
Focus Group 
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สนทนากลุ่มผ่านโปรแกรม Zoom 

ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
มัณฑนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 7 ท่าน 
 
ข้อค าถาม 
1. เคยเข้าใช้บริการของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต หรือไม่     
ค าตอบ 1.1 เคยเข้าใช้ที่หอสมุดวังท่าพระและหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แต่ ไม่ เคยเข้าใช้ที่             

หอสมุดเพชรบุรี   
1.2 ไม่เคยเข้าใช้บริการหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงใช้แต่ฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Online Database) ทั้งจากที่หอสมุดให้บริการและจาก Search Engine อย่าง Google 

2. ถ้าเคยเข้าใช้หอสมุด ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใดบ้าง          
ค าตอบ 2.1 ค้นหางานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการค้นคว้า โดยมักเป็นงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ (Online  

Database) ที่อับโหลดไฟล์ไว้ให้ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน     
 2.2 ใช้หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการค้นคว้า ซึ่งภายในหอสมุดมีให้บริการ  

เป็นจ านวนมาก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือได้    
 2.3 ใช้หนังสือทางด้านศิลปะท่ีมีภาพประกอบ สามารถดูภาพวาดและลายละเอียดได้อย่างชัดเจน              

ซึ่งบนอินเทอร์เน็ตไม่มีภาพเหล่านี้ให้ศึกษา 
3. มีการใช้ฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช้ ใช้ฐานใดบ้าง ถ้าไม่ใช้งานเพราะเหตุใด    
ค าตอบ 3.1 ใช้ฐานข้อมูล SURE เนื่องจากใช้งานง่าย มีการแบ่งเนื้อหาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ              

ตามคณะวิชา 
3.2 ใช้ฐานข้อมูล DSpace ของบัณฑิตวิทยาลัย, Emerald, Art & Architecture, Ebsco, Education 
Research Complete, ScienceDirect เพราะเป็นฐานข้อมูลจากต่างประเทศที่มีปริมาณงานมาก                  
มองว่าหอสมุดควรให้บริการฐานข้อมูลเหล่านี้ต่อ 
3.3 ค้นหางานวิจัยผ่าน Open Access บน Google ใช้วิธีการค้นหาโดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นของ
ฐานข้อมูลใด และไม่ทราบว่าทางหอสมุดมีให้บริการฐานข้อมูลจากต่างประเทศ เนื่องจากไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าการสืบค้นข้อมูล  
3.4 บางส่วนมองว่าการใช้ฐานข้อมูลที่หอสมุดให้บริการค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากต้องเชื่อมต่อผ่าน 
VPN ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งานภายนอก จึงเลือกใช้ Open Access 

4. ต้องการให้หอสมุดจัดบริการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบริการ มีอะไรหรือไม่ 
ค าตอบ 4.1 เสนอให้หอสมุดเปิดบริการช่วงเสาร์และ/หรือ อาทิตย์ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการ เนื่องจาก

นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยมีเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ 



4.2 หอสมุดควรมีแอปพลิเคชัน (Application) ที่รวบรวมโมดูล (Module) ต่าง ๆ ไว้ เช่น รายชื่อ
หนังสือที่ผู้ใช้ยืม บริการจ่ายค่าปรับ บริการผู้ยืมหนังสือต่อ บริการแจ้งเตือนข่าวสาร เป็นต้น เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และหอสมุด โดยหอสมุดอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ภายในแอปพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยหรือจัดท าขึ้นเอง 
4.3 ควรมีการจัดคอร์สอบรมแนะน าเรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์   และมองว่าผู้ใช้ทั่วไปไม่ทราบ
ข่าวสารกิจกรรมการอบรมที่หอสมุดจัดขึ้น ซึ่งอาจมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ จึงเสนอให้
หอสมุดฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมผ่านเพจ Facebook ตามคณะต่าง ๆ  
4.4 ควรมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ิมมากข้ึน  
4.5 ฐานข้อมูลออนไลน์ควรใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยมีการแสดงช่องทางเข้าถึงอย่างชัดเจนและไม่
ต้องเชื่อมต่อ VPN  
4.6 ควรเพ่ิมจ านวนวันยืมหนังสือส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากการยืม 15 วัน อาจ
น้อยเกินไป  
4.7 ควรจัดให้บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 
4.8 ผู้ใช้มักลืม password เพ่ือล็อคอินแสกน QR Code ใช้บริการภายในหอสมุด 
4.9 หอสมุดควรจัดท าป้ายบอกทางเพ่ือใช้ลิฟต์ และท าทางลาดเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

5. ช่องทางการสื่อสารของหอสมุดที่ผู้ใช้ทราบมีอะไรบ้าง และสะดวกรับข่าวสารช่องทางใด 
ค าตอบ 5.1 ผู้ใช้รับข่าวสารผ่านช่องทาง Line Official และเพจ Facebook หอสมุดแต่ละวิทยาเขต เนื่องจาก

เป็นช่องทางที่สะดวกและติดต่อสอบถามได้ง่าย เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว 
 5.2 รับข่าวสารผ่านเว็บไซต์หอสมุดโดยตรง 
 5.3 ผู้ใช้ไม่ได้ใช้ E-mail บ่อยครั้ง จึงไม่ทราบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ 
6. ในกรณีที่ไม่เคยเข้าใช้หอสมุด ขอทราบเหตุผล และหากไปใช้หอสมุดอื่น ขอทราบว่ามีที่ไหนบ้าง         
และเหตุผลที่เข้าใช้หอสมุดนั้น 
ค าตอบ 6.1 เคยเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เนื่องจากบรรยากาศเงียบสงบ                ไม่

มีเสียงรบกวน  
 6.2 เคยเข้าใช้บริการที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

6.3 เคยเข้าใช้บริการที่ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่
ค้นหาง่าย  สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายกว่า เจ้าหน้าที่บริการอย่างเต็มที่ สามารถตอบข้อ
ค าถามได้ทั้งหมด มีห้องอ่านหนังสือส่วนตัวที่สะดวกต่อการท างานกลุ่ม และมีบริการถ่ายเอกสารซึ่ง
ช่วยลดภาระการยืมหนังสือได้ 
6.4 เหตุผลที่ไม่ได้เข้าให้หอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากสถานที่อยู่ห่างไกลและ
สถานการณ์โควิดจึงไม่สะดวกในการเดินทาง 

7. ขอทราบเหตุผลของความประทับใจที่มีต่อหอสมุด 
ค าตอบ 7.1 หอสมุดสวยงาม ทันสมัย 
 7.2 เจ้าหน้าที่หอสมุดให้บริการดี 
 7.3 ประทับใจการยืมข้ามวิทยาเขต และการยืมหนังสือผ่านเว็บไซต์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุด 



 7.4 ในช่วงสถานการณ์โควิดมีการต่ออายุการยืมหนังสือ 
 7.5 น าข้อแนะน าจากผู้ใช้มาปรับปรุง พัฒนาหอสมุด  

                          
 

 



ค ำถำม หอสมุดวังท่ำพระ หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ส ำนักหอสมุดกลำง หมำยเหตุ

1. เคยเข้ำใช้บริกำรของหอสมุดท้ัง 3 วิทยำเขต หรือไม่
- เคยเข้าใช้หอสมุดวังท่าพระ - เคยเข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

- ไม่เคยเข้าใช้ห้องสมุด

- เคยเข้าใช้หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - -

2. ถ้ำเคยเข้ำใช้หอสมุด ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใดบ้ำง

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากรายวิชาเรียน

- หาหนังสืออ่านเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ

- หาข้อมูลเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน

- ปร้ินท์งาน

- ยืมหนังสือ

- หาข้อมูลอ้างอิงประกอบการท ารายงาน

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากรายวิชาเรียน

-  ใช้พ้ืนท่ีท างานและทบทวนหนังสือ

- ใช้ห้องวิทยานิพนธ์เพ่ือท ารายงาน

- ยืมหนังสือ

- พักผ่อนหย่อนใจ และใช้พ้ืนท่ีส่วนห้องภาพยนตร์

- อ่านหนังสือสอบ

- ยืมหนังสือ

- -

3. พ้ืนท่ีท่ีเข้ำใช้เป็นอย่ำงไรบ้ำง

- พ้ืนท่ี Private space มีน้อย

- ไฟเป็นสีเหลือง ไม่เหมาะแก้การอ่านหนังสือ

- พ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ

- มี working space ดี

- มีร้านกาแฟให้น่ังรอ ท าให้ผู้ใช้สะดวกสบาย

- มีโต๊ะยาว สะดวกต่อการท างานกลุ่ม

- ปล๊ักไฟมีจ านวนน้อย

- ช่วงสอบพ้ืนท่ีไม่รองรับจ านวนผู้ใช้บริการ

- พ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ

- ส่วนใหญ่จะน่ังอ่านหนังสือบริเวณโต๊ะญ่ีปุ่น 

และใช้บริการห้องภาพยนตร์

- -

4. นอกจำกใช้บริกำรพ้ืนท่ี ยังใช้บริกำรอะไรอีกบ้ำง - - - - -

5. มีกำรใช้ฐำนข้อมูลหรือไม่ถ้ำใช้ใช้ฐำนใดบ้ำง ถ้ำไม่ใช้งำนเพรำะเหตุใด

- - - -

- เคยใช้ฐานข้อมูล SURE ประกอบการท ารายงานวิจัย ซ่ึงผลงานตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับสายวิชาเรียน

ค่อนข้างมีน้อย

- เคยค้นหาโน้ตดนตรีไทยผ่านฐานข้อมูล SURE แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

- เคยใช้ E-Journal และ E-book ของ Proquest และ Gale เน้ือหาหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 

ควรมีภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย 

- เน่ืองจากการใช้ฐานข้อมูลต้องติดต้ัง VPN ซ่ึงค่อนข้างยาก จึงค้นหาข้อมูลจากแหล่งท่ีได้เน้ือหาเช่นเดียวกัน 

เช่น Research Gate และ Academia

6. ต้องกำรให้หอสมุดจัดบริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบริกำร มีอะไรหรือไม่

- ก าหนดลิมิตค่าปรับสูงสุด เพ่ือแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

- ขยายช่วงเวลาเปิด - ปิด ให้นานย่ิงข้ึน 

โดยเฉพาะช่วงสอบ อยากให้มีบริการเปิด 24 ช่ัวโมง

- เสนอให้ปรับปรุงตู้คืนหนังสือให้มีความสูงน้อยลง 

เน่ืองจากหนังสือบางเล่มค่อนข้างเก่าเส่ียงต่อการช ารุด

- - ขยายช่วงเวลาเปิด - ปิด ให้นานย่ิงข้ึน -

7. มีควำมคำดหวัง/หรือข้อเสนอแนะอะไรท่ีมีต่อหอสมุดอีกไหม
- - อยากให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูล E-book 

ภาษาไทย เพ่ือสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

- - -

8. ขอทรำบเหตุผลของควำมประทับใจท่ีมีต่อหอสมุด

- - - - - หนังสือน่าสนใจ มีให้บริการเป็นจ านวนมาก จัดโซนสบายตา และจัดหมวดหมู่หนังสือค่อนข้างหาง่าย

- หอสมุดมีความสวยงาม สะดวกสบาย บรรยากาศเงียบสงบและปลอดภัย เหมาะต่อการอ่านหนังสือ 

ทบทวนบทเรียน และพักผ่อน

- ประทับใจห้องประชุมส าหรับนักศึกษาซ่ึงสามารถใช้ท างาน ประชุม และทบทวนบทเรียนแบบกลุ่ม

- ประทับใจบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์

- บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี ให้บริการเป็นอย่างดี มีความรู้ ให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยได้

9. ช่องทำงกำรส่ือสำรของหอสมุดท่ีผู้ใช้ทรำบมีอะไรบ้ำง และสะดวกรับข่ำวสำรช่องทำงใด - - - - Facebook , Line Official**

10. ในกรณีท่ีไม่เคยเข้ำใช้หอสมุด ขอทรำบเหตุผล และหำกมีไปใช้หอสมุดอ่ืน ขอทรำบว่ำ

มีท่ีไหนบ้ำง และเหตุผลท่ีเข้ำใช้หอสมุดน้ัน

- ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท างาน

ประกอบการเรียนจึงไม่ได้เข้าหอสมุด

- - - - ใช้ห้องสมุดประจ าคณะ

หมำยเหตุ ** Line Officialหำกมีกำรส่งข้อควำมจำกหอสมุดหลำยรอบต่อวัน ผู้ใช้บำงคนอำจมีร ำคำญบ้ำงหำกส่งควำมซ้ ำบ่อยคร้ัง และบำงคนไม่ร ำคำญ เพรำะสำมำรถเลือกเปิด-ปิดกำรแจ้งเตือน และเลือกเวลำอ่ำนได้

Focus Group

ระดับปริญญำตรี สนทนำกลุ่มผ่ำนโปรแกรม Zoom

ในวันจันทร์ท่ี 18 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 - 15.00 น.



Focus Group 

กลุ-มคณาจารย5 สนทนากลุ-มผ-านโปรแกรม Zoom 

ในวันท่ี 19 และวันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

ผูPร-วมสนทนากลุ-ม 

คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง คณาจารย6จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ6  

คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร6 คณะศึกษาศาสตร6 คณะเภสัชศาสตร6 คณะดุริยางคศาสตร6 และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ขPอคำถาม 

1. เคยเขPาใชPบริการของหอสมุดท้ัง 3 วิทยาเขต หรือไม- 

คำตอบ 1.1 เคยเขKาใชKหอสมุดวังทMาพระ และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร6 

1.2 เคยเขKาใชKหอสมุดวังทMาพระ 

1.3 เคยเขKาใชKหอสมุดพระราชวังสนามจันทร6 

1.4 เคยเขKาใชKหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ถPาเคยเขPาใชPหอสมุด ใชPดPวยวัตถุประสงค5ใดบPาง 

คำตอบ 2.1 ใชKบริการยืมคืน ยืมเอกสารประกอบการสอน              

2.2 ทำงาน อMานหนังสือ และคKนหาขKอมูลงานวิจัยเพ่ิมเติม             

2.3 ปรึกษาบรรณารักษ6 สอบถามขKอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชKประกอบการสอนดKานบรรณารักษศาสตร6          

2.4 ขอความชMวยเหลือในการสอนการอKางอิง เชMน โปรแกรม Endnote และการดาวน6โหลดเอกสาร

งานวิจัย       

2.5 เชิญบรรณารักษ6เป[นวิทยากร 

2.6 เป[นผูKชMวยในการคKนหาขKอมูล งานวิจัย ประกอบการทำงานวิจัยของอาจารย6   

3. พ้ืนท่ีท่ีเขPาใชPเปaนอย-างไรบPาง                

คำตอบ 3.1 หอสมุดวังทMาพระ หลังจากการปรับปรุงหอสมุด ภายในมีพ้ืนท่ีใชKสอยเพ่ิมมากข้ึน มีแหลMงเรียนรูKอยMาง 

อื่นเพิ่มเติมในสMวนของนิทรรศการ การออกแบบสถานที่ การจัดพื้นที่ การจัดแสง มีสMวนในการสรKาง 

แรงบันดาลใจใหKกับผูKใชKบริการ     



3.2 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร6 พื้นที่นั่งดKานหนKามีโทรทัศน6 และรKานกาแฟบริการเหมาะตMอการนัดรอ

เพ่ือเขKาพ้ืนท่ีดKานในพรKอมกัน การจัดพ้ืนท่ีเขKาใชKงMาย กวKางขวาง ชอบบริเวณแนะนำหนังสือใหมM แตMในสMวน

ทางเขKาหKองน้ำคMอนขKางลับตา ชMวงสอบพ้ืนท่ีไมMเพียงพอตMอผูKใชKบริการ 

3.3 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ้ืนท่ีกวKางขวาง สะดวกตMอการคKนหาขKอมูล 

4. นอกจากใชPบริการพ้ืนท่ี ยังใชPบริการอะไรอีกบPาง?   

-       

5. มีการใชPฐานขPอมูลหรือไม- ถPาใชP ใชPฐานใดบPาง ถPาไม-ใชPงานเพราะเหตุใด            

คำตอบ 5.1 ใชK SURE คKนหาวิทยานิพนธ6 และใชK E-journal หากเจอบทความจากแหลMงอ่ืนจะแจKงทาง 

บรรณารักษ6เพ่ือดาวน6โหลดเอกสารฉบับเต็ม       

 5.2 ใชKฐานขKอมูลเพ่ือสอนนักศึกษาทางบรรณารักษศาสตร6แบบโดยรวมเพ่ือใหKใชKฐานขKอมูลเป[น 

กMอนทำงาน สำหรับสMวนตัวใชKฐานขKอมูล JSTOR ทางดKานมนุษยศาสตร6 

5.3 ฐานขKอมูล ScienceDirect  

6. ตPองการใหPหอสมุดจัดบริการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบริการ มีอะไรหรือไม- 

คำตอบ 6.1 หอสมุดควรแนะนำบริการตMาง ๆ ที่มีแบบเชิงรุก เพื่อใหKผูKใชKไดKรับรูKขMาวสารและใชKประโยชน6ไดKมากข้ึน         

6.2 เชิญบรรณารักษ6มาอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งมีประโยชน6เป[นอยMางมาก 

อยากใหKมีการอบรมสม่ำเสมอ เพราะการอบรมเพียงครั้งเดียวในชMวงที่นักศึกษาอยูMชั้นปvที่ 1 นักศึกษา

อาจจะลืมไดKในภายหลัง  

 6.3 เคยติดตMอสอบถามทางหอสมุดผMานหนKาเว็บไซต6 http://l.su.ac.th/ แตMไมMมีเจKาหนKาท่ีตอบกลับ 

 6.4 มีป|ญหาการเขKาถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานขKอมูล จึงตKองใหKเพื่อนจากสถาบันอื่นดาวน6โหลดเอกสาร

ฉบับเต็มใหKแทน         

7. มีความคาดหวัง/หรือขPอเสนอแนะอะไรท่ีมีต-อหอสมุดอีกไหม            

คำตอบ 7.1 อยากใหKนักศึกษาคณะโบราณคดีใชKวารสารทางดKานโบราณคดีท่ีหอสมุดมีใหKบริการเพ่ิมมากข้ึน 

7.2 ควรจัดทำ Hall of Fame นำเสนอศิลป�น ศิษย6เกMาทMานอื่น โดยสามารถนำสารสนเทศที่มีภายใน

หอสมุด เชMน ไฟล6เสียง ภาพผลงานศิลปกรรมแหMงชาติ วิดีโอ สูจิบัตร ฯลฯ มาเช่ือมโยงกัน 

7.3 สรKางสื่อเรียนรูKอื่น ๆ เพิ่มเติม เชMน Podcast วิดีโอที่หอสมุดผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ งานบรรยายตMาง ๆ 

เป[นตKน 

7.4 การแปลหนังสือจากภาษาตMางประเทศเป[นภาษาไทยคMอนขKางมีนKอย หอสมุดอาจมีวิธีการชMวยแกKไข

ป|ญหาน้ี   



7.5 เสนอใหKหอสมุดมีการจัดอบรมการเขียนหรือมีโปรแกรมท่ีชMวยพัฒนาการเขียน ซ่ึงสามารถตMอยอดและ

สนับสนุนการเขียนวิทยานิพนธ6ไดK                

7.6 ไมMทราบชMองทางการสื่อสาร หอสมุดควรมีการแนะนำบริการหรือสิ่งที่มีอยูMเพิ่มมากขึ้น อาจจัดใน

รูปแบบของแผMนพับ การจัดกิจกรรมแนะนำ ฯลฯ 

7.7 แนะนำใหKหอสมุดจัดโซนการเรียนรูKสำหรับเด็กปฐมวัยที่เป[นทั้งการเลMนและการเรียนรูK สามารถชMวย

สMงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

7.8 เอกสารออนไลน6ท่ีมีใหKบริการขKอมูลคMอนขKางเกMา ควรมีการอับเดตเอกสารใหมMเร่ือย ๆ 

7.9 เสนอใหKหอสมุดบอกรับฐานขKอมูล PubMed   

7.10 นำการตลาดมาบูรณาการกับการส่ือสาร 

7.11 เสนอใหKหอสมุดมีการจัดซ้ือโปรแกรมทำ Sound Effects  

7.12 อยากใหKหอสมุดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เชMน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 หรือ ฐานขKอมูลที

สามารถดาวน6โหลด Full-Text ไดK เน่ืองจากทรัพยากรทางการแพทย6 ประเภท E-book , E-journal 

แบบ Full-text มีจำนวนนKอยมาก ทำใหKนักศึกษาคณะเภสัชฯ ไมMมีแหลMงขKอมูล ลำบากตMอการเรียนรูK 

7.13 เร่ืองคุณภาพอากาศ เน่ืองจากมีหนังสือ ช้ันหนังสือจำนวนมาก จึงอยากใหKเปล่ียนเป[น e-book 

7.14 เสนอใหKมี 3D Printer ท่ีหKองสมุด 

7.15 อยากใหKมีการนำโซนผูKใชKบริการของเด็ก มาไวKดKานลMาง  

 7.16 ตKองการมี co-workingpace และเพ่ิมกระดานเขียน หรือมอนิเตอร6แบบออนไลน6 

7.17 อยากใหKมีความรMวมมือกับบริษัทตMาง ๆ ในการใชKหKองสมุด เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ และอาจมีการ

บริการดKานการทำวิจัย (ทางหอสมุดเป[นตัวกลางในการประสานงาน) 

7.18 อยากใหKจัดบริการ group interview วิจัยพฤติกรรมกับนักศึกษา(กลุMมลูกคKาหลัก) โดยเขKาใจการ

บริการแบบรายบุคคล และรายกลุMม วMาลูกคKาอยากไดKบริการอะไร  

8. ขอทราบเหตุผลของความประทับใจท่ีมีต-อหอสมุด 

คำตอบ 8.1 เจKาหนKาท่ีเป[นมิตร ใจดี บริการดี 

8.2 ประทับใจบริการใหKคำแนะนำ ชMวยการคKนหา 

9. ช-องทางการส่ือสารของหอสมุดท่ีผูPใชPทราบมีอะไรบPาง และสะดวกรับข-าวสารช-องทางใด         

คำตอบ 9.1 Facebook              

9.2 Line           

 9.3 หนKาเว็บไซต6สำนักหอสมุดกลาง 



9.4 พ่ีพรKอม 

10. ในกรณีท่ีไม-เคยเขPาใชPหอสมุด ขอทราบเหตุผล และหากมีไปใชPหอสมุดอ่ืน ขอทราบว-ามีท่ีไหนบPาง และ

เหตุผลท่ีเขPาใชPหอสมุดน้ัน? 

 10.1 ใชKหอสมุดประจำคณะ 

 10.2 ไมMทราบถึงการเขKาใชKงานตMางวิทยาเขต 

 10.3 ทางคณะมีการซ้ือบริการ miniTCDC รายปv ใหKนักศึกษา  

10.4 เน่ืองจากทรัพยากรไมMเพียงพอตMอความตKองการ รวมไปถึงจำนวนหนังสือกับจำนวนนักศึกษาเภสัชฯ 

ไมMสัมพันธ6กับการใชKงาน (standard reference) 

 
 


