
สถานที่ของหองสมุด 
 

 เสียงดัง ผูใชบริการท่ีมาเปนกลุมพูดคุยเสียงดัง, แอรเย็นเกินไป (3/นักศึกษา ป.ตรี) 
 สถานท่ีคอนขางคับแคบ ทําใหมีมุมท่ีเปนสวนตัวในการอานคนเดียว หรือติวเปนกลุมนอย (7/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เงียบสงบดี มีสมาธิในการศึกษาคนควา (14/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นศ.บางกลุมไมมีมารยาทในการใชหองสมุด ชอบทําเสียงดังรบกวนผูใชบริการคนอ่ืน แมแตบริเวณท่ีเปนท่ีนั่งเดี่ยว นศ.

กลุมนั้นยังไปทําเสียงรบกวนได ในขณะท่ีไมมีเจาหนาท่ีคนไหนมาตักเตือน (31/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บรรยากาศโดยรวมถือวาคอนขางดี แตตอนท่ีมีผูใชบริการมากท่ีนั่งอาจไมพอ (49/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พื้นท่ีในการใชอานหนังสือนอยเกินไป (51/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหองติวหนังสือ/ขยายหองสมุด (53/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีมุมกาแฟเพิ่มข้ึน แอรชวงนี้ก็เย็น O.K. แลว 
 อาจ discuss ไมไดแตวาคนควา นั่งทําการบานได หองสมุดสตางคดีสุด ๆ  (60/นักศึกษา ป.ตรี) 
 สถานท่ีไมเอ้ือตอการทํางานเปนกลุม (71/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แอรเย็นเกินไป หากจําเปนตองรักษาความเย็นเพื่อรักษาหนังสือควรจัด Zone อานแยกกับหนงสือและแยกกันอยาง

ชัดเจนเพื่อไมตองใสเสื้อกันหนาวอานหนังสือ (72/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจัดท่ีอานหนังสือใหเปนมุม ไมใชเอาโตะมาวางเทานั้น ควรจัดพนักงานมาคอยสังเกตวาบริเวณใดมีคนนัง่มากควร

เพิ่มสวนบริเวณโตะเยอะ ๆ แตกลับไมมีคนนั่งควรจัดแจงใหมใหดีข้ึน (72/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหองสําหรับศึกษาคนควาเปนกลุมใหมากวานี้(77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหองสําหรับการะชุมเปนกลุม เหมือนท่ีศาลายา หรือมุมคนกวากลุมท่ีสามารถมีเสียงไดโดยไมรบกวนผูใช

หองสมุดผูอ่ืน (78/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีพื้นท่ีมากกวานี้ (ถาเปนไปได) (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางทีระบบปรับอากาศไมท่ัวถึง รอนบางคร้ัง ในขณะท่ีบางคร้ังหนาวมาก(82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เล็กไปนิดนึง (86/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหองใหคนควาเปนกลุมมากกวานี้และสามารถเขาถึงไดงายกวานี้ เจาหนาท่ีไมคอยอยูและปดตามเวลาราชการทํา

ใหใชไดจํากัด (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองนาจะมีมานปดใหมิดชิดกวานี้ (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหองไวสําหรับใหพูดคุย ประชุม ติวหนังสือได (94/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหองสําหรับจัดกลุมติว (95/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองสมุดเล็กมาก พอชวงสอบเหมือนจะมีท่ีนั่งอานหนังสือไมคอยพอ  บางทีก็เปดแอรหนาวมากควรจะจัดใหมีโซน

สําหรับผูสําหรับผูท่ีมาคนควาเปนกลุม แยกออกจากบริเวณอานหนังสือ เนื่องจากเสียงดังรบกวนกัน 
 วันเสารหาทางข้ึนยากมาก (98/นักศึกษา ป.ตรี)  
 บางคร้ังผูใชหองสมุดคนอ่ืนเสียงดัง รบกวนสมาธิ อยากใหชวยตักเตือนดวย (108/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีหองสําหรับติว เปนหมูคณะ (114/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหองเสวนา เพิ่มโตะ และ เกาอ้ีมากกวานี้ (115/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ชอบมีคนเปนกลุมคุยกันเสียงดัง ซึ่งนารําคาญ ในหองเงียบๆ แคคุยกันเบาๆ ก็ดังแลว บางทีก็คุยกันท้ังกลุมอยาง

สนุกสนาน ซึ่งคิดวาเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมในหองสมุด เคยเห็นโฆษณาหนึ่งเม่ือนานมาแลวท่ีมีผูใชบริการคนหนึ่ง 
ตองถอดรองเทาสนสูง เพื่อไมใหเกิดเสียงดังเวลาเดินไปหยิบหนังสือ นาประทับใจแตก็หวังแคใหเกรงใจคนท่ีเขา



ตองการความเงียบบาง เทานั้นเอง อยางไรก็ตาม เราก็ไมมีพื้นท่ีพอจะใหกลุมคนคุยกันอยูดีประมาณวาตองทนๆกันไป 
(119/นักศึกษา ป.ตรี) 

 สําหรับสถานท่ีคนควาเปนกลุมควรมีหองแยกเพื่อไมเปนการรบกวนนักศึกษาคนอ่ืน(121/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เปดแอร หนาวเกินไป ประหยัดไฟหนอยคะ (125/นักศึกษา ป.ตรี) 
 โตะนอย อยากใหมีหองแบบท่ีศาลายา (สถานท่ีสําหรับศึกษาคนควาเปนกลุม) (131/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหอง “ใน” หองสมุดสําหรับการติวเปนกลุมคลายหองสมุดท่ีศาลายาครับ อาจปรับปรุงชั้น 2 ของหองสมุด 

โดยลดพื้นท่ีเก็บ Journal ลง ถาเปนไปได (แตเขาใจวาคงยากครับ) (132/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหองท่ีสามารถพดูคุยใชเสียงในการคนควาเปนกลุมได (134/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ชวยปรามๆหมอหนอย วาอยาสงเสียงดัง (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางคร้ังเม่ือมีผูใชบริการเยอะ ทําใหเกิดเสียงดังข้ึนมาได และรบกวนผูอ่ืน  (158/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหองประชุมสําหรับกลุมดวย (179/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แตอยากใหดูนักศึกษาคณะแพทยดวย เพราะบางทีเสียงดังมาก รบกวนสมาธิ (181/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเพิ่มหองเพื่อการศึกษาเปนกลุม เนื่องจาก จะไดไมรบกวนบุคคลอ่ืน และไดรับประโยชนในการศึกษาหรือสอนอยาง

เต็มท่ี (183/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเพิ่มพื้นท่ีการศึกษาเปนกลุม เชนเดียวกับหองสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เนื่องจากนักศึกษา

นอกจากไดรับความรูจากอาจารย และการอานเพิ่มเติมแลว ยังสามารถสอนเพื่อน หรือนั่งปรึกษา ทบทวนบทเรียนท่ีได
เรียนไปแลว เพื่อการเขาใจในเนื้อหาแตละวิชาท่ีดีข้ึน และมีความพรอมในการเขาสอบ (183/นักศึกษา ป.ตรี) 

 สําหรับการคนควาเปนกลุม อาจตองใชเสียง และสถานท่ีพอสมควร หากเปนไปได อยากจะเพิ่มบริเวณตรงนี้ 
(189/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากใหมีพื้นท่ี discuss เปนกลุมมากกวานี้เหมือนหองสมุดเขตรอนจะดีมาก เพราะบางกลุมเขามาติวกันเสียงดังมาก 
(193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากใหมีพื้นท่ีสวนตัวสําหรับนักวิจัย (200/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 สถานท่ีคอนขางแคบ เม่ือเทียบกับจํานวนผูใชบริการ (204/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีหอง conference ในหองสมุดคะ บางทีก็เขามาอานคนควาหนังสือในหองสมุด + ถกเถียง อภิปรายดวย 

(206/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ชั้น 3 เสียงดังมาก, ชั้น 2 เงียบกวา แตไมมีหองน้ํา, กาแฟ, ปลั๊กเสียบ Notebook นอย (208/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเพิ่มเวลาใหบริการใหเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เชน จันทร – ศุกร ปดทําการเวลา 20.00น. และอยากใหเพิ่ม

เวลาทําการในวันอาทิตย (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บางวันแอรเย็นมากไป อานหนังสือนานๆไมได (217/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรมีบริเวณอานหนังสือมากกวานี้ (219/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เสียงดังท่ีสุด เหมือนหอง Common Room มากกวา (236/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดสตางคฯ หนาวมาก (251/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ขอท่ี 22 ไมเหมาะกับการศึกษาเปนกลุม ถาจะใหพัฒนาตรงนี้ตองขยายหองสมุด มี Book และอ่ืนๆ มากกวานี้ เนน

หนังสือ electronic ก็ดี เชน journal (261/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดควรเงียบสงบกวานื้ โดยเฉพาะเสียงจากลําโพงภายนอกท่ีมักจะดังรบกวนเสมอ ควรประสานงานกับคณะฯเร่ือง

การตั้งลําโพง และเวลาเปดปดเพลงคณะ-มหาลัย ไมใหรบกวนกับคนท่ีใชงานหองสมุด (273/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 โตะติดกัน (สวนใหญ) ไมเงียบเทาท่ีควร (278/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีหองอานหนังสือสวนตัว และสามารถใชเสียงภายในหองนั้นได (284/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 ควรเปดใหนานกวานี้ เพราะบางทีเลิกเรียนดึกก็ไมสามารถมาศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือมาอานหนังสือตอในหองสมุดได 
(288/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 เสียงดังเกินไปในบางคร้ัง (298/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เหมาะสม ดูสะอาดตา (300/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีหองติว แตก็เขาใจไมมีท่ีแลว (302/นักศึกษา ป.ตรี) 
 สถานท่ีอานนอยเกินไป 
 บางทีมีคุยกันเสียงดังมาก (314/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ปลั๊กตอ Note Book ไมเพียงพอความตองการผูใช(319/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บริเวณท่ีอานหนังสือเฉพาะบุคคลบางคร้ังไมเงียบสงบพอ มีการจับกลุมนั่งคุยกันอยูเปนประจําควรติดปายใหผูใชงาน 

รักษามารยาทในการใชหองสมุดดวย (320/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บางคร้ังเปดแอรเย็นเกินไป ทําใหเขามาอานหนังสือนาน ๆ ไมได  (323/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดมีพื้นท่ีนอยจุคนจํานวนมาก ทําใหมีเสียงดังในบางคร้ัง (334/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เพิ่มสถานท่ีนั่งศึกษา อานหนังสือเปนกลุม+สวนตัว (340/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีการขยายเพิ่มเติม และมีสวนพักผอนเปนธรรมชาติมากข้ึน(344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีสถานท่ีจะสามารถคนควาเดี่ยวและกลุม (345/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดสตางคฯ มีสถานท่ีตามขอ 22 ตรงสวนไหน เคยเห็นแตมาคุยงานเปนกลุมและเสียงดัง  (376/อาจารย) 
 ไมมีหองแยกใหคนควาเปนกลุม (385/อาจารย) 
 การคนควาเปนกลุมตองทําแบบศาลายา คือ มีหองเล็กๆ แตท่ีนี่ไมมีท่ีพอ ตัวใครตัวมันก็แลวกัน จะไดไมรบกวนคนอ่ืน 

(387/อาจารย) 
 ดวยภาระหนาท่ีท้ังท่ีบาน และท่ีทํางานจึงนิยมเขาถึง Resource ตางๆ Online (มาทํางานก็งกๆ ทํางานรอยแปดพันเกา 

กลับไปดูและลูกเขานอน จึงจะมีสมาธิสบายๆ คนควางานวิจัยตอนกลางคืนจากบานผาน Internet ได) (388/อาจารย) 
 หองสมุดหนาวมากคะ เหมือนอยูเชียงรายเลยคะ (392/ประชาชนท่ัวไป) 
 ปลอดโปรงโลงสบายตา (401/ประชาชนท่ัวไป) 

 


