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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการ
บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพื่อเปรียบเทียบ
การใช้ กลยุ ท ธ์ท างการตลาดบริ ก ารเพื่ อส่ งเสริม การบริการของส านั ก วิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาแนกตามเพศ ชั้นปี คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. นักศึกษาที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณ ฑ์
และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่ างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ และด้านหลักฐานทางกายภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ท างการตลาดบริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบุคคล และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลักฐานทางกายภาพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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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 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 0.05
statistical level. When considering on each attribute, it showed that the product and
process were significantly different at 0.05 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 0.05 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

ค

each attribute, it showed that the people and process were significantly different at
0.05 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 0.05 statistical level.
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กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
และอาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาชี้แนะและให้คาปรึกษาในการทาวิจัยและ
สละเวลาให้ความช่วยเหลือ แนะนา พร้อมทั้งยังตรวจสอบข้อบกพร่องและแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดต่าง
ๆ ตั้งแต่ดาเนินการ จนทาให้งานวิจัยนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาเป็น
อย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สายสุ ดา ปั้ น ตระกูล และอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ศนา มัช ฌิ มา ที่ให้ ความกรุณ าเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและช่วยแก้ไขแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ทา
ให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เสี ย สละเวลาให้ ค วามร่ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามทุ ก ท่ าน และ
ขอขอบคุณ คณะครู อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้ าที่ประจาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ปีการศึกษา 2559 ทุกคน และบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้การ
ช่วยเหลือ แนะนา และเป็นกาลังใจเสมอมา
ท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด ผู้วิจัยขอกราบพระคุณ คุณพ่อ ชาติชาย ดาบทอง คุณแม่มาลัยวรรณ
ดาบทอง คุณแม่อานวย อนุจร และคุณแม่ศศิภัทรา ปิจเปิร์ส ผู้ซึ่งเป็นกาลังใจและให้การสนับสนุนแก่
ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งญาติพี่ น้องที่ให้ความช่วยเหลือคณะผู้วิจัยด้วยดีตลอด
คณะผู้วิจัย
4 พฤษภาคม 2562
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาแบบสอบถามการวิจัย
แสดงค่าทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Cronbach’s Alpha)
แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ
แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านชั้นปี
แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านคณะ
แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล (People)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนก
ตามเพศ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่ งเสริ ม การบริ การของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามชั้นปี
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แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา
(Price) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สถานที่ (Place) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
(People) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตาม
ชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม
จาแนกตามชั้นปี
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา
(Price) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สถานที่ (Place) จาแนกตามคณะ
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แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
(People) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
(People) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม
จาแนกตามคณะ
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา
(Price) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สถานที่ (Place) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
ด้านบุคคล (People) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
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แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
การศึกษาเป็ น สิ่งสาคัญ เป็ นพื้นฐานที่จะพัฒ นาสังคมให้ส มาชิกในสั งคมมีคุณ ภาพ ความรู้
ความสามารถ และคุณ ธรรม กล่าวคือ การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างจิตสานึกในการเป็นมนุษย์
เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ สู่ บุ ค คล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ที่กล่าวถึง
นิยามการศึกษาในมาตรา 4 ไว้ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ด้วยการจัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ให้
เกื้อหนุนบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 2)
อีกทั้งการจัดรูปแบบการศึกษานั้ นมี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ได้จาก
หลายช่องทางโดย ไม่จ ากัดแค่เพี ยงในห้ องเรียนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นสื่อในรูปแบบดิจิทัล และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เป็ นการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นเรียนรู้ตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดของ
ตนเอง แสวงหาแหล่ งเรี ย นรู้ เลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ในส่ ว นนี้ คื อ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ที่
กล่าวถึงระบบการศึกษาใน มาตรา 15 ไว้ว่า การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบนั้นจะมีการกาหนดเงื่อนไข
ของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน ได้แก่ วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมิน
การศึกษาของผู้เรียน ในขณะที่การศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่นมากกว่าเนื่องจากมีการคานึงถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม เป็นหลักแล้วจึงกาหนดรูปแบบ วิธีการจัดการ
เรียน วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไข
สาคัญของการสาเร็จการศึกษา และรูปแบบการเรียนแบบสุดท้ายคือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น
รูปแบบการศึกษาที่มีความเป็นอิสระ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 9 - 10)
จากบริ บ ทข้ างต้ น ที่ ได้ ก ล่ าวมาจะพบว่าการเรีย นรู้ ของผู้ เรีย นจะพั ฒ นาได้ อย่ างรวดเร็ ว
จาเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือรองรับ แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าแหล่งสารสนเทศที่สาคัญใน
ปัจจุบันอยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine)
แต่สารสนเทศเหล่านั้นก็มีข้อจากัดอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดการและให้การ
ยอมรับเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ประเภทต่า ง ๆ โดยเฉพาะห้องสมุดได้รวบรวมสื่อที่ผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีการรวบรวมและ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อีกทั้งห้องสมุดยังมีการจัดหมวดหมู่ให้กับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึง
สื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมซึ่งตรงกับการศึกษาตลอดชีวิตที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตามความ
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สนใจ ประเทศไทยก็เล็งเห็นความสาคัญของแหล่งรวบรวมความรู้จึงได้มีการกาหนดแหล่งเรี ยนรู้ไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) มาตรา 25 ไว้
ว่า รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 15)
อย่ างที่ทราบกัน ดีว่าผู้ใช้บ ริการห้ องสมุดมีจานวนลดน้ อยลงเนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว ไม่จากัดเวลา และสถานที่ ผ่านโปรแกรม
ค้นหาบนอิน เทอร์เน็ ต เป็ นปั จจัยสาคัญที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ของผู้ ใช้บริการ
ห้องสมุด ทาให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีทางเลือกและมีแนวโน้มว่าจานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดจะลดลง
เรื่อย ๆ แต่หากมองย้อนกลับไปห้องสมุดในประเทศมีผู้ใช้บริการน้อยอยู่เป็นทุนเดิม ด้วยปัจจัยหลัก ๆ
สามประการคือ ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจหรือการสนับสนุนเท่าที่ควร ความไม่นิยมอ่านหนังสือของ
คนไทย และห้องสมุดบางแห่งไม่มีงบประมาณรวมไปถึงทรัพยากรหรือบุคลากรทาให้ ความก้าวหน้า
หรือความพร้อมนั้นมีน้อย ผู้ใช้จึงเลือกที่จะใช้อินเทอร์เน็ตแทนที่จะเข้าใช้บริการห้องสมุด สอดคล้อง
กับแนวโน้มของห้องสมุด (2554: ออนไลน์) ซึ่งเป็นบทความหนึ่งบนเว็บไซต์ของ สวทช. ที่ได้กล่าวว่า
ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นผู้กาหนดความต้องการและผลักดันให้ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เนื้อที่ที่ใช้
ในการจั ดเก็บ โดยเฉพาะสื่ อประเภทสิ่ งพิ มพ์ เป็น ประเด็นที่ กล่ าวถึงอย่างมากโดยยกตัว อย่างจาก
หอสมุดแห่งชาติว่าไม่สามารถรองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้ทั้งหมดอีกต่อไป และแนวโน้มของงบประมาณที่ลด
น้อยลง
สถานการณ์ปัจจุบันบังคับให้บทบาทห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยน ผู้บริหารและตัวบรรณารักษ์
เองต้องมีความตื่นตัวและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยห้องสมุดปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ให้บริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดยุคใหม่ การบริการต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมีความทันสมัย มีทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่าง
ของผู้ ใช้บ ริก ารห้ อ งสมุ ด อี กทั้งต้องพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ อานวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้
นอกจากนี้ยังต้องนาแนวการตลาดบริการมาใช้ในการส่งเสริมการบริการห้องสมุด ต้องปรับตัวและมี
ความรู้ทางด้านการตลาดบริก ารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับ
ห้องสมุดจากที่เป็นแหล่งวิชาการล้วน ๆ เป็นแหล่งที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ให้เปลี่ยนไป
ในรูปแบบที่ผู้ใช้เกิดความรู้สึกว่าการได้เข้าไปใช้ห้องสมุดได้รับความรู้และความบันเทิง ซึ่งการพัฒนา
บริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต้องยึดความ พึงพอใจของผู้ใช้เป็น
ส าคั ญ จะช่ ว ยให้ รู้ ถึ งความจ าเป็ น และความเข้ าใจความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก ารมากยิ่ งขึ้ น การ
บริหารงานห้องสมุดในอนาคตจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และการ
บริการสารสนเทศจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดมาก
ที่สุด
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อ
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นาผลจาการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการและรูปแบบการให้บริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาแนกตามเพศ ชั้นปี คณะวิชา และเกรด
เฉลี่ยสะสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาผลจาการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. นาผลจากการวิจัยไปใช้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้กาหนดขอบเขตสาขาวิชาที่สังกัดอยู่ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตกรุงเทพมหานครมา 8 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น โดยทาการเลือกนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่อยู่ภายในบริเวณสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่เคยใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาแล้ว โดย
ประชากรนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีจานวนทั้งสิ้น 10,327 คน เมื่อใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ จึงได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
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ตัวแปรในงานวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อนนามาใช้การการ
พิจารณา ดังนี้
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ชั้นปี คณะวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม
ตัวแปรตาม การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริก ารเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่ อส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
แตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่ อส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
แตกต่างกัน
4. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แตกต่างกัน
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ หมายถึง แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการ
ทางตลาดหรือแบบแผนที่เกี่ยวกับการดาเนิน งานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศ เป็น
แนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้หลักส่วนประสมทาง
การตลาด
การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการกระทาที่ที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้
บริการ
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ในที่นี้จะใช้ 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา
(Price) สถานที่ (Place) การส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) บุ ค ลากร (People) กระบวนการ
(Process) และหลั ก ฐานทางกายภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ก ารสารสนเทศห้ อ งสมุ ด (Physical
Evidence)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น
เพศ
ชั้นปี
คณะวิชา
เกรดเฉลี่ยสะสม

ตัวแปรตาม
การใช้ กลยุท ธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านสถานที่ (Place)
4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านกระบวนการ (Process)
7. ด้ านหลั ก ฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาสาระส าคั ญ ของเอกสารเพื่ อ เป็ น แนวทางพื้ น ฐานในการศึก ษาค้ น คว้า ซึ่ ง
สามารถสรุปประเด็นสาคัญต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
4. กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับห้องสมุดและงานบริการสารสนเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
การตลาดมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ใน
สังคม ทาให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษย์แต่ละคน สามารถประกอบ อาชีพที่
ตนเองถนั ดและได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ล ะบุ คคลได้ อย่างเต็มกาลั งความสามารถ และ
การตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ
เนื่องจากการตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาหาสิ่ง แปลกใหม่ มาสนองความ ต้องการ
ของตลาดและสังคม ทาให้ผู้บริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้หลายทางและ ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค จึงมีผลทาให้เกิด การจ้างงาน
เกิดรายได้กับแรงงาน และธุรกิจ ทาให้ประชาชน มีกาลังการซื้อ และสามารถสนอง ความต้องการใน
การบริโภค ซึ่งทาให้ มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช (2544: 2) ได้ให้นิยามและความหมายของ
“การตลาด” ไว้หลายประการด้วยกัน เช่น กระบวนการธุรกิจในการทาให้เกิดการซื้อขายและนาความ
พอใจสู งสุ ด มาสู่ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โภค หรือ กระบวนการดาเนิ น การธุรกิ จที่ กาหนดขึ้น เพื่ อ วางแผน
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา ส่งเสริมการขายและการจัดจาหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ
วิมล จิโรจพันธุ์ และ อุดม เชยกีวงศ์ (2538: 4) กล่าวว่าความหมายของการตลาดที่เป็นการ
ยอมรั บ กัน ทั่ ว ไป และถื อเป็ น ความหมายมาตรฐาน คือ ความหมายของการตลาดที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คือ “การตลาด หมายถึง การกระทาทาง
ธุรกิจที่ทาให้สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ”
คาจากัดความของการตลาดตามที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กาหนดไว้
ได้รวมถึงการตลาดบริการ คือ การตลาดสินค้าที่ไม่มีตัวตน ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าประเภทนี้จะถูก
บริโภคโดยทันที เช่น การแสดง ที่พัก หรือยานพาหนะโดยสาร เป็นต้น การตลาดบริ การนับวันจะมี
ความจาเป็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายบริการการท่องเที่ยว โรงละคร หรือบริการลดความอ้วน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าแต่ละประเภทมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อคิดออกมาเป็นตัวเงินแล้วจะเห็นว่า
ผู้บริโภคได้ใช้เงิน ไปกับสินค้าที่ไม่มีตัวตนนี้เป็นจานวนมาก
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ความหมายของการตลาดดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว นั้น ยังรวมไปถึงตลาดการเงิน การบริการ
ทางด้านการเงิน และการประกันภัยอีกด้วย ธนาคารนับว่าเป็นผู้ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับตลาดบริการ
มาก และธนาคารบางแห่งถึงกับมีฝ่ายการตลาดของตนเองอีกด้วย ธนาคารโดยทั่วไปมักใช้เทคนิคที่
ทันสมัยเพื่อชักจูงให้ลูกค้าเปิดบัญชี โดยมุ่งหวังยืมเงินจากลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยต่าและให้กู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
อรทั ย เลิ ศ วรรณวิ ท ย์ (2553: 232 - 238) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ส่ ว นผสมการตลาดบริ ก ารจาก
ลักษณะเฉพาะของการบริการส่งผลให้ส่วนผสมการตลาดหรือ 4P’s ไม่เพียงพอต่อการจัดการ ตลาด
สาหรับธุรกิจบริการ ดังนั้น pull and bitner 1981 ได้เสนอส่วนผสมการตลาดบริการโดยเพิ่มเป็น
7P’s ประกอบด้ว ย ผลิ ตภั ณ ฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริมการตลาด
บุคลากร การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความจาเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ข ายผลิตภัณฑ์ นักการ
ตลาดจะต้องวิเคราะห์คุณประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน จากนั้น
สามารถเพิ่มคุณค่าได้โดยการเป็น สร้างบริการเสริมหรือการพัฒ นาให้บริการนั้นเป็นธุรกิจหลัก ซึ่ง
บริการที่นาเสนอไม่ว่าจะเป็นบริการเสริมหรือการบริการหลักจะต้อ งมีการเทียบเคียงกับคู่แข่งขันใน
ตลาดและผลประโยชน์ในมุมมองของลูกค้า การรับประกันคุณภาพบริการเป็นการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาว
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็น ต่อการจ่ายเพื่ อให้ ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ หมายถึ ง คุ ณ ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในรู ป ตั ว เงิน ราคาเป็ น ต้ น ทุ น ของลู ก ค้ า ผู้ บ ริ โ ภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อ ในกรณีของบริการซึ่งไม่มีตัวตนตามวัดคุณค่าจึงเป็นลักษณะนามประธรรมมากกว่าสินค้า
ที่มีตั วตนจั บ ต้องได้ และง่ายต่ อ การเปรียบเที ยบทางด้านคุณ ลั ก ษณะ ดั งนั้น ในการกาหนดราคา
สาหรับธุรกิจบริการจึงมักใช้การตั้งราคาตามระดับคุณค่าที่ผู้ใช้บริการประเมิน ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของ
การประเมินระดับความพึงพอใจหรือการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับการรับรู้จริงที่ผู้ใช้บริการ
ได้รับ
3. การจัดจาหน่าย (Place) คือโครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม
ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง
การคลังสิน ค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง แต่สาหรับบริการซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ ช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับการบริการจึงเป็นในรูปแบบของการตอบคาถามที่ว่า ควร
ตั้งจุ ดบริการที่ไหน (Where and Location) ควรให้ บ ริการเมื่อไหร่ (When and Time) และควร
ให้บริการอย่างไร (How)
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความ
ทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อหรือเป็น
การติ ดต่ อสื่ อ สารเกี่ย วกับ ข้ อมู ล ระหว่างผู้ ขายและผู้ ซื้อ หรือเป็ นการติ ดต่อ สื่ อ สารเกี่ยวกับ ข้ อมู ล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย
(Personal Selling) ทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใ ช้คน (Nonperson Selling) เครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภทองค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC)
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
การส่งเสริมการตลาดมีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจบริการ เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน
การสื่ อสารให้ ผู้ รั บ บริการสามารถรับรู้และสามารถสั มผั ส ได้ซึ่งเป็ นเรื่องที่ ท้าทาย นอกจากนี้การ
ส่ ง เสริ ม การขายถู ก น ามาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อในการบริ ห ารจั ด การระดั บ อุ ป สงค์ (Demand
Management) ในธุร กิจ บริการเนื่ องจากระดับ ความผั นผวนของระดับความต้องการที่มีระดับสู ง
ตัวอย่างเช่น การให้ส่วนลดสาหรับผู้ที่จองห้องพักล่วงหน้า การให้บริการเสริมในช่วงที่ผู้รับบริการน้อย
5. บุ คลากร (People) หรือพนักงาน ต้อ งอาศัยการคัดเลือก การอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้ กับ ลู กค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันพนักงานต้องมีความสามารถมี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถ
สร้างค่านิยมให้กับองค์กร บุคลากร ถึงเป็นวั ตถุดิบที่มีความสาคัญในการสร้างคุณภาพในการบริการ
เนื่ องจากการบริ ก ารที่ จ ะเกิ ดขึ้ น เมื่ อผู้ ให้ บ ริการและผู้ รับ บริการมาอยู่ในจุด ที่ ส่ งมอบการบริก าร
บุ ค ลากรจะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร (Customer
Relationship) นอกจากนี้ คุณ ลั กษณะของบุคลากรยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาพลั กษณ์ ของ
องค์กรและยังสามารถสร้างระดับความเชื่อถือขององค์กรในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย
6. การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งเดียวที่มีตัวตนที่ผู้รับบริการสามารถสั มผัสได้ และผู้ให้บริการสามารถ
ควบคุมได้ ไม่เหมือนบุคลากรที่ถึงแม้จะสัมผัสได้แต่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นลักษณะทางกายภาพ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสื่อสารคุณค่า ภาพลักษณ์ และสร้างความคาดหวังของธุรกิจบริการ
ให้ กับ ผู้รับ บริการ ลั กษณะทางกายภาพ หมายรวมถึง ตึ ก สภาพแวดล้อมพื้นที่การให้บริการ การ
ตกแต่งภายใน เครื่องเรือนที่ใช้ การแต่งตัวของผู้ที่ปรากฏตัวในสถานที่ให้บริการ เสียงเพลง กลิ่น แสง
ไฟและสิ่งที่มีตัวตนอื่น ๆ ที่ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้
7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้ร วดเร็วและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) นักการตลาดจะต้องกาหนดกระบวนการและ
ขั้ น ตอนในการให้ บ ริ ก าร การแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และการติ ด ตามการให้ บ ริ ก าร นอกจากนี้
กระบวนการยังหมายรวมถึง การกาหนดขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการจากบริการหนึ่งไปยังอีก
บริการหนึ่งอย่างเป็นระบบจนครบขั้นตอนการให้บริการโดยจะต้องสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ
น้อยที่สุด พิมพ์เขียวการบริการหรือ Service blueprint เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาโดย Lynn
Shostack ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการส่งมอบบริการโดย
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แบ่ งเป็ น 3 ส่ว น ได้แก่ ส่วนที่ส ามารถมองเห็ นได้ ส่ วนที่มีการปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริการและ
ผู้รับบริการ และส่วนที่เป็นเบื้องหลังหรือไม่สามารถมองเห็นได้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่าบริการไว้ว่าการปฏิบัติ
รับใช้ให้ความสะดวกต่าง ๆ
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (2010) ได้ให้ความหมายของคาว่าบริการไว้ว่าบริการคือ
กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ถูกเสนอขายหรือจัดไว้ให้ซึ่งและเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547: 14) กล่าวว่า บริการ (Service) คือการกระทา พฤติกรรม
หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ศุภวรรณ อภิชาตไตรสรณ์ (2559: 2) กล่าวว่า การบริการหมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
กระบวนการในการอานวยความสะดวกที่อาศัยการจัดการอย่างเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
โดยมุ่งผลประโยชน์ให้เกิดความพึงพอใจซึ่งการบริการไม่สามารถจับต้องได้และไม่ก่อให้เกิดความเป็น
เจ้าของ
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. (2551: 13 - 16) การบริการ (Service) ในความหมายทั่วไปคือ การ
ให้ความช่วยเหลือ หรือดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย กล่าว
ไว้ว่า “การบริการหมายถึง การที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ขายให้การช่วยเหลือหรือดาเนินการเพื่อประโยชน์
ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว อาจเกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น”
กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับห้องสมุดและงานบริการสารสนเทศ
วิ ภ าวิ น น้ าทิ พ ย์ (2548: 3) ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ สารสนเทศเป็ น อาวุ ธ ส าคั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ เป็นเสมือนเข็มทิศขององค์กรที่มุงไปสู่จุดหมาย และ
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันองค์กรสมัยใหม่จาเป็นต้องสร้างความโดเด่นเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ความสามารถขององค์กรในการเสร้าง
ผลงานเหนือองค์การอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชั้นนา จาเป็นต้องมีความสามารถการพัฒ นา
องค์กรอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency)
2. การเพิ่มคุณภาพ (Quality)
3. นวัตกรรม หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ (Innovation)
4. การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Responsiveness to
customer)
อดุล ย์ จาตุร งคกุ ล (2545: 8) กลยุท ธ์เป็ น ค าที่ ใช้กั น เฟ้ อ ในวงการธุรกิ จและองค์ก ารอื่ น
จนกระทั่งมันมีคาจากัดความและความหมายมากมาย

10

กลยุ ท ธ์ (strategy) Mary Coulter ให้ ค านิ ย ามของกลยุ ท ธ์ ว่ า เป็ น การตั ด สิ น ใจและ
ปฏิบัติการที่มุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับความชานาญและทรัพยากรของบริษัท ท่ ามกลาง การมี
โอกาส และภัยมากมาย ในสิ่งแวดล้อมขณะนั้น และ Graeme Drummond ให้นิยาม ของกลยุทธ์ว่า
เป็น เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจ ครั้งสาคัญที่กระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของธุรกิจในระยะยาว
การพัฒนาห้องสมุดและสารสนเทศ
วิภาวิน น้าทิพย์ (2548: 124) ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ ห้องสมุดยุคใหม่มีพัฒนาการมา
หลายยุค ตั้งแต่ยุคแรกของนวัตกรรมหนังสือหรือหนังสือพิมพ์มาเป็นยุคที่ห้องสมุดมีสื่อโสตทัศน์ เพิ่ม
ขึ้นมาในห้องสมุดนอกเหนือจากหนังสือจนถึงปัจจุบันคือยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการ
ดาเนิ น ชีวิตของเราแทบทุกด้านยกที่ก้าวเข้าสู่สั งคมฐานความรู้เป็นการนาความรู้ที่ได้จาก การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาทาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในสังคม
ห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่ จึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ มี ก ารจั ด การสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ มีการจัดสถานที่และบรรยากาศที่ทันสมัยมีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนและชีวิตประจาวัน การจัดการ
ระบบสารสนเทศให้อยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุดที่สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการในรูปแบบต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆดังนี้
1. บุคลากร (staff) เช่น บรรณารักษ์ เอกสารสนเทศ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2. ทรัพยากรสารสนเทศ (Stock) เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบ (System) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริการ (Service) เช่น บริการยืมคืนบริการสารนิเทศและช่วยการค้นคว้า
5. สถานที่และบรรยากาศภายใน (Space)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศรินทิพย์ จิตติสุขพงษ์ (2552: บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าพักในเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานครคือ
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าพักในเขตบาง
แค จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าพักในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานครและเพื่อเปรียบเทียบถึง
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
บริการของผู้เช่าพักในเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานครประชากรสาหรับการทาการศึกษาครั้งนี้คือผู้
เช่าพักอพาร์ทเม้น ท์ในแขวงบางแคเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ ด้วยข้อมูลสถิติค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่างใช้ค่าการทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างเป็ น รายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี Scheffe’ โดยใช้ โปรแกรม
SPSS/PC for windows version 13 ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลของผู้เช่าพักอาศัยที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพ
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เป็ น พนั กงานเอกชน / ลู กจ้ าง มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีปัจจัยการตลาด
บริการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์โดยรวม
1. ผู้เช่าพักอาศัยที่มีเพศแตกตางกัน จะตัดสินใจเช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์โดยใช้สวนประสม
ทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. ผู้เช่าพักอาศัยที่มีอายุแตกต่างกันจะตัดสินใจเช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์โดยใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ตั้ง ที่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. ผู้เช่าพักอาศัยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะตัดสินใจเช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์โดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4. ผู้เช่าพักอาศัยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะตัดสินใจเช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์โดยใช้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ตั้ง ที่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5. ผู้ เช่าพักอาศัยที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะตัดสินใจเช่าพัก อาศัยอพาร์ทเม้นท์ โดยใช้ส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ตั้งที่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
6. ผู้เช่าพักอาศัย ที่มีรายได้แตกต่างกัน จะตัดสิ นใจเช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์โดยใช้ส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกั น ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาดด้านห้องพักด้านสถาน
ที่ตั้งด้านกระบวนการและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ0.05
7. ผู้เช่าพักอาศัยที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน จะตัดสินใจเช่าพักอาศัยอพาร์ท
เม้นท์ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่ างกัน ยกเว้นส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคลากรและด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นภา มิ่งนัน (2556: บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาด และความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง
คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2555 และเป็นนักศึกษาที่ใช้บริการสารสนเทศในสานักวิทยบริการจานวน 385 คน โดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยใช้สถิติจากการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้า นหลักฐานทางกายภาพ ต้องการให้ปรับปรุงและดูแลความ
สะอาด และความเป็นระเบียบของพื้นที่ให้บริการสารสนเทศ ลาดับรองลงมาคือ ด้านราคาต้องการให้
ลดอั ต ราค่ าปรั บ หนั ง สื อ ด้ านบุ ค คล ต้ อ งการให้ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะและมี ค วามสามารถ
ช่วยเหลือการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านสถานที่ ต้องการให้ที่ตั้งของห้องสมุดสามารถเข้าใช้ได้
สะดวก ด้านกระบวนการต้องการให้ห้องสมุดมีสื่อแสดงขั้นตอนการใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ด้าน
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งการให้ เพิ่ ม จ านวนการยื ม หนั ง สื อ และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดต้ อ งการให้
ประชาสัมพันธ์ แนะนาบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
ความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ ตั้งเคาเตอร์บริการยืม -คืน ลาดับรองลงมาคือ ด้าน
วัส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ พึ งพอใจที่ นั่ งอ่ านหนั งสื อ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ระเบี ย บ ด้ า นทรัพ ยากร
สารสนเทศ พึงพอใจจานวนหนังสือภาษาไทย ด้านบริการสารสนเทศพึ่งพอใจบริการยืมหนังสือด้วย
ตนเองและด้านบุคลากร พึงพอใจจานวนบุคลากรที่ให้บริการ
ข้อเสนอแนะการนากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในการปรับปรุง การบริการสารสนเทศ คือ
ควรเพิ่มหนังสือเฉพาะสาขาวิชาให้มากขึ้น ควรขยายเวลาการเปิด -ปิด ให้บริการ และควรเปิดเพลง
บรรเลงคลอเบาๆ เพื่อการผ่อนคลาย
ภาษิณี ปานน้อย (2553: บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพการบริการ
สารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริการสารสนเทศ
เชิงรุกของห้องสมุดมหาวิท ยาลัยของรัฐประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของรัฐจานวน 24 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยายได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ของรัฐ จ านวน 10 คนทราบว่ามี ก ารระบุ ก ารบริก าร
สารสนเทศเชิงรุกไว้ในประกาศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 และมีผู้บริหารที่เคย
อ่านบทความงานวิจัยเกี่ยวกับบริการสารสนเทศเชิงรุกจานวน 22 คนห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
คลัง 24 แห่งมีการระบุการบริการสารสนเทศเชิงรุกไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือนโยบายของห้องสมุด
และวัตถุประสงค์ในการบริการสารสนเทศเชิง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐคือเพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
จานวนผู้ใช้บริการ
2. สภาพการบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีการปฏิ บัติมากในแต่ละ
ด้านพบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือมีการดาเนินการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้และมีฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยห้องสมุด (2) ด้านบริการ (Service)
คือการบริการยืมต่อ renew ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์และบริการช่วยเหลื อการวิจัย (3) ด้านราคา
(Price) คือการกาหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ สาหรับบุคคลภายนอกเข้ากับสมาชิกและมีการยืดหยุ่น
อัตราค่าปรับโดยคิดไม่เกินราคาจริงของทรัพยากรสารสนเทศ (4) ด้านสถานที่ (Place) คือที่ตั้งของ
ห้องสมุดสามารถเข้าใช้ได้สะดวกและจัดให้มีช่องทางในการสื่อ สารกับผู้ใช้หลายช่องทาง (5)ด้านการ
ส่งเสริมการใช้ (Promotion) คือมีการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดให้มีความทันสมัยและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของห้ องสมุดผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ (6) ด้านบุคคล (People) คือจัดกิจกรรมพัฒ นา
บุคลากรห้ องสมุดประจาปี และพัฒ นาทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง (7) ด้านสภาพทางกายภาพ (Physical) คือจัดมุมโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์มีการตกแต่ง
สถานที่ให้สวยงามและมีที่นั่งโซฟาให้บริการและ (8) ด้านกระบวนการ process คือตัดลดขั้นตอน
หรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริการสารสนเทศเชิงรุกพบว่าปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการและด้านผู้ใช้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผู้บริหารและด้านพนักงานผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารเพื่ อ ส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดดังนี้
1.
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
4.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โดยประชากรมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 10,323 คน ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ในการหาจานวนประชากร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 ตามสูตรดังนี้
𝑛=

𝑛
1+𝑛(𝑛)2

=
=
=
=
=

n

≈

10,323
1+10,323(.05)2
10,323
1+10,323(.0025)
10,323
1+25.8075
10,323
26.8075

385.07
385 คน
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ตารางที่ 3.1 : ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาแบบสอบถามการวิจัย
สาขาวิชา
ประชากรทั้งหมด (คน)
กลุ่มตัวอย่าง (คน)
คณะครุศาสตร์
874
33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,461
54
คณะวิทยาการจัดการ
2,756
103
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,405
53
คณะพยาบาลศาสตร์
332
12
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
1,367
51
โรงเรียนการเรือน
1,368
51
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
760
28
รวมทั้งหมด
10,323
385
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างเครื่องมือดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี คณะวิช า และเกรดเฉลี่ ย
สะสม เพื่อใช้หาความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบคาถามหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก่
1. เพศ
เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ
Nominal scale
2. ชั้นปี
เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท เรียงลาดับ
Ordinal scale
3. คณะวิชา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ
Nominal scale
4. เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท เรียงลาดับ
Ordinal
scale
ส่วนที่ 2 สอบถามเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการ
ทาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process)
และด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ
5
คะแนน
มีความคิดด้วยเห็นมาก
เท่ากับ
4
คะแนน
มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ
3
คะแนน
มีความคิดเห็นด้วยน้อย
เท่ากับ
2
คะแนน
มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ
1
คะแนน
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เกณฑ์ การประเมิน ค่าเฉลี่ ยที่ ได้ จากการทาแบบสอบถาม ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ ป ระเภท
Rating Scale 5 ระดับ ซึ่งใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและแปลความหมายตามเกณฑ์
ได้ดังต่อไปนี้
ค่าสูงสุด − ค่าต่าสุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
จานวนชั้น
5−1
=
5
= 0.8
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.21 – 5.00 ความหมาย
มีความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.41 – 4.00 ความหมาย
มีความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.61 – 3.40 ความหมาย
มีความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.81 – 2.60 ความหมาย
มีความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 1.80 ความหมาย
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
นามาวิเคราะห์โดยการสังเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อหาความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันแล้วนามาหาความถี่
เพื่อนามาประกอบการอภิปรายผล
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการทา
วิจัยซึ่งได้นาเนินการสร้างดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ลักษณะ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และวิธีการเขียนแบบสอบถาม
จาก นภา มิ่งนัน (2556: 84 - 91) แล้วนามาสร้างเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถามการวิจัย
3. ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รวบรวมเนื้อหา ข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ใช้มาเป็นแนวทางในงานวิจัย
4. นาแบบสอบถามปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. นาแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา
มัชฌิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม์
ตานานจิตร ตรวจสอบความถูกต้อง และได้ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามผู้เชี่ยวชาญแล้ว
6. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วไปตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร (Try - out)
โดยผู้วิจัย จะน าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ราย ซึ่งสถิติที่ใช้ห า
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คุณภาพของแบบสอบถามเพื่อนามาคานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability of test)
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ของแอลฟ่า (α Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3.2 : แสดงค่ าทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของตั ว แปร โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
(Cronbach’s Alpha)
ค่า Cronbach’s
รายการ
จานวนรายการ
Alpha
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4 ข้อ
0.872
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
3 ข้อ
0.831
3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place)
5 ข้อ
0.606
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
6 ข้อ
0.863
5. กลยุทธ์ด้านบุคคล (People)
4 ข้อ
0.837
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)
3 ข้อ
0.832
7. กลยุ ท ธ์ด้ านหลั ก ฐานทางกายภาพ (Physical
6 ข้อ
0.818
Evidence)
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการ
ของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
31 ข้อ
0.943
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากตารางที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่า
0.943 และค่าของทุกกลุ่ มตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.60 แสดงว่าสามารถนาข้อมูล เหล่ านี้ ไปทดสอบ
สมมติฐานและนาไปใช้ในกระบวนการวิจัยต่อไปได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการทาดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อนาหนังสือที่ได้ไปทาการติดต่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณะผู้วิจัย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอบ
แบบสอบถามพร้อมให้คาแนะนาในการตอบแบบสอบถามด้วยตัวของผู้ทาวิจัยเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้กลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นจึงนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS: Statistic
Package for Social Sciences)
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถามมารวบรวมในโปรแกรม Excel เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
หลังจากนั้นจึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS
: Statistic Package for Social Sciences) เพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
แยกการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
1.1 วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมานใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1. การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t - test (Independent t - test) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ
2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way analysis of variance
(One – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ ชั้นปี
คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารเพื่ อ ส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ชุด โดย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกีย่ วกับสถานภาพของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตัว
แปร เพศ ชั้นปี คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม ทาการเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธีการแจกแจงความถี่
และร้อยละ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 : แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
เพศชาย
84
21.80
เพศหญิง
301
78.20
รวมทั้งหมด
385
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน มีเพศหญิง จานวน 301 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.20 และมีเพศชาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80
ตารางที่ 4.2 : แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านชั้นปี
ชัน้ ปี
จานวน
ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1
99
25.70
ชั้นปีที่ 2
66
17.20
ชั้นปีที่ 3
196
50.90
ชั้นปีที่ 4
24
6.20
รวมทั้งหมด
385
100.00
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ซึ่งมีจานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ ชั้นปีที่1 จานวน 99 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 25.70 รองลงมาอั น ดับ ที่ ส าม ได้แก่ ชั้ น ปีที่ 2 จ านวน 66 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 17.10
ลาดับสุดท้ายได้แก่ ชั้นปีที่ 4 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20
ตารางที่ 4.3 : แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านคณะ
คณะ
จานวน
ร้อยละ
คณะครุศาสตร์
33
8.60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
14.00
คณะวิทยาการจัดการ
103
26.80
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53
13.80
คณะพยาบาลศาสตร์
12
3.10
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
51
13.20
โรงเรียนการเรือน
51
13.30
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
28
7.30
รวมทั้งหมด
385
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่
ในคณะวิทยาการจัดการ จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาอันดับที่สาม ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ13.80 รองมาอันดับที่สี่ ได้แก่ โรงเรียน
การเรือน จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จานวน
51 คิดเป็นร้อยละ 13.30 รองลงมาอันดับที่ห้า ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ
8.60 รองลงมาอันดับที่หก ได้แก่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
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ตารางที่ 4.4 : แสดงค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 2.00
3
0.80
2.00 – 2.49
35
9.10
2.50 – 2.99
149
38.70
3.00 – 3.49
179
46.50
3.50 ขึ้นไป
19
4.90
รวมทั้งหมด
385
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่
3.00-3.49 จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ 2.50-2.99 จานวน
149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 รองลงมาอันดับที่สาม ได้แก่ 2.00-2.49 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.10 รองลงมาอัน ดับ ที่ สี่ ได้ แก่ 3.50 ขั้น ไป จ านวน 19 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 4.90 และอัน ดั บ
สุดท้าย ได้แก่ ต่ากว่า 2.00 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4.5 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
̅
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝐗
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.81
0.61
มาก
เพิ่ ม จ า น ว น ก า ร ยื ม – คื น ท รั พ ย า ก ร
3.82
0.77
มาก
2
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ขยายระยะเวลาการยื ม – คื น ทรั พ ยากร
3.94
0.78
มาก
1
สารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม
3.74
0.83
มาก
4
ห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
จั ด อบรมการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ที่
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารเทคโนโลยี บ อกรั บ เป็ น 3.75
0.83
มาก
3
สมาชิก
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จากตารางที่ 4.5 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมเท่ากับ
0.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย คือ ขยายระยะเวลาการยืม – คืน ทรัพ ยากรสารสนเทศ ซึ่งมีระดั บความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.51 เพิ่ม
จานวนการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 3.82 และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ า กั บ 0.77 จั ด อบรมการสื บ ค้ น
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สานักวิทยบริการเทคโนโลยีบอกรับเป็นสมาชิก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.83 จัดอบรมการสืบค้น
สารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัต โนมัติ Matrix มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 3.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.83
ตารางที่ 4.6 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price)
กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
ด้านราคา (Price)
4.02
0.84
มาก
ลดอัตราค่าปรับหนังสือน้อยกว่า 5 บาท /
3.88
1.05
มาก
3
เล่ม / วัน
ลดอัตราค่าปรับโสตทัศนวัสดุน้อยกว่า 5 บาท
3.89
1.03
มาก
2
/ แผ่น / วัน
ลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็นแผ่นละ 0.5
4.29
0.90
มาก
1
สตางค์ ตั้งแต่แผ่นแรก
จากตารางที่ 4.6 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Price) มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.84
และเมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็ น ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็นแผ่นละ 0.5 สตางค์ ตั้งแต่แผ่นแรก ซึ่งมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ
0.90 ลดอัตราค่าปรับโสตทัศนวัสดุน้อยกว่า 5 บาท / แผ่น / วัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 1.03 ลดอัตราค่าปรับหนังสือ
น้อยกว่า 5 บาท / เล่ม / วัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.88 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 1.05
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ตารางที่ 4.7 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place)
กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place)
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
ด้านสถานที่ (Place)
3.86
0.64
มาก
ที่ตั้งของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
3.97
0.76
มาก
1
สารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้สะดวก
ป้ายแสดงเวลาเปิด – ปิดสานักวิทยบริการ
3.95
0.84
มาก
2
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความชัดเจน
ป้ายแสดงหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมี
3.81
0.91
มาก
4
ความชัดเจน
เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับสานักวิทยบริการ
3.90
0.90
มาก
3
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
จานวนที่นั่งในการอ่านหนังสือเพียงพอ
3.66
1.09
มาก
5
จากตารางที่ 4.7 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ
0.64 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย คือ ที่ตั้งของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้
สะดวก ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.76 ป้ายแสดงเวลาเปิด – ปิดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ชัดเจน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ ากั บ 0.84 เพิ่ ม ช่อ งทางในการติ ดต่ อ กับ ส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพียงพอ มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.90 ป้ายแสดงหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมีความชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.91 จานวนที่นั่งใน
การอ่ านหนั งสื อ เพี ย งพอ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยโดยรวม 3.66 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 1.09

24

ตารางที่ 4.8 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
(Promotion)
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3.65
0.67
มาก
การจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการบริการ
3.66
0.76
มาก
2
สารสนเทศมีความเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์แนะนาการบริการ
3.62
0.86
มาก
4
สารสนเทศบนเว็บไซต์มีความเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศทาง
3.65
0.82
มาก
3
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความเหมาะสม
จัดทาคู่มือหรือเอกสารแนะนาบริการ
3.58
0.87
มาก
6
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น สถิติการยืม
– คืนหนังสือ และการตอบคาถามสารสนเทศ 3.61
0.93
มาก
5
เป็นต้น
จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกเดือน
3.80
1.10
มาก
1
จากตารางที่ 4.8 พบว่านั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในการใช้ กลยุ ท ธ์ด้ านส่ งเสริม การตลาด
(Promotion) มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม 3.65 และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกเดือน ซึ่งมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่า กับ
1.10 การจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการบริการสารสนเทศมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น
อยู่ ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 3.66 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ ากั บ 0.76 การ
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น
อยู่ ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 3.65 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ ากั บ 0.82 การ
ประชาสัมพันธ์แนะนาการบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.86 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เช่น สถิติการยืม – คืนหนังสือ และการตอบคาถามสารสนเทศ เป็นต้น มีระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.93
จัดทาคู่มือหรือเอกสารแนะนาบริการสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวม 3.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.87
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ตารางที่ 4.9 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล (People)
กลยุทธ์ด้านบุคคล (People)
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
ด้านบุคคล (People)
3.97
0.71
มาก
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่ช่วยเหลือการ
3.92
0.84
มาก
4
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
3.95
0.84
มาก
3
สารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพเต็มใจ
4.02
0.90
มาก
1
ให้บริการ
การแต่งกายของบุคลากรที่ให้บริการ
3.99
0.82
มาก
2
สารสนเทศ
จากตารางที่ 4.9 พบว่านั กศึกษามีความคิดเห็ นในการใช้กลยุทธ์ด้านบุ คคล (People) มี
ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ ในระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ ยโดยรวม 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม
เท่ากับ 0.712 และเมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อที่ มีระดับความคิดเห็ น ในระดั บ มาก โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ พัฒ นาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพเต็มใจให้ บริการ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ
0.90 การแต่งกายของบุคลากรที่ให้บริการสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 3.99 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ ากับ 0.82 พั ฒ นาบุ คลากรให้ มีทั ก ษะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.95 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยรวม เท่ า กั บ 0.84 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะที่ ช่ ว ยเหลื อ การค้ น หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.84
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ตารางที่ 4.10 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process)
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)

𝑿̅

S.D.

ด้านกระบวนการ (Process)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ค ว รมี สื่ อ แ ส ด งขั้ น ต อ น ก ารใช้ บ ริ ก าร
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยืม - คืน
ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทต่ า ง ๆ ป้ า ย
แสดงการสื บ ค้น ทรัพ ยากรสารสนเทศ และ
ป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ควรมีการรับ ข้อเสนอแนะจากนั กศึกษาจาก
ห ล า ก ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง เช่ น จ ด ห ม า ย
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ Facebook Line แ ล ะ
Twitter เป็นต้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ควรมีบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
หลายช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Facebook Line และ Twitter เป็นต้น

3.96

0.67

มาก

4.04

0.76

มาก

1

3.92

0.82

มาก

2

3.92

0.84

มาก

3

การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นกระบวนการ
(Process) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยโดยรวม 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีสื่อ
แสดงขั้นตอนการใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่ น ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ป้ ายแสดงการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น มีระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.76
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการรั บข้อเสนอแนะจากนักศึกษาจากหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line และ Twitter เป็นต้น มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.82 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าหลายช่องทาง เช่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line และ Twitter เป็นต้น มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.84
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ตารางที่ 4.11 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)
กลยุทธ์ด้านหลักฐานทางกายภาพ
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
(Physical Evidence)
ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical
4.10
0.65
มาก
Evidence)
ดูแลความสะอาดและเป็ นระเบี ย บของพื้นที่
4.13
0.84
มาก
4
ให้บริการ
เพิ่มสัดส่วนและพื้นที่ให้บริการ
4.14
0.81
มาก
3
ตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการ
4.09
0.82
มาก
5
เพิ่ มสิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บ ริการ
เช่น ตู้น้ าดื่ม กระดาษชาระในห้องสุ ขา เป็น 4.16
0.88
มาก
2
ต้น
พื้ น ที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมควรเปิ ด เพลงบรรเลง
3.90
1.06
มาก
6
เบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่ให้บริการ เช่น
แสงสว่ า ง เสี ย งรบ กวน อุ ณ ห ภู มิ และ 4.17
0.85
มาก
1
บรรยากาศต่าง ๆ
จากตารางที่ 4.11 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.65 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่ให้บริการ
เช่น แสงสว่าง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.85 เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกใน
การให้บริการ เช่น ตู้น้าดื่ม กระดาษชาระในห้องสุขา เป็นต้นๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย โดยรวม 4.16 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.88 เพิ่ ม สั ดส่ ว นและพื้ น ที่
ให้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.81 ดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบของพื้นที่ให้บริการ มีร ะดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.84 ตกแต่งภายใน
พื้ น ที่ ให้ บ ริ ก าร มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 4.09 และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.82 พื้นที่การจัดกิจกรรมควรเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้ผ่อนคลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 1.06
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ตารางที่ 4.12 : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม
กลยุทธ์ด้านรวม
S.D. การใช้กลยุทธ์ฯ ลาดับที่
𝑿̅
ด้านรวม
3.90
0.47
มาก
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.81
0.61
มาก
6
ด้านราคา (Price)
4.02
0.84
มาก
2
ด้านสถานที่ (Place)
3.86
0.64
มาก
5
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3.65
0.67
มาก
7
ด้านบุคคล (People)
3.97
0.71
มาก
3
ด้านกระบวนการ (Process)
3.96
0.67
มาก
4
ด้ าน ห ลั ก ฐ าน ท างก าย ภ าพ (Physical
4.10
0.65
มาก
1
Evidence)
จากตารางที่ 4.12 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็ นในการใช้กลยุทธ์ด้านรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.47
และเมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อพบว่าทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็ น ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.65 ด้านราคา
(Price) ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวม 4.02 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.84 ด้านบุคคล (People) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.97 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.71 ด้านกระบวนการ (Process) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.67
ด้านสถานที่ (Place) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.86 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.64 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากับ 0.61
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน
ในส่ ว นนี้ เป็ น การทดลองสมมติ ฐ านต่ างๆที่ ได้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ทราบถึ งผลการทดสอบว่ า
สมมติฐานต่างๆนั้นมีผลอย่างไร สมมติฐานที่กาหนดไว้มีดังนี้
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่ อส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
แตกต่างกัน
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4. นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อมูลที่ 1 : นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยสวนดุสิต
แตกต่างกัน
H0: นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่แตกต่าง
กัน
H1: นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุท ธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระ
ต่อกัน (Independent t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
2 - tail Sig. (P) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.13 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
การใช้กลยุทธ์

𝑿̅

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
3.97
(Product)
กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
4.02
กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) 3.99
กลยุ ท ธ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
3.83
การตลาด (Promotion)
ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น บุ ค ค ล
4.19
(People)
กลยุ ท ธ์ ด้ า นกระบวนการ
4.12
(Process)
กลยุ ท ธ์ ด้ า นหลั ก ฐานทาง
ก า ย ภ า พ ( Physical 4.18
Evidence)
ด้านรวม
4.04
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

P

0.58

2.394

0.018*

4.02
3.82

0.82
0.63

-0.012
2.243

0.991
0.025

0.72

3.60

0.65

2.648

0.005

0.68

3.91

0.71

3.283

0.001

0.66

3.91

0.67

2.463

0.014*

0.57

4.08

0.66

1.322

0.187

0.46

3.86

0.46

3.077

0.002*

S.D.

𝑿̅

S.D.

0.69

3.77

0.91
0.66
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จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็ น เกี่ยวกับ การใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจาแนกตาม
เพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) มีระดับความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบพบว่าผู้ ใช้บริการ
ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการ
บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อมูลที่ 2 : นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แตกต่างกัน
H0: นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่แตกต่าง
กัน
H1: นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า F-sig มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมิฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะ
นาไปทดสอบความแตกต่า งเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.14 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
จาแนกตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

4.14

1.38

3.77

0.011*

ภายในกลุ่ม

381

139.55

0.37

รวม

384

143.69

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
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Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริ ก ารด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) มี ค่ า F-Prob. น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD
ตารางที่ 4.15 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี

𝑿̅
ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)

1

2

3

4

3.93

3.88

3.71

3.97

1

3.93

-

0.05

0.22*

0.04

2

3.88

-

0.17

0.09

3

3.71

-

0.26

4

3.97

-

จากตาราง 4.15 พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.22
ตารางที่ 4.16 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price) จาแนกตาม
ชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านราคา
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

4.59

1.53

2.19

0.089

ภายในกลุ่ม

381

266.80

0.70

รวม

384

271.39
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*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริก ารในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา
(Price) มีค่ า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ น คือ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ระดั บ นั ยส าคั ญ 0.05
แสดงว่า นั กศึกษาที่มีชั้น ปี ต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้าน
ราคา (Price) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place) จาแนก
ตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านสถานที่
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

0.294

0.10

0.24

0.870

ภายในกลุ่ม

381

156.55

0.41

รวม

384

156.84

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
สถานที่ (Place) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้าน
สถานที่ (Place) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) จาแนกตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านส่งเสริมการตลาด
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

1.90

0.64

1.42

0.235

ภายในกลุ่ม

381

169.86

0.45

รวม

384

171.76

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล (People) จาแนก
ตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านบุคคล
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

0.93

0.31

0.61

0.611

ภายในกลุ่ม

381

193.68

0.51

รวม

384

194.61

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
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Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
(People) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
แสดงว่า นั กศึกษาที่มีชั้น ปี ต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้าน
บุคคล (People) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process)
จาแนกตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

2.07

0.69

1.54

0.204

ภายในกลุ่ม

381

170.77

0.45

รวม

384

172.84

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในด้านกระบวนการ (Process) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.21 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) จาแนกตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านหลักฐานทางการ
ภาพ
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

3.66

1.22

2.98

0.032*

ภายในกลุ่ม

381

156.49

0.41

รวม

384

160.14

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
หลั กฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ค่ า F-Prob. น้ อ ยกว่า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ในด้ า นหลั ก ฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) แตกต่ างกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD
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ตารางที่ 4.22 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามชั้นปี
1

2

3

4

ชั้นปี

𝑿̅
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence)

4.22

4.13

4.00

4.22

1

4.22

-

0.09

0.22*

0.00

2

4.13

-

0.13

0.09

3

4.00

-

0.22

4

4.22

-

จากตาราง 4.22 พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านหลักฐานทาง
กายภาพมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.22
ตารางที่ 4.23 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม จาแนกตามชั้นปี
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านรวม
ชั้นปี

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

3

0.88

0.29

1.36

0.256

ภายในกลุ่ม

381

82.52

0.22

รวม

384

83.40

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้นปีของนักศึกษากับการแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม มี
ค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 แสดงว่ า
นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการ
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บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านรวม ไม่แตกต่าง
กัน
สมมติ ฐ านข้ อ มู ล ที่ 3 : นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นคณะต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต แตกต่างกัน
H0: นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่
แตกต่างกัน
H1: นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่ อส่ งเสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิ เสธสมมติฐ านหลั ก (H0) ก็ ต่อเมื่อค่า F-sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐ านข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมิฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะนาไป
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.24 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ท างการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
จาแนกตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

2.34

0.34

0.89

0.512

ภายในกลุ่ม

377

141.35

0.38

รวม

384

143.69

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลั ก (H0) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า
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นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริม
การบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price) จาแนกตาม
คณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านราคา
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

3.87

0.55

0.78

0.605

ภายในกลุ่ม

377

267.52

0.71

รวม

384

271.39

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price) มีค่า FProb. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่
เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการ
ของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยสวนดุสิ ต ในด้านราคา (Price) ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place) จาแนก
ตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านสถานที่
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

0.91

0.13

0.31

0.947

ภายในกลุ่ม

377

155.93

0.41

รวม

384

156.84
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*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทค โนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place) มีค่า
F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษา
ที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการ
บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านสถานที่ (Place)
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) จาแนกตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

3.54

0.51

1.13

0.342

ภายในกลุ่ม

377

168.22

0.45

รวม

384

171.76

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรับสมมติ ฐานหลั ก (H0) ที่ระดับ นัยส าคั ญ
0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.28 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล (People) จาแนก
ตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านบุคคล
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

7.812

1.12

2.25

0.030*

ภายในกลุ่ม

377

186.80

0.50

รวม

384

194.61

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล (People) มีค่า
F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษา
ที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการ
บริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ในด้ า นบุ ค คล
(People) แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
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ตารางที่ 4.29 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านบุคคล (People) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามคณะ
คณะ

ครุ
𝑿̅
ด้านบุคคล ศาสตร์
(People) 4.23

ครุศาสตร์

4.23

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4.12

วิทยาการจัดการ

3.85

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3.91

พยาบาลศาสตร์

4.13

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

4.11

การเรือน

3.85

กฎหมายและการเมือง

3.85

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยากา มนุษยศาสตร์ พยาบาล การท่องเที่ยว การ กฎหมายและ
เทคโนโลยี
รจัดการ และสังคมศาสตร์ ศาสตร์ และการบริการ เรือน การเมือง
4.12

3.85

3.91

4.13

4.11

3.85

3.85

0.11

0.38*

0.32*

0.10

0.12

0.38*

0.38*

-

0.27*

0.21

0.01

0.01

0.27*

0.27

-

0.06

0.28

0.26*

0.00

0.00

-

0.22

0.20

0.06

0.06

-

0.02

0.28

0.28

-

0.26

0.26

-

0.00
-
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จากตาราง 4.29 พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้า นบุคคล
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.38
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้า นบุคคลมากกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.32
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคคลมากกว่านักศึกษาโรงเรียน
การเรือน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.38
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคคลมากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.38
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้า นบุคคล
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.27
นั กศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้า นบุคคล
มากกว่านักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.27
และนั กศึกษาคณะวิท ยาการจัดการ มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้กลยุท ธ์ท างการตลาด
บริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้า นบุคคลมากกว่า
นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.26
ตารางที่ 4.30 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process)
จาแนกตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

6.56

0.94

2.13

0.040*

ภายในกลุ่ม

377

166.27

0.44

รวม

384

172.83

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
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One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นกระบวนการ
(Process) มีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้าน
กระบวนการ (Process) แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD
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ตารางที่ 4.31 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามคณะ
คณะ

ครุ
𝑿̅
ด้านบุคคล ศาสตร์
(People) 4.30

ครุศาสตร์

4.30

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3.98

วิทยาการจัดการ

3.92

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3.87

พยาบาลศาสตร์

4.31

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

3.90

การเรือน

3.89

กฎหมายและการเมือง

3.85

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยากา มนุษยศาสตร์ พยาบาล การท่องเที่ยว การ กฎหมายและ
เทคโนโลยี
รจัดการ และสังคมศาสตร์ ศาสตร์ และการบริการ เรือน การเมือง
3.98

3.92

3.87

4.31

3.90

3.89

3.88

0.32*

0.38*

0.43*

0.01

0.40*

0.41*

0.42*

-

0.06

0.11

0.33

0.08

0.09

0.10

-

0.05

0.39

0.02

0.03

0.04

-

0.44*

0.03

0.02

0.01

-

0.41

0.42

0.43

-

0.01

0.02

-

0.01
-
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จากตารางที่ 4.31 พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม บริ ก ารของส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน ด้ า น
กระบวนการมากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.32
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านกระบวนการมากกว่านักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.38
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านกระบวนการมากกว่านักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.43
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านกระบวนการมากกว่านักศึกษา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.40
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านกระบวนการมากกว่านักศึกษา
โรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.41
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านกระบวนการมากกว่านักศึกษา
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.42
และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม บริ ก ารของส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน ด้ า น
กระบวนการมากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.44
ตารางที่ 4.32 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) จาแนกตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านหลักฐานทาง
กายภาพ
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

4.95

0.71

1.72

0.103

ภายในกลุ่ม

377

155.19

0.41

รวม

384

160.14

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลัก ฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) มี ค่ า F-Prob. มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ระดั บ
นั ย ส าคัญ 0.05 แสดงว่า นั กศึ กษาที่เรียนคณะต่ างกัน มีค วามคิดเห็ น เกี่ยวกับการใช้กลยุท ธ์ทาง
การตลาดบริ ก ารในการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารส นเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม จาแนกตามคณะ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านรวม
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

7

2.40

0.34

1.60

0.135

ภายในกลุ่ม

377

81.00

0.22

รวม

384

83.40

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม การบริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม มีค่า F-Prob.
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่เรียน
คณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านรวม ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อมูลที่ 4 : นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริ ก ารเพื่ อ ส่ งเสริ ม การบริก ารของและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
แตกต่างกัน
H0: นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่แตกต่างกัน
H1: นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการเพื่อส่งเสริมการบริการของและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
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ปฏิ เสธสมมติฐ านหลั ก (H0) ก็ ต่อเมื่อค่า F-sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐ านข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมิฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะนาไป
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.34 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

0.38

0.09

0.25

0.910

ภายในกลุ่ม

380

143.31

0.36

รวม

384

143.69

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) มี ค่ า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริม การบริการของส านั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.35 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา (Price) จาแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านราคา
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

2.52

0.63

0.89

0.470

ภายในกลุ่ม

380

268.87

0.71

รวม

384

271.39

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านราคา
(Price) มีค่ า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ น คือ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ระดั บ นั ยส าคั ญ 0.05
แสดงว่า นั กศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ในด้านราคา (Price) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.36 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่ (Place) จาแนก
ตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านสถานที่
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

1.01

0.25

0.62

0.651

ภายในกลุ่ม

380

155.83

0.41

รวม

384

156.84

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
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Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
สถานที่ (Place) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 แสดงว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย สะสมต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดบริ ก ารในการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านสถานที่ (Place) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

0.89

0.22

0.49

0.741

ภายในกลุ่ม

380

170.87

0.45

รวม

384

171.76

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.38 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านบุคคล (People)
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านบุคคล
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

1.08

0.27

0.53

0.714

ภายในกลุ่ม

380

193.53

0.51

รวม

384

194.61

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
(People) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
แสดงว่า นั กศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
บริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ในด้านบุคคล (People) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ (Process)
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

1.19

0.30

0.66

0.621

ภายในกลุ่ม

380

171.64

0.45

รวม

384

172.83

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.39 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเกรดเฉลี่ยสะสมกับการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
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Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริ การของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ (Process) มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริม การบริการของส านั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านกระบวนการ (Process) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านหลักฐานทาง
กายภาพ
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

5.43

1.36

3.35

0.010*

ภายในกลุ่ม

380

154.69

0.41

รวม

384

160.14

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่ งเสริมการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้าน
หลั กฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ค่ า F-Prob. น้ อ ยกว่า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ทางการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ในด้ า นด้ า นหลั ก ฐานทางกายภาพ (Physical
Evidence) แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD
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ตารางที่ 4.41 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม

เกรดเฉลี่ย
สะสม

𝑿̅
ด้านหลักฐานทาง
กายภาพ
(Physical
Evidence)

ต่ากว่า 2.00

4.11

2.00 – 2.49

3.76

2.50 – 2.99

4.10

3.00 – 3.49

4.18

3.50 ขึ้นไป

3.95

ต่ากว่า
2.00

2.00 –
2.49

2.50 –
2.99

3.00 –
3.49

3.50 ขึ้น
ไป

4.11

3.76

4.10

4.18

3.95

-

0.35

0.01

0.07

0.16

-

0.34*

0.42*

0.19

-

0.08

0.15

-

0.23
-

จากตาราง 4.41 พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.99 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก ารในการส่ งเสริ ม บริก ารของส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านหลักฐานทางกายภาพมากกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.34 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
หลักฐานทางกายภาพมากกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.42
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ตารางที่ 4.42 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการใน
การส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวมจาแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม
กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านรวม
เกรดเฉลี่ยสะสม

แหล่งความ
แปรปรวน

DF

SS

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4

0.64

0.61

0.74

0.567

ภายในกลุ่ม

380

82.76

0.21

รวม

384

83.40

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบตามเกรดเฉลี่ ยสะสมกับ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรวม มี
ค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (H0) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 แสดงว่ า
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดบริการในการ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านรวม
ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดบริการและเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 385 ชุด สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 เป็นเพศชายจานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 เมื่อจาแนกตามชั้นปี เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีจานวน 196 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นปีที่ 1 จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 ระดับชั้น
ปีที่ 2 จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 ลาดับสุดท้ายได้แก่ ระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.20
เมื่อจาแจกตามคณะวิชานักศึกษาส่วนใหญ่เรียนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ จานวน 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.00 อันดับที่สาม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 53 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 13.80 อั น ดั บ ที่ สี่ ได้ แ ก่ โรงเรีย นการเรือ น จ านวน 51 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 13.30 และ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จานวน 51 คิดเป็นร้อยละ 13.30 อันดับที่ห้า ได้แก่ คณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 33 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 8.60 อัน ดับ ที่ ห ก ได้แ ก่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือ ง
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.10
จาแนกตามเกรดเฉลี่ย สะสมส่ วนใหญ่อยู่ที่ 3.00 - 3.49 จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ
46.5 รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ 2.50 - 2.99 จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาอันดับ
ที่สาม ได้แก่ 2.00 - 2.49 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 รองลงมาอันดับที่สี่ ได้แก่ 3.50 ขั้นไป
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ต่ากว่า 2.00 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.8
ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การใช้ก ลยุ ท ธ์ท างการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิทยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักฐานทางกายภาพ ต้องการให้สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่ให้บริการ เช่น แสงสว่าง เสียง
รบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ ลาดับรองลงมาคือด้านราคา ต้องการให้สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็นแผ่นละ 0.5 สตางค์ ตั้งแต่แผ่นแรก ด้านบุคคล
ต้องการให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพเต็มใจให้บริการ
ด้านกระบวนการ ต้องการให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีสื่อแสดงขั้นตอนการใช้
บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ป้ายแสดงการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น ด้านสถานที่ ต้องการให้ที่ตั้งของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้ส ะดวก ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ต้องการให้ ขยาย
ระยะเวลาการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้จัดสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงหนังสือใหม่ทุกเดือน
อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย
ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 กาลังศึกษาอยู่
คณะวิ ท ยาการจั ด การ และมี เกรดเกรดเฉลี่ ย สะสมอยู่ที่ 3.00 - 3.49 แสดงว่ านั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม
ดังกล่าวคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น
กลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาด
2. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการในการส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์พบว่า
การใช้ก ลยุ ท ธ์ท างการตลาดบริการในการส่ งเสริม การบริการของส านัก วิทยบริก ารแล ะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ าควรขยายระยะเวลายื ม -คื น
ทรัพ ยากรสารสนเทศ และเพิ่ ม จ านวนการยืม - คืน ทรัพ ยากรสารเทศประเภทต่าง ๆ เนื่อ งจาก
คุณลักษณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความตั้งใจในการเรียน โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย
สะสม จึงทาให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะนาทรัพยากรสารสนเทศไปใช้นอกห้องสมุด ตัวอย่างเช่น
หนังสือ ปัจจุบันให้ยืมจานวน 5 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการยืม 10 เล่มขึ้นไปและ
เพิ่มระยะเวลาเป็น 15 วัน เพราะจะช่วยลดความถี่ในการยืม -คืนหนังสือ และมีเวลาในการใช้หนังสือ
เพื่ อ ท ารายงานเพิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของภาษิ ณี ปานน้ อ ย (2553: 75 - 78) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์
สารมารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นและบารุงซ่อมแซม
ให้พร้อมใช้บริการ
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ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าควรลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็นแผ่นละ 0.5 สตางค์
ตั้งแต่แผ่นแรก เนื่องจากว่าอัตราค่าพิมพ์เอกสารแพงเกิ นไป นักศึกษาบางคนได้รับเงินจากผู้ปกครอง
อย่างจากัดและยังไม่สารมารถทางานหาเงินเองได้ แต่มีความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายในพิมพ์เอกสารการ
ทารายงานหรือการเรียนในอัตราที่สูงมาก จึงมีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารต่าง
ๆ ลงเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีอ ยู่อย่างจากัด ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของนภา มิ่งนัน (2556 :
61 - 72) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศ
ของส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ อุต รดิ ตถ์ พบว่านั กศึ กษา
ต้องการให้ลดอัตราค่าปรับหนังสือลง
ด้านสถานที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการปรับปรุงที่ตั้งของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาษิณี
ปานน้ อ ย (2553: 75 - 78) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ก ารสารสนเทศเชิ ง รุ ก ของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าด้านสถานที่ หรือที่ตั้งของห้องสมุดสามารถเข้าใช้ได้สะดวกและจัดให้ มี
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ติดต่อได้หลายช่องทาง และงานวิจัยของนภา มิ่งนัน (2556 : 61 - 72) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้านสถานที่ พบว่านักศึกษาต้องการ
ให้ ที่ ตั้ งของห้ อ งสมุ ด สามารถเข้ า ใช้ ได้ ส ะดวก เนื่ อ งจากว่ า ที่ ตั้ ง ของส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ไม่ มี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกที่ตั้งของสานักวิทยบริการ และไม่มีการเอื้ออานวยความสะดวกทางด้านการ
จอดรถให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นสานักวิทยบริการควรจัดทาป้ายประชาสัมพั นธ์ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถหาที่ตั้งของสานักวิทยบริการได้ง่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดแสดงหนังสือใหม่
ทุกเดือน ซึ่งต่างจากวิจัยของนภา มิ่งนัน (2556 : 61 - 72) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่พบว่านักศึกษาต้องการให้ประชาสัมพันธ์
แนะนาบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่วนใหญ่มีความมี
ความสนใจในการหนังสืออ่านหนังสือที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจึงมี
ความต้องการที่จะทราบว่าแต่ละเดือนมีหนังสืออะไรเข้าใหม่บ้าง เพื่อหาหนังสือที่ตนเองสนใจ
ด้านบุคคล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพ
เต็มใจให้บริการ เนื่องจาก ผู้ใช้มีความคาดหวังในทุกครั้งที่มาใช้บริการว่าจะได้รับบริการที่ดีกลับไป
เมื่อใช้บริการเกี่ยวกับห้องสมุดหรือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ต้องการความ
ช่วยเหลือทางด้านการสืบค้น การยืม – คืนหนังสือ การช่วยเหลือหรือบริการที่เกิดจากความเต็มใจจะ
สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้ได้ ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยภาษิณี ปานน้อย (2553: 75 - 78) ที่
ได้ทาการศึกษา การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยของรัฐ พบว่าด้านบุคคล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดกิจกรรมพัฒ นาบุคลากรห้องสมุดประจาปี เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการบริการ
ด้านกระบวนการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีสื่อแสดงขั้นตอนการใช้
บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ป้ายแสดงการ
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สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศภายใน
สานักวิทยบริการมีหลากหลายประเภท นักศึกษาบางคนอาจใช้ไม่เป็นในแต่ละประเภท การมีสื่อที่
ช่วยแสดงขั้นตอนวิธีการใช้บริการจะช่วยให้อานวยความสะดวกในการบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนภา มิ่งนัน (2556 : 61 - 72) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ พบว่าด้านกระบวนการ นักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดมีสื่อแสดงขั้นตอนการใช้บริการ
สารสนเทศต่าง ๆ เช่นป้ายแสดงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและป้ายบอกหนังสือ เป็นต้น
ด้านหลั กฐานทางกายภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศควรปรับภูมิทัศน์
โดยรอบของพื้นที่ให้บริการ เช่น แสงสว่าง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ เนื่อ งจาก
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทั้งแหล่งความรู้และสถานที่ผ่อนคลาย การปรับภูมิ
ทัศน์ โดยรอบให้สวยงาม อานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการและสามารถใช้ประโยชน์ ได้จะสามาร
ดึงดูดผู้ใช้ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของนภา มิ่งนัน (2556 : 61 - 72) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่าด้านหลักฐานทางกายภาพ
นักศึกษาต้องการให้ดูความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้บริการ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาค้นคว้า คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรขยายระยะเวลายืม - คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มจานวนการยืม - คืนทรัพยากรสารเทศประเภทต่าง ๆ
2. ด้านราคา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็น
แผ่นละ 0.5 สตางค์ ตั้งแต่แผ่นแรก
3. ด้านสถานที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการปรับปรุงที่ตั้งของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้สะดวก
4. ด้านส่งเสริมการตลาด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดแสดงหนังสือ
ใหม่ทุกเดือน
5. ด้านบุคคล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรพัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพ
เต็มใจให้บริการ
6. ด้านกระบวนการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีสื่อแสดงขั้นตอนการ
ใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ป้ายแสดง
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น
7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรับภูมิทัศน์
โดยรอบของพื้นที่ให้บริการ เช่น แสงสว่าง เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เข้าใช้บริการ
ภายนอก รวมไปถึงคณะอาจารย์ที่เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะ
ได้ผลวิจัยที่กว้างมากขึ้น และนาผลที่ได้ไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
2. ในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาการใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยสวนดุสิต ดังนั้นในครั้งต่อไปควรที่จะมี
การศึก ษาในด้ านอื่น เพิ่ ม เช่น ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อการเข้าใช้บ ริการ ความพึ งพอใจต่ อการตลาดของ
ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อมูลหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. ในแบบสอบถามควรเพิ่ ม รายเอี ย ดของทรั พ ยากรที่ มี ใ ห้ ม ากขึ้ น และควรมี ก ารใส่
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน เพื่อได้ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นที่สุด
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม์ ตานานจิตร

อาจารย์ประจาสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ประจาสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ประจาสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้วิจัย
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.................................................................................................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบั บ นี้เป็น ส่วนหนึ่งของงานวิจัย ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
เพื่อส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน (เลือกได้เพียงคาตอบเดียว)
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. ชั้นปี
 ชั้นปีที่ 1
 ชั้นปีที่ 2
 ชั้นปีที่ 3
 ชั้นปีที่ 4
3. คณะวิชา
 คณะครุศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 โรงเรียนการเรือน
 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
4. เกรดเฉลี่ยสะสม
 ต่ากว่า 2.00
 2.00 - 2.49
 2.50 - 2.99
 3.00 - 3.49
 3.50 ขึ้นไป
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ส่ ว นที่ 2 การใช้ ก ลยุ ท ธ์ท างการตลาดบริก ารเพื่ อ ส่ งเสริม การบริ ก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คาชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
รายการ
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 เพิ่มจานวนการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง
ๆ
1.2 ขยายระยะเวลาการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 จั ด อบรมการสื บ ค้ น สารสนเทศด้ ว ยโปรแกรมห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Matrix
1.4 จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สานักวิทยบริการ
เทคโนโลยีบอกรับเป็นสมาชิก
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
2.1 ลดอัตราค่าปรับหนังสือน้อยกว่า 5 บาท / เล่ม / วัน
2.2 ลดอัตราค่าปรับโสตทัศนวัสดุน้อยกว่า 5 บาท / แผ่น / วัน
2.3 ลดอั ตราค่าพิ ม พ์ เอกสารเป็ น แผ่ น ละ 0.5 สตางค์ ตั้ งแต่
แผ่นแรก
3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place)
3.1 ที่ ตั้ ง ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถเข้าใช้ได้สะดวก
3.2 ป้ายแสดงเวลาเปิด – ปิดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความชัดเจน
3.3 ป้ายแสดงหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมีความชัดเจน
3.4 เพิ่ ม ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
3.5 จานวนที่นั่งในการอ่านหนังสือเพียงพอ
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

ระดับการใช้กลยุทธ์ฯ
5

4

3

2

1
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รายการ
4.1 การจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการบริการสารสนเทศมี
ความเหมาะสม
4.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ นะน าการบริ ก ารสารสนเทศบน
เว็บไซต์มีความเหมาะสม
4.3 การประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความเหมาะสม
4.4 จัดทาคู่มือหรือเอกสารแนะนาบริการสารสนเทศ
4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น สถิติการยืม – คืนหนังสือ
และการตอบคาถามสารสนเทศ เป็นต้น
4.6 จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกเดือน
5. กลยุทธ์ด้านบุคคล (People)
5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่ช่วยเหลือการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศ
5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพเต็มใจให้บริการ
5.4 การแต่งกายของบุคลากรที่ให้บริการสารสนเทศ
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)
6.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีสื่อแสดง
ขั้นตอนการใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยืม-คืน
ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทต่ าง ๆ ป้ า ยแสดงการสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้นหนังสือ เป็นต้น
6.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการรับ
ข้ อ เสนอแนะจากนั ก ศึ ก ษาจากหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น
จดหมายอิเล็ ก ทรอนิ กส์ Facebook Line และ Twitter เป็ น
ต้น
6.3 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีบริการ
ตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าหลายช่องทาง เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line และ Twitter เป็นต้น
7. กลยุทธ์ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)

ระดับการใช้กลยุทธ์ฯ
5

4

3

2

1
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รายการ

ระดับการใช้กลยุทธ์ฯ
5

4

3

2

1

7.1 ดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบของพื้นที่ให้บริการ
7.2 เพิ่มสัดส่วนและพื้นที่ให้บริการ
7.3 ตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการ
7.4 เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น ตู้น้าดื่ม
กระดาษชาระในห้องสุขา เป็นต้น
7.5 พื้นที่การจัดกิจกรรมควรเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ผ่อนคลาย
7.6 ปรับ ภู มิทัศน์ โดยรอบของพื้ น ที่ให้ บริการ เช่น แสงสว่าง
เสียงรบกวน อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่ อ
ส่งเสริมการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การหาความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC)
ข้อที่
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 เพิ่มจานวนการยืม – คืนทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ
1.2 ขยายระยะเวลาการยื ม – คื น
ทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
1.4 จั ด อบรมการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล
ออนไลน์ที่สานักวิทยบริการเทคโนโลยี
บอกรับเป็นสมาชิก
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
2.1 ลดอัตราค่าปรับหนังสือน้อยกว่า 5
บาท / เล่ม / วัน
2.2 ลดอัตราค่าปรับ โสตทัศนวัสดุน้อย
กว่า 5 บาท / แผ่น / วัน
2.3 ลดอัตราค่าพิมพ์เอกสารเป็นแผ่นละ
0.5 สตางค์ ตั้งแต่แผ่นแรก
3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place)
3.1 ที่ ตั้ ง ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้
สะดวก
3.2 ป้ายแสดงเวลาเปิด – ปิดสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ชัดเจน
3.3 ป้ า ยแสดงหมวดหมู่ ท รั พ ยากร
สารสนเทศมีความชัดเจน
3.4 เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับสานัก
วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพียงพอ
3.5 จ านวนที่ นั่ ง ในการอ่ า นหนั ง สื อ
เพียงพอ

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ค่าเฉลี่ย
(IOC)

สรุปผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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ข้อที่
4. กลยุ ท ธ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion)
4.1 การจัดป้ ายประชาสัมพัน ธ์แนะนา
การบริการสารสนเทศมีความเหมาะสม
4.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ นะน าการ
บริ ก ารสารสนเทศบนเว็ บ ไซต์ มี ค วาม
เหมาะสม
4.3 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ ริ ก า ร
สารสนเทศทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
มีความเหมาะสม
4.4 จั ด ท าคู่ มื อ หรื อ เอกสารแนะน า
บริการสารสนเทศ
4.5 จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น เช่ น
สถิติการยืม – คืนหนังสือ และการตอบ
คาถามสารสนเทศ เป็นต้น
4.6 จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกเดือน
5. กลยุทธ์ด้านบุคคล (People)
5.1 พั ฒ น าบุ ค ล าก รให้ มี ทั ก ษ ะ ที่
ช่ ว ย เห ลื อ ก า ร ค้ น ห า ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ
5.2 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพเต็ม
ใจให้บริการ
5.4 ก า ร แ ต่ ง ก า ย ข อ งบุ ค ล า ก ร ที่
ให้บริการสารสนเทศ
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process)

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ค่าเฉลี่ย
(IOC)

สรุปผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้
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ข้อที่
6.1 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีสื่อแสดงขั้นตอนการใช้
บริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ขั้น ตอน
การยื ม -คื น ท รั พ ยากรสารสน เท ศ
ประเภทต่ า ง ๆ ป้ า ยแสดงการสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศ และป้ายบอกชั้น
หนังสือ เป็นต้น
6.2 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมี ก ารรั บ ข้ อ เสนอแนะ
จากนั กศึกษาจากหลากหลายช่องทาง
เช่ น จ ด ห ม า ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
Facebook Line และ Twitter เป็นต้น
6.3 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีบริการตอบคาถามและ
ช่ ว ยการค้ น คว้ า หลายช่ อ งทาง เช่ น
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Facebook
Line และ Twitter เป็นต้น
7. กลยุ ท ธ์ ด้ านหลั ก ฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence)
7.1 ดูแลความสะอาดและเป็น ระเบียบ
ของพื้นที่ให้บริการ
7.2 เพิ่มสัดส่วนและพื้นที่ให้บริการ
7.3 ตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการ
7.4 เพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ตู้น้าดื่ม กระดาษชาระใน
ห้องสุขา เป็นต้น
7.5 พื้น ที่การจัดกิจกรรมควรเปิ ดเพลง
บรรเลงเบาๆ เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศให้
ผ่อนคลาย
7.6 ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบของพื้ น ที่
ให้ บ ริการ เช่ น แสงสว่าง เสี ย งรบกวน
อุณหภูมิ และบรรยากาศต่าง ๆ

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ค่าเฉลี่ย
(IOC)

สรุปผล

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล: นางสาว วัลย์ทิชา ดาบทอง
ชื่อเล่น: ฟลุ๊ค
วันเกิด: 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 อายุ: 22 ปี
เพศ: หญิง
กรุ๊ปเลือด: A
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
บิดา นายชาติชาย ดาบทอง
มารดา นางมาลัยวรรณ ดาบทอง
ประวัติการศึกษา
- ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปี 6 จบจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
37 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
- ระดับชั้นมัธยมต้น - มัธยมปลาย จบจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
37 หมู่ที่8 ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
- ปั จจุ บั น กาลั งศึกษาอยู่ ระดับ ปริญ ญาตรีที่มหาวิท ยาลัยสวนดุสิ ต คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3

78

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล: นางสาว รุ้งทิวา อนุจร
ชื่อเล่น: ปอย
วันเกิด: 6 มกราคม พ.ศ. 2540 อายุ: 22 ปี
เพศ: หญิง
กรุ๊ปเลือด: A
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
บิดา นายคิด อนุจร (ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2560)
มารดา นางอานวย อนุจร
มีพี่น้องร่วม 1 คนคือ นายนรินทร์ อนุจร
ประวัติการศึกษา
- ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปี 6 จบจากโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร หมู่ 3
ถนนปัว - บ่อเกลือ ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
- ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมต้ น - มั ธ ยมปลาย จบจากโรงเรีย นปั ว ต าบลปั ว อ าเภอปั ว จังหวัด น่ า น
รหัสไปรษณีย์ 55120
- ปั จจุ บั น กาลั งศึ กษาอยู่ ระดับ ปริญ ญาตรีที่มหาวิท ยาลัยสวนดุสิ ต คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จังวัดกรุงเทพมหานคร
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล: นางสาว สกุณทิพ ชิดสูงเนิน
ชื่อเล่น: เฟิร์น
วันเกิด: 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 อายุ: 20 ปี
เพศ: หญิง
กรุ๊ปเลือด: O
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
บิดา นายอมฤต ชิดสูงเนิน
มารดา นางศศิภัทรา ปิจเปร์ส
ประวัติการศึกษา
-

จบประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จากโรงเรียนถนอมบุตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จบประถมศึกษาปีที่ 5 -6 จากโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
จบมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา
จบมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์) จังหวัดบุรีรัมย์
- ปั จจุ บั น กาลั งศึกษาอยู่ ระดับ ปริญ ญาตรีที่มหาวิท ยาลัยสวนดุสิ ต คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

