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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
ทั้งวิทยาเขตหัวหมากและสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
การให้บริการของส านกัหอสมุด โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต การ
ส ารวจครั้ งน้ีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในการค านวณขนาดตวัอย่าง สุ่มตวัอย่าง ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยไดด้ าเนินการในระหว่างวนัที่ 
1 กุมภาพนัธ์  – 30 เมษายน 2564 ซ่ึงผูใ้ช้บริการห้องสมุดไดต้อบแบบสอบถาม รวมจ านวนทั้งส้ิน 200 ตวัอย่าง 
โดยผลการส ารวจ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 200 คนพบว่า สัญชาติของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ร้อยละ 73 มีสัญชาติไทย ขณะที่ร้อยละ 27 มีสัญชาติอ่ืนๆ และเมื่อไดจ้ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามพบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที่พบมาก 5 อนัดบัประกอบดว้ย ร้อยละ 40.50 สถานภาพ
อาจารย ์รองลงคือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 เจา้หนา้ท่ี 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
นกัศกึษาระดบับณัฑติศึกษา 27 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50  และนกัวิจยั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

เมื่อจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าคณะที่ตอบแบบสอบถามสูงสุด 5 อนัดบั
แรกประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and Economics) จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16  รองลงมา คณะพยาบาล (School of Nursing Science ) จ านวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 คณะ
บณัฑิตวิทยาลยัมนุษยศึกษา (Graduate School of Human Sciences) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คณะศิลป
ศาสตร์ (Theodore Maria School of Arts) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 คณะบัณฑิตศึกษา (Graduate 
School of Business) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และส านักหอสมุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
ตามล าดบั 

ในขณะที่จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคใ์นการใช้
ห้องสมุดสูงสุดในอนัดบัแรกคือ เพื่อการวิจยัและการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 40.50 เพื่อการเรียนการสอน 
ร้อยละ 28.00  เพื่อการวิจยั ร้อยละ 24.00  และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดบั 
 

2. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ผลการส ารวจพบว่า โดยภาพรวมจากการให้บริการผูใ้ชบ้ริการทั้ง 23 เร่ือง พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.79 หรือ

มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั “มาก” เมื่อจ าแนกตามดา้นทั้ง 6 ดา้นพบว่า ในทกุดา้นมคีวามพึงพอใจ
ในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 4.01 รองลงมาคือ ดา้นบริการ ค่าเฉล่ียที ่ 3.90 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูย์
สารสนเทศ) ค่าเฉล่ียท่ี 3.78 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียที่ 3.69 ดา้นระบบสารสนเทศ
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ห้องสมุด ค่าเฉล่ียที่ 3.66 และดา้นความพึงพอใจดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉล่ียที่ 3.65 ตามล าดบั 
 
เมื่อพิจารณารายละเอียดจ าแนกเป็นรายดา้น สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ในทกุเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่
ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูล 
และอ่ืนๆ) ค่าเฉล่ียที่ 3.72 และหนงัสือ วารสาร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ ค่าเฉล่ียที่ 3.58 ตามล าดบั 

2) ดา้นบริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมคีวามพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมคี่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบั
จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บริการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียที่ 
4.10 ช่องทางการส่ือสาร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียที่ 3.99 การประชา-
สัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมาะสม ค่าเฉล่ียที ่ 3.87 และบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ มีความสะดวกและ
ยืดหยุ่น ค่าเฉล่ียที่ 3.67 ตามล าดบั 

3) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” 
โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดับแรก ดังน้ี พ้ืนท่ีบริการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มี
จ านวนเพียงพอ ค่าเฉล่ียที่ 3.96 พ้ืนท่ีการใชอิ้นเตอร์เน็ตไร้สาย ค่าเฉล่ียที่ 3.73 และห้องสนทนากลุ่ม พ้ืนท่ีสงบ
เงียบ มุมผ่อนคลาย และอ่ืนๆ ค่าเฉล่ียที่ 3.73  ตามล าดบั 

4) ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมคี่าเฉล่ีย
ในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ ค่าเฉล่ียที่ 3.90 โปรแกรม
ห้องสมุดมือถือ ค่าเฉล่ียที่ 3.57 และระบบคลงัปัญญามหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ค่าเฉล่ียที่ 3.53  ตามล าดบั 

5) ดา้นบคุลากรผูใ้ห้บริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมคีวามพงึพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละ
เร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี พนกังานผูใ้ห้บริการมีความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดของ
บริการที่มอบให้ ค่าเฉล่ียที ่ 4.29 ความสะดวกและความง่ายในการตดิต่อกบัพนกังานผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียที่ 4.24 
และพนกังานผูใ้ห้บริการมคีวามเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ียที่ 4.22 ตามล าดบั 

6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั 
“มาก และ ปานกลาง” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี การตอ้นรับคณะเยี่ยม
ชม ค่าเฉล่ียที่ 4.25 การถ่ายภาพกิจกรรมและให้บริการภาพถ่าย ค่าเฉล่ียที่ 3.65 และขอ้มูล/ข่าวสารบน AU 
Website มีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ค่าเฉล่ียที่ 3.45 ตามล าดบั 

 
 เมื่อพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชห้้องสมุดต่อการ
ให้บริการส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1) วตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนการสอน พบว่า ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียที ่3.86 

2) วตัถุประสงคเ์พื่อการวิจยั พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียที ่3.62 
  

 เมื่อพิจารณาผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 



ค 
 

6 ดา้น โดยจ าแนกตามรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ (Status) สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
1. นักศึกษำระดบัปริญญำตรี (Undergrauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด 

ทั้ง 6 ดา้นพบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.63 หากพจิารณา
ตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 3.84 รองลงมาคือ 
ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียที่ 3.67 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียที ่ 3.61 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียที่ 3.59 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉล่ียที่ 3.57 และดา้น
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียที่ 3.52 ตามล าดบั 

2. นักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ (Grauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่มีต่อการให้บริการของ

ส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.70 
หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 3.95 
รองลงมาคือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียที่ 3.90 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/
ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียที่ 3.73 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียที่ 3.57 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียที่ 
3.55 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศที ่3.50 ตามล าดบั 

3. อำจำรย์ (Faculty) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของอำจำรย์ที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบว่า 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.88 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 4.21 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียที่ 4.19 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียที ่ 3.79 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ค่าเฉล่ียที่ 3.73 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียที่ 3.72 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศที ่3.64 
ตามล าดบั 

4. นักวิจัย (Researcher) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบว่า 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 4.53 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้น จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 4.87 รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิง
อ านวยความสะดวก เท่ากบั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียที่ 4.83 ดา้นระบบ
สารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียที่ 4.66 ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียที่ 4.50 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศที ่3.50 
ตามล าดบั 

5. เจ้ำหน้ำที่ (Staff) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบว่า 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบั “มาก” คา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.65 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบคุลากรผูใ้ห้บริการ ค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 3.86  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ



ง 
 

มหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียที ่ 3.81 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียที ่ 3.78 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด 
ค่าเฉล่ียที่ 3.72 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียที่ 3.65 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศที ่
3.11 ตามล าดบั 
 
3. ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอื่นๆ ของผู้ใช้บริกำรที่มต่ีอกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอัสสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ในส่วนของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสรุปประเด็น
หลกัๆ แยกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ตอ้งการหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ เชน่ Harvard Business Review, โดยเฉพาะ

ดา้น ELT (English Language Teaching), Nursing Science เป็นตน้ 

2) ตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชา ELT (English Language Teaching) กบั Nursing Science  เป็นตน้ 

 

3.2 ดา้นการบริการ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ตอ้งการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิด-ปิดท าการห้องสมุด 

 

3.3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มห้องสมุดให้โปร่งไม่เป็นมุมมืดน่านัง่อ่านหนงัสือ 
2) โต๊ะควรใหญ่วางหนงัสือไดท่ี้ละหลายๆเล่มและไม่มีคอกกั้น 
3) ห้องน ้าในห้องสมุด และมีบริการถ่ายเอกสารทุกชั้น 

 
3.4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูยส์ารสนเทศ) ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) Increase frequent communication via different channels of social media 
(e.g., LINE, FACEBOOK) about library, twice a week or more to grasp attention, and encourage the 
current students and faculty to utilize all resources e.g., e-journal. 

2) For internal awareness building, ABAC library should publish the statistics of the use of e-
resources by the school, including the details of which database and e-resources are most visited by 
the current students of respective schools. This is the data analytic that could help the school and 
faculty 

 
 

 



จ 
 

ค ำน ำ 
 
การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการดา้นต่างๆ ของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยั 

อสัสัมชญั ปีการศึกษา 2563 น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการ
ของส านกัหอสมุดโดยภาพรวมและรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ และทั้งน้ีไดท้ าการจ าแนกตามกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการที่มี
วตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวิจยั ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช ้บริการ
ที่มีต่อการให้บริการในครั้ งน้ีจกัน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาระบบประกนัคณุภาพทางการศกึษา และ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการประเภทต่างๆ 

ส านกัหอสมุดไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของงานบริการทีม่ีต่อการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจน
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของส านกัหอสมุด  ทั้งน้ีไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจใน 6 ดา้น ไดแ้ก ่
1) ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) โครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 4) ดา้นระบบ
สารสนเทศห้องสมุด และ 5) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูย์
สารสนเทศ) จากผลการส ารวจท าให้ทราบว่า ผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการต่าง ๆ  ที่ส านกัหอสมุดจดัให้บริการมากนอ้ยเพียงใด โดยทั้งน้ีจะน าผลการส ารวจมาพิจารณาและ
ก าหนดเป็นแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานการให้บริการผูใ้ชใ้ห้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 

  
  

ส านกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  
พฤษภาคม 2564 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

 
 
 



ฉ 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 
ก 

ค าน า                                         จ 
สารบญั                        ฉ 
สารบญัตาราง                              ซ 
บทที่ 1 บทน ำ                
            ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา         1 
            วตัถุประสงคข์องการวจิยั           1 
            ขอบเขตของการวจิยั          1 
            นิยามศพัท ์           2 
            ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ          3 
บทที่ 2 วิธดี ำเนินกำรวิจัย             

            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 4 
            เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั  5 
            วิธีรวบรวมขอ้มูล  5 
            กรรมวิธีทางขอ้มูล 6 
            สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 6 
บทที่ 3 ผลกำรส ำรวจ                   
     ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  7 
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด  6 ดา้น 

10 

            ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) 10 
            ดา้นการบริการ (Services) 10 
            ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก (Infrastructure/Facilities) 11 
            ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด (Library information system) 12 
            ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (Staff) 12 
            ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศนูยส์ารสนเทศ) 13 
  

 



ช 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 
            ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด โดยภาพรวม ทั้ง 6 
ดา้น 

13 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน 

15 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุด เพื่อการวิจยั 

16 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุด เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวิจยั 

18 

             ความคดิเห็นเกี่ยวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด จ าแนกรายสถานภาพ 

19 

     ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืนๆ ของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

28 

ภำคผนวก          
            ตวัอย่างแบบสอบถาม         29 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



ซ 

 

สำรบัญตำรำง 
 

 หน้ำ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรทั้งหมด 4 
ตารางท่ี 2 แสดงขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ  5 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสัญชาต ิ 7 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 8 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 8 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้    

บริการ 
9 

ตารางท่ี 7 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อทรัพยากรสารสนเทศ  10 
ตารางท่ี 8 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อการบริการ 10 
ตารางท่ี 9 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อโครงสร้างพ้ืนฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 11 
ตารางท่ี 10 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อระบบสารสนเทศห้องสมุด 12 
ตารางท่ี 11 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อบุคลากรผูใ้ห้บริการ 12 
ตารางท่ี 12 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อดานการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 

(ศูนย ์ สารสนเทศ) 
13 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีตอ่การให้บริการของส านกัหอสมุดโดย
ภาพรวม ทั้ง 6 ดา้น 

13 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีตอ่การให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน 

15 

ตารางท่ี 14 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีตอ่การให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพ่ือการวิจยั 

16 

ตารางท่ี 16 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีตอ่การให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุด ทั้งเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือการวิจยั 

18 

ตารางท่ี 15 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีที่มีต่อการ
ให้บริการของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

19 

ตารางท่ี 16 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาที่มีต่อการ
ให้บริการของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

21 

ตารางท่ี 17 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทอาจารยท์ี่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

23 

ตารางท่ี 18 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัวิจยัที่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

24 



ฌ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

 หน้ำ  

 

ตารางที่ 19 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทเจา้หนา้ท่ีที่มีต่อการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

26 

 



1 | P a g e  

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ส ำนกัหอสมุดเป็นหน่วยงำนสำยสนบัสนุนที่สนบัสนุนพนัธกิจหลกัของมหำวิทยำลยั ซ่ึงไดแ้ก่ กำรเรียน

กำรสอน กำรวิจยั กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม และกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  โดยส ำนกัหอสมุดตอ้ง
จดัเตรียมควำมพร้อมดำ้นต่ำงๆ ทั้งดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ดำ้นกำรบริกำร และดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกให้มีปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพพรอ้มใชง้ำนและทนัสมยั พร้อมดว้ยบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร
จะตอ้งมีสมรรถนะและคุณภำพที่ดี เพื่อช่วยบริกำรให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งนกัศึกษำในทุก
ระดบัชั้น อำจำรยทุ์กคณะ นกัวจิยัของมหำวิทยำลยั 
 กำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด จึงนบัเป็นวิธีกำรหน่ึงท่ีจะท ำให้
ทรำบว่ำผูใ้ชบ้ริกำรมคีวำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ส ำนกัฯ จดัให้นั้นอยู่ในระดบัใดและยงัมีควำมตอ้งกำรส่ิงอ่ืนใดท่ี
มองเห็นว่ำห้องสมุดจะตอ้งจดัให้บริกำรเพ่ิมเติม โดยสำมำรถเสนอแนะแนวทำง เพื่อกำรพฒันำกำรให้บริกำรให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
   กำรส ำรวจเร่ือง “ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีตอ่กำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ปีกำรศึกษำ 2563” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรของส ำนกัหอสมุดในภำพรวม 
2) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมวีตัถุประสงค์

กำรใชห้้องสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
3) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมวีตัถุประสงค์

กำรใชห้้องสมุด เพื่อกำรวิจยั 
 4) น ำผลกำรส ำรวจ ควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุงกำร
วำงแผนกำรให้บริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

 กำรส ำรวจครั้ งน้ีเป็นกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร  ปีกำรศกึษำ 2563 โดยส ำรวจควำม
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั โดยภำพรวมทั้ง 6 ดำ้น
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรพัยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้น
ระบบสำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) 
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ประชำกรที่ใชใ้นกำรวิจยัในครั้ งน้ีคือ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี (Undergraduate Student) นกัศึกษำ
ระดบับณัฑิตศกึษำ (Graduate Student) อำจำรยท์กุคณะ (Faculty) นกัวจิยั (Researcher) รวมทั้งเจำ้หนำ้ท่ี (Staff) 
ของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัทั้ง 2 ห้องสมุด คือ  Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus), St. Gabriel’s 
Library (Hua Mak Campus) โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรในภำคกำรศกึษำท่ี 2/2563 ระหว่ำงวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์  – 
30 เมษำยน 2564 รวมเป็นระยะเวลำ 3 เดือน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ด ีควำมประทบัใจหรือควำมพอใจของผูใ้ชท้ี่มีต่อกำรใชบ้ริกำรทั้ง 

6 ดำ้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4) ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั 
(ศูนยส์ำรสนเทศ) 

2. Information resources (ทรัพยำกรสำรสนเทศ) หมำยถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่
ส ำนกัหอสมุดจดัหำเขำ้มำให้บริกำรผูใ้ชไ้ดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสือเรียน หนงัสืออำ้งอิง นวนิยำย เร่ืองส้ัน 
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนนกัศึกษำ วำรสำร หนงัสือพิมพ ์ นิตยสำร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูลออนไลน์ เคร่ืองมือช่วยกำรศกึษำ เป็นตน้ 
  3. Services (บริกำร) หมำยถึง กิจกรรมท่ีส ำนกัหอสมุดจดัขึ้นเพ่ือให้บริกำรกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บริกำรตอบ
ค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้  บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศ  กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุด 
และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุด เป็นตน้ 

 4. Infrastructure/Facilities (โครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก) หมำยถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ช่วย
ในกำรบริกำรท่ีส ำนกัหอสมุดจดัขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 
พ้ืนที่กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำย  เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์่ำนเมล)์  
เวบ็ไซตห้์องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน  ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอ่ืนๆ และบรรยำกำศหรือ
สภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เป็นตน้ 

5. Library information system (ระบบสำรสนเทศห้องสมุด) หมำยถึง ระบบท่ีส ำนกัหอสมุดจดัหำเขำ้มำ
หรือพฒันำขึ้นมำ เพ่ือให้บริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรห้องสมุด ไดแ้ก่ ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ  ระบบคลงัปัญญำ
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั  และโปรแกรมห้องสมุดมือถือ เป็นตน้ 

6. Staff (ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร) หมำยถึง บคุลำกรของส ำนกัหอสมุดทุกฝ่ำย ทกุแผนก ที่ปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ในกำรให้บริกำรต่อผูใ้ชบ้ริกำรห้องสมุด 

7. ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) หมำยถึง กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม กำร
ถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

8. ผูใ้ชบ้ริกำร หมำยถึง ผูใ้ชบ้ริกำรหอสมุดมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัไดแ้ก่ อำจำรย ์นกัศึกษำระดบัปริญญำ
ตรี นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ นกัวิจยั และเจำ้หนำ้ท่ี เป็นตน้ 

8.1 อำจำรย ์หมำยถึง อำจำรยป์ระจ ำและอำจำรยพิ์เศษท่ีปฏิบตัิหนำ้ท่ีสอนท่ีมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  
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8.2 นกัศกึษำปริญญำตรี หมำยถึง นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีทุกชั้นปี ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ
8.3 นกัศกึษำบณัฑิตศกึษำ หมำยถึง นกัศกึษำระดบัระดบัปริญญำโท และระดบัปริญญำเอกทุกชั้นปี 

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ
8.4 นกัวจิยั หมำยถึง นกัวิจยัของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ
8.5 เจำ้หนำ้ท่ี หมำยถึง เจำ้หนำ้ท่ีของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

9. ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั หมำยถึง ห้องสมุดท่ีมหำวิทยำลยัจดัตั้งขึ้น 2 ห้องสมุด คือ  
Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus) และ St. Gabriel’s Library (Hua Mak Campus) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1) ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยภำพรวม  

2) ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มตี่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมี
วตัถุประสงคก์ำรใชห้้องสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน และเพื่อกำรวิจยั 
 3) ท ำให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุงกำร
วำงแผนกำรให้บริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
กำรวิจยัครั้ งน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น ไดแ้ก่  
1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ด้ำนบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้งน้ีเพื่อน ำขอ้มูลที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักหอสมุด 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรให้มำกยิ่งขึ้น ดงัมีรำยละเอียดในกำรวิจยัตำมล ำดบัน้ี  

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรวิจยั 
3. วิธีรวบรวมขอ้มูล 
4. กรรมวิธีทำงขอ้มูล 
5. สถิติที่ใชใ้นกำรวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชำกร  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำครั้ งน้ีคือ บุคลำกรของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์จ ำนวน 736 คน 
เจำ้หนำ้ท่ี จ ำนวน 481 คน นกัศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 12,689 คน และนกัศกึษำบณัฑิตศกึษำ จ ำนวน 1,165 คน 
รวมทั้งส้ินจ ำนวน 15,071 คน ดงัรำยละเอียดที่แสดงในตำรำงท่ี 1   
 

        ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรทั้งหมด 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
อำจำรย ์ 736 

เจำ้หน้ำที ่ 481 

นกัศึกษำปริญญำตรี 12,689 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 1,165 
รวม  15,071 
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กลุ่มตวัอย่ำง  
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำครั้ งน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์

นกัวจิยั นกัศกึษำระดบัปริญญำตรี นกัศึกษำระดบับณัฑติศึกษำและเจำ้หนำ้ท่ี ซ่ึงไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบชั้น
ภูมิ (Stratified random sampling) ตำมสถำนภำพของผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงครอบคลุมทุกสถำนภำพ
ของผูใ้ชบ้ริกำรห้องสมุด ดงัรำยละเอียดที่แสดงในตำรำงที ่2 
       ตารางที่ 2 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
นกัศึกษำปริญญำตรี 45 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 27 
อำจำรย ์ 81 
นกัวิจยั 2 
เจำ้หน้ำที ่ 45 
รวม  200 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรวิจยัครั้ งน้ี คือ แบบสอบถำมเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำร

ให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ซ่ึงคณะผูส้ ำรวจสร้ำงขึ้นเอง โดยผูส้ ำรวจไดแ้บง่แบบสอบ 
ถำมออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้ค  ำถำมเกี่ยวกบัรำยละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ขอ้ค  ำถำมเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร รวม 6 ดำ้น ไดแ้ก่  1) ดำ้น

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ด้ำนกำรบริกำร 3) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ด้ำนระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด 5) ด้ำนบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้งน้ีแบบสอบถำมจะเป็นขอ้ค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ตำมวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) โดยก ำหนดมำตรำส่วนไว ้5 ระดับคือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด และได้ท ำกำรวิเครำะห์
และน ำเสนอขอ้มูลระดบักำรแปรผลเป็นไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

ตอนที่ 3 เป็นขอ้ค ำถำมแบบปลำยเปิด เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดแ้สดงควำมคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำร
บริกำรดำ้นต่ำงๆ ทั้ง 6 ดำ้น 
 

วิธีรวบรวมข้อมลู  
  คณะผูส้ ำรวจไดร้วบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงโดยวิธีกำรดงัน้ี 

1. กำรแจกแบบสอบถำมในครั้ งน้ี ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Google 
form ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริกำรของเวบ็ไซต ์ Google.com และส่งลิงก์แบบสอบถำมผ่ำนทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ และส่ือสังคมออนไลน์ไปยงัผูใ้ชบ้ริกำรไดแ้ก่ นกัศกึษำ อำจำรย ์นกัวจิยั และบุคลำกรต่ำงๆ 
ของมหำวิทยำลยั 



6 | P a g e  

 

2. กำรรวบรวมขอ้มูล ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่ำงวนัที ่1 กุมภำพนัธ์ – 30 เมษำยน 2564 รวม
จ ำนวนทั้งส้ิน 200 ตวัอย่ำง 
 

 กรรมวิธีทางข้อมูล  
  เมื่อไดร้ับผลกำรตอบแบบสอบถำมกลบัคืนจำกระบบของ Google form คณะผูว้ิจยัไดน้ ำมำตรวจสอบ
ควำมสมบูรณข์องแบบสอบถำม จำกนั้นจึงแจงนบัระดบัคะแนน วิเครำะห์ขอมูลและน ำเสนอในรูปกำรบรรยำย
ประกอบตำรำงโดยมีรำยละเอียดกำรใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี   
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมให้เลือกตอบด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูล โดยน ำมำแจกแจงควำมถ่ีและ
ค ำนวณหำค่ำรอ้ยละ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบัโดยน ำมำหำค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนและให้ค่ำน ้ำหนกัคะแนนแต่ละระดบั (บุญชม ศรีสะอำด, 2535, 99-100) ดงัน้ี  
  ระดับ                  ค่านํ้าหนัก  
  มำกที่สุด   ให้คำ่น ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   5  

มำก     ให้คำ่น ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   4  
  ปำนกลำง   ให้คำ่น ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   3  
  นอ้ย     ให้คำ่น ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   2  
  นอ้ยสุด    ให้คำ่น ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   1  
  จำกนั้นน ำค่ำคะแนนท่ีไดไ้ปหำค่ำเฉล่ีย ส่วนกำรแปลควำมจะถือเกณฑต์ำมหลกัเกณฑข์องประคอง 
กรรณสูต (2528, 70) ดงัน้ี  

 ระดับคะแนน      แปลความ      ตัวย่อแปลความ  
 4.50-5.00  หมำยถึง   ระดบัมำกที่สุด     มส  
 3.50-4.49  หมำยถึง   ระดบัมำก     ม  
 2.50-3.49  หมำยถึง   ระดบัปำนกลำง    ป  
 1.50-2.49  หมำยถึง   ระดบันอ้ย     น  
 1.00-1.49  หมำยถึง   ระดบันอ้ยที่สุด    นส  

 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ค ำนวณหำค่ำสถิติโดยใชโ้ปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงสถิติศำสตร์ (Statistical Analysis Software – GNU PSPP 1.0.1-g818227) สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์
ขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐำน ไดแ้ก่  
1.1 คำ่ร้อยละ (Percentage) 
1.2 คำ่เฉล่ีย (X) 
1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD)  
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บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์และกำรแปลผลวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยัครั้ งน้ี คณะผูส้ ำรวจไดท้ ำกำร
วิเครำะห์และน ำเสนอขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนที่ 1 วิเครำะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม ดงัปรำกฏตำมตำรำงท่ี 3 - 6 
ตอนที่ 2 ขอ้ค  ำถำมเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำร รวม 6 ดำ้น ไดแ้ก่  1) ดำ้น

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศนูย์
สำรสนเทศ) ดงัปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 – 18 
 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรอ่ืนๆ ของผูใ้ช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
ตอนที่ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
   1.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาติ (Nationality) 

ผลกำรส ำรวจขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน  200 คน เม่ือจ ำแนกตำมสัญชำติของผูต้อบ
แบบสอบถำมพบว่ำ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ร้อยละ 73 มีสัญชำติไทย ขณะทีร่้อยละ 27 มีสัญชำติอ่ืนๆ 
ดงัตำรำงท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาต ิ
 

สัญชาติ จํานวน ร้อยละ 
ไทย 146 73 
ต่ำงชำติ  
มีหลำกหลำยภูมิภำค มีนกัศึกษำจำกประเทศพม่ำมำก
ที่สุด และอื่นๆ เช่น จนี อินเดีย ฟิลิปปินส ์กมัพูชำ 
ภูฏำน เนปำล เวียดนำม ญ่ีปุ่ น ฮงักำรี สหรัฐอเมริกำ 
แคนนำดำ รัสเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ลำว 
ไนจีเรีย ซูดำน เป็นตน้ 

54 
 

 
 

 
 
 

27 
 

รวม  200 100 
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1.2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ (Status) 

               ผลกำรส ำรวจขอ้มูลเมื่อไดจ้ ำแนกตำมสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำมพบว่ำ อำจำรยต์อบ
แบบสอบถำมเป็นจ ำนวนสูงสุด 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงคือ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 เจำ้หนำ้ท่ี 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 นกัศึกษำระดบับณัฑิตศกึษำ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  
และนกัวิจยั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
นกัศึกษำปริญญำตรี 45 22.50 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 27 13.50 
อำจำรย ์ 81 40.50 
นกัวิจยั 2 1.00 
เจำ้หน้ำที ่ 45 22.50 
รวม  200 100 

 
1.3 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน (Faculty/Department/Unit)  
เมื่อจ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำนของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 200 คน พบว่ำคณะที่ตอบ

แบบสอบถำมสูงสุด 5 อนัดบัแรกประกอบดว้ย คณะบริหำรธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and 
Economics) จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16  รองลงมำ คณะพยำบำล (School of Nursing Science ) จ ำนวน 29
คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 คณะบณัฑิตวิทยำลยัมนุษยศึกษำ (Graduate School of Human Sciences) จ ำนวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13 คณะศิลปศำสตร์ (Theodore Maria School of Arts) จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 คณะ
บณัฑิตศึกษำ (Graduate School of Business) จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และส ำนักหอสมุด จ ำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 5 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

คณะ/หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

Martin de Tours School of Management and Economics  32 16.00 
Theodore Maria School of Arts 23 11.50 
Vincent Mary School of Engineering 3 1.50 
Montfort Del Rosario School of Architecture and Design 3 1.50 
Albert Laurence School of Communication Arts 2 1.00 
School of Biotechnology 1 0.50 
School of Law 8 4.00 
School of Music 1 0.50 
School of Nursing Science 29 14.50 
Vincent Mary School of Science and Technology 5 2.50 
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Graduate School of Business 16 8.00 
Graduate School of Human Science 26 13.00 
Graduate School of Advanced Technology Management 6 3.00 
IELE 4 2.00 
Staff 
เช่น ส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน ส ำนกังำน
บณัฑิตศึกษำ ส ำนกัวิจยัฯ ส ำนกับริหำรกำรเงิน ส ำนกังำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนกัหอสมุด ส ำนกังำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นตน้ 

63 31.50 

รวมทั้งส้ิน 200 100 

 
1.4 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด 
เมื่อจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชห้้องสมุดของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 200 คน พบว่ำโดย

ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริกำรมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชห้้องสมุดสูงสุดคือ ทั้งเพ่ือกำรวจิยั และกำรเรียนกำรสอนคิดเป็น
ร้อยละ 40.50 เพื่อกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 28.00  เพื่อกำรวิจยั ร้อยละ 24.00  และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 ดงัตำรำงท่ี 6 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถปุระสงค์การใช้ห้องสมุด 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั 81 40.50 
เพื่อกำรเรียนกำรสอน 56 28.00 
เพื่อกำรวิจยั 48 24.00 
อื่นๆ 14 7.00 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 6 ด้าน 
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้น
ระบบสำรสนเทศห้องสมุด 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ)  
 

2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) 
 ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศ  

 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 200 3.58 1.10 มำก 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

200 3.72 1.28 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.65 1.19 มำก 

 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 
“มำก” มคีำ่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.65 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดเรียงตำมล ำดบัคือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) ค่ำเฉล่ียที่ 3.72 ผูไ้ม่เคยใชบ้ริกำร คดิเป็นร้อย
ละ 5 และหนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ ค่ำเฉล่ียที่ 3.58 ตำมล ำดบั 
 

2.2 ด้านการบริการ (Services) 
ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการ 

 

ความพึงพอใจด้านการบริการ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 200 3.67 1.20 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 200 4.10 1.15 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 200 3.87 1.21 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

200 3.99 1.13 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.90 1.17 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นกำรบริกำร พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มี

ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.90 และทั้ง 4 เร่ือง มคี่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 3.67 ถึง 4.10 โดยเร่ืองท่ีมคีวำมพึงพอใจมำกที่สุด
เรียงตำมล ำดบัคือ บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียที่ 4.10 ผูไ้ม่เคยใช้
บริกำร คดิเป็นร้อยละ 3.5 ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ีย
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ที่ 3.99 ผูไ้ม่เคยใชบ้ริกำร คดิเป็นร้อยละ 3 กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม ค่ำเฉล่ียที่ 3.87 ผูไ้ม่เคยใช้
บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4 และบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น ค่ำเฉล่ียที่ 3.67 ผู ้
ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 4 ตำมล ำดบั 

 
2.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Infrastructure / Facilities)     

ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 200 3.96 1.18 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 200 3.73 1.35 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

200 3.68 1.40 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 200 3.32 1.55 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

200 3.73 1.31 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 199 3.73 1.43 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.69 1.37 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำม

พึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.69 และทั้ง 6 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 3.32 ถึง 3.96 โดยเร่ือง
ที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดเรียงตำมล ำดบัคือ พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ ค่ำเฉล่ียที่ 
3.96 ผูไ้ม่เคยใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.5 พ้ืนท่ีกำรใช้อินเตอร์เน็ตไร้สำย ค่ำเฉล่ียที่ 3.73 ผูไ้ม่เคยใช้บริกำร คิด
เป็นร้อยละ 8 ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอ่ืนๆ ค่ำเฉล่ียที่ 3.73  ผูไ้ม่เคยใชบ้ริกำร ผูไ้ม่เคย
ใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 5.5 บรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ค่ำเฉล่ียที่ 3.73 ผูไ้ม่เคยใชบ้ริกำร 
คิดเป็นร้อยละ 9 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์่ำนเมล)์ ค่ำเฉล่ียที่ 3.68 
ผูไ้ม่เคยใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 8 และเว็บไซตห้์องสมุด ค่ำเฉล่ียที่ 3.32 ผูไ้ม่เคยใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ตำมล ำดบั 
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2.4 ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด (Library information system)   
ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศห้องสมุด 

 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.90 1.32 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.53 1.42 มำก 
โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.57 1.43 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.66 1.39 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจใน

ระดบั “มำก” มคี่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.66 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 3.53 ถึง 3.90 โดยเร่ืองท่ีมคีวำมพึง
พอใจมำกที่สุดเรียงตำมล ำดบัคือ  ระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิค่ำเฉล่ียที่ 3.90 ไม่เคยใชบ้ริกำร คดิเป็นร้อยละ 6.5
โปรแกรมห้องสมุดมือถือ ค่ำเฉล่ียที่ 3.57 ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 9 ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยั 
อสัสัมชญั ค่ำเฉล่ียที่ 3.53  และผูไ้ม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 ตำมล ำดบั 
 

2.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (Staff)   
ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 199 3.26 1.62 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 200 4.08 1.13 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให้ 

200 4.29 1.07 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 200 4.24 1.09 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 200 4.22 1.07 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.01 1.19 มาก 

 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 
“มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 4.01 และทั้ง 5 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 3.26 ถึง 4.29 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุดเรียงตำมล ำดบัคือ พนกังำนผูใ้ห้บริกำรมีควำมตั้งใจและใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบให้ 
ค่ำเฉล่ียที่ 4.29 ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.5 ควำมสะดวกและควำมง่ำยในกำรตดิต่อกบัพนกังำนผู ้
ให้บริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 4.24 ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.5 พนกังำนผูใ้ห้บริกำรมคีวำมเป็นกนัเอง ค่ำเฉล่ียที่ 
4.22 ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.5 ควำมเต็มใจของพนกังำนในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 
ค่ำเฉล่ียที่ 4.08ไม่เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 4 และพนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 3.26 ไม่
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เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตำมล ำดบั 
 

2.6 ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
ตารางที่ 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อดานการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์

สารสนเทศ) 
ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 200 4.25 1.08 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 200 3.65 1.59 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 200 3.45 1.66 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.78 1.44 มาก 

 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) 
พบว่ำผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.78 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 
3.45 ถึง 4.25 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดเรียงตำมล ำดบัคือ กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม ค่ำเฉล่ียที่ 4.25ไม่
เคยใชบ้ริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.5 กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย ค่ำเฉล่ียที่ 3.65 ไม่เคยใชบ้ริกำร คิด
เป็นร้อยละ 13 ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ค่ำเฉล่ียที่ 3.45 ไม่เคยใชบ้ริกำร 
คิดเป็นร้อยละ 15 ตำมล ำดบั 
 

ตารางที่ 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการของสํานักหอสมุด โดย
ภาพรวม ทั้ง 6 ด้าน 

 
ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 200 3.58 1.10 มำก 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

200 3.72 1.28 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.65 1.19 มำก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 200 3.67 1.20 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 200 4.10 1.15 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 200 3.87 1.21 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

200 3.99 1.13 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.90 1.17 มาก 
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ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 200 3.96 1.18 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 200 3.73 1.35 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

200 3.68 1.40 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 200 3.32 1.55 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

200 3.73 1.31 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 199 3.73 1.43 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.69 1.37 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ทั้ง 23 เร่ือง พบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยู่ที่ 3.79 หรือมีระดบัควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดบั “มำก” เมื่อจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบว่ำ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 
4.01 รองลงมำคือ ดำ้นบริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 3.90 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ีย
ที่ 3.78 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 3.69 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียที ่
3.66 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำเฉล่ียที ่3.65 ตำมล ำดบั 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.90 1.32 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.53 1.42 มำก 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 200 3.57 1.43 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.66 1.39 มาก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 199 3.26 1.62 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 200 4.08 1.13 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำร
ที่มอบให้ 

200 4.29 1.07 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 200 4.24 1.09 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 200 4.22 1.07 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.01 1.19 มาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 

กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 200 4.25 1.08 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 200 3.65 1.59 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 200 3.45 1.66 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.78 1.44 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.79 1.29 มาก 
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ตารางที่ 14 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ทั้ง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุดเพือ่การเรียนการสอน 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 56 3.58 1.28 มำก 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

56 3.72 1.06 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.60 1.17 มำก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 56 3.68 1.05 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 56 4.13 1.05 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 56 3.88 1.05 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

56 4.09 1.07 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.94 1.05 มาก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     
พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 56 3.98 1.05 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 56 3.96 1.03 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

56 3.93 0.79 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 56 3.66 1.23 มำก 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

56 3.77 1.16 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 56 3.98 1.15 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.88 1.06 มาก 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 56 4.16 0.97 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 56 3.61 1.30 มำก 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 56 3.57 1.32 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.78 1.19 มาก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 56 3.29 1.58 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 56 4.13 1.03 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

56 4.32 1.05 มำก 
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เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์
กำรใชห้้องสมุดเพื่อกำรเรียนกำรสอนพบว่ำ ผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 
3.86 เมื่อจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบว่ำ ในทกุดำ้นมคีวำมพึงพอใจในระดบัมำก หำกพจิำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่
ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 4.05 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำรมี
ค่ำเฉล่ียที่ 3.94 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) กบั ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัที่ 3.88 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียที ่ 3.78 และดำ้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ  ค่ำเฉล่ียที่ 3.60 ตำมล ำดบั 

 

ตารางที่ 15 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ทั้ง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด เพือ่การวิจัย 

 
 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 48 3.46 0.82 ปำนกลำง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

48 3.55 1.17 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.51 0.99 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 48 3.46 1.18 ปำนกลำง 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 48 3.79 1.07 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 48 3.60 1.27 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

48 3.67 1.23 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.63 1.18 มำก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 56 4.27 1.07 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 56 4.27 1.05 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.05 1.15 มาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 

กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 56 4.32 1.05 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 56 3.73 1.47 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 56 3.61 1.51 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.88 1.34 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.86 1.16 มาก 
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พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 48 3.71 1.25 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 48 3.65 1.28 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

48 3.50 1.50 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 48 3.35 1.34 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

48 3.54 1.38 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 48 3.46 1.46 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.53 1.36 มำก 

 
เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์

กำรใชห้้องสมุดเพ่ือกำรวิจยัพบว่ำ ผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มคี่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.62 เมื่อ
จ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบว่ำ ในทกุดำ้นมคีวำมพึงพอใจในระดบัมำก หำกพจิำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้น
จำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 3.83 รองลงมำคือ ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์
ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียที่ 3.72 ดำ้นกำรบริกำร มีค่ำเฉล่ียที่ 3.63 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 3.53 ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  ค่ำเฉล่ียที่ 3.51 และดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด 
มีค่ำเฉล่ียที ่3.50 ตำมล ำดบั 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 48 3.54 1.47 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 48 3.46 1.18 ปำนกลำง 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 48 3.50 1.24 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.50 1.29 มำก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 48 3.42 1.16 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 48 3.81 1.08 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

48 4.00 0.97 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 48 4.00 1.07 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 48 3.96 0.99 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.83 1.05 มำก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 48 3.92 1.03 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 48 3.69 1.46 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 48 3.56 1.44 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.72 1.31 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.62 1.19 มำก 
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ตารางที่ 16 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ทั้ง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด ทั้งเพื่อการเรียนการสอนและเพือ่การวิจัย 

 
 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 81 2.45 1.02 ปำนกลำง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

81 3.60 1.32 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.53 1.17 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 81 3.96 1.09 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 81 4.40 1.00 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 81 4.16 1.05 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

81 4.25 0.92 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.19 1.01 มำก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 81 4.22 1.04 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 81 3.80 1.35 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

81 3.80 1.35 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 81 3.27 1.68 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

81 3.95 1.21 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 81 3.85 1.39 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.81 1.33 มำก 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 4.05 1.25 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 3.70 1.44 มำก 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 3.80 1.40 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.85 1.36 มำก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 81 3.35 1.75 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 81 4.33 0.99 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่ 81 4.58 0.80 มำกท่ีสุด 
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เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์

กำรใชห้้องสมุดทั้งเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและเพ่ือกำรวิจยัพบว่ำ ผูใ้ชม้ีระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มี
ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.92 เมื่อจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบว่ำ ในทุกดำ้นมคีวำมพึงพอใจในระดบัมำก หำก
พิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 4.25 
รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำร มคี่ำเฉล่ียที่ 4.19  ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ีย
ที่ 3.89 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียที ่3.85 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 
3.81 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  ค่ำเฉล่ียที่ 3.53 ตำมล ำดบั 

 
2.7 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

จําแนกรายสถานภาพ  ได้ดังนี ้
2.7.1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี (Undergrauate Student) 
ตารางที่ 17 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ทั้ง 6 ด้าน 
 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 45 3.53 1.15 มำก 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

45 3.61 1.41 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.57 1.28 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 45 3.53 1.36 มำก 

มอบให้ 
ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 81 4.52 0.79 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 81 4.48 0.82 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.25 1.03 มำก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 81 4.54 0.81 มำกท่ีสุด 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 81 3.79 1.58 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 81 3.35 1.80 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.89 1.39 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.92 1.21 มำก 
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บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 45 3.80 1.32 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 45 3.67 1.31 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

45 3.71 1.38 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.67 1.34 มำก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 45 3.64 1.57 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 45 3.80 1.22 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

45 3.62 1.43 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 45 3.51 1.46 มำก 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

45 3.44 1.50 ปำนกลำง 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 45 3.56 1.36 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.59 1.42 มาก 

 
 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.73 1.29 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.40 1.45 ปำนกลำง 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.44 1.49 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.52 1.41 มาก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 45 3.44 1.41 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 45 3.93 1.14 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

45 4.07 1.23 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 45 3.87 1.29 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 45 3.89 1.19 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.84 1.25 มาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 45 3.91 1.24 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 45 3.56 1.56 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 45 3.38 1.66 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.61 1.48 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.63 1.36 มาก 
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เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 
ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้ง 23 เร่ืองพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัศกึษำระดบัปริญญำตรีมีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั 
“มำก” คำ่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.63 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกร
ผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียสูงสุดที ่ 3.84 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 3.67 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของ
มหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียที่ 3.61 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 3.59 ดำ้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศค่ำเฉล่ียที ่3.57 และดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียที่ 3.52 ตำมล ำดบั 

 

2.7.2 นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (Grauate Student) 
ตารางที่ 18 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ทั้ง 6 ด้าน 
 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 27 3.23 0.93 ปำนกลำง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

27 3.76 1.01 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.50 0.97 มำก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 27 3.56 1.15 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 27 3.81 1.00 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 27 3.48 1.28 ปำนกลำง 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

27 3.44 1.28 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.57 1.17 มำก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 27 3.48 1.25 ปำนกลำง 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 27 3.93 0.83 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

27 3.89 0.80 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 27 3.70 0.78 มำก 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

27 3.48 1.42 ปำนกลำง 
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บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 27 3.93 0.92 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.73 1.00 มำก 

 
เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้ง 23 เร่ืองพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั 
“มำก” คำ่เฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 3.70 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกร
ผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 3.95 รองลงมำคือ ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ีย
ที ่3.90 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 3.73 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 3.57 ดำ้นระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียที่ 3.55 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศที ่3.50 ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 27 3.63 1.28 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 27 3.48 1.05 ปำนกลำง 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 27 3.56 1.05 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.55 1.12 มำก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 27 3.26 1.23 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 27 3.81 1.08 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

27 4.22 0.75 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 27 4.26 0.71 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 27 4.22 0.80 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.95 0.91 มำก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 27 4.15 0.82 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 27 4.00 0.73 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 27 3.56 0.85 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.90 0.80 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.70 0.99 มำก 
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2.7.3 อาจารย์ (Faculty) 
ตารางที่ 19 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ทั้ง 6 ด้าน 
 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 81 3.55 0.99 มำก 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

81 3.72 1.27 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.64 1.13 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 81 3.85 1.06 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 81 4.43 0.95 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 81 4.12 1.08 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

81 4.36 0.80 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.19 0.97 มาก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 81 4.28 1.18 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 81 3.68 1.44 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

81 3.63 1.50 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 81 3.09 1.74 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

81 3.94 1.18 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 81 3.78 1.57 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.73 1.43 มาก 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 4.04 1.39 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 3.54 1.49 มำก 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 81 3.60 1.47 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.72 1.45 มาก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 81 3.11 1.83 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 81 4.32 1.08 มำก 



24 | P a g e  

 

 
เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้ง 23 เร่ืองพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท อำจำรย ์ มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ที ่ 3.88 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร 
ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 4.21 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 4.19 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) 
ค่ำเฉล่ียที่ 3.79 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียที่ 3.73 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด 
ค่ำเฉล่ียที่ 3.72 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศที ่3.64 ตำมล ำดบั 

 

2.7.4 นักวิจัย (Researcher) 
ตารางที่ 20 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ทั้ง 6 ด้าน 
 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 2 2.50 2.12 ปำนกลำง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.50 1.41 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

81 4.58 0.89 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 81 4.54 0.90 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 81 4.51 0.91 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.21 1.12 มาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 81 4.58 0.88 มำกท่ีสด 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 81 3.58 1.77 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 81 3.21 1.93 ปำนกลำง 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.79 1.52 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.88 1.27 มาก 
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กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.87 0.71 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 2 5.00 0.00 มำกท่ีสด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.83 0.23 มากท่ีสุด 

 
เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.66 0.47 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 2 4.00 0.00 มำก 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   4.50 0.42 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 2 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 2 4.50 0.71 มำกท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  4.83 0.71 มากท่ีสุด 

รวมทั้งส้ิน  4.53 0.65 มากท่ีสุด 
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สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้ง 23 เร่ืองพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท นกัวจิยั มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ที่ 4.53 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ีย
สูงสุดที ่ 4.87 รองลงมำคือ ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เท่ำกบั ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของ
มหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียที ่ 4.83 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียที่ 4.66 ดำ้นบุคลำกรผู ้
ให้บริกำร ค่ำเฉล่ียที่ 4.50 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศที ่3.50 ตำมล ำดบั 
 

2.7.5 เจ้าหน้าที่ (Staff) 
ตารางที่ 21 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ทั้ง 6 ด้าน 
 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 45 2.71 1.16 ปำนกลำง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์วำรสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

45 3.51 1.32 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.11 1.24 ปานกลาง 

ความพึงพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 45 3.49 1.31 ปำนกลำง 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 45 3.93 1.27 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 45 3.80 1.24 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

45 3.91 1.10 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.78 1.23 มาก 

ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก     

พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 45 3.93 1.14 มำก 

พื้นท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 45 3.60 1.57 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังก์ชัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผ่ำนเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

45 3.69 1.50 มำก 

เวบ็ไซต์ห้องสมุดง่ำยต่อกำรใช้งำน 45 3.29 1.60 ปำนกลำง 

ห้องสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

45 3.76 1.21 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 45 3.64 1.51 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.65 1.42 มาก 
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เมื่อน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) ทั้ง 23 เร่ืองพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท เจำ้หนำ้ท่ี มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ที ่ 3.65 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบคุลำกรผูใ้ห้บริกำร 
ค่ำเฉล่ียสูงสุดที่ 3.86  ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียที่ 3.81 ดำ้นกำรบริกำร 
ค่ำเฉล่ียที่ 3.78 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียที่ 3.72 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
ค่ำเฉล่ียที่ 3.65 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศที ่3.11 ตำมล ำดบั 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.91 1.26 มำก 

ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.64 1.48 มำก 

โปรแกรมห้องสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.62 1.53 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.72 1.42 มาก 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 45 3.31 1.69 ปำนกลำง 

ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 45 3.93 1.21 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรที่
มอบให้ 

45 4.02 1.25 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 45 4.04 1.26 มำก 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 45 4.02 1.25 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ   3.86 1.33 มาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 45 4.02 1.25 มำก 

กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 45 3.60 1.68 มำก 

ข้อมูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 45 3.82 1.48 มำก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจ  3.81 1.47 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.65 1.35 มาก 
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3. ข้อเสนอแนะและความต้องการอื่นๆ ของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ในส่วนของควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถำม ดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
 

3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1) ตอ้งกำรหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ ในสำขำวิชำต่ำงๆ เชน่ Harvard Business Review, โดยเฉพำะดำ้น 
ELT (English Language Teaching), Nursing Science เป็นตน้ 

2) ตอ้งกำรทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำ 
ELT (English Language Teaching) กบั Nursing Science  เป็นตน้ 

 

3.2 ด้านการบริการ  
1) ตอ้งกำรให้ห้องสมุดขยำยเวลำเปิด-ปิดท ำกำรห้องสมุด 

 

3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก  
1) ควรปรับเปล่ียนสภำพแวดลอ้มห้องสมุดให้โปร่งไม่เป็นมุมมืดน่ำนัง่อ่ำนหนงัสือ 
2) โต๊ะควรใหญ่วำงหนงัสือไดท่ี้ละหลำยๆเล่มและไม่มีคอกกั้น 
3) ห้องน ้ำในห้องสมุด และมีบริกำรถ่ำยเอกสำรทุกชั้น 
 
3.4 ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด 
- ไม่มี 
 
3.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
- ไม่มี 
 
3.6 ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ) 

1) Increase frequent communication via different channels of social media (e.g., LINE, 
FACEBOOK) about library, twice a week or more to grasp attention, and encourage the current students 
and faculty to utilize all resources e.g., e-journal. 

2) For internal awareness building, ABAC library should publish the statistics of the use of e-
resources by the school, including the details of which database and e-resources are most visited by the 
current students of respective schools. This is the data analytic that could help the school and faculty 
members to understand better how we can support and encourage our students to maximize the resources 
provided by the ABAC library. 
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