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การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
ทั้งวิทยาเขตหัวหมากและสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
การใหบ้ริการของส านกัหอสมุด โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต การ
ส ารวจคร้ังน้ีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในการค านวณขนาดตวัอย่าง สุ่มตวัอย่าง ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 
1 กุมภาพนัธ์  – 30 เมษายน 2565 ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดไดต้อบแบบสอบถาม รวมจ านวนทั้งส้ิน 110 ตวัอย่าง 
โดยผลการส ารวจ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 110 คนพบวา่ สัญชาติของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญร้่อยละ 51.8 มีสัญชาติไทย ขณะท่ีร้อยละ 48.2 มีสญัชาติอ่ืนๆ และเม่ือไดจ้ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีพบมาก 5 อนัดบัประกอบดว้ย ร้อยละ 43.6 สถานภาพ
อาจารย ์48 คน รองลงคือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 เจา้หนา้ท่ี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  และนกัวิจยั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั 

เม่ือจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าคณะท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด 5 อนัดบั
แรกประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  (Graduate School of Business and Advanced Technology 
Management) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  รองลงมา บณัฑิตวิทยาลยัมนุษยศึกษา (Graduate School of 
Human Sciences) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 คณะศิลปศาสตร์ (Theodore Maria School of Arts) จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Martin de Tours School of Management and 
Economics) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และคณะพยาบาล (School of Nursing Science ) จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงค์ในการใช้
หอ้งสมุดสูงสุดในอนัดบัแรกคือ ทั้งเพื่อการเรียนการสอน และการวิจยั คิดเป็นร้อยละ 37.3 เพื่อการเรียนการสอน 
ร้อยละ 21.8  เพื่อการวิจยั ร้อยละ 30  และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 10.9 

 
2. ควำมพงึพอใจท่ีมีต่อกำรให้บริกำร 

ผลการส ารวจพบวา่ โดยภาพรวมจากการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการทั้ง 23 เร่ือง พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 หรือ
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือจ าแนกตามดา้นทั้ง 6 ดา้นพบวา่ ในทุกดา้นมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดท่ี 4.55 รองลงมาคือ ดา้นบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.38 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) 
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ค่าเฉล่ียท่ี 4.26 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.18 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 4.17 และดา้น
ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉล่ียท่ี 4.03 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายละเอียดจ าแนกเป็นรายดา้น สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่
ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ฐานขอ้มูล 
และอ่ืนๆ) มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.12 และหนงัสือ วารสาร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ านวนเพียงพอ
และเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 3.94 ตามล าดบั 

2) ดา้นบริการ ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบั
จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ มีความสะดวกและยดืหยุน่ ค่าเฉล่ียท่ี 
4.42 การประชาสัมพนัธ์ของหอ้งสมุดมีเหมาะสม และช่องทางการส่ือสาร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมี
เพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.41 และบริการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอและ
เหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.28 ตามล าดบั 

3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียใน
แต่ละเร่ืองล าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี บรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ค่าเฉล่ียท่ี 4.29 พื้นท่ีการใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สายมีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.24 และห้องสนทนา
กลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลาย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉล่ียท่ี 4.23 ตามล าดบั 

4) ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย
ในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ายต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 4.22 โปรแกรม One 
Search ช่วยคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากขึ้น ค่าเฉล่ียท่ี 4.19 และระบบคลงัปัญญามหาวิทยาลยัอสัสัมชญัง่ายต่อการ
ใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ตามล าดบั 

5) ดา้นบุคลากรห้องสมุด ในทุกเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั “มากท่ีสุด” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่
ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี ความเตม็ใจของพนกังานในการใหบ้ริการเพื่อให้เสร็จในเวลาอนั
ควร และพนกังานผูใ้หบ้ริการมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.61 ความสะดวกและความง่ายในการติดต่อกบั
พนกังานผูใ้หบ้ริการ และพนกังานมีความสามารถในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.51 และพนกังานผู ้
ใหบ้ริการมีความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดของบริการท่ีมอบให ้ค่าเฉล่ียท่ี 5.50 ตามล าดบั 

6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบั 
“มาก” โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละเร่ืองล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การตอ้นรับคณะเยี่ยมชม ค่าเฉล่ียท่ี 4.34 ขอ้มูล/
ข่าวสารบน AU Website มีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ค่าเฉล่ียท่ี 4.25 และการถ่ายภาพกิจกรรมและ
ให้บริการภาพถ่าย ค่าเฉล่ียท่ี 4.21 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชห้อ้งสมุดต่อการ
ใหบ้ริการส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1) วตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนการสอน พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 3.98 

2) วตัถุประสงคเ์พื่อการวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียท่ี 4.32 
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เม่ือพิจารณาผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 
6 ดา้น โดยจ าแนกตามรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ (Status) สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student)
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 

ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 3.89 หากพิจารณา
ตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.35 รองลงมาคือ 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียท่ี 3.88 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 
3.83 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 3.78 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศค่าเฉล่ียท่ี 3.69 และดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.57 ตามล าดบั 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Student)
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.34 
หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.46 
รองลงมาคือ ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.47 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉล่ียท่ี 4.30 ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 4.25 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียท่ี 4.23 และดา้น
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี 4.22 ตามล าดบั 

3. อำจำรย์ (Faculty)
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของอำจำรย์ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.40 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรห้องสมุด ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.74 ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ียท่ี 4.54 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ดา้นระบบสารสนเทศห้องสมุด 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.24 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 4.21 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศท่ี 4.03 ตามล าดบั 

4. นักวิจัย (Researcher)
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของนักวิจัยท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 5.00 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ีย
ในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 5.00 เท่ากนั 

5. เจ้ำหน้ำที ่(Staff)
ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั “มาก” ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.09 หากพิจารณาตามค่าเฉล่ียในแต่
ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.29  ดา้นการบริการ และดา้นระบบ
สารสนเทศหอ้งสมุด ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.08 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียท่ี 4.07 ดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) ค่าเฉล่ียท่ี 4.03 และดา้นทรัพยากรสารสนเทศท่ี 3.79 ตามล าดบั 



ง 
 

3. ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอ่ืนๆ ของผู้ใช้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ในส่วนของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1) ตอ้งการหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ 

2) ตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น E-Books, Online Journals, E-Articles, Research 
paper เป็นตน้ 

3) ควรมีส าเนาหนงัสือใหย้มืดว้ย นอกจากมีฐานขอ้มูลท่ีเป็น E-book แลว้ 
3.2 ด้ำนกำรบริกำร  

1) การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัวิธีการใชฐ้านขอ้มูล 
2) ตอ้งการใหห้้องสมุดขยายเวลาเปิด-ปิดท าการหอ้งสมุดในระหวา่งการสอบ 
3) หลงัโควิด จดักิจกรรมดึงดูดความสนใจ เช่น ตอบปัญหาชิงรางวลั    

3.3 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
1) การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตมีการปรับปรุงอยา่งมากในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา 
2) อาจารย-์นกัวิจยัไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช้ั้น 4 วิทยาเขตหัวหมากได ้หอ้งสมุดปิดเร็วเกินไป (16.30 

น.) และคงจะดีถา้สามารถท างาน (เขียนรายงานการวิจยั) ท่ีชั้นบนต่อไปได ้และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หอ้งสมุดจะ
สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนได ้

3.4 ด้ำนระบบสำรสนเทศห้องสมุด 
1) หอ้งสมุดสามารถแสดงวารสารของมหาวิทยาลยั ฉบบัปัจจุบนั พร้อมช่ือบทความท่ีตีพิมพ ์ซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการอา้งอิงวารสารในหมู่นกัศึกษาและคณาจารยข์องเราได ้
3.5 ด้ำนบุคลำกรห้องสมุด 

1) ตอ้งการผูใ้หบ้ริการท่ีสามารถส่ือสารดว้ยภาษาจีนได้ 
3.6 ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์สำรสนเทศ) 

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 

 



จ 
 

ค ำน ำ 
 
การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยั 

อสัสัมชญั ปีการศึกษา 2564 น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ
ของส านกัหอสมุดโดยภาพรวมและรายประเภทผูใ้ชบ้ริการ และทั้งน้ีไดท้ าการจ าแนกตามกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวิจยั ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีตอ่การใหบ้ริการในคร้ังน้ี จกัน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั 
ความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการประเภทต่างๆ ต่อไป 

ส านกัหอสมุดไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของงานบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจน
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของส านกัหอสมุด  ทั้งน้ีไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 2) ดา้นการบริการ 3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 4) ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 5) 
ดา้นบุคลากรห้องสมุด และ6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) จากผลการส ารวจท าให้
ทราบวา่ผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีส านกั หอสมุด
จดัใหบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีจะน าผลการส ารวจมาพิจารณาและก าหนดเป็นแนวทางการบริหาร งานและ
การด าเนินงานการใหบ้ริการผูใ้ชใ้หมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป  
 

  
  

ส านกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  
พฤษภาคม 2565 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 
ก 

ค าน า                                         จ 
สารบญั                        ฉ 
สารบญัตาราง                              ซ 
บทท่ี 1 บทน ำ                
            ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา         1 
            วตัถุประสงคข์องการวิจยั           1 
            ขอบเขตของการวิจยั          1 
            นิยามศพัท ์           2 
            ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ          3 
บทท่ี 2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย             

            ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 4 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  5 
            วิธีรวบรวมขอ้มูล  5 
            กรรมวิธีทางขอ้มูล 6 
            สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 6 
บทท่ี 3 ผลกำรส ำรวจ                   
     ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  7 
     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด  6 ดา้น 

10 

            ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) 10 
            ดา้นการบริการ (Services) 10 
            ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) 11 
            ดา้นระบบสารสนเทศหอ้งสมุด (Library information system) 12 
            ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด (Staff) 13 
            ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนยส์ารสนเทศ) 13 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 
            ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด โดยภาพรวม ทั้ง 6 
ดา้น 

14 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน 

15 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุด เพื่อการวิจยั 

17 

             ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 ดา้น ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุด เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการวิจยั 

18 

             ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด จ าแนกรายสถานภาพ 

20 

     ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืนๆ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

28 

ภำคผนวก          
            ตวัอยา่งแบบสอบถาม         29 
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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 าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้    

บริการ 
9 

ตารางท่ี 7 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อทรัพยากรสารสนเทศ  10 
ตารางท่ี 8 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อการบริการ 10 
ตารางท่ี 9 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อส่ิงอ านวยความสะดวก 11 
ตารางท่ี 10 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อระบบสารสนเทศห้องสมุด 12 
ตารางท่ี 11 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อบุคลากรหอ้งสมุด 13 
ตารางท่ี 12 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อดานการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 

(ศูนย ์ สารสนเทศ) 
13 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุดโดย
ภาพรวม ทั้ง 6 ดา้น 

14 

ตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการเรียนการสอน 

15 

ตารางท่ี 14 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุดเพื่อการวิจยั 

17 

ตารางท่ี 16 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกัหอสมุด ทั้ง 6 
ดา้น ตามวตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมุด ทั้งเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการวิจยั 

18 

ตารางท่ี 15 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อการ
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ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

25 



ฌ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

 หน้ำ  

 

ตารางท่ี 19 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

26 

 



1 | P a g e  

 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ส ำนกัหอสมุดเป็นหน่วยงำนสำยสนบัสนุนท่ีสนบัสนุนพนัธกิจหลกัของมหำวิทยำลยั ซ่ึงไดแ้ก่ กำรเรียน

กำรสอน กำรวิจยั กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม และกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  โดยส ำนกัหอสมุดตอ้ง
จดัเตรียมควำมพร้อมดำ้นต่ำงๆ ทั้งดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ดำ้นกำรบริกำร และดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกใหมี้ปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณภำพพร้อมใชง้ำนและทนัสมยั พร้อมดว้ยบุคลำกรห้องสมุด
จะตอ้งมีสมรรถนะและคุณภำพท่ีดี เพื่อช่วยบริกำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งนกัศึกษำในทุก
ระดบัชั้น อำจำรยท์ุกคณะ นกัวิจยัของมหำวิทยำลยั 
 กำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด จึงนบัเป็นวิธีกำรหน่ึงท่ีจะท ำให้
ทรำบวำ่ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรท่ีส ำนกัฯ จดัใหน้ั้นอยูใ่นระดบัใดและยงัมีควำมตอ้งกำรส่ิงอ่ืนใดท่ี
มองเห็นวำ่ห้องสมุดจะตอ้งจดัใหบ้ริกำรเพิ่มเติม โดยสำมำรถเสนอแนะแนวทำง เพื่อกำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรใหดี้
ยิง่ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
   กำรส ำรวจเร่ือง “ส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ปีกำรศึกษำ 2564” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1) เพื่อทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรของส ำนกัหอสมุดในภำพรวม 
2) เพื่อทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมี

วตัถุประสงคก์ำรใชห้อ้งสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจยั 
 3) เพื่อน ำผลกำรส ำรวจ ควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุง
กำรวำงแผนกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

 กำรส ำรวจคร้ังน้ีเป็นกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร  ปีกำรศึกษำ 2564 โดยส ำรวจควำม
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั โดยภำพรวมทั้ง 6 ดำ้น
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) 

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี (Undergraduate Student) นกัศึกษำ
ระดบับณัฑิตศึกษำ (Graduate Student) อำจำรยท์ุกคณะ (Faculty) นกัวิจยั (Researcher) รวมทั้งเจำ้หนำ้ท่ี (Staff) 
ของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัทั้ง 2 หอ้งสมุด คือ  Cathedral of Learning (Suvarnabhumi Campus), St. Gabriel’s 
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Library (Hua Mak Campus) โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำท่ี 2/2564 ระหวำ่งวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์  – 
30 เมษำยน 2565 รวมเป็นระยะเวลำ 3 เดือน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดี ควำมประทบัใจหรือควำมพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อกำรใชบ้ริกำรทั้ง 

6 ดำ้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนย์
สำรสนเทศ) 

2. Information resources (ทรัพยำกรสำรสนเทศ) หมำยถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ท่ี
ส ำนกัหอสมุดจดัหำเขำ้มำให้บริกำรผูใ้ชไ้ดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสือเรียน หนงัสืออำ้งอิง นวนิยำย เร่ืองสั้น 
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนนกัศึกษำ วำรสำร หนงัสือพิมพ ์ นิตยสำร หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูลออนไลน ์เคร่ืองมือช่วยกำรศึกษำ เป็นตน้ 
  3. Services (บริกำร) หมำยถึง กิจกรรมท่ีส ำนกัหอสมุดจดัขึ้นเพื่อใหบ้ริกำรกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บริกำรตอบ
ค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้  บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศ  กำรประชำสัมพนัธ์ของหอ้งสมุด 
และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุด เป็นตน้ 

 4. Facilities (ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก) หมำยถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรบริกำรท่ีส ำนกัหอสมุดจดั
ขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกบัผูใ้ช ้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต พื้นท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำย  
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพมิพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์  เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใช้
งำน  หอ้งสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ และบรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของหอ้งสมุดท่ี
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เป็นตน้ 

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

6. Staff (ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด) หมำยถึง บุคลำกรของส ำนกัหอสมุดทุกฝ่ำย ทุกแผนก ท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีใน
กำรใหบ้ริกำรต่อผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุด 

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

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

8.1 อำจำรย ์หมำยถึง อำจำรยป์ระจ ำและอำจำรยพ์ิเศษท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีสอนท่ีมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  

8.2 นกัศึกษำปริญญำตรี หมำยถึง นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีทุกชั้นปี ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
8.3 นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ หมำยถึง นกัศึกษำระดบัระดบัปริญญำโท และระดบัปริญญำเอกทุกชั้นปี 

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
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8.4 นกัวิจยั หมำยถึง นกัวิจยัของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
8.5 เจำ้หนำ้ท่ี หมำยถึง เจำ้หนำ้ท่ีของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

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

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1) ท ำใหท้รำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยภำพรวม  

2) ท ำใหท้รำบถึงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุดโดยมี
วตัถุประสงคก์ำรใชห้อ้งสมุด เพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจยั 
 3) ท ำใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรต่อบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไปปรับปรุงกำร
วำงแผนกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัฯ ต่อไป 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 | P a g e  

 

 

บทที่ 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น ไดแ้ก่  
1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด  
5) ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้งน้ีเพื่อน ำขอ้มูลท่ี
ไดม้ำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักหอสมุด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ชบ้ริกำรใหม้ำกยิง่ขึ้น ดงัมีรำยละเอียดในกำรวิจยัตำมล ำดบัน้ี  

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
3. วิธีรวบรวมขอ้มูล 
4. กรรมวิธีทำงขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชำกร  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ บุคลำกรของมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์จ ำนวน 708 คน 
เจำ้หนำ้ท่ี จ ำนวน 433 คน นกัศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 8,115 คน และนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ จ ำนวน 1,117 คน 
รวมทั้งส้ินจ ำนวน 10,373 คน ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงในตำรำงท่ี 1   
 

        ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรท้ังหมด 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
อำจำรย ์ 708 

เจำ้หนำ้ท่ี 433 

นกัศึกษำปริญญำตรี 8,115 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 1,117 
รวม  10,373 
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กลุ่มตวัอยำ่ง  
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ไดแ้ก่ อำจำรย ์

นกัวิจยั นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำและเจำ้หนำ้ท่ี ซ่ึงไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบชั้น
ภูมิ (Stratified random sampling) ตำมสถำนภำพของผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่ำงครอบคลุมทุกสถำนภำพ
ของผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุด ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงในตำรำงท่ี 2 
       ตารางท่ี 2 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
นกัศึกษำปริญญำตรี 9 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 32 
อำจำรย ์ 48 
นกัวิจยั 1 
เจำ้หนำ้ท่ี 20 
รวม  110 

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำร

ใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ซ่ึงคณะผูส้ ำรวจสร้ำงขึ้นเอง โดยผูส้ ำรวจไดแ้บ่งแบบสอบ 
ถำมออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัรำยละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร รวม 6 ดำ้น ไดแ้ก่  1) ดำ้น

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด 5) 
ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้งน้ีแบบสอบถำมจะ
เป็นขอ้ค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก ำหนดมำตรำส่วนไว ้
5 ระดบัคือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกท่ีสุด และไดท้ ำกำรวิเครำะห์และน ำเสนอขอ้มูลระดบักำรแปรผล
เป็นไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

ตอนท่ี 3 เป็นขอ้ค ำถำมแบบปลำยเปิด เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดแ้สดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำร
บริกำรดำ้นต่ำงๆ ทั้ง 6 ดำ้น 
 

วิธีรวบรวมข้อมูล  
  คณะผูส้ ำรวจไดร้วบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งโดยวิธีกำรดงัน้ี 

1. กำรแจกแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Google 
form ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริกำรของเวบ็ไซต ์ Google.com และส่งลิงกแ์บบสอบถำมผำ่นทำงไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (อีเมล)์ และส่ือสังคมออนไลน์ไปยงัผูใ้ชบ้ริกำรไดแ้ก่ นกัศึกษำ อำจำรย ์นกัวิจยั และบุคลำกรต่ำงๆ 
ของมหำวิทยำลยั 
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2. กำรรวบรวมขอ้มูล ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวำ่งวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ – 30 เมษำยน 2565 รวม
จ ำนวนทั้งส้ิน 110 ตวัอยำ่ง 
 

 กรรมวิธีทางข้อมูล  
  เม่ือไดรั้บผลกำรตอบแบบสอบถำมกลบัคืนจำกระบบของ Google form คณะผูว้ิจยัไดน้ ำมำตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม จำกนั้นจึงแจงนบัระดบัคะแนน วิเครำะห์ขอมูลและน ำเสนอในรูปกำรบรรยำย
ประกอบตำรำงโดยมีรำยละเอียดกำรใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี   
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมใหเ้ลือกตอบด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูล โดยน ำมำแจกแจงควำมถี่และ
ค ำนวณหำคำ่ร้อยละ 

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

มำก     ใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   4  
  ปำนกลำง   ใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   3  
  นอ้ย     ใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   2  
  นอ้ยสุด    ใหค้่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกบั   1  
  จำกนั้นน ำค่ำคะแนนท่ีไดไ้ปหำค่ำเฉล่ีย ส่วนกำรแปลควำมจะถือเกณฑต์ำมหลกัเกณฑข์องประคอง 
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  

 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ค ำนวณหำค่ำสถิติโดยใชโ้ปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงสถิติศำสตร์ (Statistical Analysis Software – GNU PSPP 1.0.1-g818227) สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์
ขอ้มูล มีดงัน้ี 

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

  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์และกำรแปลผลวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยัคร้ังน้ี คณะผูส้ ำรวจไดท้ ำกำร
วิเครำะห์และน ำเสนอขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

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

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด  5) 
ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ดงัปรำกฏตำมตำรำงท่ี 
7 – 18 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรอ่ืนๆ ของผูใ้ช้บริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนท่ี 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
   1.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาติ (Nationality) 

ผลกำรส ำรวจขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน  110 คน เม่ือจ ำแนกตำมสัญชำติของผูต้อบ
แบบสอบถำมพบวำ่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 มีสัญชำติไทย ขณะท่ีร้อยละ 48.2 มีสัญชำติ
อ่ืนๆ ดงัตำรำงท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัญชาติ 
 

สัญชาต ิ จํานวน ร้อยละ 
ไทย 57 51.8 
ต่ำงชำติ  
มีหลำกหลำยภูมิภำค มีนกัศึกษำจำกประเทศจีนมำก
ท่ีสุด และอื่นๆ เช่น พม่ำ อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
สหรัฐอเมริกำ ฮงักำรี ลำว อิตำลี ปำกีสถำน สิงคโปร์ 
และสเปน เป็นตน้ 

53 
 
 
 
 
 
 

48.2 
 

รวม  110 100 
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1.2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ (Status) 

               ผลกำรส ำรวจขอ้มูลเม่ือไดจ้ ำแนกตำมสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำมพบว่ำ อำจำรยต์อบ
แบบสอบถำมเป็นจ ำนวนสูงสุด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงคือ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 เจำ้หนำ้ท่ี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  และ
นกัวิจยั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
นกัศึกษำปริญญำตรี 9 8.2 
นกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ 32 29.1 
อำจำรย ์ 48 43.6 
นกัวิจยั 1 0.9 
เจำ้หนำ้ท่ี 20 18.2 
รวม  110 100 

 
1.3 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน (Faculty/Department/Unit)  
เม่ือจ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำนของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 110 คน พบว่ำคณะท่ีตอบ

แบบสอบถำมสูงสุด 5 อนัดบัแรกประกอบดว้ย  
บณัฑิตวิทยำลยับริหำรธุรกิจ (Graduate School of Business and Advanced Technology Management) 

จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  รองลงมำ บณัฑิตวิทยำลยัมนุษยศึกษำ (Graduate School of Human 
Sciences) จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 คณะศิลปศำสตร์ (Theodore Maria School of Arts) จ ำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.9 คณะบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ (Martin de Tours School of Management and 
Economics) จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และคณะพยำบำล (School of Nursing Science ) จ ำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.5 ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

คณะ/หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
Martin de Tours School of Management and Economics  9 8.2 
Theodore Maria School of Arts 12 10.9 
Montfort Del Rosario School of Architecture and Design 1 0.9 
Albert Laurence School of Communication Arts 2 1.8 
Theophane Venard School of Biotechnology 3 2.7 
Thomas Aquinas School of Law 1 0.9 
Louis Nobirion School of Music 1 0.9 
School of Nursing Science 6 5.5 
Vincent Mary School of Science and Technology 2 1.8 
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Graduate School of Business and Advanced Technology 
Management 

28 25.5 

Graduate School of Human Science 19 17.3 
IELE 2 1.8 
Office 
เช่น ส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน ส ำนกังำน
บณัฑิตศึกษำ ส ำนกัวิจยัฯ ส ำนกับริหำรกำรเงิน ส ำนกังำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนกัหอสมุด ส ำนกังำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นตน้ 

24 21.8 

รวมทั้งส้ิน 110 100 

 
1.4 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด 
เม่ือจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชห้อ้งสมุดของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 110 คน พบวำ่โดย

ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริกำรมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชห้อ้งสมุดสูงสุดคือ ทั้งเพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจยั คิดเป็น
ร้อยละ 37.3 เพื่อกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 21.8  เพื่อกำรวิจยั ร้อยละ 30  และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 
10.9 ดงัตำรำงท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจยั 41 37.3 
เพื่อกำรเรียนกำรสอน 24 21.8 
เพื่อกำรวิจยั 33 30 
อื่นๆ 12 10.9 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 6 ด้าน 
ไดแ้ก่  1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ดำ้นระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด 5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ)  
 

2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) 
 ตารางท่ี 7 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศ  

 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 
หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและ
เหมำะสม 

101 3.94 0.846 มำก 9 8.2 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำร
อิเลก็ทรอนิกส์ ฐำนขอ้มูล และอืน่ๆ) มีจ ำนวน
เพียงพอและเหมำะสม 

102 4.12 0.812 มำก 8 7.3 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.03 0.829 มาก 9 7.75 
 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 
“มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 4.03 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ ฐำนขอ้มูล และอ่ืนๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียท่ี 
4.12 และหนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียท่ี 3.94 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใชพ้บวำ่ กำรให้บริกำรท่ีไม่มีเคยใชมี้ค่ำสูงสุดคือ หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวน
เพียงพอและเหมำะสม ร้อยละ 8.2 
 

2.2 ด้านการบริการ (Services) 
ตารางท่ี 8 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการ 

 

ด้านการบริการ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำม
สะดวกและยืดหยุน่ 

107 4.42 0.790 มำก 3 2.7 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอ
และเหมำะสม 

104 4.28 0.806 มำก 6 5.5 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 106 4.41 0.727 มำก 4 3.6 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของ
ห้องสมุดมีเพียงพอและเหมำะสม 

107 4.41 0.739 มำก 3 2.7 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.38 0.766 มาก 4 3.6 
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จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นกำรบริกำร พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มี

ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.38 และทั้ง 4 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 4.28 ถึง 4.42 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด
เรียงตำมล ำดบัคือ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.42  
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมี
เพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 4.41 และบริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและ
เหมำะสม ค่ำเฉล่ียท่ี 4.28 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใช ้พบวำ่ บริกำรท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกร
สำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม ร้อยละ 5.5 รองลงมำคือ กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม ร้อยละ 
3.6 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยดืหยุน่ และช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคม
ออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเท่ำกนัคือ ร้อยละ 2.7 

 
2.3 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facilities)         

ตารางท่ี 9 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 

พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวน
เพียงพอ 

100 4.09 0.805 มำก 10 9.1 

พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

99 4.24 0.822 มำก 11 10.0 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถำ่ยส ำเนำ-ส่ัง
พิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์ มีจ ำนวน
เพียงพอ 

91 4.00 0.843 มำก 19 17.3 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 105 4.16 0.774 มำก 5 4.5 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย 
และอื่นๆ มีเพียงพอและเหมำะสม 

100 4.23 0.827 มำก 10 9.1 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 

103 4.29 0.775 มำก 7 6.4 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.17 0.808 มาก 10 9.4 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั 

“มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 4.17 และทั้ง 6 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหว่ำง 4.00 ถึง 4.29 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจ
มำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.29 พื้นท่ี
กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียท่ี 4.24 หอ้งสนทนำกลุ่ม พื้นท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย 
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และอ่ืนๆ มีเพียงพอและเหมำะสม ค่ำเฉล่ียท่ี 4.23 เวบ็ไซตห์อ้งสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน ค่ำเฉล่ียท่ี 4.16 พื้นท่ีบริกำร
คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.09 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์
สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.00 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใช ้พบวำ่ บริกำรท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำย
ส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ ร้อยละ 17.3 รองลงมำคือ พื้นท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ต
ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม ร้อยละ 10.0 และพื้นท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ ร้อยละ 
9.1 
 

2.4 ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด (Library information system)   
ตารางท่ี 10 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศห้องสมุด 

 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 102 4.22 0.726 มำก 8 7.3 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อ
กำรใชง้ำน 

101 
4.15 0.805 มำก 9 8.2 

โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลได้
สะดวกมำกขึ้น 

101 
4.19 0.771 มำก 9 8.2 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.18 0.767 มาก 9 7.9 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจใน

ระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.18 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 4.15 ถึง 4.22 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึง
พอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน ค่ำเฉล่ียท่ี 4.22 โปรแกรม One 
Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น ค่ำเฉล่ียท่ี 4.19 และระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำร
ใชง้ำน ค่ำเฉล่ียท่ี 4.15 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใช ้พบวำ่ บริกำรท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำ
ขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น และระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน เท่ำกนัท่ีร้อยละ 8.2 และ
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน ร้อยละ 7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 | P a g e  

 

 

2.5 ด้านบุคลากรห้องสมุด (Staff)   
ตารางท่ี 11 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อบุคลากรห้องสมุด 

 

ด้านบุคลากรห้องสมุด จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 

พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 109 4.51 0.689 มำกท่ีสุด 1 0.9 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้
เสร็จในเวลำอนัควร 

108 4.61 0.609 มำกท่ีสุด 2 1.8 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจใน
รำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบให ้

109 4.50 0.715 มำกท่ีสุด 1 0.9 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบั
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร 

108 4.51 0.648 มำกท่ีสุด 2 1.8 

พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 107 4.61 0.595 มำกท่ีสุด 3 2.7 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.55 0.651 มากท่ีสุด 2 1.62 

 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นบุคลำกรห้องสมุด พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก
ท่ีสุด” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.55 และทั้ง 5 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 4.50 ถึง 4.61 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจ
มำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ ควำมเตม็ใจของพนกังำนในกำรใหบ้ริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร และพนกังำนผู ้
ใหบ้ริกำรมีควำมเป็นกนัเอง ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 4.61 ควำมสะดวกและควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผู ้
ใหบ้ริกำร และพนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 4.51 และพนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำม
ตั้งใจและใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบให ้ค่ำเฉล่ียท่ี 5.50 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใช ้พบวำ่ บริกำรท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำมเป็นกนัเอง 
ร้อยละ 2.7 ควำมเตม็ใจของพนกังำนในกำรใหบ้ริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร และควำมสะดวกและควำมง่ำย
ในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร เท่ำกนัท่ีร้อยละ 1.8 และพนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร และ
พนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำมตั้งใจและใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบให ้เท่ำกนัท่ีร้อยละ 0.9 
 

2.6 ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนย์สารสนเทศ) 
ตารางท่ี 12 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อดานการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์

สารสนเทศ) 
ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์

สารสนเทศ) 
จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ไม่เคยใช้ 

จํานวน ร้อยละ 

กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 95 4.34 0.678 มำก 15 13.6 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 96 4.21 0.739 มำก 14 12.7 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำม
ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

102 4.25 0.710 มำก 8 7.3 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.26 0.709 มาก 12 11.2 



14 | P a g e  

 

 

จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจต่อดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) 
พบวำ่ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.26 และทั้ง 3 เร่ือง มีค่ำเฉล่ียอยู่ระหวำ่ง 
4.21 ถึง 4.34 โดยเร่ืองท่ีมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดบัคือ กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม ค่ำเฉล่ียท่ี 4.34 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ค่ำเฉล่ียท่ี 4.25 และกำรถ่ำยภำพกิจกรรมและ
ให้บริกำรภำพถ่ำย ค่ำเฉล่ียท่ี 4.21 ตำมล ำดบั 

ส่วนดำ้นกำรใช ้พบวำ่ บริกำรท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม ร้อยละ 13.6
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย ร้อยละ 12.7 และขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยั
และเป็นปัจจุบนั ร้อยละ 7.3 
 

ตารางท่ี 13 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด โดย
ภาพรวม ท้ัง 6 ด้าน 

 
ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 101 3.94 0.846 มำก 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

102 4.12 0.812 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.03 0.829 มำก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 107 4.42 0.790 มำก 

บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 104 4.28 0.806 มำก 

กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 106 4.41 0.727 มำก 

ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

107 4.41 0.739 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.38 0.766 มาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     

พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 100 4.09 0.805 มำก 

พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 99 4.24 0.822 มำก 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถำ่ยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

91 4.00 0.843 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 105 4.16 0.774 มำก 

ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

100 4.23 0.827 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 103 4.29 0.775 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.17 0.808 มาก 
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ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 102 4.22 0.726 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 101 4.15 0.805 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 101 4.19 0.771 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.18 0.767 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 109 4.51 0.689 มำกท่ีสุด 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 108 4.61 0.609 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำร
ท่ีมอบให ้

109 4.50 0.715 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 108 4.51 0.648 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 107 4.61 0.595 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.55 0.651 มำกท่ีสุด 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 95 4.34 0.678 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 96 4.21 0.739 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 102 4.25 0.710 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.26 0.709 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.29 0.75 มาก 

 
จำกตำรำงระดบัควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ทั้ง 23 เร่ือง พบวำ่มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 หรือมีระดบัควำมพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั “มำก” เม่ือจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.55 
รองลงมำคือ ดำ้นบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.38 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 
4.26 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 4.18 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.17 และดำ้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำเฉล่ียท่ี 4.03 ตำมล ำดบั 

ตารางท่ี 14 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ท้ัง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน 

 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 29 3.69 0.891 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

29 3.90 0.900 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.79 0.895 มาก 
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ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 30 4.00 1.083 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 30 3.93 1.015 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 29 4.07 0.923 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

30 4.10 0.923 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.03 0.986 มาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 29 3.72 0.996 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 29 3.97 1.052 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

28 3.82 0.983 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 3.80 0.805 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

29 4.07 0.923 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 29 4.03 0.906 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  3.90 0.944 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 3.97 0.890 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 3.80 0.997 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 30 3.90 0.885 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.89 0.924 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 30 4.10 0.923 มำก 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 29 4.28 0.751 มำก 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

30 4.10 0.960 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 29 4.17 0.759 มำก 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 29 4.31 0.761 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.19 0.831 มาก 

             การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 27 3.96 0.759 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 28 4.00 0.816 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 30 3.93 0.740 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.97 0.772 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.98 0.897 มาก 
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เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์
กำรใชห้อ้งสมุดเพื่อกำรเรียนกำรสอนพบวำ่ ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 
3.98 เม่ือจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่
ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.19 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำรมี
ค่ำเฉล่ียท่ี 4.03 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 3.97 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.90 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 3.89 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำเฉล่ียท่ี 
3.79 ตำมล ำดบั 

ตารางท่ี 15 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ท้ัง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด เพ่ือการวิจัย 

 

ความพึงพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 31 4.23 0.669 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ ฐำนขอ้มูล 
และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 

31 4.19 0.703 มำก 

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.21 0.686 มาก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 33 4.48 0.566 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 32 4.28 0.634 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 33 4.42 0.663 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

32 4.41 0.712 มำก 

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.40 0.644 มาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     

พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 30 4.20 0.610 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอ้ินเทอร์เน็ตไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 29 4.21 0.774 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-สั่งพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟลผ์ำ่น
เมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

27 4.00 0.734 มำก 

เวบ็ไซตห้์องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 29 4.28 0.751 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอื่นๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

28 4.29 0.763 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 29 4.28 0.702 ปำนกลำง 
รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.21 0.722 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 4.27 0.640 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 4.23 0.679 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 28 4.29 0.600 มำก 
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รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.26 0.639 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 33 4.45 0.564 มำก 
ควำมเต็มใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อให้เสร็จในเวลำอนัควร 33 4.61 0.556 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ีมอบ
ให้ 

33 4.52 0.566 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 33 4.45 0.617 มำก 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 33 4.64 0.549 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.53 0.570 มากท่ีสุด 

ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 29 4.38 0.622 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย  28 4.14 0.705 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 30 4.20 0.714 มำก 

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.24 0.680 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.32 0.656 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์

กำรใชห้อ้งสมุดเพื่อกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.32 เม่ือ
จ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำกและมำกท่ีสุด หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ีย
ในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.53 รองลงมำคือ ดำ้นกำร
บริกำร มีค่ำเฉล่ียท่ี 4.40 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 4.26 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั 
(ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 4.24 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 
4.21 ตำมล ำดบั 

ตารางท่ี 16 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด ท้ัง 6
ด้าน ตามวัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด ท้ังเพ่ือการเรียนการสอน และเพ่ือการวิจัย 

 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 38 3.84 0.886 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

39 4.18 0.823 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.01 0.855 มาก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 40 4.65 0.580 มำกท่ีสุด 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 39 4.49 0.683 มำก 
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กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 39 4.59 0.549 มำกท่ีสุด 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

40 4.63 0.540 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.59 0.588 มากท่ีสุด 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 37 4.22 0.712 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 37 4.43 0.603 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถำ่ยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

33 4.09 0.805 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 41 4.32 0.687 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

38 4.24 0.820 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 40 4.43 0.712 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.29 0.723 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 39 4.33 0.621 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 37 4.30 0.661 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 39 4.28 0.759 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.30 0.680 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 41 4.85 0.358 มำกท่ีสุด 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 41 4.85 0.358 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

41 4.78 0.419 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 41 4.80 0.401 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 40 4.80 0.405 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.82 0.388 มากท่ีสุด 

          ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 36 4.56 0.558 มำกท่ีสุด 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 34 4.35 0.691 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 37 4.46 0.605 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.46 0.618 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.46 0.619 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรทั้ง 6 ดำ้น ตำมวตัถุประสงค์

กำรใชห้อ้งสมุดทั้งเพื่อกำรเรียนกำรสอนและเพื่อกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ชมี้ระดบัควำมพึงพอใจในระดบั “มำก” มี
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ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.46 เม่ือจ ำแนกตำมดำ้นทั้ง 6 ดำ้นพบวำ่ ในทุกดำ้นมีควำมพึงพอใจในระดบัมำกและมำก
ท่ีสุด หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 
4.82 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำร มีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) 
ค่ำเฉล่ียท่ี 4.46 ดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด มีค่ำเฉล่ียท่ี 4.30 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.29 และ
ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 4.01 ตำมล ำดบั 

2.7 ความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 
จําแนกรายสถานภาพ  ได้ดังนี ้

2.7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student) 
ตารางท่ี 17 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท้ัง 6 ด้าน 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 8 3.75 0.463 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

8 3.63 1.061 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ 3.69 0.762 มาก 

ด้านการบริการ 
บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 9 3.89 1.269 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 9 3.56 1.236 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 9 3.67 1.225 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

9 4.00 1.323 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ 3.78 1.263 มาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 9 3.67 1.225 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 9 3.78 1.302 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถำ่ยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

9 3.89 1.269 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 9 3.56 1.130 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

9 4.00 1.323 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 9 4.11 1.364 มำก 
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รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.83 1.269 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 9 3.78 1.202 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 8 3.50 1.195 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 9 3.44 1.130 ปำนกลำง 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.57 1.176 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 9 4.11 1.364 มำก 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 8 4.50 0.756 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

9 4.00 1.323 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 8 4.63 0.744 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 8 4.50 0.756 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.35 0.989 มาก 

        ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 8 4.00 0.756 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 8 3.75 0.886 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 8 3.88 0.835 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.88 0.826 มาก 

รวมทั้งส้ิน  3.89 1.930 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้ง 23 
เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีมีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยูท่ี่ 3.89 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด 
ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.35 รองลงมำคือ ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 3.88 ดำ้น
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 3.83 ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 3.78 ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศค่ำเฉล่ียท่ี 3.69 
และดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 3.57 ตำมล ำดบั 

 

2.7.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Student) 
ตารางท่ี 18 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท้ัง 6 ด้าน 
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ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 29 4.17 0.889 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

31 4.26 0.682 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.22 0.785 มาก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 32 4.50 0.622 มำกท่ีสุด 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 30 4.37 0.669 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 32 4.53 0.621 มำกท่ีสุด 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

31 4.48 0.724 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.47 0.659 มาก 

ส่ิงอํานวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 29 4.28 0.649 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 27 4.37 0.792 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

26 4.00 0.800 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 29 4.34 0.769 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

27 4.22 0.801 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 27 4.30 0.724 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  4.25 0.756 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 4.30 0.651 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 30 4.23 0.679 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 29 4.38 0.622 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.30 0.651 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 32 4.44 0.669 มำก 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 32 4.50 0.672 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

32 4.41 0.665 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 32 4.41 0.712 มำก 
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พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 32 4.53 0.621 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.46 0.668 มาก 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 28 4.39 0.629 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 26 4.12 0.711 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 27 4.19 0.681 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.23 0.674 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.34 0.698 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้ง 23 
เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภทนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยูท่ี่ 4.34 หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด 
ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.46 รองลงมำคือ ดำ้นกำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.47 ดำ้นระบบสำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 4.30 
ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.25 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 
4.23 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี 4.22 ตำมล ำดบั 

2.7.3 อาจารย์ (Faculty) 
ตารางท่ี 19 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท้ัง 6 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 46 3.87 0.909 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

46 4.20 0.749 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.03 0.829 มาก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 47 4.60 0.614 มำกท่ีสุด 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 47 4.49 0.621 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 45 4.53 0.588 มำกท่ีสุด 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

47 4.53 0.620 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.54 0.611 มากท่ีสุด 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     
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พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 43 4.12 0.731 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 44 4.34 0.645 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

39 4.05 0.724 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 47 4.23 0.698 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

45 4.20 0.815 มำก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 47 4.30 0.749 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.21 0.727 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 46 4.28 0.688 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 44 4.20 0.701 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 45 4.24 0.712 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.24 0.701 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 48 4.69 0.512 มำกท่ีสุด 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 48 4.79 0.459 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

48 4.75 0.484 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 48 4.69 0.512 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 47 4.79 0.463 มำกท่ีสุด 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.74 0.486 มากท่ีสุด 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 42 4.50 0.595 มำกท่ีสุด 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 42 4.40 0.665 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 47 4.38 0.644 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.43 0.635 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.4 0.648 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้ง 23 
เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท อำจำรย ์มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.40 หำก
พิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.74 ดำ้น
กำรบริกำร ค่ำเฉล่ียท่ี 4.54 ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 4.43 ดำ้นระบบ
สำรสนเทศหอ้งสมุด ค่ำเฉล่ียท่ี 4.24 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.21 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี 
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4.03 ตำมล ำดบั 
 

2.7.4 นักวิจัย (Researcher) 
ตารางท่ี 20 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท้ัง 6 ด้าน 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   5.00 0.000 มากท่ีสุด 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมำะสม 

1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   5.00 0.000 มากท่ีสุด 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 1 5.00 0.000 มำกท่ีสด 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   5.00 0.000 มากท่ีสุด 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   5.00 0.000 มากท่ีสุด 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
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ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   5.00 0.000 มากท่ีสุด 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 1 5.00 0.000 มำกท่ีสุด 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ  5.00 0.000 มากท่ีสุด 

รวมทั้งส้ิน  5.00 0.000 มากท่ีสุด 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้ง 23 
เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท นกัวิจยั มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำกท่ีสุด” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 5.00 
หำกพิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้น พบวำ่ ทุกดำ้นมีค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 5.00 เท่ำกนั 
 

2.7.5 เจ้าหน้าที่ (Staff) 
ตารางท่ี 21 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท้ัง 6 ด้าน 
 
 

ความพงึพอใจการบริการด้านต่างๆ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     

หนงัสือ วำรสำร (ส่ือส่ิงพิมพ)์ มีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม 17 3.76 0.664 มำก 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ วำรสำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ฐำนขอ้มูล และอื่นๆ) มีจ ำนวนเพยีงพอและเหมำะสม 

16 3.81 0.981 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   3.79 0.823 มาก 

ด้านการบริการ     

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ มีควำมสะดวกและยืดหยุน่ 18 4.06 0.998 มำก 
บริกำรส่งเสริมกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศมีเพียงพอและเหมำะสม 17 3.88 0.928 มำก 
กำรประชำสัมพนัธ์ของห้องสมุดมีเหมำะสม 19 4.21 0.713 มำก 
ช่องทำงกำรส่ือสำร (ส่ือสังคมออนไลน์) ของห้องสมุดมีเพียงพอและ 19 4.16 0.602 มำก 
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เหมำะสม 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.08 0.810 มาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก     
พ้ืนท่ีบริกำรคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีจ ำนวนเพียงพอ 18 3.89 0.900 มำก 
พ้ืนท่ีกำรใชอิ้นเทอร์เนต็ไร้สำยมีเพียงพอและเหมำะสม 18 4.00 0.907 มำก 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมลัติฟังกช์ัน่ (ถ่ำยส ำเนำ-ส่ังพิมพ-์สแกนภำพ-ส่งไฟล์
ผำ่นเมล)์ มีจ ำนวนเพียงพอ 

16 3.88 0.957 มำก 

เวบ็ไซตห์้องสมุดง่ำยต่อกำรใชง้ำน 19 3.95 0.621 มำก 
ห้องสนทนำกลุ่ม พ้ืนท่ีสงบเงียบ มุมผอ่นคลำย และอ่ืนๆ มีเพียงพอและ
เหมำะสม 

18 4.39 0.608 มาก 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดลอ้มของห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 19 4.32 0.582 มำก 
รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.07 0.763 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด     
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 16 4.06 0.574 มำก 
ระบบคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญัง่ำยต่อกำรใชง้ำน 18 4.11 0.963 มำก 
โปรแกรม One Search ช่วยคน้หำขอ้มูลไดส้ะดวกมำกขึ้น 17 4.06 0.748 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.08 0.762 มาก 

ด้านบุคลากรห้องสมุด     
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 19 4.37 0.597 มำก 
ควำมเตม็ใจของพนกังำน ในกำรให้บริกำรเพื่อใหเ้สร็จในเวลำอนัควร 19 4.37 0.684 มำก 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมตั้งใจ และใส่ใจในรำยละเอียดของบริกำรท่ี
มอบให ้

19 4.26 0.733 มำก 

ควำมสะดวก และควำมง่ำยในกำรติดต่อกบัพนกังำนผูใ้ห้บริกำร 19 4.16 0.688 มำก 
พนกังำนผูใ้ห้บริกำร มีควำมเป็นกนัเอง 19 4.32 0.671 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.29 0.675 มาก 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย (ศูนย์สารสนเทศ)     
กำรตอ้นรับคณะเยี่ยมชม 16 3.94 0.772 มำก 
กำรถ่ำยภำพกิจกรรมและให้บริกำรภำพถ่ำย 19 4.05 0.780 มำก 
ขอ้มูล/ข่ำวสำรบน AU Website มีควำมทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 19 4.11 0.809 มำก 

รวมเฉลี่ยความพงึพอใจ   4.03 0.787 มาก 

รวมทั้งส้ิน  4.09 0.76 มาก 

 
เม่ือน ำผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 6 ดำ้น 

ไดแ้ก่ 1) ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ดำ้นกำรบริกำร 3) ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4) ระบบสำรสนเทศ
หอ้งสมุด  5) ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด และ 6) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ทั้ง 23 
เร่ืองพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรประเภท เจำ้หนำ้ท่ี มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.09 หำก
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พิจำรณำตำมค่ำเฉล่ียในแต่ละดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ยดงัน้ี ดำ้นบุคลำกรห้องสมุด ค่ำเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.29  ดำ้น
กำรบริกำร และดำ้นระบบสำรสนเทศห้องสมุด ค่ำเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 4.08 ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียท่ี 4.07 
ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ของมหำวิทยำลยั (ศูนยส์ำรสนเทศ) ค่ำเฉล่ียท่ี 4.03 และดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี 3.79 
ตำมล ำดบั 
 
3. ข้อเสนอแนะและความต้องการอ่ืนๆ ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
     ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหอสมุด 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั ในส่วนของควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถำม ดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
 

3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1) ตอ้งกำรหนงัสือฉบบัปีพิมพใ์หม่ๆ 

2) ตอ้งกำรทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ เช่น E-Books, Online Journals, E-Articles, Research 
paper เป็นตน้ 

3) ควรมีส ำเนำหนงัสือใหย้มืดว้ย นอกจำกมีฐำนขอ้มูลท่ีเป็น E-book แลว้ 
3.2 ด้านการบริการ  

1) กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรส ำหรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำเก่ียวกบัวิธีกำรใชฐ้ำนขอ้มูล 
2) ตอ้งกำรใหห้้องสมุดขยำยเวลำเปิด-ปิดท ำกำรหอ้งสมุดในระหวำ่งกำรสอบ 
3) หลงัโควิด จดักิจกรรมดึงดูดควำมสนใจ เช่น ตอบปัญหำชิงรำงวลั    

3.3 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  
1) กำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตมีกำรปรับปรุงอยำ่งมำกในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผำ่นมำ 
2) อำจำรย-์นกัวิจยัไม่ไดรั้บอนุญำตใหใ้ชช้ั้น 4 วิทยำเขตหัวหมำกได ้หอ้งสมุดปิดเร็วเกินไป (16.30 

น.) และคงจะดีถำ้สำมำรถท ำงำน (เขียนรำยงำนกำรวิจยั) ท่ีชั้นบนต่อไปได ้และหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่หอ้งสมุดจะ
สำมำรถเสนอทำงเลือกอ่ืนได ้

3.4 ด้านระบบสารสนเทศห้องสมุด 
1) หอ้งสมุดสำมำรถแสดงวำรสำรของมหำวิทยำลยั ฉบบัปัจจุบนั พร้อมช่ือบทควำมท่ีตีพิมพ ์ซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มกำรมองเห็นและกำรอำ้งอิงวำรสำรในหมู่นกัศึกษำและคณำจำรยข์องเรำได ้
3.5 ด้านบุคลากรห้องสมุด 

1) ตอ้งกำรผูใ้หบ้ริกำรท่ีสำมำรถส่ือสำรดว้ยภำษำจีนได ้
3.6 ด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (ศูนย์สารสนเทศ) 

- ไม่มี 
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