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5. สรุปขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 

5.1 ความไมพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอหองสมุด 

บุคลากรและการใหบริการ คุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณท่ีใหบริการ สถานท่ีของหองสมุด 

• หองสมุดปดเร็วไป (นกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• ถาเปนไปได ใหแตละภาคมีการสงตัวอาจารย ไปประจำ

หองสมุด ณ วันเวลา ท่ีไดกำหนดไว เพ่ือใหนศ.ไปปรึกษา 

สอบถาม พูดคุย วิชาการได ก็จะดยีิ่งข้ึนมามาก (นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated Student)) 

• อยากให หนวยท่ีดูแลดาน external scholarship มาจัด

พ้ืนท่ีประชาสัมพันธท่ีหองสมดุแบบเดน ๆ เพราะปจจุบัน 

ขาวสารดจูาง เขาถึงผูฟงไดนอยเหลือเกิน (นกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (Graduated Student)) 

• มีนักศึกษาเขามาแลวพูดคุยเสียงดงัมาก แตเจาหนาท่ีไมทำ

อะไรเลย อยากใหเจาหนาท่ีชวยดใูนเรื่องของการสงเสียงดัง

ดวย (นกัศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

• เวลามผีูใชบริการจำนวนมาก นักศึกษาท่ีน่ังโตะเดยีวกันมักจะ

คุยกันเสียงดัง คอนขางไดรับการรบกวนเมื่อน่ังใกลๆ อยากให

มีเจาหนาท่ีมาเดินสังเกตการณบางเพ่ือแจงนักศึกษาใหเบา

เสียงลง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบในการใชหองสมุดรวมกัน

คะ (นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated Student) 

• Need more access to international journals 

(อาจารย/นักวิจัย (Faculty/Researcher)) 

• อยากได access ของ physical review a กลับมา 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student)) 

• ไมสามารถสืบคนขอมลูในบางวารสารเชน American 

journal of physiology ของป 2022 ไดซึ่งขอมูลน้ันสำคญั

มากตอการตอยอด ศึกษาและคนควาวิจัยสำหรับคณะ

วิทยาศาสตร ซึ่งเนนการเรียนและการทำวิจัย การคนขอมลูท่ี

อัพเดทจะทำใหเรากาวทันงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนใหสืบคนขอมูลท่ีหลากหลาย มี

คุณภาพ  และทันสมยั (นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(Graduated Student)) 

• บางสวนมีหนังสือเกา, ไมหลากหลายเทาท่ีควร (นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student)) 

• ELECTRONIC JOURNAL AND E-DATABASE นอยลงมาก 

ๆ (นกัศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) E-journal, E-textbook เมื่อลองถามหา E-

textbook ท่ีตองการ, ไมปรากฎณวามีอยูในฐานขอมลู 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated Student)) 

• การบริการตาง ๆ เชนหอง CO working space ท่ีช้ัน 3 มี

นอยเกินไป (นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

• หองคนควาเปนกลุมปดไว (นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• co-working space สำหรับการประสานขอมูลความคิด ก็

เปนสิ่งสำคญั ท้ังระหวางนศ. ดวยกันเอง และนศ.กับอาจารย 

หนังสือ ไมจำเปนตองอยูใน ตัวกลาง รูปแบบกระดาษอยาง

เดียวก็ได ถาหากหนังสือเปน ตัวกลาง ในรูปแบบอาจารย

ผูสอน, TA ความสามารถในการทำความเขาใจขอมลู ก็จะ

เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว. สรุป อยากได co-working space 

เพ่ิมจากเดมิ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated 

Student)) 
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บุคลากรและการใหบริการ คุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณท่ีใหบริการ สถานท่ีของหองสมุด 

• บริเวณช้ันสองท่ีเปน Quiet zone มีนักศึกษาน่ังจับกลุมคุย

กันเสียงดัง ไมเขาไปน่ังในหองท่ีจดัไวใหสำหรับพูดคุยกันคะ 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated Student) 

• Journal ท่ีมี Impact factor ติด 5 อันดับแรกของแตละ 

Department ก็มไีมครบ แลว wisdom of the land ท่ี

อยากได จะใหมีอยูแคท่ี land น้ีอยางเดียว โดยไมตองใช

อางอิงจากนานาประเทศหรืออยางไร (นกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (Graduated Student)) 

• มหาวิทยาลยัวิจัย ควรมีฐานขอมูล  E-Journal  ท่ีเขาถึงได 

และสะดวกกวาน้ี (อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

• I need more quality and quantity for each of them I 

did not satisfied. (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(Graduated Student)) 

• บริการบทความอิเล็กทรอนิกส  มนีอยเกินไป สำหรับ

มหาวิทยาลยัวิจัย (อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

• For E-journal connection which is the most one I 

NEED even more in terms of quantity and quality. 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated Student) 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

บุคลากรและการใหบริการ คุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณท่ีใหบริการ สถานท่ีของหองสมุด อ่ืนๆ 

• อยากใหมีการอบรมออนไลนมากข้ึน การยืม

คืนก็ใชวิธี Transfer ก็ไวคะ (บุคลากรสาย

สนับสนุน (Supporting Staff)) 

• อยากใหหองสมุดเปดดึกข้ึน (นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

• อยากใหเพ่ิมเวลาในการเปด-ปดหองสมุด

ในชวงสอบคะ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• ควรขยายเวลาเปด โดยเฉพาะชวงกอนสอบ 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• อยากใหมีโซน 24 ช่ัวโมง (นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (Graduated Student) 

• อยากใหเปด24ช่ัวโมง สำหรบัคณะท่ีมีการ

สอบตลอดเวลา ท่ีไมใชแคกลางภาค ปลาย

ภาค เชน คณะแพทยPI (นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

• อยากใหมีมุมหนังสืออานเลนมากกวาน้ี 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• เว็บไซตยังมีบัคและแอบใชยากบางจุด 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• อยากใหคณะสอบถามความตองการ  

journal หัวเรื่องใหม ๆ ท่ีนาจะตอบโจทย

การวิจัยในปจจุบันเพ่ิมข้ึน (อาจารย/

นักวิจัย (Faculty/Researcher)) 

• อยากใหco-working space ปดพรอมกับ

หองสมุด (นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• อยากใหมีสวนของพ้ืนท่ีท่ีใชเสียงแยกกับ

พ้ืนท่ีท่ีตองการความสงบแยกออกจากกัน 

เพราะบางท่ีคนท่ีเขามาใชก็สงเสียงดังทุกที 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• I have not found on first page if 

official university website and never 

found in poster of Instagram etc. 

Exceptional to Faculty of science. 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduated 

Student) 

• หองสมุดท่ีคณะวิทย ดีมาก พ่ีๆ จนท 

ใหบริการดีทุกทาน (นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (Graduated Student) 

• เรื่องฟอรมน้ีนิดหนอยคะ ตรงนิทรรศการ

อิเล็กทรอนิกสอะคะ นาจะเปน exhibition 

รึเปลาคะ แลวก็ บางอันไมเคยใชอะคะ จะ

เวนวางไวแตฟอรมบอกใหกรอกใหครบ 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• ใดๆพ่ีๆบรรณารักษนารักทุกคนคะๆๆๆๆๆ 

ประตูทางเขาเกเวอ (นกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

 
 

  



สำรวจโดยใชแบบสอบถามออนไลน  

ระหวางวันที ่1 พฤศจกิายน – 31 ธันวาคม 2565 

บุคลากรและการใหบริการ คุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณท่ีใหบริการ สถานท่ีของหองสมุด อ่ืนๆ 

• อยากใหแสกนบัตรนศผานแอพได 

(นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Undergraduate Student)) 

• อยากใหเปด 24 hr ชวงสอบ (นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate 

Student)) 

• อยากใหเปดบริการวันเสาร-อาทิตย 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(Graduated Student) 

• หองสมุดอาจจะเพ่ิมเวลาเปดใหบริการและ

จางนักศึกษา (TA) มาชวยดูแลเคานเตอร

เหมือนมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมักจะ

จางนักศึกษาบัณฑิตมาทำงาน นศ.เองก็ได

ประโยชนโดยมาน่ังอาน/เขียนวิทยานิพนธ

และไดคาแรง สวนเจาหนาท่ีก็ไมตองทำงาน

ลวงเวลาชวงค่ำ เชน 17.00-20.00 หรือ

เสาร-อาทิตย (อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

• Promote/ประชาสัมพันธ หนังสอืใหม / 

บริการใหม ของหองสมดุ (อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

• ประทับใจการบริการและการฝกอบรม มี

ความทันสมัย นาสนใจและอยากมีเวลาวาง

มาอบรมทุกๆคอรส อยากเสนอใหรายช่ือ

คอรฺสอบรมมากอนลวงหนาครึ่งปหรือ สาม

เดือน จะไดมีเวลาเตรียมตัวใหวางมาเขา

ฝกอบรม ขอบคณุครบั (อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

• หองสมุดยังแหลงความรูคณุภาพคะ 

(อาจารย/นักวิจัย 

(Faculty/Researcher)) 

 


