
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นห้องสมุด
เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2558 มีทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11,587 รายการ ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงาน     
การวิจัยและวิทยานิพนธ์ วารสารและนิตยสาร สารคดีและภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์ส านักงาน กสม. ให้สามารถ
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th เปิดให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดย   
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ ในปี 2558 มีดังนี ้
 1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพ่ือให้บริการในศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
  - หนังสือด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,120 รายการ 
  - วารสารและนิตยสาร จ านวน 90 รายการ 
  - สื่อมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 108 รายการ 
  - เย็บเล่มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ผลงานวิชาการข้าราชการ จ านวน 64 รายการ 
 2. โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
ได้ จึงได้พิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว และเริ่มด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 3. โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้
บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
  3.1 การจัดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล เอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 43 คน 
  3.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดเฉพาะเพ่ือการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดเฉพาะ 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai 
Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิก Electronic Information for Library (EIFL) องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศก าลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกากว่า 60 
ประเทศท่ัวโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
  - สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนกับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) 
ในการจัดท าเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการแนะน าแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลด้าน         
สิทธิมนุษยชน 



4. การให้บริการ 
4.1 การให้บริการของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 

1) สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- มีผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น 2,273 คน  
- ผู้มาใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ามาใช้บริการศูนย์สารสนเทศ

สิทธิมนุษยชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 (1,549 คน) รองลงมาคือประเภทผู้เยี่ยมชม คิดเป็นร้อยละ 14 
(313 คน)  

- ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน มีผู้เข้าใช้บริการ เฉลี่ย 9 คน/วัน  
2) สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

- มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 6,364 รายการ  
- ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ มีการยืมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 

(3,877 รายการ) รองลงมา คือ ประเภทวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 17 (1,064 รายการ)  
- ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสม. มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 (4,777 ครั้ง) รองลงมา คือประเภทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้บริหารส านักงาน กสม. คิดเป็นร้อยละ 19 (1,228 ครั้ง) 

 3) สถิติบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- บริการตอบค าถามท่ัวไป (General Service)   จ านวน  984 ครั้ง 
- บริการช่วยการค้นคว้า  (Information Retrieval)  จ านวน    66 ครั้ง 
- บริการสืบค้นสารสนเทศ  (Reference Service)   จ านวน    62 ครั้ง 

4) สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 คณะ รวม 138 คน 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 35 คน 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 11 คน 
- The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy 

and Good Governance (CPG) จ านวน 22 คน 
- สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The China Society 

for Human Rights Studies (CSHRS)) จ านวน 11 คน 
- Group Conference for Human Rights Libraries in South and 

Southeast Asia Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law จ านวน 41 คน 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 18 คน 
5) การบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 คณะ รวม 161 คน 

- แนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ให้กับคณะยุวชนประชาธิปไตยเครือข่าย     
แห่งรัฐสภา จ านวน 60 คน 

- บรรยายการบริหารจัดการงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ความก้าวหน้าใน    
การพัฒนา และการด าเนินงานในอนาคตของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ       
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุม Human Rights Libraries in South and Southeast Asia 
Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม 
กรุงเทพฯ 



- แนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้กับโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม           
สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
จ านวน 60 คน 

6) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
- มีผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์ (http://library.nhrc.or.th) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 129,239 

ครั้ง เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2558 
- มีผู้สมัครสมาชิกรับข่าวสารศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนผ่าน Facebook 

(www.facebook.com\NHRC.library) จ านวน 817 คน 
 

 

 
 

 



รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

การสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ          
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประธาน/กรรมการ          
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ            
สิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 

วิธีการ 
 ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 200 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 115 ชุด คิดเป็นร้อยละ 57.50 
 

สรุปผลการส ารวจ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาคือเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 และไม่ระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 0.9 
 

 

ตารางท่ี 2 อายุ 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
20-30 40 34.8 
30-40 42 36.8 
40-50 11 9.6 

มากกว่า 50 22 18.8 

รวม 115 100.0 

 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา
คืออายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองอันดับสองคืออายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.8    
และรองอันดับสามคืออายุระหว่าง 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.6 

 
 

เพศ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ชาย 46 40.0 

หญิง 68 59.1 

ไม่ระบ ุ 1 0.9 

รวม 115 100.0 



 

 

2 

ตารางท่ี 3 วุฒิการศึกษา 
 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 2 1.7 

ปริญญาตรี 77 67.0 
ปริญญาโท 35 30.4 
ปริญญาเอก 1 0.9 

รวม 115 100.0 
 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองอันดับสองคือระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. คิดเป็น    
ร้อยละ 1.7 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.9 

 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 

ตารางท่ี 4 การใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
การใช้บริการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

เคย 98 85.2 
ไม่เคย 17 14.8 
รวม 115 100.0 

 จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 85.2 และ
ผู้ไม่เคยใช้บริการศนูย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 14.8 

ตารางท่ี 5 สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 13 76.4 
ไม่มีทรัพยากรฯที่
ต้องการ 

3 17.7 

อ่ืนๆ 1 5.9 
รวม 17 100.0 

 จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 
76.4 รองลงมาคือ ไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และอ่ืนๆ เช่น หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
สืบคน้ออนไลน์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.9 
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 ตารางท่ี 6 ความถี่ในการเข้าใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
ความถี่ในการเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ทุกวัน 3 3.0 
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 6 6.1 
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 19 19.4 

ทุกเดือน 33 33.7 
อ่ืนๆ 37 37.8 
รวม 98 100.0 

   
 จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้ด้วยเหตุอ่ืนๆ เช่น ตามความจ าเป็น บางโอกาส 
ตามความสนใจ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือเข้าใช้ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองอันดับสอง
คือเข้าใช้ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19.4 รองอันดับสามคือเข้าใช้ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6.1 
และเข้าใช้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 3 
 
 ตารางท่ี 7 วัตถุประสงค์การใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
วัตถุประสงค์การเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

เพ่ือหาข้อมูลปฏิบัติงาน 75 65.2 
เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษา/
วิจัย 

54 47.0 

เพ่ือหาความรู้เพิ่มเติมและ
เพ่ือความบันเทิง 

55 47.0 

อ่ืนๆ 7 6.1 
รวม 98 100.0 

 จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 98 คน ความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือเข้าใช้เพ่ือหาข้อมูล     
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือเข้าใช้เพ่ือหาข้อมูลความรู้ เพ่ิมเติมและเพ่ือความบันเทิง คิดเป็น    
ร้อยละ 47.0 เข้าใช้เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษา / วิจัย คิดเป็นร้อยละ 47.0 และเพ่ือเข้าใช้ด้วยเหตุอ่ืนๆ เช่น 
อ่านข่าว นั่งท างาน หาที่สงบ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 6.1 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 จากผลการตอบแบบสอบถามด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่           
มีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศในระดับ มากที่สุด 1 ข้อ  ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวน
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมามีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศในระดับ มาก 2 ข้อ  ได้ แก่ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.15) ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.10)  

 

 

 

 

 

 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อยละ 

(%) 
ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย  4.10 82.0 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ 4.15 83.0 มาก 
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ 4.26 85.2 มากที่สุด 
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2. ด้านบริการ 

ความพึงพอใจด้านบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน 4.43 88.6 มากที่สุด 
2.2 การขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.38 87.6 มากที่สุด 
2.3 มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 4.10 82.0 มาก 
2.4 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.33 86.6 มากที่สุด 
2.5 สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว 4.05 81.0 มาก 
2.6 เวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ 4.03 80.6 มาก 
2.7 ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 4.26 85.2 มากที่สุด 
2.8 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิภาพ 4.15 83.0 มาก 

 

 
 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านบริการ
ในระดับ มากที่สุด 4 ข้อ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน (ค่าเฉลี่ย 4.43) การขอรับบริการ
ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ
ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมามีความพึงพอใจด้านบริการ    
ในระดับ มาก   4 ข้อ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.15) มีบริการที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.10) สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05)     
เวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.03) 
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3. ด้านผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3.1 มีความรู้ และความเข้าใจในการให้บริการ  4.28 86 มากที่สุด 
3.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และกิริยา มารยาทที่ดี 4.44 88.8 มากที่สุด 
3.3 มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 4.49 89.8 มากที่สุด 
3.4 มีความพร้อม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น 

4.42 88.4 มากที่สุด 

3.5 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.35 87 มากที่สุด 

3.6 มีความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

4.30 86 มากที่สุด 
 

 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามด้านผู้ให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ด้านผู้ให้บริการในระดับ มาก 6 ข้อ ได้แก่ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
ให้บริการด้วยความสุภาพ และกิริยา มารยาทที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.44)  มีความพร้อมและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (ค่าเฉลี่ย 4.42) ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.35) มี
ความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.30) มีความรู้ และความเข้าใจใน
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.28) 
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จากผลการตอบแบบสอบถามด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม     

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่ ความสะอาด       
ภายในศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.09) คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 4.03) และ
รองลงมามีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ ปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ แสงสว่าง        
มีเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.96) สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 
(ค่าเฉลี่ย 3.76) จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.47)  
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4. ด้านสถาน/สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อย
ละ(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.1 จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ 3.47 69.4 ปานกลาง 
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.96 76.2 ปานกลาง 
4.3 สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศท่ี    
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 

3.76 75.2 ปานกลาง 

4.4 ความสะอาดภายในศูนย์สารสนเทศฯ 4.09 81.8 มาก 
4.5 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม 4.03 80.8 มาก 
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5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5.1 การประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศฯ 4.18 83.6 มาก 
5.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ 

4.27 85.4 มากที่สุด 

5.3 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน การ
ให้บริการ มีความสม่ าเสมอ 

4.14 82.8 มาก 

 
 

 
 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่     

มีความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในระดับ มากที่สุด 1 ข้อ คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บริการ กิจกรรม และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.27)  และรองลงมา                 
มีความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ ใช้บริการ ในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ของ             
ศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.18) การสื่อสารกับผู้ ใช้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ                 
มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.14) 
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6. ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในรวมภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความต้องการ 
6.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ        
ในภาพรวม 

4.32 86.4 มากที่สุด 

6.2 ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ        ในภาพรวม 4.27 84.2 มาก 
 

 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวมในระดับ มากที่สุด 1 ข้อ คือ        
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.32) และมีความพึงพอใจ        
ต่อศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวม ในระดับ มาก 1 ข้อ คือ ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 
(ค่าเฉลี่ย 4.27) 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศฯ 

มีผู้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 20 คน แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  4.1 ด้านสถานที่ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- ต้องการให้ส านักงาน กสม. ย้ายศูนย์สารสนเทศฯ ไปยังที่ด าเนินการก่อสร้าง                  
ศูนย์สารสนเทศฯใหม่โดยเร่งด่วน 

- ศูนย์สารสนเทศฯ มีความคับแคบ 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน    
- ต้องการให้มีมุมอ่านหนังสือส่วนตัว  
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีมุมแยกส าหรับหนังสือกฎหมายโดยเฉพาะ มีมุมแยก        

ด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละประเภท  
- มีอุปกรณ์และสื่อต่างๆ มีความพร้อม ทันต่อยุคสมัย เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า     

หาข้อมูลต่างๆ  
- สถานที่น่าอยู่ เหมาะส าหรับนั่งอ่านหนังสือ 
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 4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนครบถ้วน   

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายประเภทไม่จ ากัด

เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน เช่น มีด้านสุขภาพ การออกก าลังกาย และประเภทคู่มือ How to เป็นต้น 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติมนอกจากด้านสิทธิมนุษยชน

เพ่ือจะน ามาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ 
การสื่อสาร การวิจัย เป็นต้น 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทนิตยสารด้านบันเทิง 
มากกว่านี้ ไม่จ ากดัเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น มีข้อมูลพ้ืนฐานใน
วิทยาการต่างๆ อย่างครบถ้วน มีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้บริการ และมีการจัดเก็บข้อมูลที่
ได้จากการเสวนาหรือการประชุมที่ส าคัญของส านักงาน กสม. เก็บไว้ในรูป e-document ด้วย 

- ควรเพ่ิมงบประมาณให้ส าหรับการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการใน  
ศูนย์สารสนเทศฯ 

 4.3 ด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  

- ต้องการให้เป็นศูนย์สารสนเทศฯ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนที่พัฒนา  
จนเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 

-  สามารถรองรับการใช้บริการของผู้ใช้บริการภายนอก เช่น ประชาชนทั่วไป บุคลากร
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

-  มีบริการยืม-คืน หนังสือที่ดีและเหมาะสมไม่ต้องยึดติดกับข้อจ ากัดด้านเวลาของระบบ
ราชการ 

- ต้องการให้จัดอบรมการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ และการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ทางด้านสิทธิมนุษยชนในฐานข้อมูลต่างๆ  

- ต้องการให้มีกิจกรรม เช่น การตอบค าถามชิงรางวัล ประกวดค าขวัญ เป็นต้น 

 4.4 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  

- ต้องการให้เจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ มีเพียงพอต่อปริมาณงาน  
- เจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ ให้บริการและปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งดีมาก มีจิตบริการสูง 
- เจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก น่ารัก  
- มีความกระตือรือร้นในการให้บริการดีมาก มีอัธยาศัยดี 

 4.5 ด้านอ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
- ขอให้ก าลังใจให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนที่ตั้งใจท างาน บริการอย่างเสียสละ และหวังว่าจะได้รับ

บริการที่ดียิ่งขึ้นไป 
- เสนอว่าเท่าท่ีเห็น และเป็นอยู่ดีมากแล้ว 
- ควรรักษาคุณภาพในการให้บริการไว้เช่นนี้ตลอดไปและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 


