
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดให้มีบริการต่าง ๆ 
ดังนี้ บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ บริการแหล่งสารสนเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ บริการสอนการใช้และการเรียนรู้
สารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการพ้ืนที่นั่งอ่านและการค้นคว้า บริการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย 
และบริการน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

ในปั จ จุ บั นศู นย์ ส า รสน เทศสิ ทธิ มนุ ษยชน 
มีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
จ านวนทั้งสิ้น 12,211 รายการ ประกอบด้วย หนังสือ
ทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี จ านวน 9,122 
รายการ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ จ านวน 838 
รายการ วารสารและนิตยสาร จ านวน 90 ชื่อเรื่อง สารคดี
และภาพยนตร์ จ านวน 360 รายการ และสิ่งพิมพ์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 
1,801 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศ
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนที่     
URL: http://library.nhrc.or.th และสามารถดาวน์โหลด
สิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (e-Book) ได้โดยไม่ต้อง
สมัครสมาชิกและไม่เสียค่าใช้บริการ รวมทั ้งได้จัดท าจดหมายข่าวศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน           
ราย 2 เดือน ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนสามารถติดตามเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

(www.facebook.com\NHRC.library) ได้เพ่ือความรวดเร็ว
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการแบ่งปันและกระจายข่าวสารความรู้ 
และกิจกรรมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิ กติ ดตามข่ าวสารจ านวนทั้ งสิ้ น  922  คน ทั้ งนี้             
ในภาพรวมมีผู้ เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ    
สิทธิมนุษยชน จ านวนทั้งสิ้น 2,073,451 ครั้ง เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้
บริการที่ 6,689 ครั้ง/วัน 
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นอกจากนั้น ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมือง
การปกครอง (Thai Law Politics) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(Thai Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและ 
ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law (RWI)  

ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ณ ทิศใต้ ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้จัดแบ่งพ้ืนที่ให้บริการ ประกอบด้วย พ้ืนที่บริการสืบค้น
สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พ้ืนที่บริการมัลติมีเดีย พ้ืนที่นั่งอ่านและการค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  
เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้บริการคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการเป็นทางการได้ในปีงบประมาณ 2560 

สถิติการให้บริการของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 2,385 คน 
จ าแนกเป็น บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้อยละ 74 (1,765 คน) และบุคคล
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 11 (251 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการที่ 10 คน/วัน มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 
5,004 รายการ ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า จ านวน 696 ครั้ง 
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สถิติการจัดกิจกรรมและการอบรมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ 2559 ศ ูนย ์สารสนเทศสิทธ ิมน ุษยชนได้จัดกิจกรรมการบรรยายแนะน า 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เกมสิทธิมนุษยชน การน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสนับสนุนให้สามารถใช้งานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย 

1) การบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 7 หน่วยงาน/โครงการ ดังนี้ 
o คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 80 คน 
o มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 90 คน  
o โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมคุ้มภูค า 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 60 คน 
o โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (ภาคกลาง) โรงแรมการ์เด้น 

คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี จ านวน 80 คน 
o คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 24 คน 
o โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ณ โรงแรม       

ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
o โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ณ โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

2) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะน า     
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและเกมสิทธิมนุษยชน จ านวน   
6 กิจกรรม ดังนี้ 

o งานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
ประจ าปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล    
แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

o งานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2559 ณ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี 

o เวที กสม. พบประชาชน (ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ) ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น 

o เวที  กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ)       
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ. เชียงใหม่ 
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o เวที กสม.พบประชาชน (ภาคกลาง) ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี 
o เวที กสม.พบประชาชน (ภาคใต้) ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จ. สงขลา 

3) การน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 คณะ จ านวน 17 คน ดังนี้ 
o สมาคมพัฒนาทวาย จ านวน 4 คน  
o คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จ านวน 13 คน 

4) การจัดอบรม จ านวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวนรวม 227 คน ดังนี้ 
o หลักสูตรส่งเสริมการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และ       

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. ณ ห้องประชุม 606 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 23 คน  

o หลักสูตรการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip) ณ ห้องประชุม 606 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 37 คน 

o หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (ThaiLIS) ณ ห้องประชุม 606 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน 

o หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ เข้ารับ         
การอบรม จ านวน 127 คน 



รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

การสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ           
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการ        
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 

วิธีการ 
 ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 200 ชุด และได้รับ
แบบสอบถามคืนจ านวน 150 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61 
 

สรุปผลการส ารวจ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศ 

 

 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน (ร้อยละ 56.6) เพศชาย
จ านวน 53 คน (ร้อยละ 43.4) 

 
 

ตารางท่ี 2 อายุ 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
20-30 49 40.1 
31-40 31 25.4 
41-50 19 15.6 

มากกว่า 50 23 18.9 
รวม 122 100.0 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 40.1) รองลงมา

คืออายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 25.4) รองอันดับสองคืออายุมากกว่า 51 ปี (ร้อยละ 18.9) รองอันดับสาม
คืออายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 15.6)  
 

 

เพศ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ชาย 53 43.4 

หญิง 69 56.6 

รวม 122 100.0 

เพศ 

43.4 % 56.6 % 
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ตารางท่ี 3 วุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ปริญญาตรี 68 55.7 
ปริญญาโท 50 41.0 
ปริญญาเอก 4 3.3 

รวม 122 100.0 
 

จากตารางที่ 3 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 55.7) รองลงมาคือระดับปริญญาโท (ร้อยละ 41.0) รองอันดับสองคือระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 3.3)  

 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 

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

เคย 107 87.7 
ไม่เคย 15 12.3 
รวม 122 100.0 

 จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 87.7 และ
ผู้ไม่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 12.3 

ตารางท่ี 5 สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
สาเหตุที่ไมเ่คยใช้บริการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 9 60 

ไม่มีทรัพยากรฯที่ต้องการ 3 20 

อ่ืนๆ 3 20 

รวม 15 100.0 

 จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 คน ความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปใช้บริการ     
ศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 20 และอ่ืนๆ เช่น 
หาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต และยังไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 20 
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 ตารางท่ี 6 ความถี่ในการเข้าใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 107 คน ความถี่ในการเข้าใช้ด้วยเหตุอ่ืนๆ เช่น ตาม  
ความจ าเป็น บางโอกาส ตามความสนใจ นาน ๆ ครั้ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคือเข้าใช้ทุกเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองอันดับสองคือเข้าใช้ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองอันดับสามคือเข้าใช้ 
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 และเข้าใช้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 2.8   
 
 ตารางท่ี 7 วัตถุประสงค์การใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 107 คน (โดยแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือเข้าใช้เพ่ือหาข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 83.2 รองลงมาคือเข้าใช้เพ่ือหา
ข้อมูลความรู้และเพ่ือความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 48.6 เข้าใช้เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษา / วิจัย คิดเป็นร้อยละ 
43.0 และเพ่ือเข้าใช้ด้วยเหตุอื่นๆ เช่น อ่านข่าว นั่งท างาน หาที่สงบ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 

 

 

 

 

 
 

ความถี่ในการเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ทุกวัน 3 2.8 

3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 8 7.5 
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 21 19.6 

ทุกเดือน 35 32.7 
อ่ืนๆ 40 37.4 
รวม 107 100.0 

วัตถุประสงค์การเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
เพ่ือหาข้อมูลปฏิบัติงาน 89 83.2 
เพ่ือหาข้อมูลใน
การศึกษา/วิจัย 

46 43.0 

เพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม
และเพ่ือความบันเทิง 

52 48.6 

อ่ืนๆ 7 6.5 
รวม 107 100 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 
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ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อ
ศูนย์สารสนเทศฯ
ใน าพรวม 

 

 

 จากผลการตอบแบบสอบถามด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศในระดับ มาก 3 ข้อ  ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.08) และทรัพยากร
สารสนเทศ   มีความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.01) 

 

 

 

 

 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ 

(%) 
ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย  4.01 80.2 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ 4.09 81.8 มาก 
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ 4.08 81.6 มาก 
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2. ด้านบริการ 

ความพึงพอใจด้านบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน 4.59 91.8 มากที่สุด 
2.2 การขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.53 90.6 มากที่สุด 
2.3 มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 4.36 87.2 มาก 
2.4 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.42 88.4 มาก 
2.5 สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว 4.22 84.4 มาก 
2.6 เวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ 4.20 84.0 มาก 
2.7 ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 4.37 87.4 มาก 
2.8 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิ าพ 4.22 84.4 มาก 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านบริการ

ในระดับ มากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน (ค่าเฉลี่ย 4.59) การขอรับบริการ
ไมยุ่่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมามีความพึงพอใจด้านบริการในระดับ มาก 6 ข้อ ได้แก่
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.42)  ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.36) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ        
มีประสิทธิ าพ (ค่าเฉลี่ย 4.22) สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.22) และเวลาเปิด
บริการของศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
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3. ด้านผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3.1 มีความรู้ และความเข้าใจในการให้บริการ  4.62 92.4 มากที่สุด 
3.2 ให้บริการด้วยความสุ าพ และกิริยา มารยาทที่ดี 4.51 90.2 มากที่สุด 
3.3 มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 4.54 90.8 มากที่สุด 
3.4 มีความพร้อม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น 

4.65 93.0 มากที่สุด 

3.5 ให้บริการด้วยความเสมอ าคเท่าเทียมกันโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.53 90.6 มากที่สุด 

3.6 มีความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

4.59 91.8 มากที่สุด 

 
 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านผู้ให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ

ด้านผู้ให้บริการในระดับ มากที่สุด 6 ข้อ ได้แก่ มีความพร้อมและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
(ค่าเฉลี่ย 4.65) มีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.62) มีความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.59) มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.54) 
ให้บริการด้วยความเสมอ าคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.53) และให้บริการด้วยความสุ าพ 
และกิริยา มารยาทที่ด ี(ค่าเฉลี่ย 4.51)   
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จากผลการตอบแบบสอบถามด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ มาก 1 ข้อ คือ ความสะอาด       
 ายในศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.08) และรองลงมามีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ระดับ ปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ แสงสว่างมีเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.89) ส าพแวดล้อม ายในศูนย์สารสนเทศฯ มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า (ค่าเฉลี่ย 3.82) คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 3.59) จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.51)  

 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อย
ละ(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.1 จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ 3.51 70.2 ปานกลาง 
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.89 77.8 ปานกลาง 
4.3 ส าพแวดล้อม ายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศท่ี    
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 

3.82 76.4 ปานกลาง 

4.4 ความสะอาด ายในศูนย์สารสนเทศฯ 4.08 81.6 มาก 
4.5 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม 3.59 71.8 ปานกลาง 
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จากผลการตอบแบบสอบถามด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่     

มีความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บริการ กิจกรรม และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และการสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมี   
การเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมามีความพึงพอใจ           
ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ คือ การประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศฯ 
(ค่าเฉลี่ย 3.99)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านการส ่อสารกับผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจด้านการส ่อสารกับผู้ใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อย
ละ(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5.1 การประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศฯ 3.99 79.8 ปานกลาง 
5.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ 

4.29 85.8 มาก 

5.3 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน            
การให้บริการ มีความสม่ าเสมอ 

4.03 80.6 มาก 
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6. ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในรวมภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความต้องการ 
6.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯใน าพรวม 4.35 87.4 มาก 
6.2 ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ใน าพรวม 4.39 87.8 มาก 
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ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อ
ศูนย์สารสนเทศฯ
ใน าพรวม 

 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯใน าพรวม  พบว่า          

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯใน าพรวมในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่    
ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ใน าพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.39) และความพึงพอใจต่อการให้บริการของ     
ศูนย์สารสนเทศฯ ใน าพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
 
 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศฯ 

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

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแยกกับห้องอ่านหนังสือ 
- ศูนย์สารสนเทศฯ มีความคับแคบ 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน    
- ต้องการให้มีมุมอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย    
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีมุมกาแฟ ให้กับผู้ใช้บริการในราคาย่อมเยา  
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 4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนครบถ้วน   
ทั้ง าษาไทยและ าษาต่างประเทศ รวมทั้งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายประเ ทไม่จ ากัด
เฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น มีด้านสุข าพ การออกก าลังกาย และประเ ทคู่มือ How to เป็นต้น 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีมุมแยกส าหรับหนังสือกฎหมายโดยเฉพาะ มีมุมแยก        
ด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละประเ ท  

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติมนอกจากด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือจะน ามาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ 
การสื่อสาร การวิจัย ด้านทรัพยากรบุคคล(HR) เป็นต้น 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศประเ ทนิตยสารด้านบันเทิง 
มากกว่านี้ ไม่จ ากัดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากรสารสนเทศประเ ทวารสารวิชาการเกี่ยวกับ
การท างานของศาล กระบวนการด าเนินงานของศาล 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น มีข้อมูลพ้ืนฐานใน
วิทยาการต่างๆ อย่างครบถ้วน มีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้บริการ 

4.3 ด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
- ต้องการให้เป็นศูนย์สารสนเทศฯ เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ใน

ส านักงานเข้ามาใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ มากยิ่งขึ้น  
-  สามารถรองรับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ายนอก เช่น ประชาชนทั่วไป บุคลากร

จากหน่วยงาน าครัฐและเอกชน เป็นต้น 
- ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น 

- มีการประชาสัมพันธ์แนะน าหนังสือใหม่อย่างต่อเนื่องและแนะน าข่าวสารข้อมูลได้ดีมาก 

- ต้องการให้เป็นศูนย์สารสนเทศฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นเครือข่ายแหล่งความรู้ซึ่งกันและกัน ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 4.4 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  

- เจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ ให้บริการและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก น่ารัก  
- มีความกระตือรือร้นในการให้บริการดีมาก มีอัธยาศัยดี 

 4.5 ด้านอ ่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
- ขอให้ก าลังใจให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนที่ตั้งใจท างาน บริการอย่างเสียสละ และหวังว่าจะได้รับ

บริการที่ดียิ่งขึ้นไป 
- ควรรักษาคุณ าพในการให้บริการไว้เช่นนี้ตลอดไปและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 


