










แนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะในแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 

ประเด็น รายละเอียด เหตุผล/ แนวทางแก้ไข

1.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

การเข้าถึงทรัพยากร ผู้ใช้ยังไม่ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูล/วิทยานิพนธ์/การค้นหา - ให้ทีม IL เผยแพร่การบริการฐานข้อมูลของห้องสมุดให้มากขึ้น และจัดคอร์สอบรม

ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

- ร่วมกับงานสื่อสารในการผลิต content ที่เกี่ยวข้องกับ Wow servieces 

ทรัพยากรที่เพียงพอ ผู้ใช้เสนอให้มีการซื้อจำนวนหนังสือเพิ่ม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะหนังสือวิชา

พื้นฐานจะมีจำนวนเล่มที่เหมาะสม และทำสำเนาไว้ให้ยืมได้

ทรัพยากรที่ทันสมัย มีจำนวนหนังสือเก่า/ ไม่มีการอัพเดตหนังสือเป็นปรับปรุง

ล่าสุด (new edition)

- นำหนังสือเก่าที่ไม่มีการนำมาอ่านเกิน 6 ปีออกจากชั้น  

- หากหนังสือ/วิทยานิพนธ์ที่อยู่บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะทำจำหน่ายออก 

- มีแผนซื้อ e-book เพิ่ม โดยดูตามความเหมาะสมของงบประมาณ

Book Delivery ระหว่างศูนย์ลำปางและพัทยาได้รับหนังสือช้า ปรับระยะเวลาการดำเนินการ ไม่เกิน 5 วันทำการ

ความเป็นระเบียบ ผู้ใช้หาหนังสือไม่พบ ไม่ทราบว่าอยู่ชั้นใด ยากต่อการค้นหา - เพิ่มการจัดเรียงหนังสือ (หอสมุดป๋วยฯ) 

- จัดทำแผนผังชั้นหนังสือ โดยแยกตามประเภทและหมวดหมู่ 

- ห้องสมุดสัญญาปรับเลขแบบ LC ตามเดิม โดยเริ่มจากหนังสือต่างประเทศก่อน 

คาดว่าจะเสร็จ ม.ค.62

Book Suggestion ผู้ใช้ยังไม่เข้าใจบริการนี้ และไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร - ปรับคู่มือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สั้นกระชับมากขึ้น 

- หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดมี icon Book Suggestion 
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2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ

ยืม - คืน เครื่องคืนหนังสือเสีย - มีบริการคืนหนังสือที่ห้องสมุดใดก็ได้ทุกที่ 

- ตู้รับคืนหนังสือตามจุดต่างๆ ตามที่ผู้ใช้บริการสะดวก

อบรมการใช้ห้องสมุด/ 

สื่อสารการบริการ

ผู้ใช้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบริการที่มีอยู่ในห้องสมุด - ส่งเสริมให้ผู้รับบริการกดติดตามไลน์แอดเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดแบบ

รวดเร็ว ฉับไว 

- มีเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เว้นวันหยุดเสาร์- อาทิตย์

3.ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่

ความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน จัด CoP ที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น

พฤติกรรมไม่เหมาะ เจ้าหน้าที่พูดนินทาผู้ใช้บริการ ได้มีการตัดเตือนเป็นที่เรียบร้อย

4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

อุณหภูมิ อุณหภูมิที่หนาวเกินไปไม่เหมาะสมกับการอ่าน - ห้องสมุดได้ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น (แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่รักษาหนังสือ เพื่อไม่เกิด

เชื้อรา) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกที่ส่งต่ออุณหภูมิภายในห้องสมุดได้ 

- ติดตั้งเครื่องแสดงอุณหภูมิภายในห้องสมุดเพื่อแจ้งต่อผู้ใช้บริการ

ห้องน้ำ ห้องน้ำสกปรก / ชำรุด / เก่า / มีไม่เพียงพอผู้ใช้ ห้องสมุดบางแห่งได้นำปรับแก้ เช่น เพิ่มรอบการทำความสะอาด , เปลี่ยนอุปกรณ์ที่

ชำรุด และจะถูกปรับปรุงตามงบการปรับปรุงพื้นที่

ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ/ ใช้การไม่ได้ แจ้งช่างมาแก้ไข และ จัดซื้อปลั๊กไฟแบบเคลื่อนย้ายได้มาให้บริการเสริมจำนวนมาก

Study Room จำนวนห้องไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้ โดยเฉพาะช่วงก่อนสอบ

และสอบ

พื้นที่ที่จำกัด ยังไม่สามารถเพิ่มห้อง study room ได้
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โซนงีบ/พักสายตา ผู้ใช้เรียกร้องให้มีส่วนพักผ่อนสามารถงีบหลับได้ รองบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่

ค่าปรับ รูปแบบการชำระยุ่งยาก ประเด็นให้กรรมการพิจารณา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

เปิด - ปิดบริการ ขยายระยะเวลาให้มากขึ้น / 24 hrs. - ตามนโยบายผู้บริหาร และความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  

- ขยายระยะเวลาให้บริการในช่วงก่อนสอบและสอบมากขึ้น

เสียงดัง ผู้ใช้บางคน/กลุ่มส่งเสียงรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น - ป้ายเตือนเรื่องการใช้เสียง (สิ่งพิมพ์ & หน้าจอต่างๆ ที่ให้บริการ)  

- จัดโซนเงียบให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการความเงียบมาก 

- หากพบเห็นผู้ที่ส่งเสียงดังสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตักเตือนได้ (ไลน์ หรือ ต่อหน้า)

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ (ศกร.) ถอดเครื่องที่ไม่สามารถใช้บริการได้ออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการสับสน

พื้นที่นั่งอ่าน ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ (ช่วงก่อนสอบและสอบ) เพิ่มโต๊ะและเก้าอี้สำรองมากขึ้น (ในช่วงดังกล่าว)

แสงสว่าง บางจุดแสงไม่พอ/ ไม่สว่าง มีการตรวจเช็คพื้นที่ที่แสงไม่เหมาะสม/ แสงไม่เพียงพอ และทำการติดตั้งเพิ่ม

บริการน้ำดื่ม ผู้ใช้ต้องการให้มีจุดบริการน้ำดื่มที่ทั่วถึง - บางห้องสมุดแจ้งว่า ผิดระเบียบเรื่องการเบิกค่าน้ำ จึงถอนออกไปเป็นพื้นที่นั่งอ่าน

สำหรับผู้ใช้ 

- ห้องสมุดสัญญา รออนุมัติการจัดซื้อ

เว็บไซต์ เว็บไซต์ช้า / เข้าไม่ได้ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว

การเข้าใช้ห้องสมุด การเข้าใช้ยุ่งยาก / นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องใช้บัตรแข็งเข้าใช้

บริการ

ปรับประตูการเข้าใช้บริการ / QR code 

ป้าย/สัญลักษณ์ จุดแสดงป้ายแสดงบริการต่างๆ ไม่ชัดเจน ได้ปรับป้ายแสดงจุดให้บริการต่าง ทั้งชั้นที่อยู่ของหนังสือ และแผนผังภายในห้อง

สมุด
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ปัญหาของห้องสมุดที่มีต่อการบริการ 

 1. ผู้ใช้ขาดการรับรู้บริการต่างของห้องสมุด ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจได้ง่าย 

 2. งบประมาณมีจำกัด อาจไม่ตอบสนองได้ทันที (โดยจะปรับปรุงตามความเหมาะสม) 

 3. ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ / ทันสมัย  

 4. พื้นที่นั่งอ่านไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงก่อนสอบและสอบ  

 5. ห้อง study room ไม่เพียงพอ 

 6. ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้ (ไม่อยากเดินไกล ห้องน้ำสะอาด มีทิชชู่ให้บริการ) 

 7. อุณหภูมิหนาว โดยแปรผันตามสภาพอากาศภายนอกได้ 

 8. พื้นที่พักผ่อนจากกิจกรรมการเรียน เช่น โซนงีบ มุม snack มุมคลายเครียด เป็นต้น
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