
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีพิธีเปิด “ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน”  

อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2560 ภำยใต้แนวคิด “สานสร้าง” หรือ “Sync.Space” 
(Synchronizing Space) สานความรู้ สานเครือข่าย สร้างคน สร้างสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะ 
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย  
เ พ่ือเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้และข้อมูลด้ำน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะกำรสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งกำรน ำเสนอ
ผลงำนส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง  
ที่เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ให้
สำมำรถมำใช้บริกำรศึกษำควำมรู้ สืบค้นข้อมูล
ควำมรู้ต่ำง ๆ ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพ่ือจะส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มำก

ขึ้น และน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องใน
กำรปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูล
บุคคลอื่น ๆ ในสังคม เพ่ือให้เรำอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ
สุข และเกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง เพรำะเรำ
เชื่อว่ำควำมรู้ เป็นพลังส ำคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ภำยในศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้
จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้มำ
ใช้บริกำรในทุก ๆ ด้ำน ทั้ งด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นสำรสนเทศ
จำกอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องกำรค ำแนะน ำด้ำนสิทธิ
มนุษยชนก็มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำ นอกจำกนี้
เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
จึงได้เปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีทั้ ง
เว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค ในกำรกระจำยองค์
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชน
เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ำกัดด้ำน
กำรเข้ำถึง และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด  
24 ชั่วโมง  
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ในกำรนี้ นำงสำวเอมอร ตันเถียร  
รองประธำน และคณะกรรมกำรบริหำรชมรม
ห้องสมุดเฉพำะ สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ได้มอบดอกไม้แสดง 
ค ว ำ ม ยิ น ดี ใ น ก ำ ร เ ปิ ด ศู น ย์ ส ำ ร ส น เ ท ศ 
สิทธิ มนุษยชน ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยได้รับเกียรติจำก 
นำงประกำยรั ตน์  ต้ น ธี ร ว งศ์  ก ร รมกำ ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นผู้รับมอบ  

 

ปัจจุบันศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรวิจัยและวิทยำนิพนธ์  สำรคดีและ
ภำพยนตร์ วำรสำรและนิตยสำร และสิ่งพิมพ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวนทั้งสิ้น 
12,538 รำยกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์  และติดตำมข่ำวสำรได้ผ่ำน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันมีสมำชิกติดตำมข่ำวสำรจ ำนวนทั้งสิ้น 1,152 คน ทั้งนี้ 
ในภำพรวมมีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวนทั้งสิ้น 1,780,352 ครั้ง เฉลี่ยมี 
ผู้เข้ำใช้บริกำรที่ 4,878 ครั้ง/วัน 

นอกจำกนั้น ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคม/เครือข่ำย/โครงกำรต่ำง ๆ เช่น  

- สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี  

- เครือข่ำยควำมร่วมมือสำรนิเทศด้ำนกฎหมำยและกำรเมืองกำรปกครอง (Thai Law Politics)  
- โครงกำรจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงกำรภำยใต้

กำรพัฒนำเครือข่ำยระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
- ควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน กับ 

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) 
- โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ทำงไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558  
 
     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 นำงสำวณิรมณ 
เชื้อไทย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและวิชำกำร ผู้แทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เข้ำรับ
มอบโล่ขอบคุณ เนื่องในโอกำสที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว  
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ กรุงเทพฯ  
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560  

ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนมีผู้เข้ำใช้บริกำร รวมทั้งสิ้น 3,144 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร้อยละ 59 (1,840 คน) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และผู้บริหำร ร้อยละ 16 (518 คน) และบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16 (500 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำร 13
คน/วัน มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 8,140 รำยกำร และให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
จ ำนวน 973 ครั้ง  

นอกจำกนั้น ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม กำรจัดงำนสัมมนำ
วิชำกำร และกำรบรรยำยแนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

1) การจัดอบรม เพ่ือให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ใหม่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ให้สำมำรถใช้งำนศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรกำรสืบค้นกฤตภำคข่ำวออนไลน์ และหลักสูตรส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวนรวม 25 คน 

2) การจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ” เม่ือวันที่  
5 กันยายน 2560 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  โดยนำงภิรมย์  
ศรี ป ร ะ เ ส ริ ฐ  เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร คณะกร รมกำ ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นประธำนในพิธีเปิด 
งำนสัมมนำวิชำกำรดังกล่ำวจัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำง
คว ำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ เ กี่ ย วกั บบทบำทของ
บรรณำรักษ์ยุ คใหม่ ในกำรปฏิบัติ ง ำนและ 
กำรบริหำรงำนห้องสมุดเฉพำะ กำรออกแบบ 
กำรบริกำรกับงำนห้องสมุด (Service Design 
for Library) บริกำรอย่ำงไรจึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำ
ในงำนห้องสมุดได้ รวมถึงแนะน ำแนวทำงใน 

กำรปฏิบัติงำนบริกำรสำรสนเทศในงำนห้องสมุด 
บริกำรอย่ำงไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  และกำร
แนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้เป็นที่
รู้จัก และได้ใช้ประโยชน์จำกศูนย์สำรสนเทศ 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น อย่ ำ ง ก ว้ ำ ง ข ว ำ ง  ร ว ม ถึ ง 
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน 
ด้ ำนสำ รสน เทศสิ ทธิ มนุ ษยชน  และกำ ร
ประสำนงำนเป็นเครือข่ำยร่วมกับหน่วยงำน 
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจำก
นำงสำวขวัญ พงษ์หำญยุทธ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
ออกแบบกำรบริกำร ดร. ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ อำจำรย์คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  และ 
นำงสุภำพร สมจิตต์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) เป็นวิทยำกร  
โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรสัมมนำ จ ำนวน 104 คน จำก 44 หน่วยงำน 
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3) การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 11 คณะ จ ำนวน 104 คน ดังนี้ 
o เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 2 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 17 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 16 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำคณะนิติรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด จ ำนวน 32 คน 
o นักศึกษำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวน 7 คน 
o เจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน 
o The World Bank Group จ ำนวน 4 คน 
o นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 9 คน 
o อำจำรย์ส ำนักวิชำนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 คน 
o Officials of the Irrigation Management Division, Irrigation Department, Ministry 

of Irrigation and Water Management, Colombo, Sri Lanka จ ำนวน 12 คน 
o เจ้ำหน้ำที่สถำบันพระปกเกล้ำ จ ำนวน 2 คน 

 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริกำรตำมวันและเวลำรำชกำร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 
8.30 – 16.30 น. และสำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนช่องทำงดังนี้  

Website: http://library.nhrc.or.th 
Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary 
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct 
Line:  @NHRCLibrary  
โทรศัพท:์  0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881 
โทรสำร: 0-2143-7746 
E-mail:  NHRCT.Library@gmail.com 
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สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

การสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาส านักงาน กสม. ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของส านักงาน กสม. ซ่ึงจะได้น าผลการสอบถามนี้ไปปรับปรุงและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. ต่อไป 
 

วิธีการ 
 ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาส านักงาน กสม. ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ จ านวน 200 ชุด และได้รับ
แบบสอบถามคืนจ านวน 154 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 
 

สรุปผลการส ารวจ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศ 

 

 
 
 
 
 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน (ร้อยละ 52.6)  
เพศชาย จ านวน 73 คน (ร้อยละ 47.4) 

 
 

ตารางท่ี 2 อายุ 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
20-30 63 40.9 
31-40 54 35.1 
41-50 11 7.1 

มากกว่า 51 26 16.9 
รวม 154 100 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 40.9) รองลงมา

คืออายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 35.1) รองอันดับสองคืออายุมากกว่า 51 ปี (ร้อยละ 16.9) รองอันดับสาม
คืออายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 7.1) 
 

 
 

 

เพศ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ชาย 73 47.4 
หญิง 81 52.6 

รวม 154 100 

เพศ 

47.4 % 52.6 % 
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ตารางท่ี 3 วุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
อนุปริญญา/ปวส. 1 0.6 

ปริญญาตรี 110 71.5 
ปริญญาโท 43 27.9 

รวม 154 100 
 

จากตารางที่ 3 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 71.5) รองลงมาคือระดับปริญญาโท (ร้อยละ 27.9) รองอันดับสองคือระดับอนุปริญญา/ปวส. 
(ร้อยละ 0.6)  

 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 

ตารางท่ี 4 การใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
  

 

 

 

 จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 98.7 และ
ผู้ไม่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3 

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

ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 2 40 

ไม่มีทรัพยากรฯ ที่ต้องการ 1 20 

อ่ืน ๆ 2 40 

รวม 5 100 

 จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 คน (โดยแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ คิดเป็นร้อยละ 40 และอ่ืน ๆ เช่น หาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต และยังไม่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ไม่มีทรัพยากรฯที่
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 20 

 

 

 

การใช้บริการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
เคย 152 98.7 

ไม่เคย 2 1.3 
รวม 154 100 
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 ตารางท่ี 6 ความถี่ในการเข้าใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
  
 
 
 

 
 
 

 จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 154 คน ความถี่ในการเข้าใช้ด้วยเหตุอ่ืน ๆ เช่น  
ตามความจ าเป็น บางโอกาส ตามความสนใจ นาน ๆ ครั้ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือเข้าใช้ 
ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองอันดับสองคือเข้าใช้ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองอันดับสาม
คือเข้าใช้ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 12.3 และเข้าใช้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 
 ตารางท่ี 7 วัตถุประสงค์การใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 154 คน (โดยแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ เข้าใช้เพ่ือหาข้อมูลเพื่อปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาคือเพ่ือหาข้อมูลใน
การศึกษา/วิจัย คิดเป็นร้อยละ 46.8 เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมและเพ่ือความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 40.3 และ  
เพ่ือเข้าใช้ด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น อ่านข่าว นั่งท างาน หาที่สงบ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 9.1 

 

ความถี่ในการเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ทุกวัน 5 3.2 

3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 19 12.3 
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 29 18.8 

ทุกเดือน 36 23.4 
อ่ืน ๆ 65 42.3 
รวม 154 100 

วัตถุประสงค์การเข้าใช้ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
เพ่ือหาข้อมูลปฏิบัติงาน 113 73.4 
เพ่ือหาข้อมูลใน
การศึกษา/วิจัย 

72 46.8 

เพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม
และเพ่ือความบันเทิง 

62 40.3 

อ่ืนๆ 14 9.1 
รวม 154 100  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน 

 จากผลการตอบแบบสอบถามด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี    
ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมา ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.09) และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ทรัพยากร
สารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.92) 
 

 

 

 

 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ 

(%) 
ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ  4.09 81.8 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ 3.92 74.4 ปานกลาง 
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 4.21 84.2 มาก 
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2. ด้านบริการ 

ความพึงพอใจด้านบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน 4.44 88.8 มาก 
2.2 การขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.38 87.6 มาก 
2.3 มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 4.23 84.6 มาก 
2.4 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.37 87.4 มาก 
2.5 สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว 4.22 84.4 มาก 
2.6 เวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ 4.05 81 มาก 
2.7 ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 4.27 85.4 มาก 
2.8 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิภาพ 4.36 87.2 มาก 

 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านบริการ

ในระดับ มาก 8 ข้อ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน (ค่าเฉลี่ย 4.44) การขอรับบริการ      
ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.37) ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.36) ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
(ค่าเฉลี่ย 4.27) มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.23) สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้
ง่าย และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.22) และเวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
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3. ด้านผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3.1 มีความรู้ และความเข้าใจในการให้บริการ  4.38 87.6 มาก 
3.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และกิริยามารยาทท่ีดี 4.50 90 มากที่สุด 
3.3 มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 4.49 89.8 มาก 
3.4 มีความพร้อม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น 

4.51 90.2 มากที่สุด 

3.5 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.46 89.2 มาก 

3.6 มีความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

4.42 88.4 มาก 
 

 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามด้านผู้ให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ  

ด้านผู้ให้บริการในระดับ มากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ มีความพร้อม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
(ค่าเฉลี่ย 4.51) ให้บริการด้วยความสุภาพ และกิริยา มารยาทที่ดี  (ค่าเฉลี่ย 4.50) และมีความพึงพอใจ       
ด้านผู้ให้บริการในระดับ มาก 4 ข้อ ได้แก่ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  (ค่าเฉลี่ย 4.46) มีความเข้าใจ และให้บริการได้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.42) และมีความรู้ และความเข้าใจในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 
4.38)   
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จากผลการตอบแบบสอบถามด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ มากที่สุด 1 ข้อ คือ ความสะอาด       
ภายในศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.51) และรองลงมามีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในระดับ มาก 4 ข้อ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) แสงสว่างมีเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.42) จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.40) คอมพิวเตอร์
ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.38)  

 
 
 
 

4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

( )  
ค่าร้อย
ละ(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.1 จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ 4.40 88 มาก 
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 4.42 88.4 มาก 
4.3 สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศท่ี    
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 

4.43 88.6 มาก 

4.4 ความสะอาดภายในศูนย์สารสนเทศฯ 4.51 90.2 มากที่สุด 
4.5 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม 4.38 87.6 มาก 
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จากผลการตอบแบบสอบถามด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่     

มีความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในระดับ มาก 3 ข้อ ได้แก่ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บริการ กิจกรรม และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.19) การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ มีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.18) และการประชาสัมพันธ์ของ 
ศูนย์สารสนเทศฯ (ค่าเฉลี่ย 4.16)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อย
ละ(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5.1 การประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศฯ 4.16 83.2 มาก 
5.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ าเสมอ 

4.19 83.8 มาก 

5.3 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน            
การให้บริการ มีความสม่ าเสมอ 

4.18 83.6 มาก 
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6. ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในรวมภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าร้อยละ

(%) 
ระดับ 

ความต้องการ 
6.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวม 4.37 87.4 มาก 
6.2 ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม 4.60 92 มากที่สุด 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวม พบว่า          
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯในภาพรวมในระดับ มากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่    
ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.60) และรองลงมามีความพึงพอใจด้านสถานที่/   
สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ มาก 1 ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ        
ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.37) 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศฯ 

มีผู้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 20 คน แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

  4.1 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 - ควรปรับปรุงโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้มีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมี
ลักษณะสูงเกินไป จะมีขนาดเล็กและแคบไม่สะดวกต่อคนที่มีรูปร่างเล็ก เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน 

 - ระบบทัชสกรีนของคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเสถียร 

 - น่าจะมีพ้ืนที่ในการนั่งสืบค้นมากกว่านี้ 
 - สะอาดสวยงามน่าใช้บริการ 

 4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  - หนังสือมีความหลากหลายน้อยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการท างาน อยากให้เพ่ิมหนังสือหรือสื่อ  
อ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ด้านปรัชญา จิตวิทยา หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
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หนังสือกฎหมาย เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าพิพากษาศาลปกครอง กฎหมายพิสดาร ค าบรรยายกฎหมาย
ของส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหนังสือวิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหนังสือที่รวบรวมผลการตรวจสอบและละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
  - ควรมีหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ นอกเหนือจากด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือความผ่อนคลายความบันเทิงอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพราะบุคคลากรควรมีความรู้ที่
หลากหลายเพื่อน ามาใช้เป็นทักษะเสริมการท างานต่อไป 
  - ควรมีการแนะน าหนังสือที่น่าสนใจหรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพ่ือจูงใจเป็นช่องทาง
ช่วยเหลือในการใช้บริการยืมหนังสือมาอ่าน 
  - ควรเพ่ิมหนังสือหรือวารสาร ด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศให้มากขึ้น 

4.3 ด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
  - การจัดวางหนังสือบริเวณด้านหน้าของแต่ละชั้นควรวางหนังสือที่น่าสนใจ 
  - ระยะเวลาที่เปิดให้บริการตรงกับเวลาท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ท าให้ขาดความ
สะดวกในการใช้บริการจึงขอเสนอให้ขยายเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 

4.4 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
 - เจ้าหน้าที่มีความรู้และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 - เจ้าหน้าที่บริการด ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

 4.5 ด้านอ่ืน ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
 - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจตลอดจนหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาใช้บริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป 
  - ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แนะน าหนังสือใหม่หรือหนังสือที่น่าสนใจที่ได้รับความนิยม ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศฯ  
 - ควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถให้ค าตอบตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสืบค้นเรื่องที่สนใจ 
และส านักงานมีบริการได้ถูกต้องและครบถ้วนรวดเร็ว 
  - ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในบางเรื่องยังเป็นเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้รับการอัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันจึงอยากให้ระบบการค้นคว้าเหล่านั้นมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 - ควรทบทวนการให้บริการบุคคลภายนอกโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการยืมหนังสือที่
ต้องวางเงินมัดจ าเท่าราคาหนังสือ เนื่องจากนักศึกษามีงบน้อย การโหลดไฟล์มีอุปสรรคในการอ่านมาก และ
หากสั่งพิมพ์ (Print) จะมีค่าใช้จ่ายสูง 
 

 
 

 


