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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการ

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตามเพศ ช้ันป คณะ และเกรดเฉล่ียสะสม   

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย           

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. ระดับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามี

ความคิดเห็นตอการใชกลยุทธทางการตลาดบริการทุกดานอยูในระดับมาก 

2. นักศึกษาท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมแตกตางกันอยาง        

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑและดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคล และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

5. นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวม           

ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the use of marketing services strategy to 

promote the services of the Office of Academic Resources and Information Technology at Suan Dusit 

University based on gender, year of study, faculty and grade point average. A sample group was 385 

undergraduate students who enrolled in 2018 academic year, drawn by stratified random sampling 

method and the data collection tool was a questionnaire. The statistics used for analyzing data were 

percentage, mean, and standard deviation, whereas t-test and one-way ANOVA were used for 

hypothetical testing.  

 The findings were as follows: 

 1. The level of the use of marketing services strategy was at the highest level for overall 

attributes. When considering on each attribute, it showed that students possessed the use of marketing 

services strategy at a high level in all attributes.  

 2. Different genders of students showed the significantly different levels of opinion on the use of 

marketing services strategy for overall attributes at .05 statistical level. When considering on each 

attribute, it showed that the product and process were significantly different at .05 statistical level. 

 3. Students’ different year of study showed no significantly levels of opinion on the use of 

marketing services strategy for overall attributes. When considering on each attribute, it showed that the 

product and physical evidence were significantly different at .05 statistical level. 

 4. Students’ different faculty had no significantly different levels of opinion on the use of market 

services strategy for overall attributes. When considering on each attribute, it showed that the people and 

process were significantly different at .05 statistical level. 

 5. Students’ different grade point average showed no significantly different levels of opinion 

about use of market services strategy for overall attributes. When considering on each attribute, it 

revealed that the physical evidences were significantly differently at .05 statistical level. 

Keywords: Marketing strategies, Market services, Promotion service. 
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บทนํา 
การศึกษาเปนส่ิงสําคัญเปนพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาสังคมใหสมาชิกในสังคมมีคุณภาพ ความรู ความสามารถ และ

คุณธรรม กลาวคือ การศึกษาเปนปจจัยในการสรางจิตสํานึกในการเปนมนุษยเปนกระบวนการเรียนรูดวยการถายทอดความรู

ดวยวิธีการตาง  ๆสูบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 

3) ท่ีกลาวถึงนิยามการศึกษาในมาตรา 4 ไววา เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย

กระบวนการถายทอดความรู   การสรางองคความรูดวยการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเก้ือหนุนบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2553: 2) อีกท้ังการจัดรูปแบบการศึกษาน้ันมี 3 รูปแบบ คือ 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดวยชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลายทุกคนสามารถ

แสวงหาความรูไดจากหลายชองทางโดยไมจํากัดแคเพียงในหองเรียนเทาน้ัน ไมวาจะเปนส่ือในรูปแบบดิจิทัลและส่ือส่ิงพิมพ 

เปนการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงเปนเรียนรูตามความสนใจ ความตองการและความถนัดของตนเอง แสวงหาแหลงเรียนรู เลือก

วิธีการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนน้ีคือการศึกษาตลอดชีวิต สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 

2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 3) ท่ีกลาวถึงระบบการศึกษาใน มาตรา 15 ไววา การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบน้ันจะมีการกําหนดเง่ือนไขของการสําเร็จ

การศึกษาท่ีแนนอน ไดแก วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินการศึกษาของผูเรียน ในขณะท่ีการศึกษา

นอกระบบมีความยืดหยุนมากกวาเน่ืองจากมีการคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุมเปนหลักแลวจึง

กําหนดรูปแบบ วิธีการจัดการเรียน วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและการประเมิน ซ่ึงเปน

เง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา และรูปแบบการเรียนแบบสุดทายคือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรูปแบบการศึกษาท่ีมี

ความเปนอิสระ ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจจากแหลงเรียนรูตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ. 2553: 9 - 10)    

 จากบริบทขางตนท่ีไดกลาวมาจะพบวาการเรียนรูของผูเรียนจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูท่ี

นาเช่ือถือรองรับ แมวาจะมีการกลาวอางวาแหลงสารสนเทศท่ีสําคัญในปจจุบันอยูบนอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไดสะดวกและ

รวดเร็วผานโปรแกรมคนหา (Search engine) แตสารสนเทศเหลาน้ันก็มีขอจํากัดอยูท่ีความนาเช่ือถือ ยังไมมีหนวยงานท่ีจะ

เขามาจัดการและใหการยอมรับเหมือนกับแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ  โดยเฉพาะหองสมุดไดรวบรวมส่ือท่ีผานการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา เพ่ือยืนยันความนาเช่ือถือวาเปนส่ือท่ีมีคุณภาพ มีการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบส่ือตาง  ๆไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส อีกท้ังหองสมุดยังมีการจัดหมวดหมูใหกับส่ือประเภท

ตางๆ เพ่ือใหผูใชบริการหองสมุดสามารถเขาถึงส่ือประเภทตาง ๆ ไดอยางเทาเทียมซ่ึงตรงกับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีผูเรียน

สามารถศึกษาไดตามความสนใจ ประเทศไทยก็เล็งเห็นความสําคัญของแหลงรวบรวมความรูจึงไดมีการกําหนดแหลงเรียนรูไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 3)  มาตรา 25 ไววา รัฐตองสงเสริมการ

ดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 

สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลง

การเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2553: 15) 

 อยางท่ีทราบกันดีวาผูใชบริการหองสมุดมีจํานวนลดนอยลงเน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหการเขาถึง

แหลงขอมูลเปนไปไดงาย รวดเร็ว ไมจํากัดเวลา และสถานท่ี ผานโปรแกรมคนหาบนอินเทอรเน็ต เปนปจจัยสําคัญท่ี

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเขาถึงความรูของผูใชบริการหองสมุด ทําใหผูใชบริการหองสมุดมีทางเลือกและมีแนวโนมวาจํานวน

ผูใชบริการหองสมุดจะลดลงเรื่อย ๆ แตหากมองยอนกลับไปหองสมุดในประเทศมีผูใชบริการนอยอยูเปนทุนเดิม ดวยปจจัย

หลัก ๆ สามประการคือ ผูบริหารไมใหความสนใจหรือการสนับสนุนเทาท่ีควร ความไมนิยมอานหนังสือของคนไทย และ

หองสมุดบางแหงไมมีงบประมาณรวมไปถึงทรัพยากรหรือบุคลากรทําใหความกาวหนาหรือความพรอมน้ันมีนอย ผูใชจึงเลือกท่ี
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จะใชอินเทอรเน็ตแทนท่ีจะเขาใชบริการหองสมุด สอดคลองกับแนวโนมของหองสมุด (2554: ออนไลน) ซ่ึงเปนบทความหน่ึง

บนเว็บไซตของ สวทช. ท่ีไดกลาววา ผูใชหองสมุดเปนผูกําหนดความตองการและผลักดันใหหองสมุดจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ เน้ือท่ีท่ีใชในการจัดเก็บโดยเฉพาะส่ือประเภทส่ิงพิมพเปนประเด็นท่ีกลาวถึงอยางมากโดยยกตัวอยางจากหอสมุด

แหงชาติวาไมสามารถรองรับส่ือส่ิงพิมพไดท้ังหมดอีกตอไป และแนวโนมของงบประมาณท่ีลดนอยลง 

 สถานการณปจจุบันบังคับใหบทบาทหองสมุดตองปรับเปล่ียน ผูบริหารและตัวบรรณารักษเองตองมีความต่ืนตัวและ

เริ่มปรับตัวใหเขากับยุคสมัยหองสมุดปจจุบันตองปรับเปล่ียนแนวทางการใหบริการตาง ๆ ท่ีตรงกับความตองการของ

ผูใชบริการหองสมุดยุคใหม การบริการตองสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีความทันสมัย มีทรัพยากรท่ีหลากหลายเพ่ือ

รองรับความตองการท่ีแตกตางของผูใชบริการหองสมุด อีกท้ังตองพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใช 

นอกจากน้ียังตองนําแนวการตลาดบริการมาใชในการสงเสริมการบริการหองสมุด ตองปรับตัวและมีความรูทางดานการตลาด

บริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ปรับทัศนคติเก่ียวกับหองสมุดจากท่ีเปนแหลงวิชาการลวน ๆ เปนแหลงท่ี

ใชสําหรับการศึกษาคนควาเทาน้ัน ใหเปล่ียนไปในรูปแบบท่ีผูใชเกิดความรูสึกวาการไดเขาไปใชหองสมุดไดรับความรูและความ

บันเทิง ซ่ึงการพัฒนาบริการสารสนเทศใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ตองยึดความพึงพอใจของผูใชเปนสําคัญ 

จะชวยใหรูถึงความจําเปนและความเขาใจความตองการของผูใชบริการมากย่ิงข้ึน การบริหารงานหองสมุดในอนาคตจะ

ปรับเปล่ียนใหเปนไปตามความตองการของผูใชบริการหองสมุดมากย่ิงข้ึน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเขาใชบริการหองสมุดเพ่ิมข้ึน 

สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด และการบริการสารสนเทศจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการ

หองสมุดมากท่ีสุด 

 ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือนําผลจาการวิจัยไปใชปรับปรุงแผน     

กลยุทธทางการตลาดบริการและรูปแบบการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตามเพศ ช้ันป คณะวิชา และเกรดเฉล่ียสะสม 

 

วิธีวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คณะวิชา ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียน

กฎหมายและการเมือง โดยประชากรมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 10,323 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ในการหาจํานวนประชากร ซ่ึงสวนใหญจะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 

และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ .05 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บรวมรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนและ

รายละเอียดการสรางเครื่องมือดังน้ี 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป คณะวิชา และเกรดเฉล่ียสะสม เพ่ือใชหาความถ่ีและรอยละ

ของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบคําถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question) ไดแก 

1. เพศ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ Nominal scale 

2. ช้ันป          เปนระดับการวัดขอมูลประเภท เรียงลําดับ Ordinal scale 

3. คณะ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ Nominal scale 

4. เกรดเฉล่ียสะสม เปนระดับการวัดขอมูลประเภท เรียงลําดับ Ordinal scale 

สวนท่ี 2 สอบถามเรื่องการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใชสวนประสมทางการตลาดในการทําแบบสอบถาม แบงออกเปน 7 ดาน 

ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล 

(People) ดานกระบวนการ (Process) และดานหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 

ดังน้ี 

มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด  เทากับ  5  คะแนน 

มีความคิดดวยเห็นมาก  เทากับ  4  คะแนน 

มีความคิดเห็นดวยปานกลาง  เทากับ  3  คะแนน 

มีความคิดเห็นดวยนอย  เทากับ  2  คะแนน 

มีความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด  เทากับ  1  คะแนน 

เกณฑการประเมินคาเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบสอบถาม ผูวิจัยใชการวิเคราะหประเภท Rating Scale 5 ระดับซ่ึงใชสูตรการ

หาความกวางของอันตรภาคช้ันและแปลความหมายตามเกณฑ 

คาเฉล่ียระหวาง  4.21 – 5.00 ความหมาย มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง  3.41 – 4.00 ความหมาย มีความคิดเห็นมาก 

คาเฉล่ียระหวาง  2.61 – 3.40 ความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง  1.81 – 2.60 ความหมาย มีความคิดเห็นนอย 

คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.80 ความหมาย มีความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการ

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนํามาวิเคราะหโดยการสังเคราะหความคิดเห็นเพ่ือ

หาความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกันแลวนํามาหาความถ่ีเพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผล 

3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการทําวิจัยซ่ึงไดนําเนินการสราง

ดังน้ี 

(1) ศึกษาขอมูล ลักษณะ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวคิดทฤษฎี และแบบสอบถามจาก นภา ม่ิงนัน (2556: 84 - 91) 

แลวนํามาสรางเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

(2) ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางและขอบเขตในการสรางแบบสอบถามการวิจัย 

(3) ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเน้ือหา ขอมูล 

ปญหา และขอเสนอแนะตาง  ๆท่ีใชมาเปนแนวทางในงานวิจัย 

(4) นําแบบสอบถามปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
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(5) นําแบบสอบถามสงใหผู เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริศนา มัชฌิมา             

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสุดา ปนตระกูล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญญลักษม ตํานานจิตร ตรวจสอบความถูกตอง 

และไดปรับแกไขแบบสอบถามตามผูเช่ียวชาญแลว 

(6) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสร็จแลวไปตรวจสอบคาความเช่ือม่ันของตัวแปร (Try - out) โดยผูวิจัยจะนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ราย ซ่ึงสถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือนํามาคํานวณ

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of test) โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (α Coefficient) ของ ครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนการทําดังน้ี 

(1) ขอหนังสือแนะนําตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนังสือท่ีไดไปทําการติดตอขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลของคณะผูวิจัย ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562 

(2) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอบแบบสอบถามพรอมให

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถามดวยตัวของผูทําวิจัยเอง 

(3) นําแบบสอบถามท่ีไดกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากน้ันจึงนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช 

 (4) วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (5) วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 78.20 เปนเพศชายจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 

21.80  

เม่ือจําแนกตามช้ันป เปนนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 3 ซ่ึงมีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 50.90 รองลงมาไดแก 

ระดับช้ันปท่ี 1 จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.70 ระดับช้ันปท่ี 2 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.10 ลําดับสุดทายไดแก 

ระดับช้ันปท่ี 4 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.20 

เม่ือจําแจกตามคณะวิชานักศึกษาสวนใหญเรียนอยูในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.80 

รองลงมาอันดับท่ีสอง ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.00 อันดับท่ีสาม ไดแก    

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.80 อันดับท่ีส่ี ไดแก โรงเรียนการเรือน จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 13.30 และ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ จํานวน 51 คิดเปนรอยละ 13.30 อันดับท่ีหา ไดแก คณะ  

ครุศาสตร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.60 อันดับท่ีหก ไดแก โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จํานวน 28 คน คิดเปน  

รอยละ 7.30 และอันดับสุดทาย ไดแก คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.10 

จําแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมสวนใหญอยูท่ี 3.00 - 3.49 จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาอันดับท่ีสอง 

ไดแก 2.50 - 2.99 จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมาอันดับท่ีสาม ไดแก 2.00 - 2.49 จํานวน 35 คน คิดเปน

รอยละ 9.10 รองลงมาอันดับท่ีส่ี ไดแก 3.50 ข้ันไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90 และอันดับสุดทาย ไดแก ตํ่ากวา 

2.00 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 
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สวนท่ี 2 การใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานหลักฐานทางกายภาพ ตองการใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับภูมิทัศน

โดยรอบของพ้ืนท่ีใหบริการ เชน แสงสวาง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศตาง  ๆลําดับ รองลงมาคือดานราคาตองการ

ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลดอัตราคาถายสําเนาเอกสารเปนแผนละ 0.50 สตางค ต้ังแตแผนแรก ดาน

บุคคล ตองการใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบุคลากรใหมีบุคลิกภาพเต็มใจใหบริการ ดานกระบวนการ 

ตองการใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีส่ือแสดงข้ันตอนการใชบริการสารสนเทศตาง ๆ เชน ข้ันตอนการ

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง  ๆปายแสดงการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และปายบอกช้ันหนังสือ เปนตน ดาน

สถานท่ี ตองการใหท่ีต้ังของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขาใชไดสะดวก ดานผลิตภัณฑ ตองการให

ขยายระยะเวลาการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ และดานการสงเสริมการตลาด ตองการใหจัดสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแสดงหนังสือใหมทุกเดือน 

สวนท่ี 3 เปรียบเทียบการใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามี

ความคิดเห็นตอการใชกลยุทธทางการตลาดบริการทุกดานอยูในระดับมาก 

2. นักศึกษาท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมแตกตางกันอยาง        

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑและดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคล และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 5. นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวม           

ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 1. เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา  

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 คณะ

วิทยาการจัดการ และมีเกรดเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี 3.00 - 3.49 แสดงวานักศึกษาในกลุมดังกลาวคือกลุมเปาหมายหลักท่ีเขาใช

บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงคพบวา การใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานผลิตภัณฑ ผูใชบริการมีความคิดเห็นวาควรขยายระยะเวลายืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ิมจํานวนการ

ยืม - คืนทรัพยากรสารเทศประเภทตาง ๆ เน่ืองจากคุณลักษณะของผูใชบริการกลุมเปาหมายหลักมีความต้ังใจในการเรียน 

โดยพิจารณาจากเกรดเฉล่ียสะสม จึงทําใหผูใชบริการมีความตองการท่ีจะนําทรัพยากรสารสนเทศไปใชนอกหองสมุด 
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ตัวอยางเชนหนังสือ ปจจุบันใหยืมจํานวน 5 เลม ระยะเวลา 10 วัน ซ่ึงผูใชบริการตองการยืม 10 เลมข้ึนไปและเพ่ิมระยะเวลา

เปน 15 วัน เพราะจะชวยลดความถ่ีในการยืม-คืนหนังสือ และมีเวลาในการใชหนังสือเพ่ือทํารายงานเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของภาษิณี ปานนอย (2553: 75-78) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริการสารสนเทศเชิงรุกของหองสมุดมหาวิทยาลัย

ของรัฐ พบวาดานผลิตภัณฑ สารมารถอานและดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มท่ีหองสมุดพัฒนาข้ึนสํากรับการใช

บริการไดตลอดเวลา 

ดานราคา ผูใชบริการมีความคิดเห็นวาควรลดอัตราคาถายสําเนาเอกสารเปนแผนละ 0.50 สตางค ต้ังแตแผนแรก 

เน่ืองจากวาอัตราคาพิมพเอกสารแพงเกินไป นักศึกษาบางคนไดรับเงินจากผูปกครองอยางจํากัดและยังไมสารมารถทํางานหา

เงินเองได แตมีความจําเปนท่ีตองใชจายในพิมพเอกสารการทํารายงานหรือการเรียนในอัตราท่ีสูงมาก จึงมีความตองการท่ีจะ

ลดคาใชจายในการพิมพเอกสารตาง ๆ ลงเพ่ือชวยประหยัดคาใชจายท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนภา 

ม่ิงนัน (2556 : 61 - 72) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการบริการสารสนเทศของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวานักศึกษาตองการใหลดอัตราคาถายสําเนาเอกสาร

ลง 

ดานสถานท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการปรับปรุงท่ีต้ังของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถเขาใชไดสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของภาษิณี ปานนอย (2553: 75 - 78) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

การบริการสารสนเทศเชิงรุกของหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวาดานสถานท่ี หรือท่ีต้ังของหองสมุดสามารถเขาใชได

สะดวกและจัดใหมีชองทางการส่ือสารกับผูติดตอไดหลายชองทาง และผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556 : 61-72) ท่ีได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการบริการสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดานสถานท่ี พบวานักศึกษาตองการใหท่ีต้ังของหองสมุดสามารถเขาใชไดสะดวก 

เน่ืองจากวาท่ีต้ังของสํานักวิทยบริการ ไมมีปายประชาสัมพันธเพ่ือบอกท่ีต้ังของสํานักวิทยบริการ และไมมีการเอ้ืออํานวย

ความสะดวกทางดานการจอดรถใหแกผูท่ีเขามาใชบริการ ดังน้ันสํานักวิทยบริการควรจัดทําปายประชาสัมพันธใหผูใชบริการ

สามารถหาท่ีต้ังของสํานักวิทยบริการไดงาย 

ดานสงเสริมการตลาด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดแสดงหนังสือใหมทุกเดือน เพ่ือตองการ

ทราบส่ือส่ิงพิมพใหม  ๆท่ีตรงกับความสนใจของผูใชบริการหองสมุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556 : 61-

72) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการบริการสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีพบวานักศึกษาตองการทราบความ

เคล่ือนไหวใหม ๆ ผานทางเว็บไซต เน่ืองจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนใหญมีความมีความสนใจในการหนังสือ

อานหนังสือท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจึงมีความตองการท่ีจะทราบวาแตละเดือนมีหนังสืออะไร

เขาใหมบาง เพ่ือหาหนังสือท่ีตนเองสนใจ 

ดานบุคคล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาบุคลากรใหมีบุคลิกภาพเต็มใจใหบริการ เน่ืองจาก 

ผูใชมีความคาดหวังในทุกครั้งท่ีมาใชบริการวาจะไดรับบริการท่ีดีกลับไป เม่ือใชบริการเก่ียวกับหองสมุดหรือสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชตองการความชวยเหลือทางดานการสืบคน การยืม – คืนหนังสือ การชวยเหลือหรือบริการท่ี

เกิดจากความเต็มใจจะสามารถสรางความประทับใจแกผูใชได ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของภาษิณี ปานนอย (2553: 75 - 

78)  ท่ีไดทําการศึกษา การบริการสารสนเทศเชิงรุกของหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวาดานบุคคล หองสมุดมหาวิทยาลัย

ของรัฐมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหองสมุดประจําป เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพในการบริการ 

ดานกระบวนการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีส่ือแสดงข้ันตอนการใชบริการสารสนเทศตาง  ๆ

เชน ข้ันตอนการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ปายแสดงการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และปายบอกช้ัน
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หนังสือ เปนตน เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศภายในสํานักวิทยบริการมีหลากหลายประเภท นักศึกษาบางคนอาจใชไมเปน

ในแตละประเภท การมีส่ือท่ีชวยแสดงข้ันตอนวิธีการใชบริการจะชวยใหอํานวยความสะดวกในการบริการมากย่ิงข้ึน ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556 : 61 - 72) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริม

การบริการสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวาดานกระบวนการ 

นักศึกษาตองการใหหองสมุดมีส่ือแสดงข้ันตอนการใชบริการสารสนเทศตาง ๆ เชนปายแสดงการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

และปายบอกหนังสือ เปนตน 

ดานหลักฐานทางกายภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรับภูมิทัศนโดยรอบของพ้ืนท่ีใหบริการ 

เชน แสงสวาง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศตาง  ๆเน่ืองจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนท้ังแหลง

ความรูและสถานท่ีผอนคลาย การปรับภูมิทัศนโดยรอบใหสวยงาม อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและสามารถใชประโยชน

ไดจะสามารดึงดูดผูใชใหกลับมาใชบริการอีกครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556 : 61 - 72) ท่ีได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการบริการสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวาดานหลักฐานทางกายภาพ นักศึกษาตองการใหดูความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีใหบริการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยุทธทางการตลาดบริการเพ่ือสงเสริมการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา 

นักศึกษาท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมแตกตางกันอยาง            

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากนักศึกษาเพศชาย ตองการขยายระยะเวลายืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ิม

จํานวนการยืม - คืนทรัพยากรสารเทศประเภทตาง ๆ ในขณะท่ีดานกระบวนการ ใหความสนใจเรื่องข้ันตอนการยืม - คืน

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ เน่ืองจากนักศึกษามีความตองการลดความถ่ีในการยืม-คืนหนังสือ และมีเวลาในการใช

หนังสือเพ่ือทํารายงานเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของนิติพร สุนทรนนท (2551: 116) ศึกษาการคืนทรัพยากร

สารสนเทศเกินกําหนดสงของผูใชบริการหองสมุดจอหน เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี ไดกลาวถึงแนวทางในการแกปญหาการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง โดยผูวิจัยเสนอใหจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาทันสมัยหรือมีความถ่ีในการยืมบอยใหมีจํานวนมากข้ึนใหตออายุการยืมไดมากกวา 1 คร้ังกรณีไมมีผูอ่ืน

จองเสนอแนะในระดับปานกลางไดแกเพ่ิมระยะเวลาใหยืมมากข้ึนตออายุการยืมกอนวันท่ีกําหนดสง 1 วันตออายุการยืม

วารสารวิทยานิพนธและรายงานการวิจัยสงขอความแจงเตือนการคืนทรัพยากรสารสนเทศผาน E-mail หรือ SMS กําหนด

จํานวนวันสงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหเหมือนกันแนะนําใหแจงหายเม่ือผูใชบริการมาติดตอและหาทรัพยากร

สารสนเทศบนช้ันแลวไมพบจัดทําท่ีค่ันหนังสือเตือนใหคืนตามวันท่ีกําหนดสงเสนอแนะในระดับนอยไดแกทวงทรัพยากร

สารสนเทศเกินกําหนดสงทางไปรษณีย (สงจดหมายทวงถึงบาน)  

นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑและดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมบริการของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในดานผลิตภัณฑมากกวานักศึกษาช้ันปท่ี 3 เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เปนปแรกท่ีเขา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองการเวลาในการปรับตัวสําหรับทํารายงานสงผลใหเกิดการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนด

สอดคลองกับผลการวิจัยของ พาช่ืน ติวานนท (2546: 43) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริการของ

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศึกษาพบวาผูใชบริการเสนอแนะใหตออายุการยืมโดยไมตองถึงวันกําหนดสง  
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 ในขณะท่ีดานหลักฐานทางกายภาพนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการใน

การสงเสริมบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานหลักฐานทางกายภาพมากกวานักศึกษาช้ันปท่ี 3 

เน่ืองจากมีเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานท่ีเนนการใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีมากกวาช้ันปอ่ืนสงผลใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ให

ความสนใจเร่ืองภูมิทัศนโดยรอบของพ้ืนท่ีใหบริการ เชน แสงสวาง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศตาง ๆ ท่ีทําใหรูสึก

ผอนคลายในการเขาใชบริการหองสมุดสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรณิภา สุขค้ี (2559 : 52) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากตอเร่ืองความกวางขวางเพียงพอตอการใหบริการ การถายเทอากาศ

และอุณหภูมิหองเหมาะสม บรรยายกาศภายในมีความสงบ 

 นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคล และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดวยนักศึกษา

คณะคุรุศาสตรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคคลมากกวาคณะอ่ืน ๆ  เน่ืองจากเห็นวาบุคคลควรไดรับการพัฒนาใหมีบุคลิกภาพเต็มใจ

ใหบริการเพราะผูใชมีความคาดหวังในทุกครั้งท่ีมาใชบริการวาจะไดรับบริการท่ีดีกลับไป สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมล 

เมฆสวัสด์ิ (2549: 28) ศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการสํานักงานหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา

ความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีผูดําเนินการตองคํานึงถึงท้ังในฐานะผูใหบริการ และจะตองคาดคิดในฐานะของผูรับบริการรวมดวย 

เพ่ือท่ีจะสามารถสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการบริการข้ึนได  

 ในขณะท่ีดานกระบวนการนักศึกษาคณะครุศาสตรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการ

สงเสริมบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานกระบวนการมากกวาคณะอ่ืน เน่ืองจากข้ันตอน      

การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง  ๆการมีส่ือท่ีชวยแสดงข้ันตอนวิธีการใชบริการจะชวยใหอํานวยความสะดวกใน

การบริการมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริวุฒิ สิงหหา และ ปทมา ดงเจริญ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องระบบ

บริหารจัดการหองสมุด โดยประยุกตใชเทคโนโลยี RFID (Radio frequency identification) กรณีศึกษา หองสมุดโรงเรียน

บรบือวิทยาคาร วัตถุประสงคของโครงการสนเทศธุรกิจฉบับน้ี เปนการวิเคราะหออกแบบระบบบริหารงานจัดการหองสมุด 

โดยประยุกตการใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา หองสมุดโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ซ่ึงมีรูปแบบการทางานเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการยืม-คืนหนังสือ การเพ่ิมหนังสือและการเรียกดูขอมูลการออกรายงานตาง ๆทําใหการทํางานประสานกันได

อยางสัมพันธ จากความสําเร็จในการแกปญหาดวยเทคโนโลยี RFID ทําใหสามารถยืม-คืนหนังสือในหองสมุดไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic.Net รวมกับ Microsoft SQL Sever 

(2005) ในดานการจัดการขอมูล ท้ังน้ีเพ่ือสนับสนุนงานดานขอมูล มุงเนนความรวดเร็วของการประมวลผลการจัดการรายงาน 

พรอมท้ังสามารถกําหนดลักษณะไดตรงตามความตองการของผูใชเปนหลัก 

 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการโดยรวมไมแตกตาง

กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานหลักฐานทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดวยนักศึกษาท่ี

มีเกรดเฉล่ีย 3.00 - 3.49 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกลยุทธทางการตลาดบริการในการสงเสริมบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานหลักฐานทางกายภาพมากกวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียในระดับตางกันเน่ืองจากนักศึกษากลุม

น้ีคือกลุมเปาหมายหลักในการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเวลาในหองสมุดเพ่ือคนหา

ทรัพยากรสารสนเทศ น่ังอานในสวนท่ีไดมีการจัดบริการไวใหจึงใหความสนใจกับอากาศท่ีถายเท บรรยากาศท่ีเหมาะสมตอ

การใชบริการหองสมุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ รอบบินส (Robbins. 1990:  206) ไดใหความหมายของสภาพแวดลอม

วาหมายถึงทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูภายนอกองคการคือ การเปนภาพรวมท้ังหมด สวนองคการถือวาเปนสวนประกอบยอยท่ีอยู

ภายใตสภาพแวดลอมภายนอกน้ัน และองคการจะอยูโดดเด่ียวไมได ตองมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกดวยจาก
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ความหมายของสภาพแวดลอมท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถท่ีจะสรุปไดวา สภาพแวดลอมหมายถึง ส่ิงท่ีอยูรอบตัว  ๆตัวเราท้ัง

ภายในและภายนอกองคการในขณะท่ีปฏิบัติงาน ท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงท่ีไมมีชีวิต หรือท่ีสามารถสัมผัสจับตองได และไมสามารถ

สัมผัสจับตองไดซ่ึงมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานและผูเรียน  
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