=FubvtA
https://carchula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EVgHHZCLWf9Jmhw116a0glkBMKAiYvAttmu_gMjeZphF8A?e=FubvtA
https://bit.ly/3B47aN4
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQ7ity_ZvKRNs6w_exiXAykBrp0j__1Yla8URw1d_6XPVg?e=sNU4iY
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQ7ity_ZvKRNs6w_exiXAykBrp0j__1Yla8URw1d_6XPVg?e=sNU4iY
https://carchula-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/EQ7ity_ZvKRNs6w_exiXAykBrp0j__1Yla8URw1d_6XPVg?e=sNU4iY
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4.3 แหลงเก็บไฟลขอมูลดิบและไฟลท่ีเก่ียวของกับการสํารวจ  

บทสรุปผูบริหาร: ผลการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง 2565 

Short URL https://bit.ly/3ohl32z 

Full URL https://carchula-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/survey_car_chula_ac_th/ESmghwJoJD5Lm

XLJUunyZ8UB7sbBj-xVOGzxvjkQXXrIpw?e=IHbwio 
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