
Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม) ความถีข่องปัญหา

หอ้งท ำงำนมีกร่ิน ไม่สะอำด ฝุ่ นเยอะ รก แคบ ไม่ปลอดโปร่ง เศษขยะบนพ้ืน 36

พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร/ชั้นหนงัสือนอ้ยไป ช่องทำงเดินแคบ แสงสวำ่งไม่เพียง ไม่สะอำด 
รก ฝุ่ นเยอะมำก 33

อุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำงำน มีไม่เพียงพอ ไม่มีวสัดุท ำงำน หยบิใชไ้ม่
สะดวก ลำ้สมยั 14

เคร่ืองปรับอำกำศเสีย ไม่เยน็ เยน็เกินไป 11

มลภำวะทำงเสียง เสียงดงั 11

คอมพิวเตอร์มีปัญหำ ประสิทธิภำพต ่ำ ขดัขอ้งบ่อย เส่ือมสภำพ ไม่ทนัสมยั เสียเวลำ
ในกำรท ำงำน เช่น หอ้งอบรม 10

น ้ำด่ืม น ้ำใช ้แดงมีสำรตกคำ้ง 6

ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ จอดไม่เป็นระเบียบ 4

สภำวะลอ้มกำรท ำงำนไม่ดี อำกำศไม่บริสุทธ์ิ 4

อินเทอร์เน็ตชำ้ ขดัขอ้งบ่อย 4

กำรใชท้รัพยำกรฟุ่ มเฟือยส้ินเปลือง 3

ไฟฟ้ำตก ไฟฟ้ำดบั บ่อยมำก 3

หนูมำอำศยัเยอะมำก 3

หอ้งน ้ำบำงชั้นสกปรกมำก หอ้งน ้ำหญิงชอบตนั 3

อุปกรณ์ IT ไม่ทนัสมยั 3

ทรัพยำกรหอ้งสมุดเก่ำมำกๆ และล่ำสมยั 2

ปรับปรุงตูล้อ๊กเกอร์ใส่ของ 2

ปรับปรุงภูมิทศัน์ 2

ปัญหำสุนขั (สุนขัเยอะ, สุนขัมำนอนท่ีอ่ำนหนงัสือ, คุย้ขยะ) 2

เปิดพดัลมทิ้งไว้ 2

ฝนตกหลงัคำร่ัว 2

หนงัสือเก่ำ ไม่พอกบัควำมตอ้งกำร 2

มีจุดพกัผอ่นในท่ีท ำงำน เช่น หอ้งนวดเทำ้ มีหมอนวดประจ ำตึก หอ้งกินขำ้ย 2
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software หำยำก

กระดำษติดเคร่ืองพิมพ์

กล่ินเหมน็จำกหนงัสือเก่ำท่ีตึกเก่ำ

กำรจดัโตะ๊หนงัสือใหน่้ำอ่ำน

กำรใชง้ำนอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง

กำรใชส่ิ้งของไม่ถูก

คูระบำยน ้ำรอบอำคำร

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรไม่สะดวกเวลำเอกสำรเยอะ

ใชก้ระดำษช ำระไม่ประหยดั

ฐำนขอ้มูลเขำ้ใชบ้ริกำรไม่ได้

โตะ๊ไม่เรียบร้อย

ท่ีท ำงำนมีฝุ่ นเยอะมำก

เทคโนโลยไีม่ทนัสมยั

ปรับปรงประตูทำงเขำ้เป็นบำนเล่ือนอตัโนมติั

ปร้ินงำนไม่ออก

ปัญหำกบัโครงสร้ำงอำคำร

โปรแกรมท่ีใชท้  ำงำนมีปัญหำมำก ท ำใหเ้สียเวลำท ำงำน ตอ้งขอค ำแนะน ำและแจง้
ผูจ้ดัท  ำระบบแกไ้ขบ่อย

โปรแกรมนอ้ย

โปรแกรมลิขสิทธิ

ไม่มีท่ีวำงของส่วนตวั

ระบบฐำนขอ้มูลงำนส ำนกังำนไม่สำมำรถรำยงำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรไดค้รบถว้น

ระบบไม่เสถียร

ระบบอินเตอร์เน็ตขดัขอ้งบ่อย

ส่ือมีนอ้ย
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หลอดไฟเสียบ่อย

หอ้งเกบ็ของอึดอดั ไม่มีอำกำศถ่ำยเท อยูใ่ตห้อ้งน ้ำท  ำใหอ้ำกำศเป็นพิษ



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านกระบวนการ) ความถีข่องปัญหาปัญหำดำ้นกำรท ำงำน (งำนซ้อน, งำนด่วน, งำนแทรก, งำนมำกท ำคนเดียว, งำนไม่เสร็จ, งำนไม่
เป็นไปตำมแผน, งำนไม่เป็นระบบ, ภำระงำนหลำยหนำ้ท่ี, ควำมยุง่ยำกของขั้นตอน, จดัล ำดบั
ควำมส ำคญั, ท ำงำนเป็นส่วนๆ ยงัไม่บูรณำกำร, สัง่งำนไม่ชดัเจน, งำนไม่สมดุลกบัคน, ประชุม
บ่อย) 41

ปัญหำดำ้นกำรบริกำร (บริกำรซ ้ำซ้อน, จิตวิทยำกำรใหบ้ริกำร, ควำมล่ำชำ้ในกำรใหบ้ริกำร, จุด
ใหบ้ริกำรมีนอ้ย, ไม่มีควำมเสมอภำค) 11ปัญหำดำ้นเอกสำร (เอกสำรซ ้ำซ้อน, เอกสำรล่ำชำ้, เอกสำรวำงปนกนั, เอกสำรหำย, เอกสำรคำ้ง
ส่ง) 8

กำรส่ือสำรภำยในองคก์ร (ไม่ทัว่ถึง) 6

กำรประสำนงำน(ล่ำชำ้, ขำดกำรประสำนงำนในบำงจุด) 5

หนงัสือไม่อยูบ่นชั้นตรงตำม OPAC (หนงัสือผิดชั้น) 5

กำรส่ือสำรภำษำองักฤษ (กบัผูใ้ชช้ำวต่ำงชำติ) 4

งำนพสัดุ (ปัญหำกำรเบิกวสัดุ, ช่วงส้ินงบประมำณ มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งมำก, เบิกวสัดุท่ีตอ้งกำรได้
ทนัที) 3

กำรหำหนงัสือระหวำ่งด ำเนินกำร (หำไม่พบ, เจำ้หนำ้ท่ีติดตำมตวัเล่มไม่พกโทรศพัท)์ 3

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณท่ีรับผิดชอบ (7ส ไม่เขำ้ท่ี) 3

วำรสำร (กำรต่ออำยวุำรสำร, วำรสำรล่ำชำ้) 2

กำรพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล (ยงัไม่ดี) 2

งำนซ่อมหนงัสือชำ้มำก ไม่ทนัใจผูใ้ชบ้ริกำร 2

สถำนท่ีจอดรถ(จอดรถไม่เป็นระเบียบ, ปรับปรุงสถำนท่ีจอดรถของบุคลำกร) 2

ท ำล่วงเวลำ(ไม่ไดว้ำงแผน, โอทีมำกไป อยำกมีวนัหยดุบำ้ง) 2

ปรับปรุงระบบกำรประชำสัมพนัธ์ 2

ยงัท ำงำนไม่ตำมแผนท่ีก ำหนด 2

ระบบ ALIST ขดัขอ้ง 2

ควรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ 2

กำรจดักำรควำมเส่ียงยงัไม่ครอบคลุมงำนส ำคญั 1

กำรจ่ำยค่ำปรับ 1

ควำมเจริญกำ้วหนำ้ในระบบรำชกำร 1

ชอบรับประทำนอำหำรในเวลำท ำงำน 1

ตรวจสอบหนงัสือไม่ทนั 1

ตอ้งบนัทึกขอ้มูลหลำยระบบ 1



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านกระบวนการ) ความถีข่องปัญหา
บตัรสมำชิกหอ้งสมุดควรเสร็จเรียบร้อยภำยใน 1 วนั 1

ปรับปรุงระบบกำรจดัหนงัสือ 1

มำเซ็นช่ือตอ้งรอเจำ้หนำ้ท่ีมำเปิดประตู 1

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร 1

ระบบอินเตอร์เน็ตเสียบ่อย 1

สแกนหนงัสือไม่ทนั 1

หนงัสือภำษำองักฤษมำชำ้ 1

ทรัพยำกรไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 1

อยำกมีฟอร์ม ใส่วนัจนัทร์-ศุกร์ 1

ตอ้งศึกษำระเบียบใหม่ตลอดเวลำ 1

อบรมดำ้นจริยธรรม สมำธิ เพ่ือใหบุ้คลำกรคลำยเครียด 1

ไม่สำมำรถแกไ้ขระบบงำนไดเ้อง 1

อยำกใหส้แกนน้ิวมือ 8.45 1

จดักิจกรรมซ ้ำๆ กนั 1

ลดขอ้บงัคบัในกำรใชห้อ้งสมุดใหน้อ้ยลง 1

กำรรับโทรศพัท์ 1



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านคน) ความถีข่องปัญหา
หวัหนำ้

ล ำเอียงไม่ยติุธรรม 4

เนน้ดูแลดำ้นสุขภำพ

แบ่งงำนไม่เท่ำกนั 2

ใชง้ำนเกินเวลำ 1

ผูใ้ชบ้ริกำร

ใชห้อ้งน ้ำไม่เป็น ไม่รักษำควำมสะอำด ไม่เขำ้ใจกำรใชง้ำน 6

ไม่เคำรพกฎระเบียบ หรือปฏิบติัตำมกฎ 5

หำทรัพยำกรไม่พบ 3

ไม่มีควำมรู้กบักำรสือคน้ขอ้มูล  กำรใชง้ำน 3

ผูใ้ชบ้ริกำรนอ้ยลง 3

ไม่สนใจอ่ำนคู่มือกำรใชง้ำน 2

คุยเสียงดงั 2

ท้ิงขยะไม่ลงถงั ไม่รักษำควำมสะอำด 2

ไม่อ่ำนขอ้มูลกำรประชำสัมพนัธ์หอสมุด 2

ใชฐ้ำนขอ้มูลนอ้ย 1

ชอบนอนในหอ้งละหมำด

ชอบร้ือหนงัสือบนชั้น

ลืมบตัรสมำชิก

อำรมณ์เสียใส่เจำ้หนำ้ท่ี

ไม่เคำรพเจำ้หนำ้ที

ตอ้งกำรใหลู้กคำ้ร่วมรับผิดชอบงำนต่ำงๆร่วมกนั

ควรตั้งมำตรฐำนกำรใชทิ้ชชูในหอ้งน ้ำ

ชอบน ำหนงัสือออกจำกหอ้งสมุด

ไม่ยมืหนงัสือก่อนหอ้งสมุดปิด 10น.

นกัศึกษำมุสลิมใชอุ้ปกรณ์หอ้งละหมำดไม่ตรงกบัสภำพกำรใช้

นกัศึกษำมุสลิมมำใชบ้ริกำรหอ้งละหมำดเวลำใกลปิ้ดบริกำร

ควำมตอ้งกำรท่ีไม่แน่นอนของผูใ้ช้

ชอบน ำขนมมำทำนในหอ้งสมุด

ไม่ประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านคน) ความถีข่องปัญหา
ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งกำรงำนเร็ว

ผูใ้ชบ้ริกำรไม่ไดรั้บขอ้มูลตำมนดั

ใชง้ำนกำรพิมพน์อ้ย

ไม่ทรำบเวลำกำรเปิดปิด ใหบ้ริกำร

นกัศึกษำอ่ำนหนงัสือนอ้ย

คนในองคก์ร

ขำดควำมรับผิดชอบในหนำ้ท่ี  ,ส่งงำนชำ้ 27

ปัญหำระหวำ่งคนในองคก์ร ควำมขดัแยง้กนั 20

ไม่ตรงต่อเวลำ ,มำท ำงำนสำย, เลิกท ำงำน 16.00 19

ขำดควำมร่วมมือ  กำรท ำงำนเป็นทีม กำรประสำน ควำมสำมคัคี เสียสละ 15

งำนเยอะ ท ำงำนไม่ทนั 13

ไม่พฒันำตนเอง และกำรเรียนรู้ ขำดทกัษะ 10

ไม่อยูท่ี่ท  ำงำน 5

เงิน 5

ไม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ขำดจินตนำกำร 4

ขำดจิตบริกำร 4

ไม่มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน 3

โอกำสเติบโตงำนนอ้ย ,ขำดโอกำส 3

ขำดทกัษะภำษำองักฤษ 3

ไม่รับฟังควำมคิดเห็น ,ควำมคิดแตกต่ำง 3

ไม่มีน ้ำใจ 3

อยำกใหค้นมีควำมสุข 3

ไม่เขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 2

งำนไม่เสร็จตรงต่อเวลำ 2

กำรติดต่อประสำนงำนทำงโทรศพัท ์เจำ้ตวัไม่อยู่ 2

ไม่แต่งหนำ้ แต่งกำยใหห้นำ้มอง 2

ไม่ทรำบกฎระเบียบ 2

งำนพิเศษมำกกวำ่งำนประจ ำ , ประชุม 2

บุคลำกรไม่เพียงพอกบังำน 2

ท ำงำนแบบเร่งรีบ(ด่วน) 2



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านคน) ความถีข่องปัญหา
งำนเสร็จชำ้กวำ่ก ำหนด 2

ขำดกำรส่ือสำรกนั ทกัษะกำรส่ือสำร 2

คิดลบ 2

เพ่ือนร่วมงำนชอบโวยวำย ,อำรมณ์ 2

ตอ้งกำรควำมเขำ้ใจ เห็นใจ 2

เจำ้หนำ้ท่ีข้ีเกียจ

ตอ้งกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ีไม่ยิม้แยม้ขณะบริกำร

พดูคุยเสียงดงัระหวำ่งท ำงำน

ไม่นัง่โตะ๊

ไม่รับโทรศพัทเ์ม่ือเสียงดงั

ตะโกนเสียงดงัขำ้มฝ่ัง

พดูจำไม่เพรำะกบัผูใ้ชบ้ริกำร

ไม่เขำ้ใจกำรส่ือสำรของชำวต่ำงชำติ

กำรกระจำยงำนในแต่ละคน

ท ำงำนผิดพลำด

ท ำงำนหนกั

สุขภำพไม่ดี

ลำงำนบ่อย

งำนคำ้ง

ขำดทกัษะกำรเขียน

ขำดทกัษะดำ้นคอมพิวเตอร์

คนกบังำนไม่เหมำะสมกนั

สับสนวุน่วำย ท ำงำนหลำยดำ้น

เฉ่ือยชำ

สร้ำงอ ำนำจ

กำรรับค ำสัง่กำรท ำงำน

ไม่ใชง้ำน E-doc

มีปัญหำและไม่แจง้ใหเ้พ่ือนร่วมงำนทรำบ

ไม่ซ่ือสัตย์

ท  ำงำนไม่เตม็ศกัยภำพ



Idea Tank (สรุปปัญหาส านักวทิยบริการ ด้านคน) ความถีข่องปัญหา
ควำมเท่ำเทียม

ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือยำก

คิดบวกแต่กำรท ำงำนสวนทำงกนั

ใหค้วำมสนใจต่อเพ่ือนร่วมงำน

ไม่ยอมรับผิด 

ท ำเร่ืองเล็กใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่

พดูจำไม่สุภำพ

กำรแบ่งชนชั้น

กำรโยนงำน

ผลิตส่ือไม่ทนัสมยั

ใหเ้พ่ือนร่วมงำนปิดเสียงline (รบกวนกำรท ำงำน)

เจำ้หนำ้ท่ีประปำท ำงำนชำ้


