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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร (service quality) (2) ศึ กษา
คุ ณ ค่ า ตราสถาบัน (brand equity) และ (3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา (customer satisfaction)
ในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร งานวิจยั เชิ ง ส ารวจนี้ มี ก ลุ่ ม ประชากรในการวิจยั คื อ นัก ศึ ก ษาที่ ก าลังศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนทั้งสิ้ น 507 คนจาก 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิท ยาลัยกรุ งเทพธนบุ รี มหาวิท ยาลัยเกริ ก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ ปุ่น
มหาวิท ยาลัยธนบุ รี มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม สถาบันรั ชต์ภาคย์ มหาวิท ยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยเอเชี ย
อาคเนย์ ดาเนิ นการเก็บข้อมูลในระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2562 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม โดยมีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ การวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0
ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพการให้บริ การมีค่าความเที่ยงของการวัดเท่ากับ 0.97 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.70 มีค่าพิสัยเท่ากับ
3.57 มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.34 และมีค่าความโด่งเท่ากับ 0.02 (2) คุณค่าตราสถาบัน มีค่าความเที่ยงของการ
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วัดเท่ากับ 0.96 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.70 ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก มี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 มี ค่ า
มัธยฐานเท่ากับ 3.67 มี ค่ าพิสั ยเท่ ากับ 3.61 มี ค่าความเบ้เท่ากับ -0.29 และมี ค่าความโด่ งเท่ากับ -0.09 (3)
ความพึงพอใจของนักศึกษา มีค่าความเที่ยงของการวัดเท่ากับ 0.91 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีค่าพิสัยเท่ากับ 4.00 มีค่าความเบ้เท่ากับ 0.43 และมี ค่ า ความโด่ ง เท่ า กับ 0.00 ส่ ว นผลการวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ างของอิ ท ธิ พ ลคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การสู่ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาโดยมี คุ ณ ค่ า ตราสถาบั น เป็ นตั ว แปรคั่ น กลาง สรุ ปได้ ว่ า
การให้บ ริ ก ารด้านวิช าการเป็ นตัวแปรส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงส่ งไปยัง คุ ณ ค่ าตราสถาบัน และเป็ นมี
อิทธิ พลทางอ้อมไปยังความพึงพอใจของนักศึกษาผ่านคุ ณค่าตราสถาบัน โดยคุ ณค่าตราสถาบันมีลกั ษณะ
เป็ นตัวแปรส่ งผ่านแบบสมบูรณ์ (full mediated)

คาสาคัญ: คุณค่าตราสถาบัน, คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
Abstracts
This research aims to (1) study the service quality, (2) study the institute brand equity and (3)
study the customer satisfaction of private universities, Bangkok Metropolitan region under the Office of
the Higher Education Commission, Ministry of Education. A population of this survey research consists of
507 students who are studying a bachelor's degree of private universities in the year 2019 from 9
universities, i.e. Bangkokthonburi University, Krirk University, Kasem Bundit University, Thai-Nichi
Institute of Technology, Thonburi University, Sripatum University, Rajapark Institute, Siam University
and Southeast Asia University. Data collection was conducted from February to April 2019. The tools
used in the research were questionnaires which were completely replied. The statistics used in the research
for data analysis are percentage, mean and standard deviation values as well as the structural equation
analysis by using PLS Graph 3.0 program.
The research results revealed that: (1) the service quality has the reliability of measurement
equal to 0.97 with an average of 3.62 which is at a high level, a standard deviation of 0.67, a median of
3.70, a range of 3.57, a skewness of -0.34 and a overwhelming value of 0.02, (2) the brand equity has the
reliability of measurement equal to 0.96 with an average of 3.70 which is at a high level, a standard
deviation of 0.70, a median of 3.67, a range of 3.61, a skewness of -0.29 and a overwhelming value of 0.09 and (3) the student satisfaction has the reliability of measurement equal to 0.91 with an average of
3.72 which is at a high level, a standard deviation of 0.82, a median of 4.00, a range of 4.00 a skewness of
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-0.43 and a overwhelming value of 0.00. As results from the structural equation analysis of service quality
influences to student satisfaction with the value of the institute brand as an interstitial variable, it can be
concluded that academic services are important variables that have directly influence to the institutional
values. Also, it is indirectly influenced by student satisfaction through institutional values. The value of
the institute brand is characterized as a complete transmission variable (full mediated).

Keywords: Monitoring, Public policy, Security, Development, Southern border provinces
บทนา
สภาพแวดล้อมและสั งคมในปั จจุ บ นั ก่ อให้เกิ ดการแข่ งขัน กัน อย่างรุ นแรงทั้งจากภาครั ฐและ
ภาคเอกชน สถาบันระดับอุดมศึกษานับเป็ นอีกสถาบันหนึ่ งที่มีการแข่งขันสู ง โดยมีหลักการสาคัญเพื่อมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
และมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชี พชั้นสู ง การค้นคว้า การวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และ
การพัฒนาสังคมตามที่ได้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 28
ดังนั้น การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงนับเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนที่มีความสาคัญของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มีการระบุ เป้ าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุ ดมศึ กษาระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) โดยมีสาระสาคัญในการมุ่งยกระดับของคุณภาพการอุดมศึกษาไทย สาหรับการผลิต และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชี วติ การมี
สมรรถนะระดับสากลและการเรี ยนรู ้การใช้ชีวิตในสังคม การมุ่งพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาของไทยใน
การสร้างความรู ้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง การแข่งขันในระดับสากล การสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชมทางวิชาการและ
เอกภาพเชิงระบบ โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลของเครื อข่ายอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการส่ วนช่ วยเหลือในการบรรเทาความเดื อดร้อนจากวิกฤติดา้ นเศรษฐกิ จ และ
มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
จากการคาดการณ์ สถานการณ์ อนั จะส่ งผลกระทบกับอุ ดมศึกษาไทยตามกรอบแผนอุ ดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ประชากรไทยโดยรวมจะเพิ่ ม จานวนขึ้ น อย่า งช้ า ๆ
แต่จานวนเด็ก และเยาวชนจะมี จานวนลดลง ซึ่ งส่ งผลต่อการเข้าสู่ ก ารศึ กษาในระดับ ต่ างๆ และจากการ
รวบรวมสถิ ติ เกี่ ย วกับ จ านวนเด็ ก ในวัย เรี ย นช่ ว งมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ซึ่ งเป็ นประชากรที่ จ ะเข้า สู่
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สถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่ไม่สูง (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2553) การแข่งขัน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลังการปฏิรูปการศึกษาและการเปิ ดการค้าเสรี จาเป็ นต้องบริ หารจัดการให้มี
ความคล่องตัว เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง และช่องทางเสริ มรายได้จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนื อค่าเล่าเรี ยน
การบริ หารค่าใช้จ่ายให้ต่าลง การเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและให้ความสาคัญกับการเพิ่มปริ มาณนักศึกษา
ควบคู่กนั ด้วย ส่ งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและงานวิจยั พร้อมกับการ
วางแผนกลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริ การที่
สามารถตอบรั บ กับ การตัดสิ น ใจเลื อกเข้าศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษา (Kazoleas, Kim, & Moffit, 2001; Temple,
2006; Van Riel & Berens, 2004) พร้ อมทั้งสร้ างและพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุ ณค่าตราสถาบันให้กระตุ น้
และชักนาให้นกั ศึกษาเกิดการรับรู ้จากองค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างขึ้น จนเป็ นตราสถาบัน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะทา
ให้นกั ศึกษาเกิ ดความพึงพอใจในคุ ณค่าตราสถาบัน (Aaker & Joachimathater, 2000) ตลอดจนสร้ างคุณค่า
ของสถาบันให้มีความโดดเด่น มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน ก็เป็ นสิ่ งที่ประทับใจของนักศึกษา
ศิษย์เก่า ชุ มชนและผูส้ นใจทัว่ ไป เป็ นการสร้างสิ นทรัพย์และมีคุณค่าเพิ่มขึ้นตลอดจนส่ งผลต่อจานวนการ
สมัครเรี ยนของนักศึกษาให้มีจานวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
แนวคิ ด SERVQUAL โมเดล ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ นโดย Parasuraman Zeithaml และ Berry
(1985) ได้รับความนิยมในการศึกษาคุณภาพการให้บริ การในภาคธุ รกิจทัว่ ไปจานวนมาก (เช่น Kuo & Tang,
2011; Mohamed & Nahas, 2013; Omotayo & Joachim, 2008; Rahman, 2012; Weiwei, 2007) ซึ่ งในระยะ
ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้มีการนามาปรับใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริ การในมหาวิทยาลัย จากผลการ
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ผ ลสอดคล้องกับ ภาคธุ รกิ จ พบว่า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารส่ ง ผลไปยังความพึ งพอใจของ
นัก ศึ ก ษาอย่างมี นัย ส าคัญ เช่ น กัน (Chui et al., 2016; Enayati et al., 2013; Kitcharoen, 2004; Theresia, &
Bangun, 2017) อย่างไรก็ตาม ผลการปรับใช้น้ นั เป็ นการกล่าวถึงการให้บริ การโดยภาพรวมซึ่ งไม่ได้จาแนก
ถึงบริ บทเฉพาะของมหาวิทยาลัย งานวิจยั ส่ วนหนึ่ งได้มีการปรับใช้แนวคิด SERVQUAL โมเดล โดยมีส่วน
ที่เป็ นคุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) ที่เป็ นคุณภาพการให้บริ การตามบริ บทเฉพาะ แยกออกเป็ นจาก
คุณภาพตามหน้าที่ (factional quality) ที่ เป็ นคุ ณภาพการบริ การทัว่ ไป (Nimako et al., 2012) ผูว้ ิจยั จึงอาศัย
แนวคิ ดดังกล่ าวแบ่งคุ ณภาพการให้บริ การของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมี ท้ งั ส่ วนที่ เป็ นการให้บริ การด้านธุ รการ
(administration services) และการให้ บ ริ ก ารด้านวิช าการ (academic serves) เพื่ อ ให้ เห็ น อิ ท ธิ พ ลระหว่า ง
ตัว แปรดั ง กล่ า วที่ มี ต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสถาบั น (brand equity) และความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา (student
satisfaction) ที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น เพื่อนาผลการวิจยั ไปขยายผลเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั ิต่อไป
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา “อิทธิ พลคัน่ กลางของคุ ณค่าตราสถาบันของ
มหาวิทยาลัยในการถ่ ายทอดคุ ณภาพการให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยเอกชน”
โดยศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุและปั จจัยที่เป็ นปั จจัยเชื่ อมโยงไปสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อเป็ น
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ประโยชน์ในการขยายผลเชิ งนโยบายกระตุ ้นให้เลื อกเข้าศึก ษาในมหาวิทยาลัยเอกชน และเปรี ยบเที ยบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกบั ตัวแปรผลลัพธ์ที่มีค่าสู งมากจนเป็ นที่น่าสงสัยว่า จะต้องมีปัจจัยแฝง
เข้ามาแทรกกลางระหว่างตัวแปรสาเหตุกบั ตัวแปรผลลัพธ์ที่จะทาให้เส้นทางความสัมพันธ์มีค่าลดลงอย่าง
สมเหตุ ส มผล (มนตรี พิ ริย ะกุ ล , 2558) เพื่ อให้ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาสามารถน าผลการวิจยั ที่ ไ ด้ไปพัฒ นา
ปรับปรุ งคุณภาพทางด้านวิชาการ อาคารสถานที่ คณาจารย์ และภาพลักษณ์ของสถาบัน ตลอดจนการจัดการ
ทางด้านการตลาดให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นเหนื อสถาบันอื่นๆ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพการให้บริ การ คุณค่าตราสถาบัน และความพึงพอใจของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ค่ าตราสถาบัน ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การสู่ และความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลคัน่ กลางของคุ ณ ค่าตราสถาบันในการถ่ ายทอด
คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารสู่ ค วามพึ งพอใจของนักศึ ก ษาในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ มุ่ งเน้น
ตัวแปรหลัก ประกอบด้วย (1) คุ ณ ภาพการให้บริ ก าร (2) คุ ณ ค่ าตราสถาบันและ (3) ความพึ งพอใจของ
นักศึกษา
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นัก ศึ ก ษาที่ ก าลังศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในปี พ.ศ.2562 ของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 9 แห่ง จากทั้งหมดจานวน 22 แห่ง

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุ ปไว้ดงั นี้
1. แนวคิด SERVQUAL โมเดล
แน วคิ ด SERVQUAL โมเดล ได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ นโดย Parasuraman Zeithaml และ Berry
(1985) เป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการน ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาในธุ ร กิ จ ที่ เน้ น การให้ บ ริ ก ารอย่า ง
แพร่ หลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจของปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การที่ส่งผลไปยังความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค โดยแนวคิด SERVQUAL โมเดล จะให้การพิจารณาคุณภาพการให้บริ การ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
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1) การเอาใจใส่ (empathy) คื อ ความสามารถในการแสดงถึ ง ความห่ ว งใยผู ้บ ริ โ ภคเป็ น
รายบุคคล (personal care) และให้ความสนใจ (attention) ต่อผูบ้ ริ โภค
2) ความมั่ น ใจ (assurance) คื อ สามารถในการท าให้ ผู ้บ ริ โภคเชื่ อ ถื อ (trust) และมั่ น ใจ
(confidence) ต่อการให้บริ การ
3) การตอบสนองความต้องการ (responsiveness) คือความสามารถในการตอบสนองผูบ้ ริ โภค
ภายในเวลาที่กาหนดหรื อทันท่วงที
4) ความน่ าเชื่ อถื อ (reliability) คือความสามารถในการให้บริ การที่เชื่ อถือได้ (dependability)
มีความถูกต้องแม่นยา (accurately) และมีความสม่าเสมอ (consistently)
5) สิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม (tangibility) คือความพร้อมทางด้านปั จจัยทางกายภาพ หรื ออุปกรณ์ ที่
จาเป็ นต่อการให้บริ การ
2. แนวคิด SERVQUAL โมเดลประยุกต์ เพื่อการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย
เมื่ อ น าแนวคิ ด SERVQUAL โมเดล มาประยุ ก ต์ เพื่ อ การศึ ก ษาในบริ บ ทของมหาวิ ท ยาลัย
จะสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
1) ด้านการเอาใจใส่ (empathy) คื อการเข้าใจความต้องการของนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย
ตลอดจนความเต็มใจในการช่วยเหลือนักศึกษาและสนใจนักศึกษารายบุคคล
2) ความมัน่ ใจ (assurance) คื อความน่ าเชื่ อถื อจากการให้บ ริ การของทางมหาวิทยาลัย มีการ
ให้บริ การตอบสนองให้กบั นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการให้เกรดที่มีความเป็ นธรรม
3) การตอบสนองความต้องการ (responsiveness) คือ ความสะดวกในการเข้าถึงบุคลากรของ
สถาบัน รวมถึงความเต็มใจและความสนใจในการให้ความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
4) ความน่ าเชื่ อถื อ (reliability) คือการกาหนดเป้ าหมายของการให้บริ การที่ชดั เจนการปฏิบตั ิ
ต่อนักศึกษาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การยึดปฏิ บตั ิตามกฎที่ได้กาหนดไว้ รวมถึ งการดาเนิ นการเรี ยนการ
สอนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5) สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (tangibility) คือสิ่ งที่มองเห็นได้ชดั เจนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งรวมถึ งสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่ างๆ โดยทัว่ ไป ได้แก่ ห้องเรี ยน อุ ป กรณ์ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
แต่งกายที่สุภาพเรี ยบร้อยของเจ้าหน้าที่
แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิด SERVQUAL โมเดลเพื่อการศึกษาการให้บริ การของมหาวิทยาลัย
ที่นาเสนอแสดงได้ดงั ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แนวคิด SERVQUAL โมเดลเพื่อการศึกษาการให้บริ การของมหาวิทยาลัยที่นาเสนอ
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพการให้บริ การ ผูว้ ิจยั จึงนามาตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณภาพการให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
สมมติ ฐ านที่ 1.1 (H1.1) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้านธุ ร การ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษา
สมมติ ฐ านที่ 1.2 (H1.2) คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารด้านวิช าการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษา
3. คุณค่ าตราสถาบัน
คุณค่าตราสถาบันหรื อตราสิ นค้า (brand equity) เป็ นแนวคิดที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นใน
ทศวรรษ 1980 โดย Hardin & Keller (1988) และเป็ นแนวคิดที่สร้างความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การที่ทา
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ให้องค์การมีความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน มีความแข็งแกร่ งและมัน่ คงอย่างต่อเนื่ อง ความแข็งแกร่ งของ
คุณค่าตราสิ นค้าจะส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจต่อแบรนด์ (consumer preferences) ตลอดจนความ
ตั้งใจจะเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค (purchase intentions) (Cobb-Walgren & et al., 1995)
ตราสิ นค้าถื อว่าเป็ นสิ นทรั พ ย์ที่ จบั ต้องไม่ ได้ และเป็ นส่ วนส าคัญ ที่ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ าในการ
เชื่อมโยงความเชื่ อของผูบ้ ริ โภคและเป็ นสิ่ งที่สร้างสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคพิจารณาก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
นั้น ๆ (Knapp, 2000) ซึ่ งองค์ป ระกอบที่ ท าให้ เกิ ด คุ ณ ค่ าของตราสิ น ค้าจาแนกออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้ (Aaker, 1996; Farjam & Hongyi, 2015; Keller, 1993)
1) ความภัก ดี ต่ อตราสิ น ค้า (brand loyalty) คื อการตัดสิ น คุ ณ ค่ าของสิ น ค้าโดยภาพรวมจาก
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจว่าจะใช้สินค้าโดยไม่เปลี่ยนแปลง แม้วา่ จะมีสินค้าประเภทเดียวกัน
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ในลักษณะเดียวกันหรื อดีกว่า
2) การรับรู ้ถึงตราสิ นค้า (brand awareness) คือความสามารถของสิ นค้าของบริ ษทั ที่สามารถทา
ให้ผบู ้ ริ โภคตราตรึ งอยูใ่ นความทรงจาได้ สามารถจาแนกแยกแยะจากสิ นค้าประเภทเดียวกันในบริ ษทั อื่นๆ
ในท้องตลาด โดยสามารถระลึกขึ้นได้และบ่งบอกคุณลักษณะเด่นของสิ นค้าของบริ ษทั อื่นๆ ได้อย่างชัดเจน
3) การรับ รู ้ ถึงคุ ณ ภาพ (perceived quality) คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู บ้ ริ โภคจากสิ น ค้านั้น โดยมัก ถู ก เที ย บกับ ราคาสิ น ค้าว่ามี ค วามคุ ้ม ค่ าหรื อไม่ หรื อเที ย บกับ สิ น ค้า
ลักษณะเดียวกันในตราสิ นค้าอื่นๆ ว่าตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคได้ดีมากหรื อน้อยกว่าอย่างไร
4) ความเชื่ อมโยงกับ ตราสิ น ค้า (brand associations) หรื อภาพลัก ษณ์ ของตราสิ น ค้า (brand
image) คือการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การตีความคุณลักษณะของตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ในแง่ บ วกหรื อ แง่ ล บเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ นค้า อื่ น ๆ โดยเชื่ อ มโยงกับ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากสิ นค้า
ความแตกต่างของสิ นค้าที่ทาให้เกิดเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาคุณภาพการให้บริ การเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งมีความทับซ้อนในองค์ประกอบของคุ ณค่าตราสิ นค้า ดังนั้น ในการวิจยั นี้ จึงทาการแยกตัวแปรคุ ณภาพ
การให้บริ การทั้งในส่ วนของการให้บริ การด้านธุ รการและการให้บริ การด้านวิชาการออกจากคุ ณค่าตรา
สิ น ค้า นอกจากนี้ ยัง เป็ นการศึ ก ษาในบริ บ ทของมหาวิท ยาลัย ซึ่ งเป็ นการให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคที่ เป็ น
นักศึกษา ดังนั้นการใช้คาว่า “คุณค่าตราสถาบัน” จะสามารถสื่ อความหมายในบริ บทของ “คุณค่าตราสิ นค้า”
ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้ จึงใช้คาว่าตราสถาบันในงานวิจยั เป็ นหลัก ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิ จยั ที่
เกี่ยวข้องแสดงดังแผนภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 อิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การที่มีต่อคุณค่าตราสถาบัน
ดังนั้น จากการศึ กษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ คุ ณค่าตราสถาบัน ผูว้ ิจยั จึ งกาหนด
สมมติฐานให้เป็ นดังนี้
สมมติฐานที่ 2 (H2) คุณภาพการมีอิทธิ พลต่อคุณค่าตราสถาบัน
สมมติฐานที่ 2.1 (H2.1) คุณภาพการให้บริ การด้านธุ รการมีอิทธิ พลต่อคุณค่าตราสถาบัน
สมมติฐานที่ 2.1 (H2.2) คุณภาพการให้บริ การด้านวิชาการมีอิทธิ พลต่อคุณค่าตราสถาบัน
4. ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (customer satisfaction) เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญและเป็ นตัวชี้ วดั ใน
ด้านการตอบสนองทางอารมณ์และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผลสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน
ที่คาดการณ์ ไว้และเกิ ดขึ้ นจริ งขององค์การ(Kuo & Tang, 2011) อีกทั้งสะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ภายในองค์ก ารและเป็ นการสะสมประสิ ท ธิ ภาพการท างานที่ ส าคัญ ในการดาเนิ น งานให้ก ับ องค์ก ารใน
อนาคต (Weiwei, 2007) ความพึ งพอใจ (satisfaction) หมายถึ ง ผลการประเมิ นด้านความรู ้ สึ กต่ อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งในเชิงบวก หลังจากได้มีประสบการณ์กบั สิ่ งนั้นไปแล้ว
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การวัดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีท้ งั การใช้แบบสอบถาม
ที่มีชุดข้อคาถามจานวนหลายข้อ การสังเกตและจดบันทึกอย่างเป็ นระบบการสัมภาษณ์ การตั้งคาถามในเชิ ง
สะท้อนภาพ หรื อวัดผ่านร่ องรอยจากการกระทา โดยเป็ นการวัดความพึงพอใจโดยภาพรวม ดังนั้น งานวิจยั
นี้ จึงก าหนดการวัดเป็ นหนึ่ งองค์ป ระกอบ คือ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษามี ต่อมหาวิท ยาลัย โดยมี ปรับ
เนื้ อหาของข้อคาถามให้เหมาะสมตามบริ บทในการศึกษา จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น รวมถึงองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร กรอบแนวคิดของงานวิจยั ครั้งนี้ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานเพิ่มเติมดังนี้
สมมติฐานที่ 3 (H3) คุณค่าตราสถาบัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
สมมติ ฐานที่ 4 (H4) คุ ณ ค่ าตราสถาบันเป็ นปั จจัย คัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงอิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษา
สมมติฐานที่ 4.1 (H4.1) คุณค่าตราสถาบันเป็ นปั จจัยคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงอิทธิ พลของคุณภาพการ
ให้บริ การด้านธุ รการสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษา
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สมมติฐานที่ 4.2 (H4.2) คุ ณค่าตราสถาบันเป็ นปั จจัยคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงอิทธิ พลของคุณภาพการ
ให้บริ การด้านวิชาการสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษา

วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) และใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งสารวจผ่าน
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีวธิ ี ดาเนินการวิจยั แบ่งตามขอบเขตและรายละเอียดที่ศึกษา ดังนี้
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจ ัย คื อนั ก ศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นปี พ.ศ.2562 ของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีจานวนทั้งสิ้ น 22 แห่ง
2. กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาที่ กาลังศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในปี พ.ศ.2562 ของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มีจานวนทั้งสิ้ น 507 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแจกแจงของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
รายชื่ อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รวม

รวม
ความถี่
49
34
54
88
52
39
58
61
72
507

ร้ อยละ
9.66
6.71
10.65
17.36
10.26
7.69
11.44
12.03
14.20
100.00
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ตารางที่ 2 ตัวแปรและองค์ประกอบของตัวแปร
ตัวแปร
1) คุณภาพการให้บริ การ

1.1) การให้บริ การด้านธุ รการ

1.2) การให้บริ การด้านวิชาการ

2) คุณค่าตราสถาบัน

องค์ ประกอบ
1.1.1) การเอาใจใส่
1.1.2) ความมัน่ ใจ
1.1.3) การตอบสนองความต้องการ
1.1.4) ความน่าเชื่ อถือ
1.1.5) สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
รวม
1.2.1) หลักสู ตร
1.2.2) การเรี ยนการสอน
1.2.3) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
รวม
2.1) การรับรู ้ถึงตราสถาบัน
2.2) ความเชื่ อมโยงกับตราสถาบัน
2.3) ความภักดีต่อตราสถาบัน
รวม

3) ความพึงพอใจของนักศึกษา

จานวนข้ อ
5
4
5
3
4
21
5
4
6
15
4
5
6
15
16

ความเทีย่ ง
.92
.85
.92
.86
.85
.96
.86
.85
.87
.93
.83
.85
.86
.96
.91

3. การออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยลักษณะคาถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (check list)
- ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามในการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร คุ ณ ค่ า ตราสถาบัน และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ
ของ Likert (Likert’ Scale) โดยรายละเอี ย ดของจ านวนข้อ ค าถามในแต่ ล ะตัว แปรและค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach’s Alpha reliability coefficient) ดังแสดงในตารางที่ 2
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4. การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจานวน 507 ฉบับ และมี แบบสอบถาม
ที่ได้รับการตอบกลับจานวน 507 ฉบับ (ร้อยละ 100)
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนามาลงรหัสข้อมูล
หลังจากนั้นจึ งวิเคราะห์ ข ้อมู ลด้วยโปรแกรม R เวอร์ ชัน 3.5.2 แพ็คเกจ lavaan เวอร์ ชัน 0.6-3 โดยสถิ ติที่
นามาวิเคราะห์มี 2 ส่ วน ดังต่อไปนี้
- สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ามัธย
ฐาน (median) ค่ าสู งสุ ด (maximum) ค่ าต่ าสุ ด (minimum) ค่ าพิ สั ย (range) ความเบ้ (skewness) และความ
โด่ง (kurtosis) การวิเคราะห์ส่วนนี้ เป็ นการดาเนิ นตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 (เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพการ
ให้บริ การ คุณค่าตราสถาบัน และความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน)
- สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM) โดยใช้การ
ประมาณค่าแบบภาวะน่าจะเป็ นสู งสุ ด (maximum likelihood) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
โดยก าหนดเกณฑ์ ใ ช้ พิ จ ารณาความสอดคล้อ งกลมกลื น ตามเกณฑ์ ข อง West Taylor และ Wu (2012)
ประกอบด้ ว ยค่ า Root mean square error of approximation (RMSEA) ไม่ สู งกว่ า .06 ค่ า Comparative fit
Index (CFI) และ Tucker-Lewis index (TLI) ไม่ ต่ ากว่า .95 และ ค่า root mean square residual (SRMR) ไม่
สู งกว่า .08 รวมถึ งการพิจารณาค่า Likelihood ratio เมื่อกาหนดสมมติฐานไว้วา่ โมเดลสมการโครงสร้างมี
ความสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ เท่ า กับ .05 โดยการวิ เคราะห์ ส่ ว นนี้ เป็ นการ
ดาเนิ นการตามวัตถุ ป ระสงค์ขอ้ ที่ 2 (เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของคุ ณค่ าตราสถาบันในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่
เชื่อมโยงคุณภาพการให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลภูมิหลังด้านการศึกษา ของนักศึกษาจานวน 507 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลภูมิหลังด้านการศึกษาของนักศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ความถี่ ร้ อยละ ความถี่ ร้ อยละ ความถี่ ร้ อยละ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คณะ
คณะบริ หาร
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชั้นปี
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
สู งกว่า ปี 4

33
8
23
35
7
17
26
22
23

17.01
4.12
11.86
18.04
3.61
8.76
13.40
11.34
11.86

16
26
31
53
45
22
32
39
49

5.11
8.31
9.90
16.93
14.38
7.03
10.22
12.46
15.65

49
34
54
88
52
39
58
61
72

9.66
6.71
10.65
17.36
10.26
7.69
11.44
12.03
14.20

100
7
56
31

51.55
3.61
28.87
15.98

245
21
14
33

78.27
6.71
4.47
10.54

345
28
70
64

68.05
5.52
13.81
12.62

40
99
18
35
2

20.62
51.03
9.28
18.04
1.03

74
110
58
67
3

23.72
35.26
18.59
21.47
0.96

114
209
76
102
5

22.53
41.30
15.02
20.16
0.99
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชาย
หญิง
รวม
ความถี่ ร้ อยละ ความถี่ ร้ อยละ ความถี่ ร้ อยละ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
24 ปี
สู งกว่า 24 ปี
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.6 หรื อเทียบเท่า
ต่ากว่า 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.50 ขึ้นไป
รวม

9
23
35
25
33
19
50

4.64
11.86
18.04
12.89
17.01
9.79
25.77

26
53
47
74
39
26
48

8.31
16.93
15.02
23.64
12.46
8.31
15.34

35
76
82
99
72
45
98

6.9
14.99
16.17
19.53
14.2
8.88
19.33

85
35
74

43.81
18.04
38.14

200
44
69

63.90
14.06
22.04

285
79
143

56.21
15.58
28.21

3
60
92
34
5
194

1.55
30.93
47.42
17.53
2.58
100

5
78
102
90
38
313

1.6
24.92
32.59
28.75
12.14
100

8
138
194
124
43
507

1.58
27.22
38.26
24.46
8.48
100

การวิเคราะห์ ระดับของตัวแปร
การวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของตัวแปรในส่ วนนี้ เป็ นการดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1
(เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การ คุ ณค่าตราสถาบัน และความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน) เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยมีดงั นี้
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5.00 - 4.21
หมายถึง ระดับมากที่สุด
4.20 - 3.41
หมายถึง ระดับมาก
3.40 - 2.61
หมายถึง ระดับปานกลาง
2.60 - 1.81
หมายถึง ระดับน้อย
1.80 - 1.00
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรหลัก แสดงในตารางที่ 4 โดยภาพรวม
พบว่า ทุกตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก มีการกระจายของข้อมูลในระดับปานกลางใกล้เคียงกับโค้งปกติ
เนื่ องจากค่าความเบ้และค่าความโด่งใกล้เคียงค่า 0 สรุ ปได้วา่ โดยเฉลี่ยนักศึกษาให้ขอ้ มูลทั้ง 3 ตัวแปรอยูใ่ น
ระดับมาก โดยนักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปร
mean
1) คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้บริ การ
1.1) การให้ บ ริ การ
ด้านธุรการ
- การเอาใจใส่
- ความมัน่ ใจ
- ก าร ต อ บ ส น อ ง
ความต้องการ
- ความน่าเชื่อถือ
สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
1.2) การให้ บ ริ การ
ด้านวิชาการ
- หลักสู ตร
- การเรี ยนการสอน
- สิ่ งสนั บ สนุ น การ
เรี ยน

sd median range

skew kurtosis ความเทีย่ ง

3.62

0.67

3.70

3.57

-0.34

0.02

.97

3.58

0.75

3.64

3.83

-0.50

0.08

.96

3.49
3.65

0.86
0.75

3.50
3.75

3.75
3.75

-0.36
-0.41

-0.13
0.04

.92
.85

3.61

0.82

3.80

4.00

-0.53

0.11

.92

3.55
3.72

0.82
0.73

3.67
3.75

4.00
3.75

-0.53
-0.51

0.27
0.31

.86
.85

3.68

0.65

3.70

3.37

-0.35

0.07

.93

3.71
3.77

0.71
0.72

3.80
3.75

3.60
3.25

-0.48
-0.30

0.10
-0.22

.86
.85

3.56

0.76

3.67

3.67

-0.25

-0.22

.87
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ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

CHAPTER 9
ตารางที่ 4 (ต่อ)

2) คุณค่าตราสถาบัน
- ก ารรั บ รู ้ ถึ งต รา
สถาบัน
- ความเชื่ อมโยงกับ
ตราสถาบัน
- ความภัก ดี ต่ อ ตรา
สถาบัน
3) ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษา

mean
3.70

sd median range
0.70
3.67 3.61

skew kurtosis ความเทีย่ ง ระดับ
-0.29
-0.09
.96 มาก

3.67

0.77

3.67

4.00

-0.24

0.09

.83

3.74

0.72

3.75

3.50

-0.30

-0.13

.85

3.68

0.80

3.67

4.00

-0.51

0.34

.86

3.72

0.82

4.00

4.00

-0.43

0.00

.91

มาก
มาก
มาก
มาก

การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างในส่ วนนี้ เป็ นการด าเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค์ข้อที่ 2
(เพื่อศึกษาคุณค่าตราสถาบันในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงคุณภาพการให้บริ การสู่ และความพึงพอใจ
ของนัก ศึกษาในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน) โดยในขั้นแรกเป็ นการวิเคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์
ระหว่า งตัว แปรที่ น ามาใช้ใ นการวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ า ง จากนั้น เป็ นการวิ เคราะห์ โ มเดลสมการ
โครงสร้ างตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ของตัวแปรในการวิจยั แสดงดังตารางที่ 5
ซึ่ งพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์โดยภาพรวม ตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสั ม พันธ์ ท างบวกต่ อกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทุ ก คู่ โดยอยู่ระดับ ปานกลาง (มากกว่า .50) จนถึ งระดับ สู ง
(มากกว่า .80) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต่าที่สุดเท่ากับ .514
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปร

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การสู่ และความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ ก ษาโดยมี คุ ณ ค่ า ตราสถาบัน เป็ นตัว แปรคั่น กลางแสดงดัง ตารางที่ 6 และภาพที่ 4 ซึ่ งพบว่ า
การให้บริ การด้านวิชาการเป็ นตัวแปรสาคัญที่ มีอิทธิ พลทางตรงส่ งไปยังคุ ณค่าตราสถาบัน และมีอิทธิ พล
ทางอ้อมไปยังความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาผ่านคุ ณ ค่ าตราสถาบัน โดยคุ ณ ค่ าตราสถาบัน มี ล ัก ษณะเป็ น
ตัวแปรส่ งผ่านแบบสมบู รณ์ (full mediated) เนื่ องจากจาเป็ นต้องเกิ ดคุ ณค่าตราสถาบันก่ อนแล้วจึงจะเกิ ด
ความพึงพอใจของนักศึกษาตามลาดับ ในขณะที่ตวั แปรการให้บริ การด้านธุ รการแม้จะมีความสัมพันธ์ต่อ
การให้บริ การด้านวิชาการสู ง แต่พบว่า ไม่มีอิทธิ พลส่ งผลไปยังคุณค่าตราสถาบัน หรื อความพึงพอใจของ
นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาโดยมีคุณค่าตราสถาบันเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
b
ตัวแปรแฝง
1.1) การให้บริ การด้านธุ รการ
1.1.1) การเอาใจใส่
1.1.2) ความมัน่ ใจ
1.1.3) การตอบสนองความต้องการ
1.1.4) ความน่าเชื่ อถือ
1.1.5) สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
1.2) การให้บริ การด้านวิชาการ
1.2.1) หลักสู ตร
1.2.2) การเรี ยนการสอน
1.2.3) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
2) คุณค่าตราสถาบัน
2.1) การรับรู ้ถึงตราสถาบัน
2.2) ความเชื่ อมโยงกับตราสถาบัน
2.3) ความภักดีต่อตราสถาบัน
ความสั มพันธ์
การให้บริ การด้านธุรการ <-> การให้บริ การด้านวิชาการ
อิทธิพลทางตรง
การให้บริ การด้านธุรการ -> คุณค่าตราสถาบัน
การให้บริ การด้านวิชาการ -> คุณค่าตราสถาบัน
การให้บริ การด้านธุรการ -> ความพึงพอใจของนักศึกษา
การให้บริ การด้านวิชาการ -> ความพึงพอใจของนักศึกษา
คุณค่าตราสถาบัน -> ความพึงพอใจของนักศึกษา

1.000
0.921
0.874
0.885
0.757
1.000
1.000
1.219

SE

0.029
0.036
0.036
0.043

0.042
0.057

z-value

31.697
24.249
24.694
17.514

23.674
21.295

p

̂

.000
.000
.000
.000

.884
.935
.813
.817
.792

.000
.000

.768
.755
.877

1.000
1.040
1.222

0.039
0.052

26.578
23.609

.000
.000

.778
.859
.918

0.376

0.030

12.347

.000

.911

-0.010
1.016
-0.118
-0.214
1.536

0.101
0.157
0.094
0.251
0.169

-0.097
6.473
-1.257
-0.856
9.112

.923
.000
.209
.392
.000

-.013
.922
-.110
-.143
1.128
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
b
SE
z-value
p
̂
อิทธิพลทางอ้ อมไปยังความพึงพอใจของนักศึกษาส่ งผ่ านคุณค่ าตราสถาบัน
การให้บริ การด้านธุรการ
-0.015 0.156
-0.097
.923 -.014
การให้บริ การด้านวิชาการ
0.561
0.313
4.985
.000 1.040
2= 313.304, df = 43, p = .000, RMSEA = .111 SRMR = .050 CFI = .956 TLI = .933
หมายเหตุ : แถวแรเงา คือ เส้นทางอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05; วิเคราะห์จากตัวอย่างจานวน
507 คน

สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 (เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพการให้บริ การ คุณค่าตราสถาบัน และความ
พึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน) โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา แสดงดังตารางที่ 7

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาโดยมีคุณค่าตราสถาบันเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
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ตารางที่ 7 สรุ ปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1

1) คุณภาพการให้บริ การ
1.1) การให้บริ การด้านธุรการ
การเอาใจใส่
ความมัน่ ใจ
การตอบสนองความต้องการ
ความน่าเชื่อถือ
สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
1.2) การให้บริ การด้านวิชาการ
หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
2) คุณค่าตราสถาบัน
การรับรู ้ถึงตราสถาบัน
ความเชื่อมโยงกับตราสถาบัน
ความภักดีต่อตราสถาบัน
3) ความพึงพอใจของนักศึกษา

mean
3.62
3.58
3.49
3.65
3.61
3.55
3.72
3.68
3.71
3.77
3.56
3.70
3.67
3.74
3.68
3.72

sd
0.67
0.75
0.86
0.75
0.82
0.82
0.73
0.65
0.71
0.72
0.76
0.70
0.77
0.72
0.80
0.82

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากวัตถุ ป ระสงค์ข ้อที่ 2 (เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ค่ าตราสถาบันในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่
เชื่ อมโยงคุ ณภาพการให้บริ การสู่ ความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน) โดยใช้การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุ ปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2

p

̂

อิทธิพลทางตรง
การให้บริ การด้านธุรการ -> ความพึงพอใจของนักศึกษา
.209 -.110
การให้บริ การด้านวิชาการ -> ความพึงพอใจของนักศึกษา
.392 -.143
การให้บริ การด้านธุรการ -> คุณค่าตราสถาบัน
.923 -.013
การให้บริ การด้านวิชาการ -> คุณค่าตราสถาบัน
.000 .922
คุณค่าตราสถาบัน -> ความพึงพอใจของนักศึกษา
.000 1.128
อิทธิพลทางอ้ อมไปยังความพึงพอใจของนักศึกษาส่ งผ่ านคุณค่ าตราสถาบัน
การให้บริ การด้านธุรการ
.923 -.014
การให้บริ การด้านวิชาการ
.000 1.040

สมมติฐาน เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
H1.1
H1.2
H2.1
H2.2
H3

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่

H4.1
H4.2

ไม่ใช่
ใช่

อภิปรายผลการวิจัย
ระดับของตัวแปร (วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1)
1) คุณภาพการให้บริ การ พบว่าอยูร่ ะดับมาก ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ในอดีตเนื่ องจากผลการวิจยั
ในอดี ต พบว่า นั ก ศึ ก ษาต่ า งมี ร ะดับ ตัว แปรเหล่ า นี้ อยู่ใ นระดับ ปานกลางถึ ง น้ อ ย ตัว แปรคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ Enayati และคณะ (2013) ศึ กษาคุ ณภาพการให้บริ การของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่ านด้วย
แนวคิด SERVQUAL โมเดล พบว่า นักศึกษามีการรับรู ้ (perception) เกี่ยวกับการให้บริ การของมหาวิทยาลัย
ใน แต่ ล ะ ด้ า น มี ค่ า เฉ ลี่ ยอ ยู่ ใ น ระดั บ ที่ น้ อยก ว่ า ค วาม ค าดห วั ง (expectation) โด ยมี ค่ าเฉ ลี่ ยอ ยู่
ในช่วง 2.26 ถึง 2.90 ในมาตรวัด 5 ระดับ นอกจากนี้ การศึกษาคุณภาพการให้บริ การภายในประเทศไทยเอง
ที่ ศึ ก ษ า ใ น ลั ก ษ ณ ะ เดี ย ว ใ น ง า น วิ จั ย ข อ ง Yousapronpaiboon (2014) ไ ด้ ศึ ก ษ า ด้ ว ย
แนวคิด SERVQUAL โมเดลในมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาลในกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามีการ
รับ รู ้ ด้านการให้บ ริ ก ารจากมหาวิท ยาลัยต่ ากว่าความคาดหวังเช่ นกัน โดยค่ าเฉลี่ ยแต่ ละด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในช่วง 4.42 ถึง 4.80 ในมาตรวัด 9 ระดับ
2) ตัว แปรคุ ณ ค่ า ตราสถาบั น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การวิ จ ัย ในบริ บท
เดี ยวกัน คือ งานวิจยั ของ นภาพร ขนัธนภา และคณะ (2559) ที่ ทาการศึ กษาตัวแปรคุ ณค่าตราสถาบันใน
ฐานะตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความมีชื่อเสี ยงไปยังพฤติกรรมการเลื อกเข้าศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่านักศึกษามีการรับรู ้
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เกี่ ยวกับคุ ณค่าตราสถาบันเอกชนในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65
3) ตัวแปรความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไทยที่
ศึกษากับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่ งหนึ่ ง สุ ดา ขาดารงเกี ยรติ และ ไพลิน บุนนาค (2561) ที่ พบว่านักศึกษามี
ความพึ งพอใจเกี่ ยวกับ ปั จจัยการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.777 และความพึงพอใจด้านการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.777
อิทธิพลของตัวแปร (วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2)
จากผลการวิจยั พบว่า อิทธิ พลทางตรงจากคุ ณภาพการให้บริ การที่ส่งผลไปยังความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งอิทธิ พลจากคุ ณภาพการให้บริ การด้านวิชาการและอิทธิ พลจากคุ ณภาพ
ด้านวิชาการ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดี ต ได้แก่ งานวิจยั ของ Chui และคณะ (2016) Enayati และ
คณะ (2013) Kitcharoen (2004) Theresia และ Bangun (2017) อย่างไรก็ ต าม งานวิจยั จานวนมากในอดี ต
ไม่ได้มีการวิเคราะห์อิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การร่ วมกับตัวแปรคุณค่าตราสถาบันด้วยเหตุน้ ี ขอ้ ค้นพบ
จึงมีความแตกต่างกัน โดยหลักสถิติแล้ว หากไม่มีการวิเคราะห์คุณค่าตราสถาบันเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง จะทา
ให้ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พ ลระหว่างคุ ณภาพการให้บ ริ การกับความพึงพอใจของนักศึ กษาในงานวิจยั นี้ มี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า อิ ทธิ พลจากคุ ณค่าตราสถาบันส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักศึ กษาใน
มหาวิท ยาลัย เอกชน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ที่ ศึ ก ษาในภาคธุ รกิ จ ได้แ ก่ งานวิจยั ของ Anderson และ
Sullivan (1993) และ Lei และ Chu (2015) ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยเติมเต็มองค์ความรู ้เชิ งวิชาการได้วา่ คุณค่า
ตราสถาบันสามารถนามาปรับใช้ได้ในบริ บทของมหาวิทยาลัยเช่ นกัน นอกจากนี้ การวิจยั ครั้งนี้ ยงั พบว่า
คุ ณค่าตราสถาบันเป็ นตัวแปรคัน่ กลางที่ ส่ งผ่านอิ ทธิ พลระหว่างคุ ณภาพการให้บริ การด้านวิชาการไปยัง
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ การวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาในภาคธุ ร กิ จ เช่ น กัน ได้แ ก่ งานวิ จ ัย
ของ Nishii และคณะ (2008) Hellier และคณะ (2003) และ Kuo และ Tang (2011) เมื่อพิจารณาลักษณะของ
อิท ธิ พลจากคุ ณภาพการให้บริ การด้านวิชาการมี อิทธิ พ ลทางตรงต่อตัวแปรคุ ณค่าตราสถาบันและคุ ณค่า
ตราสถาบันมีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจต่อนักศึกษา โดยที่คุณภาพการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อความพึงพอใจของนักศึกษา จึงถือได้วา่ เป็ นอิทธิ พลคัน่ กลางแบบสมบูรณ์ (full mediation) จึงทาให้คุณค่า
ตราสถาบันเป็ นตัวแปรสาคัญที่จาเป็ นต้องมีการพัฒนาสื บเนื่ องจากคุ ณภาพการให้บริ การ จึงจะทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจของนักศึกษาได้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ตัวแปรที่ กาหนดควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นถึ งระดับ
มากที่สุด แม้วา่ ในงานวิจยั นี้จะไม่สามารถสรุ ปจากค่าเฉลี่ยได้วา่ ประเด็นใดจาเป็ นต้องมีการพัฒนาเป็ นลาดับ
แรก แต่ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
2. แม้วา่ ตัวแปรการให้บริ การด้านธุ รการจะไม่มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรความ
พึงพอใจของนักศึกษา แต่จะสังเกตได้ว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรคุ ณภาพการให้บริ การ
ด้านวิชาการระดับสู งมาก ทั้งสองส่ วนจึงต้องมีการพัฒนาไปอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
3. การค้นพบอิทธิ พลคัน่ กลางของคุ ณค่าตราสถาบันแบบสมบูรณ์ ทาให้มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้อง
ตระหนักถึงตัวแปรดังกล่าว หากต้องการพิจารณาคุณภาพการให้บริ การของทางมหาวิทยาลัย ตัวแปรเหล่านี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินมหาวิทยาลัยต่อไป
4. คุณภาพการให้บริ การด้านวิชาการมีอิทธิ พลทางตรงไปยังคุณค่าตราสถาบัน จึงส่ งผลต่อไปยัง
คุณภาพการให้บริ การ ด้วยเหตุน้ ี มหาวิทยาลัยเอกชนจาเป็ นต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
ด้านวิชาการเป็ นหลัก ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร การเรี ยนการสอน และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
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