
การรับรูบริการของหองสมุด 
 

 พี่ๆหองสมุดนารักทุกคนคะ (10/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ใหบริการดี เอาใจใสกับผูมารับบริการ (14/นักศึกษา ป.ตรี)  
 เบิกบานกวานี้ ย้ิมแยมเยอะๆ หัวเราะบอยๆ (16/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเจาหนาท่ิชวยหาหนังสือท่ีในฐานขอมูลบอกมีหนังสือแลวหาไมเจอ (41/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Information Help Desk ชั้น 1 ควรปรับปรุงมารยาท (41/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เจาหนาท่ีทุกคนย้ิมแยมแจมใส เต็มใจใหบริการดีคะ แตบางทานอาจจะไมคอยย้ิมเทาไหร (49/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางคนก็ดี บางคนก็ดุ บางคนก็แปลก ๆ (58/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองสมุดมีหนังสือเฉพาะทางเยอะดี แตวาหนังสือแบบอ่ืน ๆ เชน TOEFL ท่ีดูสําคัญ ๆ นาจะมีเพิ่มข้ึน text นาจะมี

เก่ียวกับวิทยาศาสตรมากกวาหมอนะ(การแพทย) นี่คณะวิทย (58/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ในบางคร้ังอยากใหบุคลากรแสดงความเปนมิตร เพราะผูใชบริการไมทราบอารมณของบุคลากรเลย วาดีหรือไม อยาก

ใหใจเย็น ๆ และย้ิมเพียงเล็กนอยจะดีมาก, ควรจัดเคานเตอรยืม-คนใหมากข้ึนเปน 2 เคานเตอร เพื่อเวลายืมจะไดไม
ตองรอ (72/นักศึกษา ป.ตรี) 

 บุคลากรถามีรอยย้ิม/มิตรไมตรีจะดีมาก (77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บุคลากรบางทีดูเหมือนไมคอยตอนรับ (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เจาหนาท่ีบริการดี ตอบคําถามได  (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พี่ ๆ นารักคะ ขอใหใจดีอยางนี้ตอไปนะคะ (92/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางทีเจาหนาท่ีหองสมุดชอบทําเสียง ดุ ๆ (97/นักศึกษา ป.ตรี) 
 โดยรวม OK แลว เพียงแตอยากใหเปนมิตรสักหนอย (115/นักศึกษา ป.ตรี)  
 Very good (124/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พี่ท่ีคุมคอมพิวเตอร ผูชายผมยาว (มัดผม) ใสแวน “ดุมาก” (131/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บุคลากรมีความเขาใจและเอาใจใสตอผูรับการบริการดีพอสมควร (134/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ทุกคนทําดีแลวครับ (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พี่ท่ีทําหนาท่ีใหบริการคอมฯ มักทําหนาบูดๆตลอด เวลาขอเคร่ืองก็ทําทาเหมือนไมคอยพอใจ !! (171/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พี่ผูหญิงท่ีเคานเตอรคนท่ีผมยาว (ชอบคาดผม) สวยมากๆ พูดจาเพราะมาก บริการดี๊ดี ชอบๆคะ (176/นักศึกษา ป.

ตรี) 
 บุคลากรทุกทานบริการดวยความเต็มใจ และจริงใจ ทําใหรูสกึอุนใจทุกคร้ังท่ีไดเขามา (189/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การบริการของเจาหนาท่ีท่ีนี่คือวามีความพรอม และบริการไดดีมากคะ เจาหนาท่ีนารักทุกคน ใหความชวยเหลือดี ขอใหคง

คุณภาพการบริการท่ีดีแบบนี้ตลอดไป (199/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เย่ียมม ประทับใจมากคะ (201/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ดีคะ ดีกวาบางวิทยาเขตท่ีเคยไปใชบริการ (204/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 พี่ๆใหบริการใจดีมากเลยคะ (206/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดสตางค มงคลสุขมีความพรอมในทุกๆดาน หนังสือ, Thesis, วารสาร, งานวิจัย สามารถอํานวยความสะดวก

ใหแกนักศึกษาไดเปนอยางดี (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 สุดยอดของหองสมุดแลวคะ (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หากเปนไปได อยากใหหองสมุดบริการไดท้ัง 7 วัน (226/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เปนงานท่ีชวยใหผูท่ีเปน นศ. อาจารย ชวยใหเขาถึงขอมูลไดอยางดี ชอบมากคะ (233/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 การบริการยืม-คืน สืบคนสะดวกดีมากอยูแลว แตนาจะทําชองทางยืม-คืนใหชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการใหและรับ
บริการ (236/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ก็ดีนะ (236/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เฉพาะพนักงานบางคนความกระตือรือรนยังต่ํา ความสนใจในการใหบริการนอยไปหนอย แตโดยรวมพนักงานคอนขาง

นาประทับใจ (261/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ผมพอใจกับบุคลากรหองสมุด เพราะรูสึกวาพวกเขามีความเปนมิตรท่ีดีมากตอผูใชบริการ (272/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 โดยรวมดีมากคะ  แตไมสามารถประเมินในระดับสูงสุดได เนื่องจากบางคร้ังการบริการยังบกพรองเล็กนอย ไมมีความ

คิดเห็นเพิ่มเติม (278/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บริการดี ใสใจลูกคา (278/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 นาจะใหความเปนกลางระหวางนักศึกษาแพทย และวิทยาฯ เพราะบางท่ีนักศึกษาแพทยสวนใหญจะชอบสงเสียงดัง รบกวน, ไม

มีความเกรงใจคนรอบขาง (300/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 พี่ ๆ สวนใหญดีแตพี่ท่ีดูแลคอมนตรงเคานเตอรใชบริการคอมฯท้ังผูหญิง ผูชายดูไมคอยเต็มใจเทาไหรเลย หนาตาไม

รับแขกไมวากันคงเครียดงาน แตมาเสียง ฮ่ึม ฮ่ัม คลายรําคาญคนขอใชคอมฯ ตรงนี้ควรจะปรับปรุง (314/นักศึกษา 
ป.ตรี) 

 บุคลากร.เจาหนาท่ีของหองสมุดสตางคทุกทาน เอาใจใสใหความสนใจผูใชบริการคอนขางดี เจาหนาท่ีทุกคนนารักเปน
กันเองคะ (318/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 บางคร้ังพนักงาน แสดงสีหนาและคําพูดท่ีดูดุ ๆๆ (319/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เจาหนาท่ีหองสมุดบริการดีมากคะ ใจดี พูดเพราะมาก ๆ(323/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ไมเขาใจวาเป เอาเขาไปในหองสมุดไดหรือปาว เพราะบางทีใหเขา บางทีไมใหเขา บางทีเห็นคนอ่ืนก็เอาเขาไป พอถึงคิว

เราดันไมใหเขา งงอะ! และขอบคุณปาตรงเคานเตอรท่ีพาไปดูหนังสือท่ีชั้นเวลาหาไมเจอ (331/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 โดยภาพรวมบุคลากรมีคุณภาพท่ีดี เต็มใจใหบริการแกผูมาใชหองสมุด(344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เจาหนาท่ีหองสมุดสามารถแนะนําและตอบคําถามเก่ียวกับการสืบคนวารสาร หนังสือ ไดดี และสามารถแกไขปญหา

เก่ียวกับการคนหาหนังสือท่ีตองการแหลงของหนังสือ และการยืมระหวางหองสมุดสามารถท่ีจะอํานวยความสะดวกได
(345/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 บุคลากรเปนมิตร และนารักอยูแลว (366/บุคลากรคณะฯ) 
 ถาเอาชองตอบคําถาม 2+3 ออกไป จะสามารถแจงระดับบริการในชองท่ี 1 ไดตั้งแต 1,2,..., 10 (เปนมาตรฐานสากล) 

(387/อาจารย) 
 ไมได Interact กับบุคลากรโดยตรงเลย ขอโทษที (388/อาจารย) 
 เจาหนาท่ีทุกคนนารักย้ิมแยม (เพิ่งมาคร้ังแรก แตก็ประทับใจท่ีสุดบริการดีเม่ือเปรียบเทียบกับจุฬาธรรมศาสตร 

(392/ประชาชนท่ัวไป) 
 ดีแลวครับเจาหนาท่ีนารักทุกคนเลยครับ(395/ประชาชนท่ัวไป) 
 บริการดีมากโดยเฉพาะเคานเตอร ยืม-คืน (396/ประชาชนท่ัวไป) 


