
ผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 

       ห้องสมุดประสานมิตร ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ จ านวน 30 ฉบับ สามารถแยกประเภทข้อร้องเรียนและผลการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

ระดับของข้อร้องเรียน เน้ือหาท่ีร้องเรียน ผลการปรับปรุงแก้ไข 

ระดับที่ 1 (ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย 
สอบถามข้อมูล) 

ชมเชยว่า ห้องสมุดเรียบร้อยดีมาก 
เหมาะส าหรับการอ่านหนังสือ (1) 
 

 

ระดับที่ 2 (ผู้ร้องเรียนเดือดร้อน หัวหน้า
ฝ่ายบริการฯร่วมแก้ไขกับฝ่ายอ่ืน) 

1.หาหนังสือไม่พบ หายาก ควรมีรูปภาพ
ประกอบการค้นหาหนังสือ (3) 
 
2.หนังสือเก่า มีหนังสือน้อย อยากให้มี
หนังสือใหม่ๆ หลากหลายมากขึ้น (2) 

1. ให้ความรู้บุคลากรฝ่ายบริการฯ ในการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ใช้ในระดับเบื้องต้นได้ และให้หม่ันสังเกตผู้ใช้ว่า มีปัญหาในการ
ค้นหาหนังสือหรือไม่  
2.แจ้งงานพัฒนาทรัพยากรจัดซ้ือหนังสือ ต าราใหม่ๆ เพ่ือทดแทน รวมถึงเพ่ิม
จ านวนระบับให้มากขึ้น 

เครื่องท าน้ าเย็นไหลช้า (1) แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและเปลี่ยนก๊อกน้ าให้ใหม่ รวมถึงจัดหาเครื่องท า
น้ าเย็นเพ่ิมที่ชั้น 1 และชั้น 6 

บุคลากรใช้น้ าเสียง ไม่เต็มใจให้บริการ 
(7) 

ได้ตักเตือนบุคลากรให้ปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว 

ช่วยลดหย่อนค่าปรับหนังสือเกินก าหนด
ส่งด้วย (1) 

นิสิตที่มีปัญหาเรื่องค่าปรับ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2  

ระดับที่ 3 (ใช้การพิจารณาของทีมบริหาร
และแก้ไข) 

ต้องการกระดาษช าระในห้องน้ า (14) 
 

ห้องสมุดมีกระดาษช าระให้บริการในห้องน้ าแต่ละชั้นแล้ว 



2.ขยายเวลาในช่วงสอบให้มากขึ้น (1) ปัจจุบันนี้ ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ 2 สัปดาห์จนถึงวันสอบ
วันสุดท้าย 

3.ปรับปรุงห้องน้ าหญิง (1) 
 

จะด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าในปีงบประมาณ 2566 ซ่ึงในระหว่างนี้ ได้
ก าชับให้แม่บ้านดูแลท าความสะอาดห้องน้ าให้บ่อยขึ้น 

       ห้องสมุดองครักษ์ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ จ านวน 64 ฉบับ สามารถแยกประเภทข้อร้องเรียนและผลการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

ระดับของข้อร้องเรียน เน้ือหาท่ีร้องเรียน ผลการปรับปรุงแก้ไข 

ระดับที่ 1 (ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย 
สอบถามข้อมูล) 

1. ห้องสมุดมีบรรยากาศดี เงียบสงบ (1) 
2. อินเทอร์เน็ตสัญญาณดี (1) 
3. บรรณารักษ์ใจดี ช่วยหาหนังสือให้
ด้วย (1) 
4. ต้องการให้เพ่ิมช่วงเวลาเปิดให้บริการ 
(16) 
5. ควรท าห้องชมภาพยนตร์เพ่ิม (2) 
6. ควรเปิดชั้นให้บริการเพ่ิม (2) 
7. ควรเปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (1) 

 

ระดับที่ 2 (ผู้ร้องเรียนเดือดร้อน หัวหน้า
ฝ่ายบริการฯ ร่วมแก้ไขกับฝ่ายอ่ืน) 

1. หนังสือเก่า มีหนังสือน้อย อยากให้มี
หนังสือใหม่ ๆ หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) 
2. ควรมีหนังสือภาษาต่างประเทศเพ่ิม 
(1) 

แจ้งงานพัฒนาทรัพยากรฯ ให้ตรวจสอบหนังสือที่มีวางจ าหน่าย และซ้ือเข้า
มาให้บริการให้เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเสนอซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ (CLBS / acq@swu.ac.th) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซ้ือได้ 
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3. แอร์เย็นเกินไป โดยเฉพาะที่ชั้น 4-5 
(20) / แอร์ที่ชั้น 1 ไม่เย็น (1) 

แจ้งให้ช่างเทคนิคและบริษัทแอร์เข้ามาตรวจสอบการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม 

4. บุคลากรพูดจาไม่สุภาพ ไม่เต็มใจ
ให้บริการ (3) 

ได้ตักเตือนบุคลากรให้ปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว 

5. หลอดไฟเสีย (1) แจ้งให้บุคลากรช่วยกันสอดส่องดูแลหลอดไฟในพ้ืนที่ต่าง ๆ หากพบอุปกรณ์
ช ารุด ให้แจ้งช่างเทคนิคเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

6. เจ้าหน้าที่ควรตักเตือนผู้ใช้บริการที่
เสียงดังในพ้ืนที่ชั้น 1 

ได้ท าป้ายประกาศติดไว้ตามโต๊ะอ่านหนังสือ เพ่ือขอความร่วมมือในการงดใช้
เสียง เนื่องจากเป็นส่วนบริการที่เปิดล่วงเวลาหลังจากห้องสมุดปิดให้บริการ 

7. ควรมีถังขยะภายในอาคารที่ชั้น 1 (1) ถังขยะในพ้ืนที่ชั้น 1 จะต้ังอยู่ภายนอกอาคาร เนื่องจากขยะส่วนใหญ่เป็น
ขยะเศษอาหารหรือบรรจุภัณฑ์จากการรับประทานอาหาร หากต้ังไว้ภายใน
อาคารจะมีกลิ่นรบกวนผู้ใช้บริการ และอาจท าให้เกิดปัญหาจากหนูหรือ
แมลงสาบ 

8. ไม่ควรเปิดทีวีที่ชั้น 1 เพราะรบกวน
ผู้ใช้บริการ (1) 

ห้องสมุดจะเปิดรายการข่าวต้ังแต่ 8.00-9.00 น. หลังจากนั้นจะปิดโทรทัศน์ 
เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ใช้บริการ 

9. หูฟังไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ (1) ห้องสมุดได้จัดซ้ือหูฟังมาให้บริการเพ่ิมเติมแล้ว ปัจจุบันมีให้บริการ 55 ชุด 
และมีหมุนเวียนส าหรับให้บริการทดแทนกรณีหูฟังช ารุด 

10. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการ 
เพราะเวลาเดินแล้วมีเสียงดังรบกวน (2) 

พ้ืนห้องสมุดเป็นกระเบื้องยาง และมีการใช้น้ ายาท าความสะอาด ซ่ึงท าให้เกิด
เสียงรองเท้ากระทบพ้ืนเวลาเดิน แต่ห้องสมุดไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการถอด
รองเท้าก่อนเข้าใช้บริการได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 

11. ควรเพ่ิมหนังใหม่ (4) ห้องสมุดด าเนินการจัดซ้ือแผ่นภาพยนตร์มาให้บริการเพ่ิมเติมทุกเดือน เดือน
ละ 1 ครั้ง 



12. โต๊ะบางตัวช ารุด ใช้ปลั๊กไฟไม่ได้ (1) 
13. ควรเพ่ิมปลั๊กไฟ (1) 

ห้องสมุดด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมในจุดที่ช ารุดแล้ว หากพบเห็นในจุด
ใด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ทันที 

ระดับที่ 3 (ใช้การพิจารณาของทีมบริหาร
และแก้ไข) 

1. ควรมีที่ขายอาหาร (1)  

 

 

 

 

 


