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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
ทั้งวิทยาเขตหวัหมากและสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อ
การใหบ้ริการของส านกัหอสมุด โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดทั้ง 2 วทิยาเขต การ
ส ารวจคร้ังน้ีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในการค านวณขนาดตวัอย่าง สุ่มตวัอย่าง ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยไดด้ าเนินการในระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงผูใ้ช้บริการห้องสมุดได้ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวนทั้งส้ิน 272 
ตวัอยา่ง โดยผลการส ารวจ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 272 คนพบวา่ สัญชาติของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีสัญชาติไทย ขณะท่ีร้อยละ 28.3 มีสัญชาติอ่ืนๆ และเม่ือไดจ้  าแนกตามสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีพบมาก 3 อนัดบัแรกประกอบดว้ย ร้อยละ 46.32 
สถานภาพนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 28.31 สถานภาพอาจารย ์และสถานภาพเจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 
13.2 ตามล าดบั 

เม่ือจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่คณะท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด 5 อนัดบั
แรกประกอบดว้ย คณะบริหารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and Economics) จ  านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์ (School of Arts) จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 บณัฑิตศึกษา 
(Graduate School of Business) จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 มีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Vincent 
Mary School of Science and Technology) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Montfort Del Rosario School of 
Architecture and Design) และบณัฑิตวทิยาลยัมนุษยศึกษา (Graduate School of Human Sciences) จ  านวนเท่ากนั 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (IELE) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3ตามล าดบั 

ในขณะท่ีจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคใ์นการใช้
หอ้งสมุดสูงสุดในอนัดบัแรกคือ เพื่อการวจิยั คิดเป็นร้อยละ 76.8 เพื่อการเรียนการสอน 65.4 และวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 

 

2. ควำมพงึพอใจทีม่ีต่อกำรให้บริกำร 
ผลการส ารวจพบวา่ โดยภาพรวมจากการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการทั้ง 18 เร่ือง พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.94 หรือ

มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือจ าแนกตามดา้นทั้ง 4 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ท่ี 4.09 รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.92 ดา้นระบบสารสนเทศ
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หอ้งสมุด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.90 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  ค่าเฉล่ียท่ี 3.84 ตามล าดบั 
 

เม่ือพิจารณารายละเอียดจ าแนกเป็นรายดา้น สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่
ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี เคร่ืองมือช่วยการวจิยั ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 หนงัสือและวารสาร(ฉบบั
พิมพ)์ กบัฐานขอ้มูลออนไลน์ ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.87 และ เคร่ืองมือทางการศึกษา ค่าเฉล่ียท่ี 3.79 ตามล าดบั 

2) ดา้นบริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบั
จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.20 ช่องทางการส่ือสาร ค่าเฉล่ีย
ท่ี 4.08 และการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารนิเทศและบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ตามล าดบั 

3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ในทุกเร่ืองผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ 
“มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.13 หอ้งศึกษาคน้ควา้วจิยักลุ่ม พื้นท่ีนัง่อ่าน มุมและโซนต่างๆ ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 และพื้นท่ี
การใชอิ้นเตอร์เน็ตไร้สาย ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ตามล าดบั 

4) ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย
ในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ระบบคลงัปัญญา
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 และโปรแกรมห้องสมุดมือถือ (AU Library Mobile) ค่าเฉล่ียท่ี 3.83 
ตามล าดบั 
 
 เม่ือพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชห้อ้งสมุดต่อการ
ใหบ้ริการส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) วตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนการสอน พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 

2) วตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 
  

 เม่ือพิจารณาผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด 
ทั้ง 4 ดา้น โดยจ าแนกตามรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ (Status) สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 

1. นักศึกษำระดับปริญญำตรี (Undergrauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น

พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.89 โดยดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.85 และดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.82 
ตามล าดบั 
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2. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (Grauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น

พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.00 โดยดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.99 ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.96 และดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.94 
ตามล าดบั 
 

3. อำจำรย์ (Faculty) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น

พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.94 โดยดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.23 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.91 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.74  
ตามล าดบั 
 

4. นักวจัิย (Researcher) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น

พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.38 โดยดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 4.64  ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.60 ดา้น
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.94 
ตามล าดบั 

 
5. เจ้ำหน้ำที ่(Staff) 

ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น
พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.85 โดยดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.96 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.80 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.69
ตามล าดบั 
 

3. ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอืน่ๆ ของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ในส่วนของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสรุปประเด็น
หลกัๆ แยกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ตอ้งการหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ ในสาขาวชิาต่างๆ โดยเฉพาะดา้น ELT (English Language 

Teaching), Psychological counselling เป็นตน้ 
2) ตอ้งการทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวชิาELT (English Language Teaching) กบั Applied Linguistics เป็นตน้ 

2. ดา้นการบริการ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ตอ้งการใหห้้องสมุดขยายเวลาเปิด-ปิดท าการหอ้งสมุดออกไปจากเวลาเดิม และโดยเฉพาะช่วง
สอบปลายภาค อยากใหเ้ปิด 24 ชัว่โมง 

2) ตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องสมุดใหก้ารอบรม และให้ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
และเคร่ืองมือการท าวิจยั 

3) อยากใหข้ยายระยะเวลาการยมืหนงัสือเพิ่มใหม้ากข้ึน 
4) การคน้หาหนงัสือบนชั้นยาก หาไม่ค่อยเจอ 

3. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ตอ้งการลิฟทโ์ดยสารข้ึน-ลงชั้น 5 ส านกัหอสมุด วทิยาเขตสุวรรณภูมิ 
2) ตอ้งการห้องคน้ควา้ วิจยัเฉพาะกลุ่ม 
3) ควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มหอ้งสมุดใหดู้ทนัสมยัมากข้ึน 
4) ควรมีกลอ้งวงจรปิดเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนกัศึกษาสูญหาย 
5) อยากใหมี้ร้านกาแฟและขนมชั้นล่างของห้องสมุด 

4. ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ระบบการสืบคน้ขอ้มูลหอ้งสมุดทั้งเวบ็ไซตแ์ละแอปฟลิเคชัน่ ไดผ้ลการสืบคน้ชา้ และไม่ตรง
กบัส่ิงท่ีตอ้งการ 

2) หอ้งสมุดควรติดตั้งระบบกนัขโมยท่ีทางเขา้ห้องสมุด แทนการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของ
นกัศึกษาทีละคน 
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ค ำน ำ 
 
การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยั 

อสัสัมชญั ปีการศึกษา 2561 น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ
ของส านกัหอสมุดโดยภาพรวมและรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ และทั้งน้ีไดท้  าการจ าแนกตามกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีวตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวจิยั ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช ้
บริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการในคร้ังน้ีจกัน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการประเภทต่างๆ 

ส านกัหอสมุดไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของงานบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจน
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของส านกัหอสมุด  ทั้งน้ีไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) ดา้นระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด จากผลการส ารวจท าใหท้ราบวา่ผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญัมีความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีส านกัหอสมุดจดัให้บริการวา่มากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีจะน าผลการส ารวจมา
พิจารณาและก าหนดเป็นแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน
ต่อไป  
 

  
  

ส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  
มิถุนายน 2562 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 
ก 

ค าน า                                         จ 
สารบญั                        ฉ 
สารบญัตาราง                              ซ 
บทที ่1 บทน ำ                
            ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา         1 
            วตัถุประสงคข์องการวจิยั           1 
            ขอบเขตของการวจิยั          1 
            นิยามศพัท ์           2 
            ประโยชนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ          3 
บทที ่2 วธีิด ำเนินกำรวจัิย             

            ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 4 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  5 
            วธีิรวบรวมขอ้มูล  5 
            กรรมวธีิทางขอ้มูล 6 
            สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 6 
บทที ่3 ผลกำรส ำรวจ                   
     ตอนที ่1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  7 
     ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด  4 ดา้น 

10 

            ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ (Information resources) 10 
            ดา้นการบริการ (Services) 10 
            ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก (Infrastructure/Facilities) 11 
            ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด (Library information system) 11 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 
            ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด โดยภาพรวม ทั้ง 4 
ดา้น 

12 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน 

13 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุด เพื่อการวิจยั 

14 

             ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด จ าแนกรายสถานภาพ 

16 

     ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืนๆ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

23 

ภำคผนวก          
            ตวัอยา่งแบบสอบถาม         25 
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สำรบัญตำรำง 
 

 หน้ำ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรทั้งหมด 4 
ตารางท่ี 2 แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพ  5 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสัญชาติ 7 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 8 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 8 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช ้   

บริการ 
9 

ตารางท่ี 7 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อทรัพยากรสารนิเทศ  10 
ตารางท่ี 8 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการบริการ 10 
ตารางท่ี 9 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 11 
ตารางท่ี 10 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อระบบสารสนเทศห้องสมุด 11 
ตารางท่ี 11 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุดโดย

ภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น 
12 

ตารางท่ี 12 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4ดา้น 
ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 

13 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 4ดา้น 
ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้้องสมุดเพื่อการวิจยั 

14 

ตารางท่ี 14 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

16 

ตารางท่ี 15 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

17 

ตารางท่ี 16 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทอาจารยท่ี์มีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

19 

ตารางท่ี 17 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัวจิยัท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

20 
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22 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ส านกัหอสมุดเป็นหน่วยงานสายสนบัสนุนท่ีสนบัสนุนพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดแ้ก่ การเรียน

การสอน การวิจยั การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการบริการทางวชิาการแก่สังคม  โดยส านกัหอสมุดตอ้ง
จดัเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ทั้งดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ดา้นการบริการ และดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใชง้านและทนัสมยั พร้อมดว้ยบุคลากรผูใ้หบ้ริการ
จะตอ้งมีสมรรถนะและคุณภาพท่ีดี เพื่อช่วยบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งนกัศึกษาในทุก
ระดบัชั้น อาจารยทุ์กคณะ นกัวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 การส ารวจระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด จึงนบัเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าให้
ทราบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีส านกัฯ จดัใหน้ั้นอยูใ่นระดบัใดและยงัมีความตอ้งการส่ิงอ่ืนใดท่ี
มองเห็นวา่ห้องสมุดจะตอ้งจดัใหบ้ริการเพิ่มเติม โดยสามารถเสนอแนะแนวทาง เพื่อการพฒันาการใหบ้ริการใหดี้
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   
   การส ารวจเร่ือง “ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ปีการศึกษา 2561” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1) ทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการของส านกัหอสมุดในภาพรวม 
2) ทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุดโดยมีวตัถุประสงค์

การใชห้อ้งสมุด เพื่อการเรียนการสอน 
3) ทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุดโดยมีวตัถุประสงค์

การใชห้อ้งสมุด เพื่อการวิจยั 
 4) น าผลการส ารวจ ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการดา้นต่าง ๆ ไปปรับปรุงการ
วางแผนการใหบ้ริการของส านกัฯ ต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย  

 การส ารวจคร้ังน้ีเป็นการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ปีการศึกษา 2561 โดยส ารวจความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั โดยภาพรวมทั้ง 4 ดา้น
ไดแ้ก่  1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) 
ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (Undergraduate Student) นกัศึกษา
ระดบัปริญญาโทและเอก (Graduate Student) อาจารยทุ์กคณะ (Faculty) เจา้หนา้ท่ี (Staff) รวมทั้งนกัวิจยั 
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(Researcher) ของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัทั้ง 2 หอ้งสมุด คือ  Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus), St. 
Gabriel’s Library (Hua Mak Campus) โดยมีระยะเวลาด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ระหวา่งวนัท่ี 1 
เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
1.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ความประทบัใจหรือความพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชบ้ริการทั้ง 

4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
และ4) ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 

2. Information resources (ทรัพยากรสารนิเทศ) หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ท่ี
ส านกัหอสมุดจดัหาเขา้มาให้บริการผูใ้ชไ้ดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสือเรียน หนงัสืออา้งอิง นวนิยาย เร่ืองสั้น 
วทิยานิพนธ์ รายงานนกัศึกษา วารสาร หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานขอ้มูลออนไลน ์เคร่ืองมือช่วยการศึกษา เป็นตน้ 
  3. Services (บริการ) หมายถึง กิจกรรมท่ีส านกัหอสมุดจดัข้ึนเพื่อใหบ้ริการกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บริการยมื-คืน 
บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ บริการน าส่งทรัพยากรสารนิเทศระหวา่งวทิยาเขต การประชาสัมพนัธ์
หอ้งสมุดการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารนิเทศ  และช่องทางการส่ือสาร เป็นตน้ 

 4. Infrastructure/Facilities (โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก) หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการบริการท่ีส านกัหอสมุดจดัข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกกบัผูใ้ช ้ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พื้นท่ีการใช้
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless access) บริการเคร่ืองสแกนภาพ การออกแบบเวบ็ไซตห์อ้งสมุด ห้องศึกษาคน้ควา้ 
วจิยั และพื้นท่ีนัง่อ่านหนงัสือ 

5. Library information system (ระบบสารสนเทศห้องสมุด) หมายถึง ระบบท่ีส านกัหอสมุดจดัหาเขา้มา
หรือพฒันาข้ึนมา เพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด ไดแ้ก่ ระบบการยมืต่อผา่นเวบ็ไซต ์ ระบบแจง้เตือนการ
ยมืทรัพยากรสารนิเทศ ระบบตรวจสอบรายการยมืทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้ทรัพยากรสารนิเทศทาง
เวบ็ไซต ์และระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

6. ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการหอสมุดมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ี 

6.1 อาจารย ์หมายถึง อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอนท่ีมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ  

6.2 นกัศึกษาปริญญาตรี หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
6.3 นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบัระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกทุกชั้นปี 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
6.4 นกัวจิยั หมายถึง นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
6.5 เจา้หนา้ท่ี หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

7. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั หมายถึง หอ้งสมุดท่ีมหาวทิยาลยัจดัตั้งข้ึน 2 หอ้งสมุด คือ  
Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus) และ St. Gabriel’s Library (Hua Mak Campus) 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
  1) ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุดโดยภาพรวม  

2) ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุดโดยมี
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุด เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวจิยั 
 3) ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการดา้นต่าง ๆ ไปปรับปรุงการ
วางแผนการใหบ้ริการของส านกัฯ ต่อไป 
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บทที ่2 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) ดา้น
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานบริการของ
ส านักหอสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการให้มากยิ่งข้ึน ดังมีรายละเอียดในการวิจยั
ตามล าดบัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. วธีิรวบรวมขอ้มูล 
4. กรรมวธีิทางขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อาจารย ์จ านวน 736 คน 
เจา้หนา้ท่ี จ  านวน 481 คน นกัศึกษาปริญญาตรี จ านวน 12,689 คน และนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา จ านวน 1,165 คน 
รวมทั้งส้ินจ านวน 15,071 คน ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 1   
 

        ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) 
อาจารย ์ 736 

เจา้หนา้ท่ี 481 

นกัศึกษาปริญญาตรี 12,689 
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 1,165 
รวม  15,071 
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กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อาจารย ์

นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสถานภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งครอบคลุมทุกสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด ดงัรายละเอียดท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 2 
       ตำรำงที ่2 แสดงขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) 
นกัศึกษาปริญญาตรี 126 
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 28 
อาจารย ์ 77 
นกัวจิยั 5 
เจา้หนา้ท่ี 36 
รวม  272 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ซ่ึงคณะผูส้ ารวจสร้างข้ึนเอง โดยผูส้ ารวจไดแ้บ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้น

ทรัพยากรสารนิเทศ  2) ด้านการบริการ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) ด้านระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด ทั้งน้ีแบบสอบ ถามจะเป็นขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดมาตราส่วนไว ้5 ระดบัคือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด และไดท้  าการ
วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลระดบัการแปรผลเป็นไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริการดา้นต่างๆ ทั้ง 4 ดา้น 
 

วธีิรวบรวมข้อมูล  
  คณะผูส้ ารวจไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการดงัน้ี 

1. การแจกแบบสอบถามในคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการโดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ดว้ย Google 
form ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริการของกลุ่ม Google Doc. และส่งแบบสอบถามทางอีเมลไ์ปยงันกัศึกษา บุคลากร
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

2. การรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 รวม
จ านวนทั้งส้ิน 272 ตวัอยา่ง 
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 กรรมวธีิทำงข้อมูล  
  เม่ือไดรั้บผลการตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาจากระบบของ Google form คณะผูว้จิยัไดน้ ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงแจงนบัระดบัคะแนน วเิคราะห์ขอมูลและน าเสนอในรูปการบรรยาย
ประกอบตารางโดยมีรายละเอียดการใชส้ถิติดงั ต่อไปน้ี   
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน ามาแจกแจงความถ่ีและ
ค านวณหาค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและใหค้่าน ้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, 99-100) ดงัน้ี  
  ระดับ                  ค่ำน ำ้หนัก  
  มากท่ีสุด   ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเทา่กบั   5  

มาก     ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเทา่กบั   4  
  ปานกลาง   ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเทา่กบั   3  
  นอ้ย     ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเทา่กบั   2  
  นอ้ยสุด    ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเทา่กบั   1  
  จากนั้นน าค่าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าเฉล่ีย ส่วนการแปลความจะถือเกณฑต์ามหลกัเกณฑ์ของประคอง 
กรรณสูต (2528, 70) ดงัน้ี  

 ระดับคะแนน      แปลควำม      ตัวย่อแปลควำม  
 4.50-5.00  หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด     มส  
 3.50-4.49  หมายถึง   ระดบัมาก     ม  
 2.50-3.49  หมายถึง   ระดบัปานกลาง    ป  
 1.50-2.49  หมายถึง   ระดบันอ้ย     น  
 1.00-1.49  หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด    นส  

 
 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ค านวณหาค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติศาสตร์ (Statistical Analysis Software – GNU PSPP 1.0.1-g818227) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉล่ีย (X) 
1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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บทที ่3 
ผลกำรส ำรวจ 

  
กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอการวิเคราะห์และการแปลผลวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี คณะผูส้ ารวจไดท้  าการ
วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัปรากฏตามตารางท่ี 3 - 6 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้น

ทรัพยากรสารนิเทศ  2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) ดา้นระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด ดงัปรากฏตามตารางท่ี 7 – 18 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืนๆ ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ตอนที ่1 รำยละเอยีดเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม  
   1.1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสัญชำติ (Nationality) 

ผลการส ารวจขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน  272 คน เม่ือจ าแนกตามสัญชาติของผูต้อบ
แบบสอบถามพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีสัญชาติไทย ขณะท่ีร้อยละ 28.3 มีสัญชาติ
อ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 3 

ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสัญชำติ 
 

สัญชำต ิ จ ำนวน ร้อยละ 
ไทย 195 71.7 
ต่างชาติ  
มีหลากหลายภูมิภาค มีนกัศึกษาจากประเทศจีนมาก
ท่ีสุด และอ่ืนๆ เช่น อินเดีย พม่า เกาหลีใต ้เนปาล  
ใตห้วนั กมัพชูา ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม ญ่ีปุ่น อิยปิต ์
ฮงัการี สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์อิหร่าน เป็นตน้ 

77 
 
 
 
 
 
 

28.3 
 

รวม  272 100 
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1.2 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพ (Status) 

               ผลการส ารวจขอ้มูลเม่ือไดจ้  าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีตอบแบบสอบถามเป็นจ านวนสูงสุด 126 คน คิดเป็นร้อยละ 46.32 รองลงมา คือ อาจารย ์77 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.31 เจา้หนา้ท่ี 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 
นกัวจิยั 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4  

ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพ  
 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
นกัศึกษาปริญญาตรี 126 46.32 
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 28 10.29 
อาจารย ์ 77 28.31 
นกัวจิยั 5 1.84 
เจา้หนา้ท่ี 36 13.24 
รวม  272 100 

 
1.3 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน (Faculty/Department/Unit)  
เม่ือจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 272 คน พบว่าคณะท่ีตอบ

แบบสอบถามมากสูงสุด 5 อนัดบัแรกประกอบดว้ย คณะบริหารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management 
and Economics) จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์ (School of Arts) จ  านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 บัณฑิตศึกษา (Graduate School of Business) จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 มีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Science and Technology) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(Montfort Del Rosario School of Architecture and Design) และบณัฑิตวทิยาลยัมนุษยศึกษา (Graduate School of 
Human Sciences) จ  านวนเท่ากนั 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (IELE) จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5 

ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน 
 

คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
Martin de Tours School of Management and Economics  90 33.1 
School of Arts 49 18.0 
Montfort Del Rosario School of Architecture and Design 11 4.0 
Albert Laurence School of Communication Arts 4 1.5 
School of Biotechnology 4 1.5 
Vincent Mary School of Engineering 7 2.5 
School of Law 4 1.5 
School of Music 2 0.7 
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คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
School of Nursing Science 3 1.1 
Vincent Mary School of Science and Technology 11 4.0 
Graduate School of Business 17 6.3 
Graduate School of Human Science 11 4.0 

IELE 9 3.3 

Graduate School of Advanced Technology Management 8 2.9 
Staff 
เช่น ส านกัรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ส านกังาน
บณัฑิตศึกษา ส านกัวจิยัฯ ส านกับริหารการเงิน ส านกังานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านกัหอสมุด ส านกังานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 

40 14.9 

ไม่ระบุ 2 0.7 
รวมทั้งส้ิน 272 100 

 
1.4 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมวตัถุประสงค์กำรใช้ห้องสมุด 
เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 272 คน พบวา่โดย

ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีวตัถุประสงคใ์นการใชห้อ้งสมุดสูงสุดคือ เพื่อการวิจยั เป็นจ านวนสูงสุด 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.8 การเรียนการสอน จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และอ่ืนๆ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 
ดงัตารางท่ี 6 
 

ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมวตัถุประสงค์กำรใช้ห้องสมุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วตัถุประสงค์กำรใช้ห้องสมุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อการเรียนการสอน 178 65.4 
เพื่อการวจิยั                        209 76.8 
อ่ืนๆ 168 68.4 
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ตอนที ่2 ควำมคิดเห็นเกีย่วกับระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 4 ด้ำน 
ไดแ้ก่  1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ4) 
ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 

2.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ (Information resources) 
 ตำรำงที ่7 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยำกรสำรนิเทศ  

 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 241 3.87 0.960 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 174 3.72 1.040 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 176 3.74 1.068 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 202 3.87 1.024 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and appropriate. 183 4.02 1.016 มาก 
Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

126 
 

3.79 
 

1.093 
 

มาก 

รวมเฉลีย่ควำมพงึพอใจ  3.84 1.033 มำก 
 

จากตารางระดบัความพึงพอใจต่อดา้นทรัพยากรสารนิเทศ พบวา่ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจในระดบั 
“มาก” มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.84 และทั้ง 6 เร่ือง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.72 ถึง 4.02 โดยเร่ืองท่ีมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ เคร่ืองมือช่วยการวิจยั ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 หนงัสือและวารสาร (ฉบบัพิมพ)์ กบั ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.87 เคร่ืองมือทางการศึกษา ค่าเฉล่ียท่ี 3.79 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉล่ียท่ี 3.74 และ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉล่ียท่ี 3.72 ตามล าดบั 
 

2.2 ด้ำนกำรบริกำร (Services) 
ตำรำงที ่8 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้ต่อกำรบริกำร 

 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

Information Service is convenient and flexible. 255 4.20 0.877 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

240 
 

4.00 
 

0.906 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 247 4.08 0.920 มาก 
รวมเฉลีย่ควำมพงึพอใจ  4.09 0.901 มำก 
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จากตารางระดบัความพึงพอใจต่อดา้นการบริการ พบวา่ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจในระดบั “มาก” มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.09 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.08 ถึง 4.20 โดยเร่ืองท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เรียงตามล าดบัคือ บริการยมื-คืน ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.20 ช่องทางการ
ส่ือสาร ค่าเฉล่ียท่ี 4.08 และการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ตามล าดบั 

 
2.3 ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (Infrastructure / Facilities)     

ตำรำงที ่9 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้ต่อโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

Computers are adequate. 224 3.77 1.159 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 234 3.97 1.046 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 187 3.82 1.140 มาก 
Library website is easy to use. 236 3.81 1.027 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

228 
 

4.02 
 

0.982 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  248 4.13 0.932 มาก 
รวมเฉลีย่ควำมพงึพอใจ  3.92 1.047 มำก 

 
จากตารางระดบัความพึงพอใจต่อดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ผูใ้ชมี้ระดบัความ

พึงพอใจในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.92 และทั้ง 6 เร่ือง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.77 ถึง 4.13 โดยเร่ือง
ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.13 
ห้องศึกษาค้นควา้วิจยักลุ่ม พื้นท่ีนั่งอ่าน มุมและโซนต่างๆ ค่าเฉล่ียท่ี 4.02  พื้นท่ีการใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 บริการเคร่ืองพิมพ/์เคร่ืองสแกนภาพ ค่าเฉล่ียท่ี 3.82 เวบ็ไซตห์้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.81  และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ค่าเฉล่ียท่ี 3.77 ตามล าดบั 
 

2.4 ด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด (Library information system)   
ตำรำงที ่10 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสำรสนเทศห้องสมุด 

 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

Library Automation system. 205 3.97 0.939 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 165 3.90 0.995 มาก 
AU Library Mobile (Application) 146 3.83 1.066 มาก 

รวมเฉลีย่ควำมพงึพอใจ  3.90 1.000 มำก 
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จากตารางระดบัความพึงพอใจต่อดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด พบวา่ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจใน
ระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.90 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.83 ถึง 3.97 โดยเร่ืองท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ  ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยั 
อสัสัมชญั ค่าเฉล่ียท่ี 3.90  และโปรแกรมหอ้งสมุดมือถือ (AU Library Mobile) ค่าเฉล่ียท่ี 3.83 ตามล าดบั 
 

ตำรำงที ่ 11 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด โดย
ภำพรวม ทั้ง 4 ด้ำน 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 241 3.87 0.960 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 174 3.72 1.040 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 176 3.74 1.068 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 202 3.87 1.024 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

183 4.02 1.016 
มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

126 
 

3.79 
 

1.093 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.84 1.033 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 255 4.20 0.877 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

240 
 

4.00 
 

0.906 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 247 4.08 0.920 มาก 
รวมเฉลีย่  4.09 0.901 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 224 3.77 1.159 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 234 3.97 1.046 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 187 3.82 1.140 มาก 
Library website is easy to use. 236 3.81 1.027 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

228 
 

4.02 
 

0.982 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  248 4.13 0.932 มาก 
รวมเฉลีย่  3.92 1.047 มำก 
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จากตารางระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวม ทั้ง 18 เร่ือง พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.94 หรือมีระดบัความพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือจ าแนกตามดา้นทั้ง 4 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.09 
รองลงมาคือ โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.92 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด มีค่าเฉล่ีย
ท่ี 3.90 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  ค่าเฉล่ียท่ี 3.84 ตามล าดบั 

 
ตำรำงที ่12 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด ทั้ง 4

ด้ำน ตำมวตัถุประสงค์กำรใช้ห้องสมุดเพือ่กำรเรียนกำรสอน 
 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 87 3.93 0.938 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 60 3.80 1.054 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 57 3.75 1.154 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 66 3.91 1.019 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

57 4.16 0.978 
มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

53 
 

3.96 
 

1.055 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.92 1.033 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 92 4.23 0.827 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

85 4.04 0.808 
มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 88 4.15 0.851 มาก 
รวมเฉลีย่  4.14 0.829 มำก 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     

Library Automation system. 205 3.97 0.939 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 165 3.90 0.995 มาก 
AU Library Mobile (Application) 146 3.83 1.066 มาก 
รวมเฉลีย่  3.90 1.000 มำก 

รวมทั้งส้ิน 272 3.94 0.995 มำก 
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ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 83 3.92 1.050 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 84 4.00 1.030 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 70 3.90 1.118 มาก 
Library website is easy to use. 80 3.78 1.102 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

82 4.07 0.979 
มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  92 4.21 0.833 มาก 
รวมเฉลีย่  3.98 1.019 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     
Library Automation system. 76 3.92 0.990 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 63 3.89 0.935 มาก 
AU Library Mobile (Application) 60 3.87 0.982 มาก 
รวมเฉลีย่  3.89 0.969 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.97 0.962 มำก 
 

เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการทั้ง 4 ดา้น ตามวตัถุประสงค์
การใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอนพบวา่ ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 
3.97 เม่ือจ าแนกตามดา้นทั้ง 4 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.14 รองลงมาคือ โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิง
อ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.98 ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ  ค่าเฉล่ียท่ี 3.92 และดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด 
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.89 ตามล าดบั 

 

ตำรำงที ่13 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด ทั้ง 4
ด้ำน ตำมวตัถุประสงค์กำรใช้ห้องสมุด เพือ่กำรวจัิย 

 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 59 4.07 0.807 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 44 3.84 0.861 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 47 3.91 0.952 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 53 3.94 0.949 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

50 
 

3.98 
 

0.915 
 

มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

34 
 

3.91 
 

0.830 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.94 0.885 มำก 
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ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     
Information Service is convenient and flexible. 60 4.23 0.851 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

59 
 

4.00 
 

0.910 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 58 4.02 0.868 มาก 
รวมเฉลีย่  4.08 0.876 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 55 3.82 1.234 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 59 4.07 1.032 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 47 3.77 1.237 มาก 
Library website is easy to use. 57 3.89 0.994 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

59 
 

4.17 
 

0.894 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  58 4.24 0.844 มาก 
รวมเฉลีย่  3.99 1.039 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     
Library Automation system. 47 4.13 0.824 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 42 4.02 0.950 มาก 
AU Library Mobile (Application) 37 4.05 0.848 มาก 
รวมเฉลีย่  4.07 0.874 มำก 

รวมทั้งส้ิน  4.00 0.918 มำก 

 
เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการทั้ง 4 ดา้น ตามวตัถุประสงค์

การใชห้อ้งสมุดเพื่อการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.00 เม่ือ
จ าแนกตามดา้นทั้ง 4 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.08 รองลงมาคือ ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.07 โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.99 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 
3.94 ตามล าดบั 
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2.5 ควำมคิดเห็นเกีย่วกบัระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
จ ำแนกรำยสถำนภำพ  ได้ดังนี ้

2.5.1 นักศึกษำระดับปริญญำตรี (Undergrauate Student) 
ตำรำงที ่14 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 

มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 4 ด้ำน 
ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 117 3.98 0.991 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 74 3.66 1.076 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 68 3.63 1.196 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 86 3.81 1.068 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

78 4.04 1.025 
มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

68 3.94 1.063 
มาก 

รวมเฉลีย่  3.85 1.070 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 121 4.14 0.934 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

108 3.93 0.944 
มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 113 3.94 0.966 มาก 
รวมเฉลีย่  4.00 0.948 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 113 3.73 1.296 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 116 3.91 1.172 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 94 3.78 1.193 มาก 
Library website is easy to use. 105 3.74 1.160 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

119 4.07 0.963 
มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  123 4.20 0.920 มาก 
รวมเฉลีย่  3.90 1.117 มำก 
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เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 4) 
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ใน 18 เร่ืองพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.89 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี 
ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 ดา้น
ทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.85 และดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.82 ตามล าดบั 

 
2.5.2 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (Grauate Student) 
ตำรำงที ่15 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 

มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 4 ด้ำน 
 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 25 3.88 0.927 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 23 3.87 1.140 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 25 4.12 0.881 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 26 4.04 1.183 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

24 
 

4.00 
 

1.142 
 

มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

15 
 

3.87 
 

1.246 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.96 1.087 มำก 

 
 
 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     

Library Automation system. 97 3.93 1.023 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 75 3.80 1.053 มาก 
AU Library Mobile (Application) 74 3.74 1.159 มาก 
รวมเฉลีย่  3.82 1.078 มำก 

รวมทั้งส้ิน 126 3.89 1.063 มำก 
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ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 26 4.19 1.059 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

24 
 

4.08 
 

1.060 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 25 4.16 1.028 มาก 
รวมเฉลีย่  4.15 1.049 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 24 4.00 0.933 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 25 4.12 0.927 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 22 3.95 0.999 มาก 
Library website is easy to use. 26 3.81 1.167 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

24 
 

4.00 
 

0.978 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  24 4.04 1.122 มาก 
รวมเฉลีย่  3.99 1.021 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     
Library Automation system. 23 3.91 0.996 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 24 3.96 1.042 มาก 
AU Library Mobile (Application) 20 3.95 1.099 มาก 
รวมเฉลีย่  3.94 1.046 มำก 

รวมทั้งส้ิน 28 4.00 1.051 มำก 

 
เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 4) 
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ใน 18 เร่ืองพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีระดบัความพงึ
พอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.00 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย
ดงัน้ี ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.99 ดา้น
ทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.96 และดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.94 ตามล าดบั 
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2.5.3 อำจำรย์ (Faculty) 
ตำรำงที ่16 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 

มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 4 ด้ำน 
ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 70 3.69 1.015 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 53 3.68 1.015 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 58 3.67 1.015 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 64 3.80 0.979 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

60 
 

4.07 
 

1.006 
 

มาก 

Educational materials such as Coloribus.com, LogoLounge, etc.  Are 
adequate and appropriate. 

24 
 

3.54 
 

1.103 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.74 1.022 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 73 4.38 0.757 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

72 
 

4.08 
 

0.915 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 74 4.23 0.884 มาก 
รวมเฉลีย่  4.38 0.757 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 58 3.76 1.065 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 63 4.08 0.885 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 49 3.80 1.154 มาก 
Library website is easy to use. 73 3.84 0.898 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

57 
 

3.91 
 

1.106 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  69 4.06 0.968 มาก 
รวมเฉลีย่  3.91 1.013 มำก 
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เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 4) 
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ใน 18 เร่ืองพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทอาจารยมี์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” 
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.94 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริการ 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.38 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.91 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.74  ตามล าดบั 
 

2.5.4 นักวจัิย (Researcher) 
ตำรำงที ่17 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 

มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 4 ด้ำน 
ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 4 4.50 0.577 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 4 4.75 0.500 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 4 4.75 0.500 มาก 
Online databases are dequate and appropriate. 4 4.50 0.577 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

3 
 

4.33 
 

0.577 
 

มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

2 
 

5.00 
 

0.000 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  4.64 0.455 มำก 

 
 
 
 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     

Library Automation system. 56 4.07 0.871 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 42 4.00 0.883 มาก 
AU Library Mobile (Application) 35 4.00 0.907 มาก 
รวมเฉลีย่  4.02 0.887 มำก 

รวมทั้งส้ิน 77 3.94 0.961 มำก 
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ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 5 4.40 0.894 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

5 
 

4.40 
 

0.894 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 4 5.00 0.000 มาก 
รวมเฉลีย่  4.60 0.596 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 4 3.75 1.893 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 5 3.80 1.643 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 3 3.67 2.309 มาก 
Library website is easy to use. 5 4.40 0.894 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

3 
 

4.00 
 

1.732 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  4 4.00 1.414 มาก 
รวมเฉลีย่  3.94 1.648 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     
Library Automation system. 4 4.75 0.500 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 3 4.67 0.577 มาก 
AU Library Mobile (Application) 2 4.00 1.414 มาก 
รวมเฉลีย่  4.47 0.831 มำก 

รวมทั้งส้ิน 5 4.38 0.921 มำก 

 
เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 4) 
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ใน 18 เร่ืองพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัวิจยัมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” 
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.38 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นทรัพยากร 
สารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 4.64  ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.60 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.94 ตามล าดบั 
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2.5.5 เจ้ำหน้ำที ่(Staff) 
ตำรำงที ่18 แสดงระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 

มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 4 ด้ำน 
ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรนิเทศ     

Books and Journals (in print format) are adequate and appropriate. 25 3.76 0.597 มาก 
E-Books are adequate and appropriate. 20 3.65 0.875 มาก 
E-Journals are adequate and appropriate. 21 3.67 0.913 มาก 
Online databases are adequate and appropriate. 22 4.00 0.816 มาก 
Research tools: such as Turnitin, Endnote are adequate and 
appropriate. 

18 
 

3.78 
 

0.943 
 

มาก 

Educational materials such as Coloribus. com, LogoLounge, etc.  are 
adequate and appropriate. 

17 
 

3.29 
 

0.920 
 

มาก 

รวมเฉลีย่  3.69 0.844 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนกำรบริกำร     

Information Service is convenient and flexible. 30 4.00 0.695 มาก 
Promotion of the use of information resources and services is adequate 
and appropriate. 

31 
 

3.94 
 

0.574 
 

มาก 

Communication channels of the library are adequate and appropriate. 31 4.06 0.680 มาก 
รวมเฉลีย่  4.00 0.649 มำก 

ควำมพงึพอใจด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก     
Computers are adequate. 25 3.76 0.779 มาก 
Wireless access areas are adequate and appropriate. 25 3.88 0.781 มาก 
Printer/Scanner machines are adequate. 19 3.95 0.848 มาก 
Library website is easy to use. 27 3.93 0.616 มาก 
Discussion rooms, reading areas, corners and zones are adequate and 
appropriate. 

25 
 

4.08 
 

0.702 
 

มาก 

Library’s atmosphere or ambience is conducive for learning  28 4.14 0.651 มาก 
รวมเฉลีย่  3.96 0.729 มำก 
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เม่ือน าผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 4) 
ระบบสารสนเทศห้องสมุด ใน 18 เร่ืองพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทเจา้หนา้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.85 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการ
บริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.96 ดา้นระบบสารสนเทศ
หอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.80 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.69 ตามล าดบั 
 
3. ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอืน่ๆ ของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ในส่วนของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสรุปประเด็น
หลกัๆ แยกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ตอ้งการหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ ในสาขาวชิาต่างๆ โดยเฉพาะดา้น ELT (English Language 

Teaching), Psychological counselling เป็นตน้ 
2) ตอ้งการทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวชิาELT (English Language Teaching) กบั Applied Linguistics เป็นตน้ 

3.2 ดา้นการบริการ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ตอ้งการใหห้้องสมุดขยายเวลาเปิด-ปิดท าการหอ้งสมุดออกไปจากเวลาเดิม และโดยเฉพาะช่วง
สอบปลายภาค อยากใหเ้ปิด 24 ชัว่โมง 

2) ตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องสมุดใหก้ารอบรม และให้ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
และเคร่ืองมือการท าวิจยั 

3) อยากใหข้ยายระยะเวลาการยมืหนงัสือเพิ่มใหม้ากข้ึน 
4) การคน้หาหนงัสือบนชั้นยาก หาไม่ค่อยเจอ 

3.3 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

ควำมพงึพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ควำมพงึพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด     

Library Automation system. 25 3.84 0.688 มาก 
AU-IR system. (AU Institution Repository) 21 3.90 0.995 มาก 
AU Library Mobile (Application) 15 3.67 0.900 มาก 
รวมเฉลีย่  3.80 0.861 มำก 

รวมทั้งส้ิน 36 3.85 0.775 มำก 
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1) ตอ้งการลิฟทโ์ดยสารข้ึน-ลงชั้น 5 ส านกัหอสมุด วทิยาเขตสุวรรณภูมิ 
2) ตอ้งการห้องคน้ควา้ วิจยัเฉพาะกลุ่ม 
3) ควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มหอ้งสมุดใหดู้ทนัสมยัมากข้ึน 
4) ควรมีกลอ้งวงจรปิดเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนกัศึกษาสูญหาย 
5) อยากใหมี้ร้านกาแฟและขนมชั้นล่างของห้องสมุด 

3.4 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ระบบการสืบคน้ขอ้มูลหอ้งสมุดทั้งเวบ็ไซตแ์ละแอปฟลิเคชัน่ ไดผ้ลการสืบคน้ชา้ และไม่ตรงกบั
ส่ิงท่ีตอ้งการ 

2) หอ้งสมุดควรติดตั้งระบบกนัขโมยท่ีทางเขา้ห้องสมุด แทนการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของ
นกัศึกษาทีละคน 
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ภำคผนวก 
. 
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