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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
ทั้งวิทยาเขตหัวหมากและสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
การใหบ้ริการของส านกัหอสมุด โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดทั้ง 2 วทิยาเขต การ
ส ารวจคร้ังน้ีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในการค านวณขนาดตวัอย่าง สุ่มตวัอย่าง ประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 
1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดไดต้อบแบบสอบถาม รวมจ านวนทั้งส้ิน 239 ตวัอยา่ง โดย
ผลการส ารวจ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 239 คนพบวา่ สัญชาติของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ร้อยละ 67.36 มีสัญชาติไทย ขณะท่ีร้อยละ 32.64 มีสญัชาติอ่ืนๆ และเม่ือไดจ้  าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีพบมาก 5 อนัดบัประกอบดว้ย ร้อยละ 46.03 สถานภาพ
อาจารย ์ รองลงมาร้อยละ 25.10 สถานภาพนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 17.99 สถานภาพเจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 
7.95 สถานภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และสถานภาพนกัวจิยั ร้อยละ 2.93 ตามล าดบั 

เม่ือจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่คณะท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด 5 อนัดบั
แรกประกอบดว้ย คณะบริหารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and Economics) จ  านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.04 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์ (School of Arts) จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48 คณะ
บณัฑิตศึกษา (Graduate School of Business) จ  านวน 18 คน เท่ากบัคณะบณัฑิตวทิยาลยัมนุษยศึกษา (Graduate 
School of Human Sciences) คิดเป็นร้อยละ 7.53 และคณะวศิวกรรมศาสตร์ (Vincent Mary School of 
Engineering) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคใ์นการใช้
หอ้งสมุดสูงสุดในอนัดบัแรกคือ ทั้งเพื่อการวิจยั และการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 36.82 เพื่อการวจิยั ร้อยละ 
27.62 เพื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 23.01 และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 12.55 

 

2. ควำมพงึพอใจทีม่ีต่อกำรให้บริกำร 
ผลการส ารวจพบวา่ โดยภาพรวมจากการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการทั้ง 20 เร่ือง พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 หรือ

มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือจ าแนกตามดา้นทั้ง 5 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.43 รองลงมาคือ ดา้นบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.02 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.74 



ข 
 

ตามล าดบั 
 

เม่ือพิจารณารายละเอียดจ าแนกเป็นรายดา้น สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่
ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี หนงัสือ วารสาร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 3.78 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูล และอ่ืนๆ) ค่าเฉล่ียท่ี 3.70
ตามล าดบั 

2) ดา้นบริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบั
จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ มีความสะดวกและยดืหยุน่ ค่าเฉล่ียท่ี 
4.29 การประชาสัมพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 และบริการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
มีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 3.92 ตามล าดบั 

3) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” 
โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มของห้องสมุด
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.12 ห้องสนทนากลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผ่อนคลาย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.03 และพื้นท่ีการใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สายมีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ตามล าดบั 

4) ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย
ในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ายต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 3.90 
ระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยัอสัสัมชญัง่ายต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 3.78 และโปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ายต่อ
การใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 3.65 ตามล าดบั 

5) ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละ
เร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี ความเตม็ใจของพนกังานในการใหบ้ริการเพื่อให้เสร็จในเวลาอนั
ควร ค่าเฉล่ียท่ี 4.47 พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ียท่ี 4.46 และความสะดวกและความง่ายในการ
ติดต่อกบัพนกังานผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.42 ตามล าดบั 

 
 เม่ือพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชห้อ้งสมุดต่อการ
ใหบ้ริการส านกัหอสมุด ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1) วตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนการสอน พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 4.04 

2) วตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 3.99 
  

 เม่ือพิจารณาผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 
5 ดา้น โดยจ าแนกตามรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ (Status) สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 
 
 



ค 
 

1. นักศึกษำระดับปริญญำตรี (Undergrauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 

ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.80 โดยดา้นท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.25 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 3.71 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้นทรัพยากรสารนิเทศท่ี 3.70 และดา้นระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.44 ตามล าดบั  

2. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (Grauate Student) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ส านกัหอสมุด ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.27 
โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.71 ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 4.27 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.14 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.03 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.78 ตามล าดบั 

3. อำจำรย์ (Faculty) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของอำจำรย์ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.09 โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.51 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.12 ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.95 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.87 และดา้น
ทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.72 ตามล าดบั 

4. นักวจัิย (Researcher) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักวจัิยท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.84 โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 3.92 ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.81 ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 3.74 และดา้น
ทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 3.62 ตามล าดบั 

5. เจ้ำหน้ำที ่(Staff) 
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของเจ้ำหน้ำทีท่ี่มีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.08 โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด เรียงตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.40 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.11 ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 3.95 และดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้นระบบสารสนเทศ
หอ้งสมุด ท่ี 3.87 ตามล าดบั 

 
 
 



ง 
 

3. ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอืน่ๆ ของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวทิยำลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ในส่วนของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสรุปประเด็น
หลกัๆ แยกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) ตอ้งการหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ ในสาขาวชิาต่างๆ เช่น ภาพยนตร์, การประชาสัมพนัธ์, การ

ประชาสัมพนัธ์, ELT (English Language Teaching), Psychological counselling, พยาบาลศาสตร์, Fiction เป็น
ตน้ 

2) ตอ้งการทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สาขาวชิา ELT (English Language Teaching), English education, Case study ทางดา้น
การตลาดและการส่ือสาร เป็นตน้ 

3) ตอ้งการใหมี้ต าราเรียน (Textbooks) ไวบ้ริการท่ีห้องสมุด 
2. ดา้นการบริการ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ตอ้งการใหห้้องสมุดขยายเวลาเปิด-ปิดท าการหอ้งสมุดออกไป และโดยเฉพาะช่วงสอบปลาย
ภาค หรืออยากใหเ้ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

2) ความตอ้งการใชง้านโปรแกรม Turnitin ส าหรับอาจารย ์
3) อยากทราบกฏ ระเบียบการใชเ้สียงในหอ้งสมุด 
4) การจดัชั้นหนงัสือท าใหห้าหนงัสือยาก ไม่ค่อยเจอ เช่นชั้นหนงัสือนวนิยาย 
5) อยากใหจ้ดัแสดงทรัพยากรสารนิเทศใหม่ 

3. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มหอ้งสมุดใหดู้ทนัสมยัมากข้ึน 
2) ปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 
3) ความยุง่ยากในการสั่งพิมพง์านของระบบเคร่ืองถ่ายเอกสารมลัติฟังกช์นั  

4. ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ระบบการสืบคน้ขอ้มูลหอ้งสมุดผา่นทางเวบ็ไซต ์ยงัไม่ค่อยตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการ 
2) ความเหมาะสมการจดัหมวดหมู่ของระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยั (AU-IR)  

5. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ส านกัฯ ควรปรับปรุงส่ิงต่อไปน้ี 
1) เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดพูดคุยเสียงดงั 
2) ความกระตือรือลน้ในการใหบ้ริการกบัผูใ้ช ้
 
 

 



จ 
 

ค ำน ำ 
 
การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยั 

อสัสัมชญั ปีการศึกษา 2562 น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ
ของส านกัหอสมุดโดยภาพรวมและรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ และทั้งน้ีไดท้  าการจ าแนกตามกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวจิยั ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช ้บริการ
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในคร้ังน้ีจกัน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา และ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั ความตอ้งการ และพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการประเภทต่างๆ 

ส านกัหอสมุดไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของงานบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจน
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของส านกัหอสมุด  ทั้งน้ีไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นทรัพยากรสารนิเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) โครงสร้างพื้นฐาน/ส่ิงอ านวยความสะดวก 4) ดา้นระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ จากผลการส ารวจท าใหท้ราบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด  
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีส านกัหอสมุดจดัใหบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด โดย
ทั้งน้ีจะน าผลการส ารวจมาพิจารณาและก าหนดเป็นแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานการใหบ้ริการผูใ้ช้
ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป  
 

  
  

ส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  
พฤษภาคม 2563 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ส ำนกัหอสมุดเป็นหน่วยงำนสำยสนบัสนุนท่ีสนบัสนุนพนัธกิจหลกัของมหำวทิยำลยั ซ่ึงไดแ้ก่ กำรเรียน

กำรสอน กำรวิจยั กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม และกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม  โดยส ำนกัหอสมุดตอ้ง
จดัเตรียมควำมพร้อมดำ้นต่ำงๆ ทั้งดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ ดำ้นกำรบริกำร และดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกใหมี้ปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณภำพพร้อมใชง้ำนและทนัสมยั พร้อมดว้ยบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร
จะตอ้งมีสมรรถนะและคุณภำพท่ีดี เพื่อช่วยบริกำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งนกัศึกษำในทุก
ระดบัชั้น อำจำรยทุ์กคณะ นกัวจิยัของมหำวทิยำลยั 
 กำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด จึงนบัเป็นวธีิกำรหน่ึงท่ีจะท ำให้
ทรำบวำ่ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรท่ีส ำนกัฯ จดัใหน้ั้นอยูใ่นระดบัใดและยงัมีควำมตอ้งกำรส่ิงอ่ืนใดท่ี
มองเห็นวำ่ห้องสมุดจะตอ้งจดัใหบ้ริกำรเพิ่มเติม โดยสำมำรถเสนอแนะแนวทำง เพื่อกำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรใหดี้
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
   กำรส ำรวจเร่ือง “ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ปีกำรศึกษำ 2562” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรของส ำนกัหอสมุดในภำพรวม 
2) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมีวตัถุประสงค์

กำรใชห้อ้งสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
3) ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมีวตัถุประสงค์

กำรใชห้อ้งสมุด เพื่อกำรวิจยั 
 4) น ำผลกำรส ำรวจ ควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุงกำร
วำงแผนกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย  

 กำรส ำรวจคร้ังน้ีเป็นกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร  ปีกำรศึกษำ 2562 โดยส ำรวจควำม
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั โดยภำพรวมทั้ง 5 ดำ้น
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้น
ระบบสำรสนเทศห้องสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร 

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี (Undergraduate Student) นกัศึกษำ
ระดบับณัฑิตศึกษำ (Graduate Student) อำจำรยทุ์กคณะ (Faculty) นกัวจิยั (Researcher) รวมทั้งเจำ้หนำ้ท่ี (Staff) 
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ของมหำวทิยำลยัอสัสัมชญัทั้ง 2 หอ้งสมุด คือ  Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus), St. Gabriel’s 
Library (Hua Mak Campus) โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำท่ี 2/2562 ระหวำ่งวนัท่ี 1 มีนำคม – 31 
พฤษภำคม 2563 รวมเป็นระยะเวลำ 2 เดือน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดี ควำมประทบัใจหรือควำมพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อกำรใชบ้ริกำรทั้ง 

5 ดำ้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4) ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร 

2. Information resources (ทรัพยำกรสำรนิเทศ) หมำยถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ท่ี
ส ำนกัหอสมุดจดัหำเขำ้มำให้บริกำรผูใ้ชไ้ดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสือเรียน หนงัสืออำ้งอิง นวนิยำย เร่ืองสั้น 
วทิยำนิพนธ์ รำยงำนนกัศึกษำ วำรสำร หนงัสือพิมพ ์ นิตยสำร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูลออนไลน ์เคร่ืองมือช่วยกำรศึกษำ เป็นตน้ 
  3. Services (บริกำร) หมำยถึง กิจกรรมท่ีส ำนกัหอสมุดจดัข้ึนเพื่อใหบ้ริกำรกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บริกำรตอบ
ค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้  บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศ  กำรประชำสัมพนัธ์ของหอ้งสมุด 
และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุด เป็นตน้ 

 4. Infrastructure/Facilities (โครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก) หมำยถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีช่วย
ในกำรบริกำรท่ีส ำนกัหอสมุดจดัข้ึนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 
พื้นท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำย  เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์  
เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน  หอ้งสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ และบรรยำกำศหรือ
สภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เป็นตน้ 

5. Library information system (ระบบสำรสนเทศห้องสมุด) หมำยถึง ระบบท่ีส ำนกัหอสมุดจดัหำเขำ้มำ
หรือพฒันำข้ึนมำ เพื่อใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุด ไดแ้ก่ ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  ระบบคลงัปัญญำ
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  และโปรแกรมห้องสมุดมือถือ เป็นตน้ 

6. Staff (ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร) หมำยถึง บุคลำกรของส ำนกัหอสมุดทุกฝ่ำย ทุกแผนก ท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ี
ในกำรใหบ้ริกำรต่อผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุด 

7. ผูใ้ชบ้ริกำร หมำยถึง ผูใ้ชบ้ริกำรหอสมุดมหำวทิยำลยัอสัสัมชญัไดแ้ก่ อำจำรย ์นกัศึกษำระดบัปริญญำ
ตรี นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ นกัวจิยั และเจำ้หนำ้ท่ี เป็นตน้ 

7.1 อำจำรย ์หมำยถึง อำจำรยป์ระจ ำและอำจำรยพ์ิเศษท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีสอนท่ีมหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  

7.2 นกัศึกษำปริญญำตรี หมำยถึง นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีทุกชั้นปี ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
7.3 นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ หมำยถึง นกัศึกษำระดบัระดบัปริญญำโท และระดบัปริญญำเอกทุกชั้นปี 

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
7.4 นกัวจิยั หมำยถึง นกัวจิยัของมหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
7.5 เจำ้หนำ้ท่ี หมำยถึง เจำ้หนำ้ท่ีของมหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
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8. ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั หมำยถึง หอ้งสมุดท่ีมหำวทิยำลยัจดัตั้งข้ึน 2 หอ้งสมุด คือ  
Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus) และ St. Gabriel’s Library (Hua Mak Campus) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
  1) ท ำใหท้รำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยภำพรวม  

2) ท ำใหท้รำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมี
วตัถุประสงคก์ำรใชห้อ้งสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน และเพื่อกำรวจิยั 
 3) ท ำใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุงกำร
วำงแผนกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
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บทที ่2 
วธิีดําเนินการวจิัย 

  
กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น ไดแ้ก่  
1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร ทั้งน้ีเพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักหอสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูใ้ช้บริกำรให้มำกยิ่งข้ึน ดังมี
รำยละเอียดในกำรวจิยัตำมล ำดบัน้ี  

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3. วธีิรวบรวมขอ้มูล 
4. กรรมวธีิทำงขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นกำรวจิยั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชำกร  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ บุคลำกรของมหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์จ ำนวน 736 คน 
เจำ้หนำ้ท่ี จ  ำนวน 481 คน นกัศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 12,689 คน และนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ จ ำนวน 1,165 คน 
รวมทั้งส้ินจ ำนวน 15,071 คน ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงในตำรำงท่ี 1   
 

        ตารางที ่1 แสดงจํานวนประชากรทั้งหมด 
 

สถานภาพ จาํนวน (คน) 
อำจำรย ์ 736 

เจำ้หนำ้ท่ี 481 

นกัศึกษำปริญญำตรี 12,689 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 1,165 
รวม  15,071 
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กลุ่มตวัอยำ่ง  
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์

นกัวจิยั นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำและเจำ้หนำ้ท่ี ซ่ึงไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบชั้น
ภูมิ (Stratified random sampling) ตำมสถำนภำพของผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยำ่งครอบคลุมทุกสถำนภำพ
ของผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุด ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงในตำรำงท่ี 2 
       ตารางที ่2 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จาํนวน (คน) 
นกัศึกษำปริญญำตรี 60 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 19 
อำจำรย ์ 110 
นกัวจิยั 7 
เจำ้หนำ้ท่ี 43 
รวม  239 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำร

ใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ซ่ึงคณะผูส้ ำรวจสร้ำงข้ึนเอง โดยผูส้ ำรวจไดแ้บ่งแบบสอบ 
ถำมออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัรำยละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร รวม 5 ดำ้น ไดแ้ก่  1) ดำ้น

ทรัพยำกรสำรนิเทศ  2) ด้ำนกำรบริกำร 3) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ด้ำนระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด และ 5) ด้ำนบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร ทั้งน้ีแบบสอบถำมจะเป็นข้อค ำถำมแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating scale) ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก ำหนดมำตรำส่วนไว ้5 ระดบัคือ น้อยท่ีสุด น้อย 
ปำนกลำง มำก มำกท่ีสุด และไดท้  ำกำรวิเครำะห์และน ำเสนอขอ้มูลระดบักำรแปรผลเป็นไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน 

ตอนท่ี 3 เป็นขอ้ค ำถำมแบบปลำยเปิด เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดแ้สดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำร
บริกำรดำ้นต่ำงๆ ทั้ง 5 ดำ้น 
 

วธีิรวบรวมข้อมูล  
  คณะผูส้ ำรวจไดร้วบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งโดยวธีิกำรดงัน้ี 

1. กำรแจกแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Google 
form ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริกำรของเวบ็ไซต ์ Google.com และส่งลิงกแ์บบสอบถำมผำ่นทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ และส่ือสังคมออนไลน์ไปยงัผูใ้ชบ้ริกำรไดแ้ก่ นกัศึกษำ อำจำรย ์นกัวจิยั และบุคลำกรต่ำงๆ 
ของมหำวทิยำลยั 
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2. กำรรวบรวมขอ้มูล ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวำ่งวนัท่ี 1 มีนำคม – 1 พฤษภำคม 2563 รวมจ ำนวน
ทั้งส้ิน 239 ตวัอยำ่ง 
 

 กรรมวธีิทางข้อมูล  
  เม่ือไดรั้บผลกำรตอบแบบสอบถำมกลบัคืนจำกระบบของ Google form คณะผูว้จิยัไดน้ ำมำตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม จำกนั้นจึงแจงนบัระดบัคะแนน วเิครำะห์ขอมูลและน ำเสนอในรูปกำรบรรยำย
ประกอบตำรำงโดยมีรำยละเอียดกำรใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี   
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมใหเ้ลือกตอบด ำเนินกำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยน ำมำแจกแจงควำมถ่ีและ
ค ำนวณหำค่ำร้อยละ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 ระดบัโดยน ำมำหำค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนและใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนแต่ละระดบั (บุญชม ศรีสะอำด, 2535, 99-100) ดงัน้ี  
  ระดับ                  ค่านํา้หนัก  
  มำกท่ีสุด   ใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   5  

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

 ระดับคะแนน      แปลความ      ตัวย่อแปลความ  
 4.50-5.00  หมำยถึง   ระดบัมำกท่ีสุด     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   ระดบันอ้ยท่ีสุด    นส  

 
 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  

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

1. สถิติพื้นฐำน ไดแ้ก่  
1.1 ค่ำร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่ำเฉล่ีย (X) 
1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD)  
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บทที ่3 
ผลการสํารวจ 

  
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์และกำรแปลผลวเิครำะห์ขอ้มูลกำรวจิยัคร้ังน้ี คณะผูส้ ำรวจไดท้  ำกำร
วเิครำะห์และน ำเสนอขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 วเิครำะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม ดงัปรำกฏตำมตำรำงท่ี 3 - 6 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร รวม 5 ดำ้น ไดแ้ก่  1) ดำ้น

ทรัพยำกรสำรนิเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ดงัปรำกฏตำมตำรำงท่ี 7 – 18 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรอ่ืนๆ ของผูใ้ช้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ตอนที ่1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
   1.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาติ (Nationality) 

ผลกำรส ำรวจขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน  239 คน เม่ือจ ำแนกตำมสัญชำติของผูต้อบ
แบบสอบถำมพบวำ่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 มีสัญชำติไทย ขณะท่ีร้อยละ 32.6 มีสัญชำติ
อ่ืนๆ ดงัตำรำงท่ี 3 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาติ 
 

สัญชาต ิ จาํนวน ร้อยละ 
ไทย 161 67.4 
ต่ำงชำติ  
มีหลำกหลำยภูมิภำค มีนกัศึกษำจำกประเทศพม่ำมำก
ท่ีสุด และอ่ืนๆ เช่น จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ กมัพชูำ 
ภูฏำน เนปำล เวยีดนำม ญ่ีปุ่น ฮงักำรี สหรัฐอเมริกำ 
แคนนำดำ รัสเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ลำว 
ไนจีเรีย ซูดำน เป็นตน้ 

78 
 
 
 
 
 
 

32.6 
 

รวม  239 100 
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1.2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ (Status) 

               ผลกำรส ำรวจขอ้มูลเม่ือไดจ้  ำแนกตำมสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำมพบวำ่ อำจำรยต์อบ
แบบสอบถำมเป็นจ ำนวนสูงสุด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงคือ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.1 เจำ้หนำ้ท่ี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  และ
นกัวจิยั 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 4 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
นกัศึกษำปริญญำตรี 60 25.1 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 19 7.9 
อำจำรย ์ 110 46.0 
นกัวจิยั 7 2.9 
เจำ้หนำ้ท่ี 53 18.0 
รวม  239 100 

 
1.3 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน (Faculty/Department/Unit)  
เม่ือจ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำนของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 239 คน พบว่ำคณะท่ีตอบ

แบบสอบถำมสูงสุด 5 อนัดบัแรกประกอบดว้ย คณะบริหำรธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and 
Economics) จ  ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 รองลงมำคณะศิลปศำสตร์ (School of Arts) จ  ำนวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.48 คณะบณัฑิตศึกษำ (Graduate School of Business) จ  ำนวน 18 คน เท่ำกบัคณะบณัฑิตวิทยำลยั
มนุษยศึกษำ (Graduate School of Human Sciences) คิดเป็นร้อยละ 7.53 และคณะวิศวกรรมศำสตร์ (Vincent 
Mary School of Engineering) จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 5 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

คณะ/หน่วยงาน จาํนวน ร้อยละ 
Martin de Tours School of Management and Economics  67 28.04 
School of Arts 37 15.48 
Vincent Mary School of Engineering 10 4.18 
Montfort Del Rosario School of Architecture and Design 4 1.67 
Albert Laurence School of Communication Arts 9 3.77 
School of Biotechnology 4 1.67 
School of Law 5 2.09 
School of Music 1 0.42 
School of Nursing Science 4 1.67 
Vincent Mary School of Science and Technology 8 3.35 
Graduate School of Business 18 7.53 
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Graduate School of Human Science 18 7.53 
Graduate School of Advanced Technology Management 3 1.26 
IELE 5 2.09 
Staff 
เช่น ส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน ส ำนกังำน
บณัฑิตศึกษำ ส ำนกัวจิยัฯ ส ำนกับริหำรกำรเงิน ส ำนกังำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนกัหอสมุด ส ำนกังำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นตน้ 

46 19.25 

รวมทั้งส้ิน 239 100 

 
1.4 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวตัถุประสงค์การใช้ห้องสมุด 
เม่ือจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชห้อ้งสมุดของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 239 คน พบวำ่โดย

ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริกำรมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชห้อ้งสมุดสูงสุดคือ ทั้งเพื่อกำรวจิยั และกำรเรียนกำรสอนคิดเป็น
ร้อยละ 36.82 เพื่อกำรวจิยั ร้อยละ 27.62 เพื่อกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 23.01 และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 12.55 ดงัตำรำงท่ี 6 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวตัถุประสงค์การใช้ห้องสมุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์การใช้ห้องสมุด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อกำรเรียนกำรสอน 55 23.01 
เพื่อกำรวจิยั                        66 27.62 
เพื่อกำรเรียนกำรสอน และเพื่อกำรวจิยั                        88 36.82 
อ่ืนๆ 30 12.55 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 5 ด้าน 
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้น
ระบบสำรสนเทศห้องสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร 

2.1 ด้านทรัพยากรสารนิเทศ (Information resources) 
 ตารางที ่7 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารนิเทศ  

 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 221 3.78 0.950 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

190 3.70 1.000 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  3.74 0.975 มาก 
 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 
“มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.74 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ หนงัสือ วำรสำร (ส่ือ
ส่ิงพิมพ)์ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.78 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) 
ค่ำเฉล่ียท่ี 3.70 ตำมล ำดบั 
 

2.2 ด้านการบริการ (Services) 
ตารางที ่8 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการ 

 

ความพงึพอใจด้านการบริการ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 210 4.29 0.820 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 210 3.92 0.960 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 224 4.00 1.000 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

212 3.86 0.990 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  4.02 0.943 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นกำรบริกำร พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มี

ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.02 และทั้ง 4 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 3.86 ถึง 4.29 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด
เรียงตำมล ำดบัคือ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยคน้ควำ้ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.29 กำรประชำสัมพนัธ์ของหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 
4.00กำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรนิเทศ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.92 และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของ
หอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.86 ตำมล ำดบั 

 



11 | P a g e  

 

2.3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Infrastructure / Facilities)     
ตารางที ่9 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 195 3.84 1.020 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 198 3.97 0.970 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

150 3.59 1.060 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 205 3.86 0.910 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

184 4.03 1.000 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 218 4.12 1.000 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  3.90 0.993 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำม

พึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.90 และทั้ง 6 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 3.59 ถึง 4.12 โดยเร่ือง
ท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ บรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.12 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.03  พื้นท่ีกำรใชอิ้นเตอร์เน็ตไร้สำย ค่ำเฉล่ีย
ท่ี 3.97 เวบ็ไซต์ห้องสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.86 พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ค่ำเฉล่ียท่ี 3.84 และเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.59 ตำมล ำดบั 
 

2.4 ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด (Library information system)   
ตารางที ่10 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศห้องสมุด 

 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 185 3.90 0.920 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 168 3.76 0.980 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 129 3.65 1.000 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.77 0.967 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจใน

ระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.77 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 3.65 ถึง 3.90 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึง
พอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ  ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ค่ำเฉล่ียท่ี 3.90 ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยั 
อสัสัมชญั ค่ำเฉล่ียท่ี 3.76  และโปรแกรมหอ้งสมุดมือถือ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.65 ตำมล ำดบั 
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2.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (Staff)   
ตารางที ่11 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อบุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 227 4.38 0.740 มำก 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 227 4.47 0.770 มำก 
พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

225 4.41 0.800 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 226 4.42 0.720 มำก 
พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 228 4.46 0.760 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.43 0.758 มาก 
 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 
“มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.43 และทั้ง 5 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 4.38 ถึง 4.47 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจ
มำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ ควำมเตม็ใจของพนกังำนในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.47 
พนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำมเป็นกนัเอง ค่ำเฉล่ียท่ี 4.46 ควำมสะดวกและควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผู ้
ใหบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.42 พนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำมตั้งใจและใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบให ้ค่ำเฉล่ีย
ท่ี 4.41 และพนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.38 ตำมล ำดบั 
 

ตารางที ่ 12 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด โดย
ภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 221 3.78 0.950 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

190 3.70 1.000 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  3.74 0.975 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 210 4.29 0.820 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 210 3.92 0.960 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 224 4.00 1.000 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

212 3.86 0.990 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  4.02 0.943 มาก 
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ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 195 3.84 1.020 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 198 3.97 0.970 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

150 3.59 1.060 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 205 3.86 0.910 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

184 4.03 1.000 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 218 4.12 1.000 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ  3.90 0.993 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ทั้ง 20 เร่ือง พบวำ่มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 หรือมีระดบัควำมพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มำก” เม่ือจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 5 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 
4.43 รองลงมำคือ ดำ้นบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.02 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.90 ดำ้น
ระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 3.77 และดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.74 ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 185 3.90 0.920 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 168 3.76 0.980 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 129 3.65 1.000 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.77 0.967 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 227 4.38 0.740 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 227 4.47 0.770 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

225 4.41 0.800 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 226 4.42 0.720 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 228 4.46 0.760 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.43 0.758 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.02 0.919 มาก 
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ตารางที ่13 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ทั้ง 5
ด้าน ตามวตัถุประสงค์การใช้ห้องสมุดเพือ่การเรียนการสอน 

 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 53 3.83 0.914 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

45 3.80 0.919 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.82 0.917 มำก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 49 4.37 0.755 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 50 3.96 0.856 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 50 3.98 0.937 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

51 3.92 0.997 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.06 0.886 มำก 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 46 3.91 0.939 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 46 4.11 0.875 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

44 3.77 0.961 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 48 3.90 1.016 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

43 4.05 0.999 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 52 4.17 0.944 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.98 0.956 มำก 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 43 3.95 0.872 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 41 3.76 1.067 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 33 3.67 1.021 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.79 0.986 มำก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 53 4.28 0.794 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 53 4.40 0.793 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

51 4.37 0.799 มำก 
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เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรทั้ง 5 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์
กำรใชห้อ้งสมุดเพื่อกำรเรียนกำรสอนพบวำ่ ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 
4.04 เม่ือจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 5 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่
ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.34 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำร มี
ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.06 โครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.98 ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ  ค่ำเฉล่ีย
ท่ี 3.82 และดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 3.79 ตำมล ำดบั 

 

ตารางที ่14 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ทั้ง 5
ด้าน ตามวตัถุประสงค์การใช้ห้องสมุด เพือ่การวจัิย 

 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 63 3.71 0.958 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

58 3.69 0.977 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.70 0.967 มำก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 61 4.13 0.866 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 63 3.83 1.040 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 63 3.81 1.075 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

61 3.75 0.994 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.88 0.994 มำก 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 55 4.04 0.922 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 56 4.07 0.931 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

42 3.71 0.995 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 60 3.72 0.958 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

54 4.13 0.891 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 52 4.35 0.711 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 52 4.31 0.829 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.34 0.785 มำก 

รวมทั้งส้ิน  4.04 0.900 มำก 
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บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 60 4.13 0.892 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.97 0.932 มำก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรทั้ง 5 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์

กำรใชห้อ้งสมุดเพื่อกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.99 เม่ือ
จ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 5 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้น
จำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.36 รองลงมำคือ โครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.97 ดำ้นกำรบริกำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.88 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 
3.75 และดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ  ค่ำเฉล่ียท่ี 3.70 ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 55 3.84 0.918 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 53 3.70 0.952 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 42 3.71 1.019 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.75 0.963 มำก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 64 4.28 0.863 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 64 4.44 0.833 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

63 4.35 0.864 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 63 4.33 0.861 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 64 4.39 0.828 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.36 0.850 มำก 

รวมทั้งส้ิน  3.99 0.918 มำก 
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2.5 ความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 
จําแนกรายสถานภาพ  ได้ดังนี ้

2.5.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergrauate Student) 
ตารางที ่15 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 5 ด้าน 
ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 59 3.92 0.915 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

47 3.49 1.140 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.70 1.027 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 54 3.96 1.081 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 50 3.58 1.108 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 56 3.70 1.190 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

52 3.62 1.191 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.71 1.142 มาก 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 54 3.65 1.276 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 54 3.76 1.164 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

43 3.23 1.306 ปำน
กลำง 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 45 3.76 0.957 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

58 3.90 1.280 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 59 3.88 1.261 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.70 1.207 มาก 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 47 3.53 1.100 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 42 3.50 1.215 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 37 3.30 1.199 ปำน

กลำง 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.44 1.171 ปาน

กลาง 
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เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ทั้ง 20 เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรีมีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.80 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละ
ดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.25 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 3.71 ดำ้น
โครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียเท่ำกบัดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศท่ี 3.70 และดำ้นระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.44 ตำมล ำดบั 

 

2.5.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Grauate Student) 
ตารางที ่16 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 5 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 19 3.84 0.898 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

18 3.72 0.958 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.78 0.928 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 19 4.53 0.513 มำกท่ีสุด 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 19 4.00 0.745 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 19 4.11 0.875 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

17 3.94 1.029 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.14 0.791 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 55 4.25 0.821 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 54 4.28 0.856 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

54 4.20 0.939 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 56 4.25 0.792 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 56 4.25 0.815 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.25 0.845 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.80 1.080 มาก 
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ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 18 4.22 0.732 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 18 4.44 0.784 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

14 3.86 0.949 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 18 4.11 0.900 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

18 4.50 0.618 มำกท่ีสุด 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 19 4.47 0.697 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.27 0.780 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ทั้ง 20 เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำมีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.27 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่
ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.71 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.27 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.14 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 4.03 และ
ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ ค่ำเฉล่ียท่ี 3.78 ตำมล ำดบั 

 
 
 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 19 4.37 0.597 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 17 4.06 0.899 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 9 3.67 1.000 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.03 0.832 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 18 4.61 0.608 มำกท่ีสุด 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 19 4.74 0.562 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

18 4.72 0.575 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 18 4.72 0.575 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 19 4.74 0.562 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.71 0.576 มากทีสุ่ด 

รวมทั้งส้ิน  4.27 0.754 มำก 
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2.5.3 อาจารย์ (Faculty) 
ตารางที ่17 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 5 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 103 3.67 1.023 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

96 3.76 1.023 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.72 1.023 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 103 4.40 0.705 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 102 4.04 0.984 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 106 4.09 0.971 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

103 3.96 0.907 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.12 0.892 มาก 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 86 3.84 1.004 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 91 4.03 0.960 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

65 3.68 1.002 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 103 3.88 0.983 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

78 4.08 0.894 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 98 4.17 0.974 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.95 0.970 มาก 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 87 4.01 0.883 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 79 3.77 0.919 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 56 3.82 0.897 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.87 0.899 มาก 
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เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ทั้ง 20 เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทอำจำรยมี์ระดบัควำม
พึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.09 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไป
นอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.51 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.12 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.95 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.87 และดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 
ค่ำเฉล่ียท่ี 3.72 ตำมล ำดบั 

 

2.5.4 นักวจัิย (Researcher) 
ตารางที ่18 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 5 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 7 3.57 0.787 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

6 3.67 1.033 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.62 0.910 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 7 4.14 0.900 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 7 3.86 0.900 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 7 4.00 0.816 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

6 3.67 1.033 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.92 0.912 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 109 4.41 0.748 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 109 4.54 0.776 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

108 4.53 0.742 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 108 4.50 0.690 มำกท่ีสุด 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 108 4.56 0.727 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.51 0.737 มากทีสุ่ด 

รวมทั้งส้ิน  4.09 0.891 มำก 
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 ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก      
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 6 3.83 0.983 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 6 3.67 0.816 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

6 3.83 0.983 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 6 3.83 0.753 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

7 3.71 0.756 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 7 4.00 0.816 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.81 0.851 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ทั้ง 20 เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัวจิยัมีระดบัควำม
พึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.84 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไป
นอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 3.97 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 3.92 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.81 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.74 และดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 
ค่ำเฉล่ียท่ี 3.62 ตำมล ำดบั 

 
 

 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 6 3.83 0.983 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 5 3.60 0.894 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 5 3.80 1.095 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.74 0.991 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 7 4.00 1.000 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 7 4.29 0.951 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

7 3.71 0.756 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 6 3.83 0.983 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 7 4.00 1.000 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.97 0.938 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.84 0.912 มาก 
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2.5.5 เจ้าหน้าที ่(Staff) 
ตารางที ่19 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ ทั้ง 5 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจด้านทรัพยากรสารนิเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 33 3.88 0.857 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

23 3.87 0.548 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.87 0.703 มาก 

ความพงึพอใจด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ 27 4.37 0.565 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 32 4.06 0.564 มำก 
กำรประชำสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมำะสม 36 4.11 0.785 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสงัคมออนไลน์) ของหอ้งสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

34 3.91 0.866 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.11 0.695 มาก 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 31 3.97 0.605 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 29 3.97 0.566 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สัง่พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

22 3.82 0.501 มำก 

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 33 3.82 0.584 มำก 
หอ้งสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

23 3.91 0.733 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 35 4.20 0.584 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.95 0.595 มาก 

ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 26 3.88 0.653 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวทิยำลยัอสัสมัชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 25 3.96 0.735 มำก 
โปรแกรมหอ้งสมุดมือถือง่ำยต่อกำรใชง้ำน 22 3.77 0.752 มำก 
รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   3.87 0.713 มาก 
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เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 5 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด และ 5) ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ทั้ง 20 เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทเจำ้หนำ้ท่ีมีระดบั
ควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.08 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ีย
มำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.40 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.11 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.95 และดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ ค่ำเฉล่ียเท่ำกบัดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด 
ท่ี 3.87 ตำมล ำดบั 
 
3. ข้อเสนอแนะและความต้องการอืน่ๆ ของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั ในส่วนของควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถำม ดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

3.1 ดำ้นทรัพยำกรสำรนิเทศ 
1) Add more books about film, public relations, advertising, communication arts etc. 
2) More databases should be available for users 
3) Please provide this textbook for students to be able to borrow from library. "Marketing 

Research: an applied orientation. Pearson Education (7th Edition, 2020). Author: Naresh K. Malhotra." This 
text has been sold in AU bookstore, but not yet reserved in AU library, SV campus. If reserved in the library, 
students can borrow and visit our library more often. Thank you so much. 

4) It would be nice if the library can purchase more updated ELT textbooks for researchers, 
lecturers and students. 

5) more database (e.g. ScienceDirect) 
6) More databases and research tools such as plagiarism software should be put in place. 
7) More e-source and database for the research please 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร 38 4.42 0.599 มำก 

ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 38 4.45 0.645 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

38 4.37 0.714 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร 38 4.37 0.633 มำก 

พนกังำนผูใ้หบ้ริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 38 4.39 0.718 มำก 

รวมเฉลีย่ความพงึพอใจ   4.40 0.662 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.08 0.660 มาก 
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8) Please buy more up-to-date textbooks in applied linguistics, teaching methods and curriculum 
design. 

9) Please update books required for research according to trends. Also, update the fiction books; 
add more authors and latest titles. 

10) Please Update these books, some of them are too old to read. 
11) To update books in the library. 
12) Accessibility to database and journals 
13) Dissertation from students who graduated should be in the library a lot more, and latest year 

please! 
14) Get more books 
15) If you provide us Turnitin service good for us. 
16) Learning materials of PhD OD 
17) more database 
18) More Journal 
19) More online journals for English Education. 
20) Recommended to add more books and I really get tough to my faculty books even some 

book are available but most of not. 
21) ScienceDirect database should be provided. 
22) Update some essential books to latest version 
23) Update the book that each course use 
24) New textbooks in library for students to borrow (those books are being sold in AU 

bookstore, SV campus). 
25) More updated books for research 
26) Novels 
27) Book in printed version still in needed for the user 
28) More access to online journals and articles in applied linguistics. Thank you. 

29) New. Fresh “books “📚 Longer times of reading 
30) Need more books from faculty 
31) More update books and online resources. 
32) I need more law updated book in the same subject in Thai version and more English law 

books in our program, it would be better for me to research and find the book which I can not find in the 
market because they always sold out. I’m so appreciated if I can find in our library. Thank you for listening my 
recommendation and suggestion. 
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33) Subscription to Journals published by American Psychological Association. 
34) IEEE / Endnote / Turnitin 
35) If AU library could get access to on-line journals from Taylor & Francis and/or Wiley that 

would be great. While I know the library is great at obtaining these items via request sometimes I work on the 
weekend and also sometimes/often times an abstract, title and keywords do not match the content of an article. 
As such it is better for the researcher to have direct access so we can determine for ourselves whether the 
article is suitable as opposed to waiting a day or two and then finding out it is not suitable. 

36) More books about health, disease, virus, human body, brain, immune system etc. 
37) More books, thought I said that above 
38) Need a reference book or eBook for searching the books reference numbers that we want to 

read. 
39) More research materials and resources (databases, journals) 
40) ISI indexed psychology and counseling psychology journals. 
41) new textbooks and journals 
42) หนงัสือท่ีตอ้งกำรไม่ค่อยมี หรือแทบไม่มีเลย 
43) ตอ้งกำรกำรเขำ้ถึง case study ต่ำงๆ ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรส่ือสำร มำกกวำ่น้ี เพื่อใชเ้ป็น 

case studies ในกำรเรียนกำรสอน ในตอนน้ีมีแต่กำรเขำ้ถึงเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบังำนวจิยัทำงวชิำกำร 
44) หนงัสือบำงส่วนของหอ้งสมุดเก่ำ หนำ้กระดำษหลุดออกจำกนั และขำดหมดแลว้ หนงัสือเก่ำ

ยงัควรมีอยูใ่นห้องสมุด แต่ก็ควรจะมีสภำพดีเพียงพอท่ีจะอ่ำนได ้
 

3.2 ดำ้นกำรบริกำร  
1) The bookshelves in fiction section are too close together and there are no lights in that section. 

These books also deserve proper recognition as much as resource books. 
2) I THINK THE UNIVERSITY SHOULD START OPENING THE LIBRARY FOR 

STUDENTS DURING WEEKENDS MAYBE FROM 10 AM TO 2 PM FOR STUDENTS WHO WANT TO 
STUDY BECAUSE THE STUDY ROOM IN THE DORMITORY IS TOO SMALL AND NOISY ALL THE 
TIME .AND THE UNIVERSITY SHOULD PROVIDE A DESKTOP FOR EACH TABLE IN THE 
LIBRARY IT WILL BE EASIER FOR STUDENTS TO BROWSE AND THEY DO NOT HAVE TO 
STRESS THEMSELVES BY BRINGING IN THEIR LAPTOPS .LASTLY EXTEND THE CLOSING TIME 
TO 10  PM FOR STUDENTS LIVING INSIDE THE CAMPUS WHO ARE WILLING TO STUDY AFTER 
CLASSES AND PLEASE REDUCE THE TEMPERATURE OF THE AIR CONDITIONER BECAUSE 
SOME STUDENTS JUST GO THERE TO SLEEP NOT STUDY . 
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3) Provide an outstanding area in library at SV campus to introduce, promote, and showcase new 
updated books and learning materials (such as academic magazines), year 2018-2020. 

4) Service hour should be extended (especially exam-period) 
5) Should make sure students do not make loud noises 
6) sometime user could not find channel how to request for the service but with the best help of 

librarians, things could be solved easily, thank you very much 
7) I would like to suggest for 24 hours opening during examination period. Please consider for 

having coffee corner for sale 
8) It would be really great if the library opening hours are extended. 
9) Library should be closed at 5.30 p. m. onwards due to class schedule 
10) Students paid the fee to use sufficiently services. Thai and international students should be 

treated the same at all time. 
11) Easier access in fiction section 
12) Turnitin account for users 
13) EXTEND CLOSING HOUR TO 8 OR 10 PM 
14) Would love to have *direct* access to a plagiarism checker again (for research, publications 

and conferences), not through the faculty office. 
15) อยำกใหมี้หอ้งสมุดท่ีสำมำรถเขำ้ไปนัง่อ่ำนหนงัสือ ท ำงำน ท ำกำรบำ้น ช่วงเยน็ถึงค ่ำ ๆได ้

 

3.3 ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
1) Many of the students are not aware of the library facilities. This may be due to the student's 

lack of previous experience to use a higher education library. This could be addressed effectively. 
2) In Hua Mak, if you try to change style of the library to be more modern, it will make more 

student satisfy in studying. 
3) Need a more accessible and affordable printing space. 
4) The library needs a bathroom somewhere. Often someone needs to pack up everything and 

leave an area just to use a restroom. 
5) Change the library environment to be more lively, modern, and friendly. Now it looks old. 

The system of printing room is quite hard to use. I often face the problems when I use the service. E.g. 
can’t not print bec. Printers have problem and sometime print with color and it comes with bad quality 
of color. There are too much processes of using printing room. 

6) Please add more discussion rooms 
7) Please allow power outlet for usage on 2nd floor and 3rd floor out of the research or co-

working area. 
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8) The computers in the training room need to be up grade. They are very old and very slow 
response. Some mouse are not function properly. 

9) PROVIDE DESKTOP FOR EACH TABLE 
10) Computer zone for only faculty members. 
11) Make printing room to be more easy to use. Providing less processes to use it bec. I love to 

come to print my work here as it is cheaper than printing shop at Plaza but here is quite hard to use it. 
12) More Promotion and rearrange zoning and color, you may see new library of CU 
13) the 2nd floor should be brighter 
14) thanks all is good may be a coffee corner within library 
15) CREATE A LIBRARY IN THE DORMITORY 
16) หอ้งน ้ำนอ้ยเกินไป โตะ๊อ่ำนหนงัสือ ควรมีโตะ๊ใหญ่ท่ีวำงเปิดหนงัสือไดห้ลำย ๆ เล่มพร้อมๆ

กนั กำรมีคอกกั้น อึดอดั 
17) ปรับใหมี้ โซฟำ เกำ้อ้ี นัง่เล่นมำกข้ึน 

 

3.4 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด 
1) More access to more indexed data bases as well as more access for faculty for on-line 

journals. The Au repository is not always categorized appropriately. The library main search page is not user 
friendly, I can find things but it does not return an advanced search. 

2) Need a better web system to search books related to major/other subjects. 
 
3.5 ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้ริกำร 

1) The male tall staff is great at servicing and supporting students. 
2) Keep minimum voices when library staff, maid staff talk together in the library. 
3) I do appreciate all staff of AU library for their contribution. 
4) พนกังำนท่ีนัง่หนำ้ counter บำงคน ข้ีเกียจ เหมือนไม่อยำกใหบ้ริกำร นศ. 
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