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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้
คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษาต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ตนก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นวิจัยเชิงส ารวจ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 250 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
มาจากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ PLS-SEM 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ด้าน
การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน ด้านความพึงพอใจต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตน
ก าลังศึกษา และด้านความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตน
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับเหมาะสมมากทุกด้าน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมการโครงสร้าง
พบว่า การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนและการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่
บุคคลอื่น โดยที่การรับรู้คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นโดยผ่านความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
  
 The purposes of this research were to study the undergrad students’ 
opinions toward the perceived service quality, perceived value from the instruction 
and satisfaction with their institutions affecting willingness to provide related 
information about private universities and to examine the effects perceived service 
quality, perceived value from the instruction, satisfaction with their institutions on 
willingness to provide related information about private university. The sampling 
group was 250 students. The research tool was the questionnaire approved by the 
experts. The descriptive statistics was used for data analysis, including the 
percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics as the structural 
equation model (Structural Equation Modeling: SEM) with PLS-SEM was applied 
hypothesis testing. 
 The results of research revealed that most samples highly agreed on 
perceived service quality, perceived value from the instruction, satisfaction and 
willingness to provide related information with perceived service quality and 
perceived value from the instruction affected satisfaction with their institutions, 
satisfaction with their institutions affected willingness to provide related information, 
perceived service quality and perceived value from the instruction affected 
willingness to provide related information by pass satisfaction.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
 ปัญหำที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยจะต้องเผชิญในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ คือ “กำรพลิก
โฉมเทคโนโลยี” ทีจ่ะส่งผลให้กำรใช้ชีวิต รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2561) ประเด็นนี้เป็นควำม 
ท้ำทำยอย่ำงยิ่งต่อระบบกำรศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำไทย ที่จะต้องปรับตัวรับกับพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ในยุคใหม ่ซ่ึงผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยไม่จ ำกัดอยู่ในเฉพำะห้องเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำ นอกจำกนี้ สถำบันอุดมศึกษำไทยในฐำนะกลจักรส ำคัญในกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Growth and Competitiveness) ของประเทศ ยังต้องพัฒนำหลักสูตร
ให้เท่ำทันต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้องยกระดับองค์ควำมรู้ให้แก่
นักศึกษำ เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงตำมกรอบเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560-2579 (อุดม คชินทร, 2561)   
 อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นส ำคัญของมหำวิทยำลัยในไทยที่ก ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ จ ำนวน
นักศึกษำท่ีจะเข้ำเรียนในแต่ละปีได้ลดลงตำมโครงสร้ำงประชำกรของไทยอันเนื่องมำจำกอัตรำกำร
เกิดของประชำกรไทยลดลง (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2561) และสังคมไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ ซึ่งคำดว่ำในปี 2579 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอำยุถึงร้อยละ 30 ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัย
แรงงำนมีสัดส่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยวัยเด็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14 จำกปี 2550 ที่มี
ประชำกรวัยเด็กมำกถึงร้อยละ 21.6 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ, 2561) 
 ปัญหำนี้เริ่มสะท้อนใหเ้ห็นจำกจ ำนวนเด็กที่มำสมัครแอดมิดชั่นในปี 2560 เพียง 81,230 
คน น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ในขณะที่สถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศสำมำรถรับนักศึกษำได้ 109,129 
คน จำกจ ำนวนมหำวิทยำลัยของไทยซึ่งรวมไปถึงมหำวิทยำลัยของรัฐ มหำวิทยำลัยเอกชน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำลัยพละศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและ 
สถำบันอุดมศึกษำที่มีภำรกิจเฉพำะในประเทศไทยทีม่ำกถึง 300 แห่ง (อุดม คชินทร, 2561)  
 นอกจำกนี้ เมื่อปี 2560 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ใช้อ ำนำจตำม
มำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2557 ให้สถำบันกำรศึกษำที่มีศักยภำพสูง
จำกต่ำงประเทศมำเปิดสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกเพ่ือให้กำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยอนุมัติให้จัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำใน EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2560 ท ำให้นักศึกษำ
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มีทำงเลือกในกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ มำกข้ึนตำมไปด้วย จึงส่งผลให้จ ำนวนเด็กที่มำ
สมัครเข้ำเรียนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งในปัจจุบันมีน้อยลงอยู่แล้วจะลดน้อยลงไปอีก 
 จึงกล่ำวได้ว่ำประเทศไทยในขณะนี้มีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวนมำก ซ่ึงสวนทำงกับโครงสร้ำง
ประชำกรและจ ำนวนเด็กที่จะเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย ท ำให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงสูงระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในกำรหำผู้เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยของตน   
 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องกลับมำพิจำรณำถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจที่เกิดจำกกำรบอก
กล่ำวของนักศึกษำปัจจุบันของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่งที่จะเป็นกลุ่มอ้ำงอิงที่ส ำคัญในกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันแห่งนั้น ซึ่งหำกนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ มีควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกจะยิ่งเสริมให้นักเรียนที่ส ำเร็จ
ใหม่มีควำมต้องกำรที่จะเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้นมำกข้ึน และกำรจะท ำให้นักศึกษำท่ี
ก ำลังศึกษำอยู่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลได้นั้นต้องพิจำรณำปัจจัยหลำยประกำรที่จะท ำให้นักศึกษำได้รับ
รู้คุณภำพและควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรจำกสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น เช่น สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ส่วนกำรรับรู้คุณค่ำจำกกำรเรียนกำรสอน เช่น เมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว นักศึกษำมั่นใจว่ำจะได้รับกำรยอมรับจำกตลำดแรงงำน หรือค่ำเทอมที่จ่ำย 
มีควำมเหมำะสมกับคุณค่ำท่ีได้รับ เป็นต้น  
 ปัจจุบันมีสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดสมำคมสภำมหำวิทยำลัย (ประเทศไทย) จ ำนวนมำก 
โดยมีมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ จ ำนวน 15 แห่ง สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ จ ำนวน 65 แห่ง 
(สมำคมสภำมหำวิทยำลัย (ประเทศไทย), 2561) ในสังกัดสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  
รวม 65 แห่ง โดยแบ่งเป็นมหำวิทยำลัย 41 แห่ง วิทยำลัย 18 แห่ง และสถำบัน 6 สถำบัน  
(สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย, 2559) ดังนั้น กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนตัว 
ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรที่จะดึงดูดให้นักศึกษำเลือกท่ีเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยของตนมำกข้ึน 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ำนมำพบว่ำ ปัจจัยที่จะท ำให้บุคคลเต็มใจที่จะให้ข้อมูล 
แก่บุคคลภำยนอกมำจำกปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น คิทำปชิ, อักโดแกน และดอร์ทยอล (Kitapci, 
Akdogan & Dortyol, 2014); คำน, กำร์จ และรำห์มำน (Kkan, Garg & Rahman, 2015);  
ไมโอริสคิว (Maiorescu, 2016) และมิชรำ, เบกชิ และชิงห์ (Mishra, Bakshi & Singh, 2016)  
พบว่ำ ควำมพึงพอใจมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรสื่อสำรแบบบอกต่อของผู้บริโภค และอภิสรำ เจียรกุล 
(2558) พบว่ำ คุณค่ำที่รับรู้ด้ำนคุณภำพมีอิทธิพลทำงบวกต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำและควำมพึง
พอใจมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรบอกต่อของลูกค้ำ โดยที่กำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรเป็นกระบวนกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปัจจัยของกำรบริกำรต้องมีกำรตอบสนองกับผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ ชำง, คลูที, ทำวเวอร์, แมสท์, ดำคส์ และรำชูบินสกี (Chang, Klute, Tower, Mast, 
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Dacks & Rachubinski, 2015) ได้ศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้คุณค่ำมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจ โดยกำร
รับรู้คุณค่ำมำจำกหลำยส่วนทั้งกำรรับรู้คุณภำพของผลิตภัณฑ์ และกำรรับรู้คุณภำพกำรท ำงำนของ
บุคลำกร เมื่อลูกค้ำรับรู้คุณค่ำแล้วจะท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ และคำน (Khan, 2017) พบว่ำ คุณภำพ
กำรให้บริกำรที่ยอดเยี่ยมมีอิทธิพลทำงบวกต่อควำมพึงพอใจ  
 ส่วนคุณค่ำที่รับรู้ด้ำนควำมคุ้มค่ำท่ีมีอิทธิพลทำงบวกต่อควำมพึงพอใจนั้น หวัง (Wang, 
2014) และ อันวำร์ และกูลซำร์ (Anwar & Gulzar, 2011) พบว่ำ คุณค่ำที่รับรู้ด้ำนควำมคุ้มค่ำมี
อิทธิพลทำงบวกต่อควำมพึงพอใจ และควำมพึงพอใจของลูกค้ำมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรบอกต่อ  
โดยมีผลกระทบของคุณค่ำท่ีรับรู้ด้ำนควำมคุ้มค่ำต่อกำรบอกต่อและด้ำนควำมพึงพอใจ นอกจำกนั้น 
ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557) ยังพบว่ำ คุณค่ำท่ีรับรู้ด้ำนรำคำมีอิทธิพลทำงบวกต่อควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ  
 จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจของบุคคลในกำรซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรนั้น
จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นต้องมีกำรรับรู้ในเชิงบวกของคุณภำพที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรและคุณค่ำท่ี
ตอบสนองกลับจำกบริกำรหรือผลิตภัณฑ์นั้นเช่นเดียวกัน โดยที่เมื่อบุคคลนั้นมีควำมพึงพอใจแล้วอำจ
มีควำมต้องกำรที่จะให้บุคคลอ่ืนที่รู้จักหรือคุ้นเคยมำก่อนได้รับทรำบเช่นเดียวกัน จึงเกิดควำมเต็มใจที่
จะบอกเล่ำประสบกำรณ์ควำมพึงพอใจของตนเองแก่บุคคลอื่นเพ่ือจะเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรเช่นเดียวกับตนเอง  
 ประเด็นดังกล่ำว จึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรและกำรรับรู้
คุณค่ำดังกล่ำวมำ ศึกษำในมุมมองที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ตนก ำลังศึกษำว่ำสำมำรถ
ส่งผลต่อควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถำบันของตนที่ก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี
ในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลหรือไม่ เพรำะยังไม่เคยมีผู้ศึกษำใน
ประเด็นนี้มำก่อน โดยต้องกำรศึกษำว่ำ จำกกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ และกำรให้บริกำรที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่นักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำจะส่งผลในลักษณะใดต่อควำมพึงพอใจของผู้เรียน และหำกผู้เรียน
ได้รับควำมพึงพอใจต่อสิ่งนั้นแล้วจะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมเต็มใจที่จะบอกกล่ำวหรือให้ข้อมูลแก่บุคคล
อ่ืนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนที่ตนเองได้รับ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรำบถึงอิทธิพลของกำรรับรู้คุณภำพกำร
บริกำรและกำรรับรู้คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน ที่มีต่อควำมพึงพอใจต่อสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนที่ตนก ำลังศึกษำ ที่สำมำรถส่งผลต่อควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ตนก ำลังศึกษำ  ผลจำกกำรวิจัยในครั้งนี้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้แก่
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนและผู้ที่สนใจในกำรสร้ำงกลยุทธ์ด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร วำงแผนกำรตลำด 
กำรสร้ำงคุณภำพกำรบริกำรและสร้ำงคุณค่ำท่ีได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำม
พึงพอใจต่อสถำบันที่ตนก ำลังศึกษำและส่งผลให้นักศึกษำมีควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น
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เกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำของตนอันจะส่งผลต่อกำรเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำในอนำคตได้บรรลุเป้ำหมำย
ยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 กำรศึกษำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษำกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร กำรรับรู้คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน 
ควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ก ำลังศึกษำและควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเกี่ยวกับ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ก ำลังศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร กำรรับรู้คุณค่ำที่
ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอนและควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ก ำลังศึกษำที่ส่งผลต่อควำมเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ก ำลังศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล 
 
1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ โดยเลือกวิธีกำรส ำรวจด้วย 
แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นและได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชำกรที่ใช้ศึกษำ คือ นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรีในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนกำรใช้ตัวอย่ำง 
 ตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำครั้งนี้ คือ นักศึกษำท่ีก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรีในสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi–stage 
Sampling) จ ำนวน 250 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ กำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรและกำรรับรู้คุณค่ำท่ีได้รับจำก
กำรเรียนกำรสอน 
  1.3.3.2 ตัวแปรคั่นกลำง คือ ควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ตนก ำลังศึกษำ 
  1.3.3.3 ตัวแปรตำม คือ ควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถำบันที่ตน
ก ำลังศึกษำ 
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 1.3.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
 สถำนที่ศึกษำที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 1.3.5 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัย เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนำคม 2561 จนถึงเดือนตุลำคม 2561 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 สถำบันอุดมศึกษำเอกชนสำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร
สร้ำงกลยุทธ์/กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร กำรสร้ำงคุณค่ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมพึงพอใจและควำมเต็มใจที่จะบอกต่อ
เกี่ยวกับสถำบัน 
 1.4.2 สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลที่ได้จำก 
กำรศึกษำวิจัยไปใช้ในกำรจัดท ำแผนและนโยบำยกำรสื่อสำร รวมทั้ง กำรพัฒนำยุทธศำสตร์เพ่ือ   
เพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำเอกชน 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรรับรู้ หมำยถึง กระบวนกำรหรือวิธีกำรของบุคคลแต่ละบุคคลในกำรตีควำมและ
ประมวลผลต่อตัวกระตุ้นที่เข้ำมำกระตุ้น แล้วสื่อออกมำให้เป็นควำมหมำยต่ำง ๆ กันไป เช่น ควำม  
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และกำรบอกต่อ เป็นต้น  
 คุณภำพกำรบริกำร หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือคุณภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
กำรให้บริกำร ซ่ึงเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของสถำบันศึกษำในระดับปริญญำตรีให้
เหนือกว่ำคู่แข่งขันได้ โดยกำรเสนอคุณภำพกำรให้บริกำรที่ตรงกับควำมคำดหวังของผู้เรียน 
 กำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร หมำยถึง ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวัดทัศนคติส่วนบุคคล ซึ่ง
เป็นผลมำจำกคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรรับรู้คุณภำพโดยรวมของผู้เรียนที่ได้รับจำก
สถำบันกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งในท่ีนี้ประกอบด้วย  
  1) ด้ำนควำมหลำกหลำยของกำรบริกำร หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมี
บริกำรที่หลำกหลำยไว้ให้บริกำรแก่ผู้เรียน เช่น มีกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรครบถ้วนทั้งเรื่องกำรเรียนและ
กิจกรรม มีกำรจัดสถำนที่ต่ำง ๆ ไว้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน รวมทั้งมีบคุลำกรคอยให้ค ำแนะน ำ
ด้วยควำมเต็มใจ 
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  2) ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนรับรู้ว่ำ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
มีช่องทำงในกำรให้บริกำรช่องทำงใดบ้ำงและมีสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำรเพียงใด รวมทั้ง เวลำที่
ให้บริกำรตรงต่อควำมต้องกำร 
  3) ด้ำนบุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้บริกำรแก่ผู้เรียน
ด้วยควำมเต็มใจ เอำใจใส่ ตรงต่อเวลำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
  4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีกำรจัดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้ง สถำนที่ต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำอย่ำงสวยงำม ทันสมัย
และใช้งำนได้จริง 
  5) ด้ำนกำรจัดช่องทำงให้ข้อมูลข่ำวสำร หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมี
ช่องทำง  ในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้ง มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรตำมที่สถำนที่ต่ำง ๆ  
ที่เห็นได้ง่ำยและชัดเจนต่อเนื่อง 
 กำรรับรู้คุณค่ำท่ีได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง ระดับกำรรับรู้คุณค่ำท่ีผู้เรียนเชื่อว่ำ
กำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำนั้นจะช่วยให้ได้รับประโยชน์ต่อตนเองภำยหลังจำกท่ีผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนจำกสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย 
  1) เวลำที่จบกำรศึกษำ หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนรับรู้ รับทรำบว่ำ หลักสูตรที่เรียนใช้ระยะ
เวลำนำนเท่ำใดในกำรศึกษำ เหมำะสมกับเวลำที่จะทุ่มเทเอำใจใส่ให้จบกำรศึกษำและเหมำะกับเวลำ
ที่ต้องออกไปประกอบอำชีพ 
  2) งบประมำณที่ต้องจ่ำย หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนรับรู้ว่ำสิ่งที่ตัวเองจะได้รับหลังจำกกำร
ที่ได้เรียนในสถำบันกำรศึกษำแล้วจะได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ
สภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมกับงบประมำณท่ีต้องจ่ำยไปเพียงใด 
  3) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ใช้เมื่อจบกำรศึกษำ หมำยถึง สิ่งที่ผู้เรียนคำดหวังว่ำ เมื่อจบ
กำรศึกษำจำกสถำบันแล้วจะได้รับสิ่งใดบ้ำง เช่น ควำมรู้ที่ทันสมัยใช้ประกอบอำชีพได้ มีจิตใจที่ดีมี
คุณธรรมในกำรท ำงำนกำรใช้ชีวิต รวมทั้ง สำมำรถติดต่อสื่อสำรและท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำงดี 
และสำมำรถคิดวิเครำะห์แก้ไขปัญหำได้ 
  4) กำรพัฒนำของสถำบันที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น ด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่
ทันสมัย ด้ำนกำรปรับแต่งสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมแก่กำรเรียน รวมทั้ง มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรและพัฒนำช่องทำงในกำรให้บริกำรที่สะดวกแก่ผู้เรียน 
  5) กำรได้รับกำรยอมรับจำกตลำดแรงงำน หมำยถึง กำรที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมี 
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน เป็นที่ยอมรับ ยกย่องจำกบุคคลภำยนอก 
ดั่งศิษย์เก่ำหรือรุ่นพ่ีที่เคยจบกำรศึกษำจำกสถำบันแห่งนี้ 
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 ควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ตนก ำลังศึกษำ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจที่บุคคลหรือ
นักศึกษำรู้สึกถึงสิ่งที่ได้รับจำกกำรรับบริกำร หรือได้จำกกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำของตนนั้น    
ในประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งในท่ีนี้ ได้แก่ ควำมพึงพอใจต่อสถำบันที่ตนก ำลังศึกษำในเรื่องดังต่อไปนี้         
1) ชื่อเสียงของสถำบันเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม 2) หลักสูตรและวิธีกำรเรียนกำรสอน
ที่ท ำให้มั่นใจในควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ 3) ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของ
คณำจำรย์ 4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมและทันสมัย 5) กระบวนกำรและขั้นตอนในกำร
ให้บริกำรโดยภำพรวมที่น่ำประทับใจ 6) กำรให้บริกำรที่ประทับใจของบุคลำกร 7) กำรคมนำคมที่
สะดวกในกำรมำศึกษำ  8) กระบวนกำรและวิธีกำรในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรแก่ผู้เรียน 9) กำรมี
ระบบผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียนที่ช่วยแบ่งเบำภำระของผู้ปกครอง 10) กำรมีกิจกรรมเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนก่อนจบกำรศึกษำ 11) กำรปลูกฝังกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้กับผู้เรียน 12) 
กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์อย่ำงอิสระเต็มที่ 13) กำรจัดให้มีกำรให้
ค ำปรึกษำและแนะแนวทำงในกำรเรียนและกำรท ำงำนให้แก่ผู้เรียนด้วยควำมเอำใจใส่ 14) กำรจัด
ตำรำงเรียนได้เหมำะสม 15) กำรจัดสื่อในกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำย
และเหมำะสม  
 ควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น หมำยถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนได้เข้ำมำศึกษำ ได้รับกำร
เรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ จำกกำรเข้ำมำในสถำบันกำรศึกษำแล้วเกิดควำมประทับใจ รู้สึกดีและ
เกิดเปน็ควำมภำคภูมิใจที่ตนได้เข้ำมำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำแห่งนี้ จึงอยำกบอกต่อควำมรู้สึกดี
ให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้และให้ผู้อื่นได้รับประสบกำรณ์ท่ีดีด้วย ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ ควำมเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่
บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ตนก ำลังศึกษำในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1) ควำมภำคภูมิใจที่ได้
ศึกษำในสถำบัน 2) มีควำมประทับใจต่อสถำบัน 3) ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยจำก
สถำบัน 4) เห็นควำมส ำเร็จของศิษย์เก่ำที่จบกำรศึกษำจำกสถำบัน 5) ต้องกำรให้ผู้อ่ืนได้รับควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์จำกสถำบัน 6) ท ำให้เกิดกำรตัดสินใจที่ง่ำยข้ึนในกำรเข้ำเรียนในสถำบัน 7) เชื่อมั่นใน
มำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 
 
 
  

 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้ เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษา  
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนด 
สมมุติฐาน โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้ออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการรับรู้คุณภาพการบริการ 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สรุปสมมติฐาน 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 เกา, ราโชลิ, ทิมเมอร์แมนส์ และหวัง (Gao, Rasouli, Timmermans & Wang, 2017); 
คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller (2009); โอลิเวอร์ (Oliver, 1981), เรกฮีลด์, มาร์กี้  
และฮอพตัน (Reichheld, Markey & Hopton, 2000) และหวัง (Wang, 2011)  อธิบายว่า ความ 
พึงพอใจถูกก าหนดให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของความสุขหรือผิดหวัง เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบกับคุณค่า
ที่รับรู้ได้ของประสิทธิภาพสินค้ากับสิ่งปรารถนาของลูกค้า ในท านองเดียวกัน คาดอตเท, วูดรัฟฟ์ และ
เจนคินส์ (Cadotte, Woodruff & Jenkins, 1987) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่คาดหวังและส่งผลถึงการบอกต่อ และลี, ยูน และลี (Lee, Yoon & Lee, 2007) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นผลทางจิตวิทยาที่ได้มาจากสิ่งที่พบเห็นและคุณค่าท่ีรับรู้ นอกจากนี้  
ชุง และคิม (Chung & Kim, 2017) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าบอกถึงคุณภาพท่ีดีของสินค้า 
ในขณะเดียวกัน ปาร์ก, ชุง และวู (Park, Chung & Woo, 2013) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านคุณภาพการให้บริการ แพนด้า และดาส (Panda & Das, 
2015) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือ การตัดสินที่ท าโดยผู้บริโภคหลังจากการได้รับบริการนั้น 
ในท านองเดียวกัน ไดรดาคิส (Drydakis, 2017) และมอเรียเชีย และทาคาฮาชิบ (Moriuchia & 
Takahashib, 2016) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกเชิงบวกและความรู้สึกได้รับประโยชน์จาก
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สินค้า และบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัด
หรือตัวบ่งชี้ของระดับที่ลูกค้า หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์การมีความยินดีกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการเหล่านั้น (Ogunjuyigbe, Ayodele & Akinola, 2017) 
 2.1.2 เหตุผลที่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเหตุผลที่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจไว้มากมาย เช่น 
  1) ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ หรือความรู้สึก และความ
พึงพอใจของผู้บริโภคจะถูกก าหนดเมื่อตนได้รับสิ่งที่คาดหวัง และได้ส่งผลถึงการบอกต่อ (Cadotte, 
Woodruff & Jenkins, 1987) 
  2) ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน จะน าไปสู่การรักษาลูกค้า ความใกล้ชิด ความ
เชื่อมั่นในคุณค่า การบอกต่อในเชิงบวก และความอดทนเมื่อเกิดความขัดข้อง (Arasli, Katircioglu & 
Smadi, 2005) 
  3) เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าของบริษัท อาจท าให้ลูกค้าเกิดความซื่อสัตย์ต่อ
บริษัท เกิดแนวโน้มให้มีการแนะน าต่อในทางบวก ดังนั้น การบอกต่อจึงเป็นตัวส าคัญที่ใช้ในการชี้วัด
ความส าเร็จของบริษัทในอนาคต (Srivastava & Kaul, 2014) 
  4) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านคุณภาพการให้บริการ (Park, 
Chung & Woo, 2013) 
  5) ความพึงพอใจของลูกค้า คือ การรับรู้คุณภาพสินค้า และการให้บริการ (Belás, 
Cipovová & Demjan, 2014) 
  7) ความพึงพอใจของลูกค้าเน้นความคาดหวังในตัวสินค้าและการบริการ และยังมองว่า
เป็นการเชื่อมต่อและช่วยเติมเต็มความรู้สึกและสิ่งเร้าทางอารมณ์ (Srivastava & Kaul, 2014) 
  8) เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับสินค้า และบริการจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจ
ในการบอกต่อ และต้องการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Gewirtz-Meydan, 2017) 
  9) ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และบริการ (Lien, Cao & Zhou, 2017) 
  10) ความพึงพอใจเป็นความคาดหวังของลูกค้าที่จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
ความจงรักภักดี จนท าให้ลูกค้าบอกต่อให้กับผู้อ่ืน (Popp & Woratschek, 2017) 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้นจะกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในมุมมองของผู้วิจัยแต่ละท่าน
นั้นมีความเหมือนกันและมีการสนับสนุนต่อกัน ซึ่งสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจ 
ดังกล่าวได้ ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1: สรุปความหมายของความพึงพอใจ  
 

ความหมายของ 
ความพึงพอใจ 
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1. ความพึงพอใจเป็นความ
คาดหวังของลูกค้าท่ีจะส่งผล
ให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี และ
ความจงรักภักดี จนท าให้
ลูกค้าบอกต่อให้กับผู้อื่น 

                

2. การท่ีลูกค้ามีความรู้สึก
ได้รับประโยชน์จากสินค้า และ
บริการท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการ 

                

3. ความพึงพอใจของลูกค้า
บอกถึงคุณภาพท่ีดีของสินค้า 
และบริการ 

                

4. ความคาดหวังของลูกค้า 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และบริการ 

                

5. ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ของ
ระดับท่ีลูกค้า หรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ
องค์การมีความยินดีกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่าน้ัน 

                

 
ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า  

ความพึงพอใจ คือ การที่ลูกค้ามีความรู้สึกได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ตอบสนองกับ 
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และความจงรักภักดี จนท าให้
ลูกค้าบอกต่อและแนะน าให้กับผู้อ่ืน ในการวิจัยในครั้งนี้หมายรวมถึง ระดับความพึงพอใจที่บุคคล 
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หรือนักศึกษารู้สึกถึงสิ่งที่ได้รับจากการรับบริการหรือได้จากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนนั้น    
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา การเป็นที่ยอมรับจากสังคม หลักสูตร      
สิ่งอ านวยความสะดวก ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันที่ตนก าลังศึกษาแล้วก่อให้เกิด
ระดับความพอใจในการบริการนั้น  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตน
ก าลังศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 การบอกต่อ คือ ค าพูดจากปากของการสื่อสารระหว่างบุคคลในการสนับสนุนตราสินค้า 
ของผู้บริโภคนั้น เป็นเรื่องส าคัญมากต่อธุรกิจการค้า (Arndt, 1967) ในส่วนของ เรกฮีลด์, มาร์กี้ และ
ฮอพตัน (Reichheld, Markey & Hopton, 2000) และ หวัง (Wang, 2011) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
และความไม่พึงพอใจของลูกค้า มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้า หากลูกค้า
แนะน าให้คนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบริการที่ดี จะส่งผลในทางบวก แต่ถ้าลูกค้ามีการสื่อสารกับคนอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการบริการที่ไม่ดี ก็อาจจะส่งผลในทางลบ ในขณะที่ ดิมิทเรียเดส (Dimitriades, 2006);  
ออซเดไมร์, โตซลู และอาทีส็อกลู (Özdemir, Tozlu, Şen & Ateşoğlu, 2016); สเวนสนั, เดวิส 
และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 2007) และทักฮิซาเดซ, ทักฮิปูเรียน และคาซาอิ 
(Taghizadeh, Taghipurian & Khazaei, 2013) กล่าวว่า การบอกต่อ คือ ทัศนคติที่บ่งบอกถึง 
การรับรองของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการจากประสบการณ์ท่ีได้ใช้จริง หยาง, ถัง, โหวง และเว่ย 
(Yang, Tang, Wong & Wei, 2010) กล่าวว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นข้อมูลการบอกต่อที่
ส าคัญเกี่ยวกับสินค้า บริการ ตราสินค้า หรือบริษัท การบอกต่อมีคุณค่าในการช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค และเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัท สอดคล้องกับ แคนทัลโลปส์ และซัลวี (Cantallops 
& Salvi, 2014); เมเฮร์ด และโมฮามมาดิ (Mehrad & Mohammadi, 2016); เปลูโซ, โบเนซซี,  
เดอแอนเจลิส และรุคเกอร์ (Peluso, Bonezzi, De Angelis & Rucker, 2016) และทีก่ล่าวไว ้
ในท านองเดียวกันว่า ค าพูดจากปากที่ได้รับการแนะน า มีผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการก็ต่อเมื่อลูกค้ารู้สึกน่าพอใจ ส่งผลให้เกิดการแนะน าบริการให้เพื่อน ๆ ช่วยให้ตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการได้ง่าย รวมทั้งยังท าให้เกิดการใช้บริการซ้ าตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ บาลาจิ, รอย และ 
ลาสชาร์ (Balaji, Roy & Lassar, 2017); สตีเฟ่น และเลฮ์แมนน์ (Stephen & Lehmann, 2016) 
และหวัง, เยฮ์, เฉิน และไทช์ไดพอว์ (Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 2016) และ กล่าวว่า 
จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืนสนใจสินค้า
และบริการ รวมถึงท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าและบริการด้วย 
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 2.2.2 เหตุผลที่ท าให้ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ)  
 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเหตุผลที่ท าให้ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน 
(การบอกต่อ) ไว้มากมาย เช่น 
  1) ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะแพร่กระจายการ
บอกต่อเกี่ยวกับสินค้า (Reichheld, Markey & Hopton, 2000) 
  2) ทัศนะของลูกค้าท่ีน ามาบอกต่อให้กับผู้อ่ืนจากประสบการณ์ที่เกิดจากการได้ใช้จริง 
เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจและเกิดความเต็มใจที่จะให้มีการบอกต่อในทางบวก (Swanson, Davis & 
Zhao, 2007) 
  3) การที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกประทับใจในสินค้า และบริการจนเกิดความเต็มใจที่จะให้มี
การบอกต่อให้กับผู้อ่ืน (Chen, Luo & Wang, 2017) 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้น จะกล่าวได้ว่า ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืน (การ
บอกต่อ) ในมุมมองของผู้วิจัยแต่ละท่านนั้นมีความเหมือนกันและมีการสนับสนุนต่อกัน ซึ่งสามารถ
สรุปความหมายของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น (การบอกต่อ) ดังกล่าวได้ดัง ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2: สรุปความหมายของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 

ความหมายของ 
ความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล 
แก่บุคคลอื่น (การบอกต่อ) 
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1. การท่ีผู้บริโภคมีความรู้สึก
ประทับใจในสินค้า และบริการ
จนเกิดการบอกต่อให้กับผู้อื่น 

               

2. ค าพูดจากปากของการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในการ
สนับสนุนตราสินค้าของผู้บริโภค
น้ันเป็นเรื่องส าคัญมากต่อธุรกิจ
การค้า 

               

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): สรุปความหมายของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 

ความหมายของ 
ความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล 
แก่บุคคลอื่น (การบอกต่อ) 

Ch
en

, L
uo

 &
 W

an
g (

20
17

) 

Ba
laj

i, R
oy

 &
 L

as
sa

r (
20

17
) 

Me
hr

ad
 &

 M
oh

am
m

ad
i (

20
16

) 

W
an

g, 
Ye

h,
 C

he
n 

& 
Ts

yd
yp

ov
 (2

01
6)

 

Pe
lu

so
, B

on
ez

zi,
 D

e 
An

ge
lis

 &
 R

uc
ke

r 
(2

01
6)

 
St

ep
he

n 
& 

Le
hm

an
n 

(2
01

6)
 

Öz
de

m
ir, 

To
zlu

, Ş
en

 &
 A

te
şo

ğlu
 

(20
16

) 
Ca

nt
all

op
s (

20
14

) 

Ta
gh

iza
de

h,
 T

ag
hip

ur
ian

 &
 K

ha
za

ei 
(20

13
) 

Ya
ng

, T
an

g, 
W

on
g &

 W
ei 

(2
01

0)
 

Sw
an

so
n, 

Da
vis

 &
 Z

ha
o 

(2
00

7)
 

Di
m

itr
iad

es
 (2

00
6)

 

En
ne

w 
(2

00
0) 

Re
ich

he
ld

, M
ar

ke
y 

& 
Ho

pt
on

 (2
00

0)
 

Ar
nd

t (
19

67
) 

3. ความพึงพอใจ และความไม่
พึงพอใจของลูกค้ามีแนวโน้มท่ีจะ
แพร่กระจายการบอกต่อเกี่ยวกับ
สินค้า หากลูกค้าแนะน าให้คน
อื่นๆ เกี่ยวกับบริการท่ีดี จะส่งผล
ในทางบวก แต่ถ้าลูกค้ามีการ
สื่อสารกับคนอื่น ๆเกี่ยวกับการ
บริการท่ีไม่ดี ก็อาจจะส่งผล
ในทางลบ 

               

4. ทัศนคติท่ีบ่งบอกถึงการ
รับรองของผู้บริโภคต่อสินค้าและ
บริการ จากประสบการณ์ท่ีได้ใช้
จริง 

               

5. ความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็น
ข้อมูลการบอกต่อที่ส าคัญ
เกี่ยวกับสินค้า บริการ ตราสินค้า 
หรือบริษัท การบอกต่อมีคุณค่า
ในการช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค และเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของบริษัท 

               

6. ค าพูดจากปากท่ีได้รับการ
แนะน า มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการ ก็
ต่อเมื่อลูกค้ารู้สึกน่าพอใจ ส่งผล
ให้เกิดการแนะน าบริการให้
เพื่อนๆ และ ยังท าให้เกิดการใช้
บริการซ้ าตามมาอีกด้วย 

               

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): สรุปความหมายของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 

ความหมายของ 
ความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล 
แก่บุคคลอื่น (การบอกต่อ) 

Ch
en

, L
uo

 &
 W

an
g (

20
17

) 

Ba
laj

i, R
oy

 &
 L

as
sa

r (
20

17
) 

Me
hr

ad
 &

 M
oh

am
m

ad
i (

20
16

) 

W
an

g, 
Ye

h,
 C

he
n 

& 
Ts

yd
yp

ov
 (2

01
6)

 

Pe
lu

so
, B

on
ez

zi,
 D

e 
An

ge
lis

 &
 R

uc
ke

r 
(2

01
6)

 
St

ep
he

n 
& 

Le
hm

an
n 

(2
01

6)
 

Öz
de

m
ir, 

To
zlu

, Ş
en

 &
 A

te
şo

ğlu
 (2

01
6)

 

Ca
nt

all
op

s (
20

14
) 

Ta
gh

iza
de

h,
 T

ag
hip

ur
ian

 &
 K

ha
za

ei 
(20

13
) 

Ya
ng

, T
an

g, 
W

on
g &

 W
ei 

(20
10

) 

Sw
an

so
n, 

Da
vis

 &
 Z

ha
o 

(2
00

7)
 

Di
m

itr
iad

es
 (2

00
6)

 

En
ne

w 
(2

00
0) 

Re
ich

he
ld

, M
ar

ke
y 

& 
Ho

pt
on

 (2
00

0)
 

Ar
nd

t (
19

67
) 

7. ค าพูดจากปากมีผลต่อการ
รับรู้ของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ
อย่างง่ายดาย 

               

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า 
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล (การบอกต่อ) คือ การที่ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจในสินค้า และ
บริการที่ตนเองได้มีประสบการณ์ในการใช้จริง จนอยากบอกเล่าหรือแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีให้    
แก่ผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นสนใจสินค้า และบริการ ในการศึกษาครั้งนี้ ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน
เกี่ยวกับสถาบันที่ก าลังศึกษายังหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาได้รับการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแล้วเกิดความประทับใจ รู้สึกดีและ 
เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ตนได้เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ แสดงออกโดยการบอกต่อ
ความรู้สึกดีให้กับผู้อ่ืนได้รับรู้และให้ผู้อ่ืนได้รับประสบการณ์ท่ีดีเพ่ือให้ผู้อ่ืนเกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น 
ในการเข้าเรียนในสถาบันที่ตนก าลังศึกษาอยู่ด้วย  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการ 
 ซเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือ วิธีรับรู้ของผู้บริโภค  
โดยการวัดระหว่างสิ่งที่ปรารถนากับสิ่งที่ได้รับ ท าให้ส่งผลการรับรู้ถึงคุณภาพทั้งเชิงบวก และเชิงลบ 
นอกจากนี้ ไซน์ และไซน์ (Singh & Singh, 2014) และ วู และสการ์สการ์ด (Woo & Skarsgard, 
2015) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือ การรับรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้าที่ตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้บริโภค ในท านองเดียวกัน สการ์ดา และบาร์นฮาร์ท (Skarda & Barnhart, 
2015) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือ การที่ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าท่ีเกิดจากคุณภาพของสินค้า และ
บริการที่ได้รับ และ ราดฟาร์, โรกีวิกซ์ และสโลมินสกิ (Radfar, Rogiewicz & Slominski, 2017) 
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กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือ การรับรู้ถึงมาตรฐานของสินค้าและบริการ ซึ่งในด้านคุณภาพการ
บริการนั้นได้มีค าอธิบายไว้หลายประเด็น ได้แก่ คุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งที่ก าหนดความ 
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งมีปัจจัย 5 ประการที่เก่ียวข้องกับระดับของคุณภาพบริการ 
และใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพของบริการ ดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 
1988) 
  1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) หมายถึง การให้บริการตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ มีความถูกต้อง และมีความแน่นอนในการให้บริการทุกครั้ง นั่นหมายความว่า 
ผู้รับบริการจะได้รับการสนองตอบความพึงพอใจในทุกครั้งที่ใช้บริการ  
  2) การรับรู้การตอบสนองต่อความต้องการบริการ (Responsiveness) หมายถึง 
บุคลากรผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้การช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ในทุกเรื่องทันที  
  3) การรับรู้การรับรองความเชื่อมั่น การรับประกัน (Assurance) หมายถึงความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ความสุภาพอ่อนน้อม มีมารยาทอันดีงามในการให้บริการของบุคลากรและความสามารถ
ของบุคลากรในการให้บริการที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ  
  4) การรับรู้การเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ความพยายามของผู้
ให้บริการในการเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการและจัดการให้บริการที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
ด้วยพฤติกรรมที่เอ้ืออาทรห่วงใย และเข้าใจความรู้สึกความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างดี  
  5) การรับรู้ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏ 
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนทางกายภาพ เป็นรูปธรรมสัมผัสได้มีความส าคัญยิ่งต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ
สามารถสัมผัสได้ทางใจและรับรู้ได้ทันที เช่น สิ่งแวดล้อม สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และอุปกรณ์ในการสื่อสาร การจัดสถานที่และตกแต่งให้สวยงาม การจัด
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีห้องสมุดที่ทันสมัยเหมาะสมแก่การเรียนรู้  มีบริการรถรับส่ง
สร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ จัดภูมิทัศน์และตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น รวมถึงความ
พร้อมของสถานที่ต่าง ๆ ในการให้บริการ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ เดอ คีย์เซอร์ และลาริเวียร์ (De Keyser & Lariviere, 2014) กล่าวว่า คุณภาพ
การบริการไม่ใช่เป็นการสนใจแต่คุณภาพทางเทคนิคแต่ยังต้องให้ความส าคัญต่อคุณภาพของ
กระบวนการท างานด้วย ซ่ึงคุณภาพเหล่านั้น ย่อมจะมีผลต่อการรับรู้ถึงความพึงพอใจและความไว้เนื้อ
เชื่อใจในบริการหรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการนั้น ส่วนลอรี และวิลสัน (Lowry & Wilson, 
2016) กล่าวว่า คุณภาพการบริการที่ดีควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และมีบริการที่ดีจะส่งผลในเชิง
บวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ในขณะที่ แฮงส์, ไลน์ และคิม (Hanks, Line & Kim, 2017) กล่าวว่า 
คุณภาพการให้บริการคือ การเอาใจใส่ในคุณภาพของการบริการของบริษัทให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้า
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เกิดความเชื่อถือในการบริการ  ซึ่งคุณภาพของสินค้า และบริการเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับสินค้าและบริการ เช่น การบอกต่อแก่บุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจ 
และความยินดี (Said, Abou-Zeid & Chalak, 2017)  

จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้น จะกล่าวได้ว่า การรับรู้คุณภาพการบริการในมุมมองของผู้วิจัย
แต่ละท่านนั้นมีความเหมือนกันและมีการสนับสนุนต่อกัน ซึ่งสามารถสรุปความหมายของการรับรู้
คุณภาพการบริการดังกล่าวได้ ดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3: สรุปความหมายของการรับรู้คุณภาพการบริการ 
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1. การรับรู้ของผู้บริโภค โดยการวัดระหว่างสิ่งท่ีปรารถนากับสิ่งท่ีได้รับ ท าให้
ส่งผลการรับรู้ถึงคุณภาพท้ังเชิงบวก และเชิงลบ 

       

2. การรับรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้าท่ีตรงตามความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้บริโภค 

       

3. การท่ีลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าท่ีเกิดจากคุณภาพของสินค้า และบริการท่ีได้รับ   
 

 
 

  

4. การเอาใจใส่ในคุณภาพของการบริการของบริษัทให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อถือในบริการ  ซ่ึงคุณภาพของสินค้า และบริการเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้
ลูกค้าพึงพอใจ และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับสินค้าและบริการ เช่น 
การบอกต่อแก่บุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ และความยินดี 

       

  
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า 
การรับรู้คุณภาพการบริการ คือ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของการบริการ 
ที่เกิดขึ้นจริง โดยภายหลังหรือเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงการบริการผ่านคุณภาพของการบริการในเชิงบวก 
ที่จะเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น ในที่นี้อธิบายได้ว่าหากท าให้มีการรับรู้คุณภาพการบริการมาก 
ก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้คุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการ
รับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 1) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการรับรู้คุณค่าจากสินค้าและบริการ และ 2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประเด็นการเรียนการ
สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 
 2.4.1 การรับรู้คุณค่าจากสินค้าและบริการ 
 คาซยาป และโบจานิก (Kashyap & Bojanic, 2000) อธิบายว่า การรับรู้คุณค่า คือ การ
รับรู้ระหว่างการจ่ายของผู้บริโภค (ราคา) กับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น  
ในท านองเดียวกัน เพตทริก (Petrick, 2004) ยังอธิบายว่าการรับรู้คุณค่า คือ ราคาท่ีเป็นตัวเงิน เช่น 
ราคาของบริการ และสิ่งที่ผู้ซื้อใช้ไปในการจัดหาสินค้าและบริการ เช่น เวลา และความพยายามที่จะ
น ามาใช้ค้นหาส าหรับการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับ โดย แอนเดอร์สัน, ไนท์,  
ปูคุแลนการา และโจเชียน (Anderson, Knight, Pookulangara & Josian, 2004) และ เชีย, หวัง, 
ฟาง และหวง (Chiu, Wang, Fang & Huang, 2014) ได้อธิบายเพิ่มว่า เมื่อลูกค้ารับรู้จากสินค้าหรือ
บริการนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ย่อมจะส่งผลต่อความพึงพอใจ ความจงรักภักดีที่มีต่อ
สินค้าและการกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ าในโอกาสหน้า นอกจากนี้การรับรู้ด้านราคาท าให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการด้วย 
 คูคาร์-คินนีย์, เซีย และมอนโร (Kukar-Kinney, Xia & Monroe, 2007) กล่าวว่า การรับรู้
คุณค่าด้านราคา คือ ความสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับราคา กาล์ลาร์ซา, กิล-ชัวรา 
และฮอร์บรอก (Gallarza, Gil-Saura & Holbrook, 2011) อธิบายว่าการรับรู้คุณค่า คือ การที่
ผู้บริโภคมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของราคาและคุณภาพ อีกท้ังยังค านึงความคุ้มค่าได้รับจากสินค้าและ
บริการนั้น มหาเพตรา, เลเวนทัล และนาราชิมฮาน (Mahapatra, Levental & Narasimhan, 2017) 
และ ชานเช็ซ-เฟอร์นันเดซ (Sánchez-Fernández, 2016) กล่าวว่า การรับรู้ด้านคุณค่า หมายถึง 
การประเมินค่าของลูกค้าที่มีความรู้สึกต่อความคุ้มค่า คุณภาพ ราคา และการบริการที่ได้รับประโยชน์
จากสินค้าและบริการนั้นด้วย 
 2.4.2 ความหมายของการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอน มาจากค าว่า Teaching และ Instruction ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน   
การเรียนการสอน (Teaching) เป็นการจัดการชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงที่พึง
ประสงค์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Desirable Connections and Associations) และน าไปสู่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ออนสเตียนส์ และฮันคินส์ (Ornstein & Hunkins, 2004) และโพสเนอร์ และ 
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บรอดสก ี(Posner & Brodsky 1992) ได้อธิบายการจัดการเรียนการสอน (Teaching) ไว้ว่าเป็น
กิจกรรมในภาระงานของครู ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนให้บรรลุผลที่ต้องการ  
ภายใต้เงื่อนไขบริบทของผู้เรียน โดยเป็นการปฏิบัติกิจกรรมให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามกรอบหลักสูตร  
อีไชเนอร์ (Eisner, 1985) ได้อธิบาย Teaching ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะได้ปรับเปลี่ยน 
หรือปรุงแต่งสภาพการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม หรือวิถีชีวิตจริง โดยที่ครู
สามารถด าเนินกิจกรรม หรือสาธิตปฏิบัติได้อย่างมีทักษะ ชูลแมน (Shulman, 2000) อธิบายว่า 
Teaching เป็นกระบวนการ ใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การเลือกใช้และ
การบูรณาการความคิด ผ่านการออกแบบรายวิชา กิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ และการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียนคล้ายกับ ฟาวเบิร์ต (Fawbert, 2003) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า Teaching เป็นกระบวนการ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับกิจกรรมการเรียนที่น าไปสู่การค้นพบความคิดรวบยอด และการ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาของผู้เรียนภายใต้เงื่อนไขเวลา โอกาส ความม่ันใจที่จะเรียนรู้ให้ส าเร็จบนพื้นฐาน
ของกิจกรรมการส ารวจและค้นหาข้อมูลความรู้ และ โอลิวา (Oliva, 2009) อธิบายว่า การจัดการ
เรียนการสอน (Teaching) หมายถึง การที่ครูจัดการความรู้ ความเชื่อด้วยวิธีการบอกเล่า หรือ
น าเสนอแก่ผู้เรียนที่เหมาะสม ดังนั้น Teaching มีลักษณะของกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนตามกรอบเนื้อหา จุดประสงค์การเรียน โดยใช้กิจกรรมที่ครูจัดให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  ผลส าเร็จของการเรียน จึงขึ้นอยู่กับการจัดกระบวนการเรียนของครู 
 ส่วนการจัดการเรียนการสอนในความหมายของ Instruction จะหมายถึง ชุดกระบวนการ
ของเหตุการณ์ภายนอกที่จัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ หรือได้รับการออกแบบเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียน เกกเน่, บริจส์ และวาเกอร์ (Gagne, Briggs & Wager,1992) และ 
จอหน์สัน (Johnson, 1992) ได้อธิบาย Instruction ว่าเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนและผู้เรียน หรือ Instruction หมายถึง กระบวนการส่งผ่านประสบการณ์ไปยัง
ผู้เรียน โดยจัดท าเป็นแผนการเรียนรู้แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือมุ่งหวังให้บรรลุผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีต้องการ และอนงค์ศิริ วิชาลัย (2550) ได้อธิบายว่า การเรียนการสอน 
เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ โดย
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอน ดังนั้น ค าว่า Instruction จึงให้ความส าคัญที่ปัจจัย
กระบวนการเรียนของผู้เรียนที่ครูเป็นผู้ก าหนดหรือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนไปพร้อมด้วย 
 สรุปจากประเด็นข้างต้นจะได้ว่าการรับรู้คุณค่าการเรียนการสอนน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
การรับรู้คุณค่าในเรื่องการเรียนการสอน คือ การที่ผู้เรียนที่ได้รับรู้กิจกรรมการเรียนการสอนจาก
สถาบันการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่จ่ายไป 
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 จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้น จะกล่าวได้ว่า การรับรู้คุณค่าในมุมมองของผู้วิจัยแต่ละท่าน
นั้นมีความเหมือนกันและมีการสนับสนุนต่อกัน ซึ่งสามารถสรุปความหมายของการรับรู้คุณค่าและ 
การเรียนการสอน ดังกล่าวได้ ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4: สรุปความหมายของการรับรู้คุณค่าและการเรียนการสอน 
 

ความหมายของ 
การรับรู้คุณค่าและการเรียนการสอน 
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1. การรับรู้ของลูกค้าถึงมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหว่าง 
ค่าใช้จ่ายของลูกค้า เมื่อท าการซ้ือสินค้าน้ัน รวมถึงการประเมินผลให้
ลูกค้าติดตามคุณภาพสินค้าหลังการซ้ือ 

       

2. คุณค่าท่ีรับรู้ด้านราคาคือ จ านวนเงินท่ีลูกค่าต้องจ่ายไป โดยจะได้รับ
ประโยชน์จากสินค้า และบริการ 

       

3. การเรียนการสอนเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
กิจกรรมการเรียนท่ีน าไปสู่การค้นพบความคิดรวบยอด และการเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาของผู้เรียนภายใต้เงื่อนไขเวลา โอกาส ความมั่นใจที่จะเรียนรู้
ให้ส าเร็จ บนพื้นฐานของกิจกรรมการส ารวจและค้นหาข้อมูลความรู้ 

       

4. การเรียนการสอนการ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะเจตคติ โดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอน 

       

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า การ
รับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน คือ การที่ผู้เรียนหรือนักศึกษารับรู้กระบวนการในการเรียน
การสอนเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปมีความเหมาะสม คุ้มค่าไปเพียงใด ในที่นี้อธิบายได้ว่าหาก
ท าให้มีการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนมากก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจและการบอก
ต่อเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 ฮาน และฮยัน (Han & Hyun, 2015); ฮาฟชาริ, คลีเมส และดีน (Hapsari, Clemes & 
Dean, 2016); คาศิริ, กวนชิง, แชมบาชิแวน และชีดีน (Kasiri, Guan Cheng, Sambasivan & 
Sidin, 2017); คอนดะชานิ และแพนดา (Kondasani & Panda, 2015); เหลียน, เกา และเซา (Lien, 
Cao, Zhou, 2017), และโอเรล และคารา (Orel & Kara, 2014) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการกับตัวแปรความพึงพอใจ พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจ การค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ เบลัส, ชโิยโววา และเดมจัน (Belás, 
Cipovová & Demjan, 2014); ปาร์ก, ชุง และวู (Park, Chung & Woo, 2013) และไซธามล์ และ
บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติที่ดี มีคุณภาพเป็น
ที่ประทับใจแล้วจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับนั้น ผลการศึกษาและ
ค าอธิบายดังกล่าวน าไปสู่สมมุติฐานในการศึกษาในที่นี้ คือ 
 สมมติฐานที่ 1: การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 2.5.2 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน  
(การบอกต่อ) 
 มัลลิกา หว้าพิทักษ์ (2557) และยุรมาศ อุดมศิริ (2559) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการกับตัวแปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน การค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิด บาลาจิ, รอย และลาสชาร์ (Balaji, Roy & Lassar, 2017); เบลัส, ชิโยโววา 
และเดมจัน (Belás, Cipovová & Demjan, 2014);  เฉิน, เหลา และหวัง (Chen, Luo & Wang, 
2017); เรกฮีลด์, มาร์กี้ และฮอพตัน (Reichheld, Markey & Hopton, 2000); สตีเฟ่น และเลฮ์
แมนน์ (Stephen & Lehmann, 2016); สเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 
2007); หวัง (Wang, 2011) และหวัง, เยฮ์, เฉิน และไทช์ไดพอว์ (Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 
2016) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้รับบริการได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ได้รับด้วยความพึงพอใจจะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) ผลการศึกษาและค าอธิบาย
ดังกล่าวน าไปสู่สมมุติฐานในการศึกษาในที่นี้ คือ 
 สมมติฐานที่ 2: การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
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 2.5.3 การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 อทัชฟาเรซ และอบาดี (Atashfaraz & Abadi, 2016); ฮามซา, ชาเมียร์ และไอเมน
(Hamza, Sameer & Aymen, 2014); ฮาน, มิง และคิม (Han, Meng & Kim, 2017); ไล และเฉิน
Lai & Chen (2011); ลอมบาร์ท และหลุยส์ (Lombart & Louis, 2014) และได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรู้คุณค่ากับตัวแปรความพึงพอใจ พบว่า การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจ ค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ แอนเดอร์สัน, ไนท์, ปูคุแลนการา และ 
โจเชียน (Anderson, Knight, Pookulangara & Josian, 2004);  เชีย, หวัง, ฟาง และหวง (Chiu, 
Wang, Fang & Huang, 2014); เกกเน่, บริจส์ และวาเกอร์ (Gagne, Briggs & Wager, 1992);  
คาซยาป และโบจานิก (Kashyap & Bojanic, 2000); สเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & 
Zhao, 2007), และจอห์นสัน (Johnson, 1992) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณค่าระหว่างสิ่ง
ที่ต้องจ่าย(ราคา) กับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ว่ามีความคุ้มค่าแล้วจะท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับนั้นด้วย ผลการศึกษาและค าอธิบายดังกล่าว
น าไปสู่สมมุติฐานในการศึกษาในที่นี้ คือ 
 สมมติฐานที่ 3: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 2.5.4 การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557); อภิสรา เจียรกุล (2560); ฮาน และฮยัน (Han & Hyun, 
2015) และชาเลฮา และอไมร์ (Saleha & Amir, 2011) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรการ
รับรู้คุณค่ากับตัวแปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) พบว่า การรับรู้คุณค่าส่งผล
ต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าที่มีต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) การค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ บาลาจิ, 
รอย และลาสชาร์ (Balaji, Roy & Lassar, 2017); เบลัส, ชโิยโววา และเดมจัน (Belás, Cipovová & 
Demjan, 2014); เรกฮีลด์, มาร์กี้ และฮอพตัน (Reichheld, Markey & Hopton, 2000); สตีเฟ่น 
และเลฮ์แมนน์ (Stephen & Lehmann, 2016); หวัง (Wang, 2011) และหวัง, เยฮ์, เฉิน และ 
ไทช์ไดพอว์ (Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 2016) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้รับบริการได้รับรู้ระหว่าง
การจ่ายกับสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการมีความคุ้มค่า จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความเต็ม
ใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น (การบอกต่อ) ผลการศึกษาและค าอธิบายดังกล่าวน าไปสู่สมมุติฐานใน
การศึกษาในที่นี้ คือ 
 สมมติฐานที่ 4: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
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 2.5.5 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
 คาดอตเท, วูดรัฟฟ์ และเจนคินส์ (Cadotte, Woodruff & Jenkins, 1987);  
จีวิตซ์-เมย์แดน (Gewirtz-Meydan, 2017); เจียแวนโต, ลอเรนช์ และนีลโลฮ์ (Jiewanto, Laurens 
& Nelloh, 2012); อิมรัน, รูช ิและซิลลูร์ (Imran, Ruchi & Zillur, 2015); ไมโอเรชคู (Maiorescu, 
2016); มิชาร์, บาคชิ และชิงฮ์ (Mishra, Bakshi & Singh (2016) และป๊อพ และวอรัทสเชค (Popp 
& Woratschek, 2017) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรความพึงพอใจกับตัวแปรความความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อตัวแปรความความเต็มใจ
ที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) การค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ เฉิน, เหลา 
และหวัง (Chen, Luo & Wang, 2017); จีวิตซ์-เมย์แดน (Gewirtz-Meydan, 2017); ป๊อพ และ
วอรัทสเชค (Popp & Woratschek, 2017) และสเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & 
Zhao, 2007) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจในสินค้าหรือบริการ จะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจจนเกิดการบอกต่อแก่ผู้อ่ืนด้วย ผลการศึกษาและค าอธิบายดังกล่าวน าไปสู่
สมมุติฐานในการศึกษาในที่นี้ คือ 
 สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 
2.6 สรุปสมมติฐาน 
 ผลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นน าไปสู่การสรุป
สมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1: การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้คุณภาพการบริการ  
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 สมมติฐานที่ 2: การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้คุณภาพการบริการ 
  ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 สมมติฐานที่ 3: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
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 สมมติฐานที่ 4: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน 
  ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
  ตัวแปรตาม  คือ ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวความคิดของงานวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับ  
              จากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะ 
              ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต 
              กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

                    
                 
(Satisfaction) 

                        
( Perceived Service Quality)
1.                             
2.                           
3.            
4.                        
5.                                  

                           
                           

              
(Willingness to Provide 
Related Information)                                         

(Perceived Value from the Instruction)
1.                  
2.                    
3.                                         
4.                                    
            
5.                                

H2

H4

H3
H1

H5

ตัวแปรคั่นกลาง 
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 กรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีตัวแปรแฝง
ภายนอก (Exogenous Variable) จ านวน 2 ตัว คือ “การรับรู้คุณภาพการบริการ” และ“การรับรู้
คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน” ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) จ านวน 1 ตัว คือ ความพึงพอใจ
ต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา และตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) จ านวน 1 ตัว คือ 
ความความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา โดยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรข้างต้น มาจากแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1) การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ภายใต้แนวคิดของ เบลัส,  
ชิโยโววา และเดมจัน (Belás, Cipovová & Demjan, 2014); ฮาน และฮยัน (Han & Hyun, 2015); 
ฮาฟชาริ, คลีเมส และดีน (Hapsari, Clemes & Dean, 2016); คาศิริ, กวนชิง, แชมบาชิแวน และ 
ชีดีน (Kasiri, Guan Cheng, Sambasivan & Sidin, 2017); คอนดะชานิ และแพนดา (Kondasani 
& Panda, 2015); เหลียน, เกา และเซา (Lien, Cao, Zhou, 2017); โอเรล และคารา (Orel & 
Kara, 2014); ปาร์ก, ชุง และวู (Park, Chung & Woo, 2013) และไซธามล์ และบิทเนอร์ 
(Zeithaml & Bitner, 1996)  
 2) การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน ภายใต้
แนวคิดของ มัลลิกา หว้าพิทักษ์ (2557); ยุรมาศ อุดมศิริ (2559); บาลาจิ, รอย และลาสชาร์ (Balaji, 
Roy & Lassar, 2017); เบลัส, ชิโยโววา และเดมจัน (Belás, Cipovová & Demjan, 2014); เฉิน, 
เหลา และหวัง (Chen, Luo & Wang, 2017); เรกฮีลด์, มาร์กี้ และฮอพตัน (Reichheld, Markey & 
Hopton, 2000); สเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 2007); สตีเฟ่น และเลฮ์
แมนน์ (Stephen & Lehmann, 2016); หวัง (Wang, 2011) และหวัง, เยฮ์, เฉิน และไทช์ไดพอว์ 
(Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 2016) 
 3) การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ภายใต้แนวคิดของ แอนเดอร์สัน, ไนท์,  
ปูคุแลนการา และโจเชียน (Anderson, Knight, Pookulangara & Josian, 2004); อทัชฟาเรซ 
และอบาดี (Atashfaraz & Abadi, 2016); เชีย, หวัง, ฟาง และหวง (Chiu, Wang, Fang & Huang, 
2014); เกกเน่, บริจส์ และวาเกอร์ (Gagne, Briggs & Wager, 1992); ฮามซา, ชาเมียร์ และไอเมน 
(Hamza, Sameer & Aymen, 2014); ฮาน, มิง และคิม (Han, Meng & Kim, 2017); คาซยาป 
และโบจานิก (Kashyap & Bojanic, 2000); ไล และเฉิน (Lai & Chen, 2011); ลอมบาร์ท และ
หลุยส์ (Lombart & Louis, 2014); และจอห์นสัน (Johnson,1992) และสเวนสัน, เดวสิ และซเฮา 
(Swanson, Davis & Zhao, 2007) 
 4) การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น ภายใต้แนวคิดของ 
ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557); อภิสรา เจียรกุล (2560); บาลาจิ, รอย และลาสชาร์ (Balaji, Roy 
& Lassar, 2017); เบลัส, ชิโยโววา และเดมจัน (Belás, Cipovová & Demjan, 2014); ฮาน และ 
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ฮยัน (Han & Hyun, 2015); เรกฮีลด์, มาร์กี้ และฮอพตัน (Reichheld, Markey & Hopton, 
2000); ชาเลฮา และอไมร์ (Saleha & Amir, 2011); สตีเฟ่น และเลฮ์แมนน์ (Stephen & 
Lehmann, 2016); หวัง (Wang, 2011) และหวัง, เยฮ์, เฉิน และไทช์ไดพอว์ (Wang, Yeh, Chen & 
Tsydypov, 2016)  
 5) ความพึงพอใจต่อสถาบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษา มีอิทธิพลต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน ภายใต้แนวคิดของ คาดอตเท, วูดรัฟฟ์ และเจนคินส์ (Cadotte, 
Woodruff & Jenkins, 1987); เฉิน, เหลา และหวัง (Chen, Luo & Wang, 2017); จีวิตซ์-เมย์แดน 
(Gewirtz-Meydan, 2017); เจียแวนโต, ลอเรนช์ และนีลโลฮ์ (Jiewanto, Laurens & Nelloh 
(2012); อิมรัน, รูชิ และซิลลูร์ (Imran, Ruchi & Zillur (2015); ไมโอเรชคู (Maiorescu, 2016);  
มิชาร์, บาคชิ และชิงฮ์ (Mishra, Bakshi & Singh, 2016); ป๊อพ และวอรัทสเชค (Popp & 
Woratschek, 2017) และสเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 2007) 
 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทนี้ เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้รูปแบบการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณอันประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล วิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการทดสอบสมมติฐาน โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมี 
แบบสอบถามปลายปิด (Close–ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่
ได้รับจากการเรียนการสอน และความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
3.2 ประชากรและตัวอย่าง  

 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง 
จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่า Partial R2 เพ่ือน าไปประมาณค่าขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ โคเฮน (Cohen, 1977) ทีผ่่านการ
ตรวจสอบ และได้รับการยอมรับจากนักวิจัยจ านวนมาก ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้อง
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และทันสมัย (Howell, 2010 และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่าง โดยมีค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1655 ค านวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุด ความน่าจะเป็นของ

ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 11 
อ านาจการทดสอบ (1–ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 163 
ตัวอย่าง แตเ่พ่ือให้สถิติท่ีค านวณได้มีความคงเส้นคงวาและจ านวนมีความเหมาะสมกับการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วน (Proportional Sampling) ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 250 ตัวอย่าง 
 3.2.3 การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage 
Sampling) เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือสุ่มตัวแทนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละ
แห่งที่มีความเก่าแก่และที่มจี านวนประชากรมากใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่มตามการแบ่งกลุ่ม โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ซึ่งระบุในข้อมูล
สารสนเทศอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ดังรายละเอียดมหาวิทยาลัยทีเ่ลือกและ
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2561)  
  1) มหาวิทยาลัยรังสิต  จ านวนประชากร 24,772 คน 
  2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จ านวนประชากร 21,174 คน 
  3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จ านวนประชากร 16,724 คน 
  4) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จ านวนประชากร 15,720 คน 
  5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวนประชากร 10,279 คน 
        รวม 88,669 คน 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยการค านวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในมหาวิทยาลัย
นั้นๆ และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายตัวและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่จะท า
การสุ่มตัวอย่าง คือ 250 คน ซึ่งจะได้สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างแต่ละมหาวิทยาลัยตามวิธีการ
ค านวณและได้ขนาดตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม  
จ านวนประชากรของแต่ละกลุ่ม

จ านวนประชากรทั้งหมด
 จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

 
ตารางที่ 3.1: จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มที่สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

มหาวิทยาลัย จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง 

1) มหาวิทยาลัยรังสิต  24,772  24,772/ 88,669*250 = 70 
2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  21,174 21,174/ 88,669*250 = 60 
3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม   16,724 16,724/ 88,669*250 = 47 
4) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  15,720 15,720/ 88,669*250 = 44 
5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  10,279 10,279/ 88,669*250 = 29 

รวม 88,669                       250 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ มีนาคม 2561 
 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2561).  กราฟและสถิติ: สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา  
       2558 – 2560.  สืบค้นจาก http://www.info.mua.go.th/information/index.php. 
 
 ขั้นตอนที่ 3 แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ที่ศึกษาในคณะด้านสังคมศาสตร์ แบบไม่เจาะจงจ านวน ได้แก ่บริหารธุรกิจ บัญชี  
นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จนครบจ านวนที่ก าหนด 
 เหตุผลที่เลือกแจกเฉพาะคณะด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่เปิด
สอนในสาขาสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพการบริการ 
การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
  3.3.1.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยและน าแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และน าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 
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  3.3.1.3 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด และน าไปวิเคราะห์ 
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 
  3.3.1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 
ตัวอย่าง 
 3.3.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended 
Questionnaire) จ านวน 250 ชุด โดยผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน พร้อม 
กับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้ คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ คณะ 
และชั้นปี ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและน าค าถามจากการศึกษาของ อภิสรา 
เจียรกุล (2560) มาพัฒนาเป็นค าถามส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณ
ค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด 
คือ 5 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและน าค าถามจากการศึกษาของ  
เดอ คีย์เซอร์ และลาริเวียร์ (De Keyser & Lariviere, 2014); แฮงส์, ไลน์ และคิม (Hanks, Line & 
Kim, 2017) และไซธามล์ และบิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) มาพัฒนาเป็นค าถามส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อย ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ใช้มาตรวัดประมาณค่าและให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมาก
ที่สุด คือ 5 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและน าค าถามจากการศึกษาของ  
คูคาร์-คินนีย์, เซีย และมอนโร (Kukar-Kinney, Xia & Monroe, 2007); กาล์ลาร์ซา, กิล-ชัวรา 
และฮอร์บรอก (Gallarza, Gil-Saura & Holbrook, 2011); มหาเพตรา, เลเวนทัล และนาราชิมฮาน 
(Mahapatra, Levental & Narasimhan, 2017) และชานเช็ซ-เฟอร์นันเดซ (Sánchez-
Fernández, 2016) มาพัฒนาเป็นค าถามส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
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 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ 
โดยใช้มาตรวัดประมาณและให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมาก
ที่สุด คือ 5 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและน าค าถามจากการศึกษาของ  

คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009); เกา, ราโชลิ, ทิมเมอร์แมนส์ และหวัง (Gao, 
Rasouli, Timmermans & Wang, 2017) และหวัง (Wang, 2011) มาพัฒนาเป็นค าถามส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ 
โดยใช้มาตรวัดประมาณค่าและให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน
มากที่สุด คือ 5 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและน าค าถามจากการศึกษาของ อาร์ท
(Arndt, 1967); ดิมิทเรียเดส (Dimitriades, 2006); ออซเดไมร์, โตซลู และอาทีส็อกลู (Özdemir, 
Tozlu, Şen & Ateşoğlu, 2016); สแตนดิง, ฮอลซเวเบอร์ และแมทท์สัน (Standing, Holzweber 
& Mattsson, 2016); สเวนสนั, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao 2007) และทักฮิซาเดซ, 
ทักฮิปูเรียน และคาซาอิ (Taghizadeh, Taghipurian & Khazaei, 2013) มาพัฒนาเป็นค าถาม
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถามให้เลือกตอบ 
ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2: ตัวแปรประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูลทั่วไป 
      ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของมาตรวัด 
 

ลักษณะของการวัด 

1) เพศ นามบัญญัติ 1 = เพศชาย 
2 = เพศหญิง 

2) อาย ุ จัดอันดับ 1 = น้อยกว่า 18 ปี 
2 = 18 - 22 ปี 
3 = 23 - 27 ปี 
4 = มากกว่า 27 ป ี

3) คณะ นามบัญญัติ 1 = บริหารธุรกิจ 
2 = บัญชี 
3 = นิเทศศาสตร์ 
4 = นิติศาสตร์ 
5 = มนุษยศาสตร ์ 

4) ชั้นป ี จัดอันดับ 
 

1 = ชั้นปีท่ี 1 
2 = ชั้นปีท่ี 2 
3 = ชั้นปีท่ี 3 
4 = ชั้นปีท่ี 5 
5 = อื่น ๆ 

 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (โดยวัดระดับ
ความส าคัญเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ) 
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ตารางที่ 3.3: แบบสอบถามเรื่องการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

 

ประเภทของการรับรู้คุณภาพ 
การบริการ 

 

ประเภทของมาตรวัด 
 

ลักษณะของการวัด 

1) ด้านความหลากหลายของการบริการ อันตรภาค 1 = ควรปรับปรุงมากท่ีสุด 
2 = ควรปรับปรุง 
3 = ปานกลาง 
4 = เหมาะสมมาก 
5 = เหมาะสมมากท่ีสุด 

2) ด้านการเข้าถึงการให้บริการ 
3) ด้านบุคลากร 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5) ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(โดยวัดระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ) 

 
ตารางที่ 3.4: แบบสอบถามเรื่องการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
                 เอกชน 
 

 

ประเภทของการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับ 
จากการเรียนการสอน 

 

ประเภทของมาตรวัด 
 

ลักษณะของการวัด 

1) เวลาที่จบการศึกษา อันตรภาค 1 = ควรปรับปรุงมากท่ีสุด 
2 = ควรปรับปรุง 
3 = ปานกลาง 
4 = เหมาะสมมาก 
5 = เหมาะสมมากท่ีสุด 

2) งบประมาณที่ต้องจ่าย 
3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบ 
    การศึกษา 
4) การพัฒนาของสถาบันท่ีเป็นประโยชน์ 
    ต่อนักศึกษา 
5) การได้รับการยอมรับจาก
ตลาดแรงงาน 

 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (โดยวัดระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ) 
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ตารางที่ 3.5: แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาของนักศึกษาใน 
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

 

ค าถามความพึงพอใจต่อสถาบัน 
ที่ก าลังศึกษา 

 

ประเภทของมาตรวัด 
 

ลักษณะของการวัด 

ความพึงพอใจต่อสถาบันท่ีตนศึกษา อันตรภาค 1 = พอใจน้อยท่ีสุด 
2 = พอใจน้อย 
3 = ปานกลาง 
4 = พอใจมาก 
5 = พอใจมากท่ีสุด 

 
 
 
 

 
 ส่วนที่ 5 ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลัง
ศึกษา 
 ค าถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตน
ก าลังศึกษา (โดยวัดระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ) 

 
ตารางที่ 3.6: แบบสอบถามเรื่องความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา 
                 เอกชนที่ตนก าลังศึกษา 
 

ค าถามความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล 
ต่อบุคคลอื่น 

ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

ความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตน
ก าลังศึกษา 

อันตรภาค 1 = เต็มใจน้อยท่ีสุด 
2 = เต็มใจน้อย 
3 = ปานกลาง 
4 = เต็มใจมาก 
5 = เต็มใจมากท่ีสุด 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึน 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
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ที่พิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ 
  1) รศ.ทองฟู ศิริวงศ ์อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  2) ดร.อัมพล ชูสนุก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  3) ดร.จิรพนัธ์ สกุณา นักวิชาการ SMEs ช านาญการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น านิยามเชิงปฏิบัติการและข้อค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องพิจารณาความสอดคล้อง และกรอกผลการพิจารณา ซึ่งดัชนีที่ใช้แสดงความสอดคล้อง 
เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item–Objective Congruence 
index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ 
  ให้คะแนน +1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  ให้คะแนน 0 หากไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  ให้คะแนน –1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (วรัญญา ภัทรสุข, 2554) 
 
 สูตรในการค านวณ 
 

  IOC =
∑ R

N
    

  IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  
  R     คือ คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ

  R  คือ ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
  N     คือ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ส่วนที่ 1 การรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา  
 ผลการพิจารณาของการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3.7: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้คุณภาพการบริการของ 
                 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว) 
 

การรับรู้คุณภาพการบริการของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา   

ผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 

สรุป 
ผล 

1 2 3 

1. ด้านความหลากหลายของการบริการ  

   1.1 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารครบถ้วน  
(วัน-เวลา ลงทะเบียน การแจ้งตารางเรียน การจัด
กิจกรรมต่างๆ และการบอกทิศทางของสถานที่
ต่างๆ เป็นต้น) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   1.2 การให้บริการด้านการจัดสถานที่ต่างๆ 
(เช่น โรงอาหาร สถานที่จอดรถ ห้องประชุม ที่
ช าระเงิน ห้องน้ า ร้านค้า ธนาคาร ส านักทะเบียน 
และห้องพยาบาล เป็นต้น) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   1.3 การใหบ้ริการด้านบุคลากรทีใ่ห้ค าแนะน า 
และให้ค าปรึกษาด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และ
เป็นกันเอง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ด้านการเข้าถึงการให้บริการ 

   2.1 มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการให้บริการที่
หลากหลาย (เช่น ติดต่อโดยตรง และใช้ช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   2.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดเวลาให้บริการที่
สะดวกกับความต้องการใช้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ด้านบุคลากร  

   3.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการ
ด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการ
ตรงต่อเวลา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้คุณภาพการบริการของ 
                       สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว) 
 

การรับรู้คุณภาพการบริการของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา   

ผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 

สรุป 
ผล 

1 2 3 
   3.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการได้อย่าง
ถูกต้องตามที่ต้องการ 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

   4.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดห้องสมุดท่ีทันสมัยใช้ได้
ตลอดเวลา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบรถรับส่งระหว่าง
สถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันที่สะดวก 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดภูมิทัศน์และตกแต่ง
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงามร่มรื่น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร 

   5.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   5.2 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
สถานที่ต่างๆ ท่ีเห็นได้ง่าย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   5.3 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มี
ความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการ
บริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษา มีค่าตั้งแต่ 0.50 – 1.00 แสดงให้เห็นว่า ค าถาม
ในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามใน
แบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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 ส่วนที่ 2  การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่น
ก าลังศึกษา 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ก าลังศึกษา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.8: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
                 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่นก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว) 
 

การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่นก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 สรุปผล 

1 2 3 

1. เวลาที่จบการศึกษา  
   1.1 การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ใน
การทุ่มเทเอาใจใส่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   1.2 การเรียนการสอนเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   1.3 การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่
ต้องการไปประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. งบประมาณที่ต้องจ่าย  
   2.1 ความรู้ที่ได้รับเหมาะสมกับงบประมาณท่ี
ผู้ปกครองจ่ายไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   2.2 ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับเพ่ือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   2.3 อุปกรณ์การเรียนที่ได้ใช้เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   2.5 สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สถาบันจัดให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียน 
    การสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่นก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุง 
    เนื้อหาแล้ว) 
 

การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC =
∑ R

N
 สรุปผล 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบการศึกษา      

     3.1 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่า จะม ี 
 ความรู้ที่ทันสมัย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   3.2 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่า จะมี
จริยธรรม คุณธรรมในการท างานและในการใช้ชีวิต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   3.4 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่า จะมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เข้าใจ
และถูกต้อง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   3.5 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่า จะมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้
อย่างดี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. การพัฒนาของสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.1 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ทันสมัย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.2 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสถานที่ต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมที่จูงใจต่อการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของสถาบันเพ่ือตอบสนองการให้บริการที่ดี
ต่อนักศึกษา (เช่น ผู้สอน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ 
เป็นต้น) 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   4.4 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาวิธีการและช่องทาง
การให้บริการที่ให้ความสะดวกกับผู้เรียน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียน 
    การสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีต่นก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุง 
    เนื้อหาแล้ว) 
 

การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC =
∑ R

N
 สรุปผล 

5. การได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน       

   5.1 ความสามารถในการหางานท าได้อย่าง
รวดเร็วภายหลังจบการศึกษาเหมือนรุ่นพ่ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   5.2 การได้รับต าแหน่งงานที่เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่ว ๆ ไปเหมือนรุ่นพ่ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

   5.3 การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนต าแหน่ง
อย่างต่อเนื่องเหมือนรุ่นพ่ี 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

   5.4 การได้รับการยกย่องในการท างานจาก
ผู้ร่วมงานและองค์กรต่าง ๆ เหมือนรุ่นพ่ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าที่ได้รับ
จากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลังศึกษา มีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่า
ค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็น
ค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
 ผลการพิจารณาของความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.9: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                 ที่ก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว) 
 

ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่ก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 สรุปผล 

1 2 3 
1. ท่านพึงพอใจต่อชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากสังคม 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการ
สอนที่ท าให้มั่นใจในความรู้ที่ได้รับ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการ
สอนที่ท าให้มั่นใจในประสบการณ์ที่ได้รับ  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านพึงพอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ของคณาจารย์โดยภาพรวม 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

5. ท่านพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมและทันสมัย 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

6. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการและข้ันตอนในการ
ให้บริการโดยภาพรวมที่น่าประทับใจ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการที่ประทับใจของ
บุคลากร 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. ท่านพึงพอใจต่อการคมนาคมที่สะดวกในการมา
ศึกษา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

9. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการและวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้เรียน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

10. ท่านพึงพอใจต่อการมีระบบผ่อนช าระค่าเล่า
เรียนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

11. ท่านพึงพอใจต่อการมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างานก่อนจบการศึกษา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา 
                      เอกชนที่ตนก าลังศึกษา (ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว) 
 

ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่ก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 สรุปผล 

1 2 3 
12. ท่านพึงพอใจต่อการปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท่ีดีให้กับผู้เรียน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

13. ท่านพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัด
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์อย่างอิสระเต็มท่ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

14. ท่านพึงพอใจต่อการจัดให้มีการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวทางในการเรียนและการท างานให้แก่ผู้เรียน
ด้วยความเอาใจใส่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

15. ท่านพึงพอใจต่อการจัดตารางเรียนได้เหมาะสม 1 1 1 1 ใช้ได้ 

16. ท่านพึงพอใจต่อการจัดสื่อในการเรียนการสอนท่ี
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลายและเหมาะสม 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา มีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่า ค าถามในส่วนนี้มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามใน
แบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
 ส่วนที่ 4 ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลัง
ศึกษา 
 ผลการพิจารณาของความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน           
ที่ก าลังศึกษา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.10: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น 
                  เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
 

ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC =

∑ R

N
 สรุปผล 

1 2 3 
1. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะมี
ความประทับใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมากมายจากสถาบันที่
ก าลังศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะเห็น
ความส าเร็จของศิษย์เก่าท่ีจบจากสถาบันที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะ
ต้องการให้ผู้อ่ืนได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากสถาบัน
เช่นเดียวกับท่าน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะท าให้
เกิดการตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเข้าเรียนในสถาบันที่
ก าลังศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะ
เชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล
แก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษามีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่า
ค าถามในส่วนนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็น
ค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้ 
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 จากผลการประเมินข้อค าถามในแบบสอบถามจ านวน 59 ข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของ 59 ข้อค าถาม มีค่า 
คะแนนเท่ากับ 0.98 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.50–1.00 คะแนน แสดงว่า ค าถามเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับ
นิยามของตัวแปรก าหนดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยได้ (วรัญญา ภัทรสุข, 2554) 
 3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือ 
ให้แน่ใจว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ 
รวมทั้งข้อค าถามมีความเชื่อมั่นทางสถิติ วิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถาม 
ไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 40 ตัวอย่าง 
หลังจากนั้น จึงวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์  
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน 
 
ตารางที่ 3.11: ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
จ านวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

กลุ่มทดลอง (n = 40) 

1. การรับรู้คุณภาพการบริการ 15 .835 

   1.1 ด้านความหลากหลายของการบริการ 3 .788 
   1.2 ด้านการเข้าถึงการให้บริการ 2 .808 

   1.3 ด้านบุคลากร 3 .832 

   1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4 .840 
   1.5 ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร 3 .909 

2. การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน 21 .828 

   2.1 เวลาที่จบการศึกษา 3 .762 
   2.2 งบประมาณที่ต้องจ่าย 5 .767 

   2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบ
การศึกษา 

5 .871 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.11 (ต่อ): ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
จ านวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
กลุ่มทดลอง (n = 40) 

   2.4 การพัฒนาของสถาบันที่เป็นประโยชน์       
ต่อนักศึกษา 

4 .878 

   2.5 การได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 4 .864 

3. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน     
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลัง    
ศึกษา 

7 .909 

ค่าความเชื่อมั่นรวม 59 .827 

 

 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 < α < 1 

ค่าความเชื่อมั่นส าหรับงานวิจัยประเภทต่าง ๆ โดย นันนอลลี (Nunnally, 1978) เสนอว่า ค่า α ควร
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research)  
 ผลจากการวัดค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเม่ือน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มทดลอง 40 ชดุ 
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ .827 โดยค าถามแต่ละด้านมีระดับ
ความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง .736 - .909 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคของแบบสอบถาม  
มีค่าความเชื่อมั่นรวมตามเกณฑ์ของนันนอลลี (Nunnally, 1978) สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ด าเนินการยื่นเรื่องกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อออกจดหมายขออนุญาตท า
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลือกไว้ 
 ขั้นที่ 2 ยื่นเรื่องกับทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพ่ือออกจดหมาย
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นที่ 3 น าใบจดหมายขอความร่วมมือพร้อมแบบสอบถามไปยื่นให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่
เลือกไว้ 
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 ขั้นที่ 4 แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถาม
ได้ทั้งหมดแล้วท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ 
ไว้ดังนี้ คือ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง 
ต่อไปนี้ คือ 
  3.6.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ คณะ และชั้นปี 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ และมาตราวัดแบบจัดอันดับ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็น 
มูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น 
สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ 
  3.6.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้
คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา และความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ก าลังศึกษา เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจัยได้
ก าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจ านวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่
ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3.6.2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของ 
ตัวอย่าง คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซ่ึงทดสอบสมมติฐานโดยการใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าวใช้การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยสุดบางส่วน (Partial Least Square SEM หรอื PLS-SEM)  
โดยอธิบายพอสังเขป ดังนี้ 
 โมเดลสมการโครงสร้าง คือ โมเดลที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้หลาย
ระดับ ทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน inner model และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน outer model ไป
ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ท าแบบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว 
 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยสุดบางส่วน เป็นวิธีการที่ใช้ความ
แปรปรวนร่วมเป็นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลให้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรงแฝงภายในโมเดลให้ได้มากท่ีสุด โดยประมาณค่าด้วยวิธีการถดถอยแบบก าลัง
สองน้อยที่สุด PLS-SEM ไม่ได้มุ่งเน้นการทดสอบทฤษฎี แต่มุ่งเน้นการทดสอบนัยส าคัญรายเส้นทาง 
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ซึ่งจะมีข้อตกลงเบื้องต้นที่น้อยกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีอ่ืน เช่น ข้อมูลไม่จ าเป็นต้องมีการการแจกแจง
แบบปกติ เนื่องจากวิธีนี้ มีความแกร่งต่อการเบนไปจากการแจกแจงแบบปกติ (Hair, Hult, Ringle & 
Sarstedt, 2017) และไม่จ าเป็นต้องมีการประเมินความกลมกลืนของโมเดล เนื่องจากการวิเคราะห์
ด้วยวิธีนี้จะกลมกลืนเสมอ เป็นต้น โดยโปรแกรมท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ SmartPLS 3.0 (Free 30-
Day Trial) ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
  3.6.2.1 การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model)  
  การประเมินโมเดลการวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสอดคล้องและความตรง 
ของตัวแปรที่สามารถสังเกตวัดได้โดยตรง โดยการประเมินความสอดคล้องเป็นการวัดความสอดคล้อง
กันของข้อค าถามว่าข้อค าถามที่สร้างขึ้นนั้น วัดในจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งจะถูก
ทดสอบด้วยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตได้และการทดสอบความเที่ยงของ Construct ในขณะที่การ
ประเมินความตรงของตัวแปรนั้นจะถูกประเมินด้วยการทดสอบความตรงเชิงเหมือน (Convergent 
Validity) และการทดสอบความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) โดยโมเดลการวัดมี 2 ชนิด 
ได้แก่ ชนิดรวมตัว (Formative Measurement Model) และชนิดสะท้อน (Reflective 
Measurement Model)  ในที่นี้ โมเดลชนิดรวมตัว คือ ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) 
ประกอบด้วย การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน ตัวแปรคั่นกลาง 
(Mediator) คือ ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา  และตัวแปรภายใน (Endogenous 
Variables) คือ ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา โดยตัวแปร
สองตัวหลังนี้เป็นตัวแปรสังเกตทั้งคู่ จึงเลือกใช้การวิเคราะห์แบบ VB-SEM ซึ่งสามารถวิเคราะห์ 
ตัวแปรดังกล่าวได้ (Hair, Sarstedt, Ringle & Gudergan, 2018) โดยมีเกณฑ์การประเมินโมเดล 
การวัด ดังนี้ 
   1) การทดสอบน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer loadings) เป็นการวัด 
ความสอดคล้องกันของข้อค าถามว่าข้อค าถามที่สร้างขึ้น โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนกัองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standardized Outer Loadings) ของตัวแปรสังเกต ซ่ึงควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.707  
(Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) 
   2) การประเมินความสอดคล้องภายในของตัวแปรสังเกตได้ โดยการค านวณค่า
ความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability: CR) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (Hair, Hult, 
Ringle & Sarstedt, 2017) 
   3) การประเมินความตรงเชิงเหมือน (Convergent validity) โดยการค านวณค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (Average Variance Extract) หรือ AVE โดยค่าสถิติ AVE จะต้องมีค่า
ไมน่้อยกว่า 0.5 แสดงว่าตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรบ่งชี้ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017)  



47 

   4) การประเมินความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) โดยจากการ
พิจารณาค่ารากที่สองของ AVE ของตัวแปรแต่ละตัวมีค่ามากกว่าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรงแฝงนั้น
กับตัวแปรแฝงอ่ืน (Fornell & Larcker, 1981) 
  3.6.2.2 การประเมินโมเดลเชิงโครงสร้าง (Structural Model Assessment) 
   1) การทดสอบสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determinant) ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือ R-Square เป็นตัวชี้วัดความแม่นย าของการท านาย ซึ่งในการวิเคราะห์
ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรต้นสามารถอธิบายได้ จากสัดส่วนค่าความแปรปรวนของตัว
แปรตามที่เป็นตัวแปรแฝงภายในที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรต้น โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัว
แปรแฝงภายในหรือ R-Square ควรอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนี้ R-Square มีค่าเท่ากับ 0.75 0.50 และ 
0.25 ถือว่ามีความแม่นย าของการท านายในระดับสูง ปานกลาง และต่ า ตามล าดับ ดังนั้นค่า R-
Square จะต้องไม่น้อยกว่า 0.25 จึงจะถือว่าตัวแปรต้นสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนในตัวแปร
ตามได้ (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) 
   2) การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย คือการทดสอบสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path 
Coefficients) ของ Inner model (ตัวแปรต้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม) ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง แสดง
ถึง ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางต้องมีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งหากมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นมีความแข็งแกร่งในทางบวก แต่หาก
มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นมีความแข็งแกร่งในทางลบ นอกจากนี้การวิเคราะห์สถิติด้วย 
PLS-SEM จะใช้การทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติด้วยกระบวนการ Bootstrapping คือ การใช้
เทคนิคการสุ่มซ้ าขอมูลที่เก็บได้เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเป็นชุดข้อมูลใหม่โดยจ านวนชุดที่ได้จากการสุ่มซ้ า
โดยทั่วไปจะก าหนดจ านวน 5,000 ชุด (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) โดยสัมประสิทธิ์ของ
เส้นทางมีระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ p < 0.05 และ T-statistics มีค่ามากกว่า 1.96  แสดงว่าค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย  
   3) การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path 
Coefficient) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.10 และมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 3.6.3 การวิเคราะห์แผนภาพความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-
Performance Map Analysis: IPMA) เพ่ือช่วยตรวจสอบว่าตัวแปรสาเหตุตัวใด มีความส าคัญหรือไม่ 
ตัวแปรที่ Large Importance แต ่Low Performance จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
 Importance = Absolute Total Effect ของตัวแปรสาเหตุของตัวแปรผลลัพธ์  
มีค่า 0 – 1.0 
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 Performance = ค่าเฉลี่ยของ Unstandardized Latent Variable Score ที่ได้ 
Normalize และท าเป็นร้อยละแล้ว มีค่า 0 – 100 กล่าวคือ  
 

Normalized latent score variable =
x − min

max − min
∗ 100 



บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) โดยใช้โปรแกรม PLS-SEM ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ระดับความคิดเห็นในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการ การ
รับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาท่ีส่งผลต่อความเต็มใจ
ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 4.5 การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model) 
 4.6 การประเมินโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Model Assessment) 
 4.7 การวิเคราะห์แผนภาพความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-
Performance Map Analysis: IPMA) 
 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 
  PSQ   แทน การรับรู้คุณภาพ 
  PSQ1   แทน การเข้าถึงการให้บริการ 
  PSQ1.1  แทน ช่องทางการให้บริการ 
  PSQ1.2  แทน การให้บริการของบุคลากร 
  PSQ1.3  แทน การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่ศึกษาและค่าใช้จ่าย 
  PSQ2   แทน ความหลากหลายของการบริการ 
  PSQ2.1 แทน ด้านข้อมูลข่าวสาร 
  PSQ2.2 แทน ด้านการจัดสถานที่ 
  PSQ2.3  แทน  ด้านบุคลากรที่ให้ค าปรึกษา 
  PSQ3  แทน บริการรถรับส่งภายในสถาบัน 
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  PSQ3.1 แทน ด้านบริการรถรับส่งภายในสถาบัน 
  PVI   แทน การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน 
  PVI 1   แทน  การพัฒนาของสถาบันด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและประโยชน์ที่
นักศึกษาคาดว่าจะได้รับ 
  PVI 1.1  แทน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  PVI 1.2  แทน ประโยชน์ที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับ 
  PVI 1.3  แทน การพัฒนาของสถาบัน 
  PVI 2   แทน การได้รับการยอมรับจากภายนอก 
  PVI 2.1  แทน การเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
  PVI 2.2  แทน ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ได้รับ 
  PVI 2.3  แทน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  PVI 3   แทน ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีต้องจ่าย 
  PVI 3.1  แทน สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเหมาะสมกับงบประมาณที่จ่าย 
  PVI 3.2  แทน การให้บริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่ 
 4.1.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 

  �̅�     แทน ค่าเฉลี่ย  
  S.D       แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  r   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
  CR      แทน     ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability) 
   Outer loadings แทน     ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายนอกของโมเดลการวัดแบบ
สะท้อน (Reflective) 
  Outer Weight แทน     ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายนอกของโมเดลการวัดแบบ
รวมตัว (Formative) 
  AVE    แทน  ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (Average Variance 
Extract)  
  Cronbach’s Alpha แทน  ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค 
  Direct Effect แทน อิทธิพลทางตรง 
  Indirect Effect แทน อิทธิพลทางอ้อม  
  Total Effect  แทน อิทธิพลโดยรวม  
  f2    แทน ขนาดอิทธิพล(Effect Size) 
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  R2    แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of 
Determinant) 
  t                    แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจง
แบบ t (t- distribution) 
  p    แทน  ความน่าจะเป็น 

   *         แทน     นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ คณะ 
และชั้นปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล คือ ค่าความถี่และร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 
4.1  
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 97 38.80 

หญิง 153 61.20 
รวม 250 100.00 

2. อายุ 
น้อยกว่า 18 ปี 1 0.40 

18 - 22 ปี 223 89.20 

23 - 27 ปี 25 10.00 
มากกว่า 27 ปี 1 0.40 

รวม 250 100.00 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  
  

ข้อมูล       จ านวน        ร้อยละ 

3. คณะ 
   บริหารธุรกิจ   88    35.20 

   บัญช ี    39    15.60 

   นิเทศศาสตร์     61    24.40 

   นิติศาสตร์      33 13.20 
   มนุษยศาสตร์     29    11.60 

   รวม    250    100.00 

4. ชั้นป ี
   ชั้นปีที่ 1  52    20.80 

    ชั้นปีที่ 2  61    24.40 
    ชั้นปีที่ 3  97    38.80 

    ชั้นปีที่ 4      40         16.00 

           รวม        250       100.00 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 250 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20  และที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 97 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.80 ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 223 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.20 อายุ 23-27 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อายุน้อยกว่า 18 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 และมีอายุมากกว่า 27 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 
 ด้านคณะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 88 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 35.20 รองลงมาคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 คณะบัญชี  
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 คณะนิติศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  
และคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดับ 
 ด้านชั้นปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนชั้นปีที่ 3 จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 
รองลงมาชั้นปีที่ 2 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ชั้นปีที่ 1 จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.80 และชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ  
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4.3 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการ
สอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาและความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
 การศึกษาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยการรับรู้
คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลัง
ศึกษาและความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ    
การรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน (PVI) ความพึงพอใจ
ต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา (SAT) และความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(WPR) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – ตารางที่ 4.5  
 
ตารางที่ 4.2: ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ  
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

การรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) 4.09 .51 เหมาะสมมาก 

 1. ด้านความหลากหลายของการบริการ  4.04 .65 เหมาะสมมาก 
 2. ด้านการเข้าถึงการให้บริการ  4.12 .64 เหมาะสมมาก 

 3. ด้านบุคลากร  4.06 .64 เหมาะสมมาก 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.13 .59 เหมาะสมมาก 
 5. ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร 4.12 .67 เหมาะสมมาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.2 อธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ถึงคุณภาพ

การบริการว่ามหาวิทยาลัยที่ศึกษามีการจัดการด้านบริการได้อย่างเหมาะสมในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.09, 
S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามแต่ละด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่า 

(𝑥 ̅= 4.13, S.D. = 0.59) ด้านการเข้าถึงการให้บริการ (𝑥 ̅= 4.12, S.D. = 0.64) และ ด้านการจัด

ช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร (𝑥 ̅= 4.12, S.D. = 0.67) มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียง ส่วนด้านบุคลากร (𝑥 ̅= 

4.06, S.D. = 0.64) และ ด้านความหลากหลายของการบริการ (𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3: ระดับการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน  
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน (PVI) 4.04 .57 เหมาะสมมาก 

 1. เวลาที่จบการศึกษา  4.06 .65 เหมาะสมมาก 
 2. งบประมาณที่ต้องจ่าย  3.95 .71 เหมาะสมมาก 

 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบการศึกษา  4.14 .62 เหมาะสมมาก 
 4. การพัฒนาของสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อ  
  นักศึกษา  

4.14 .62 
เหมาะสมมาก 

 5. การได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน  3.90 .65 เหมาะสมมาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.3 อธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ถึงคุณค่าที่
ได้รับจากการเรียนการสอนว่า มหาวิทยาลัยที่ศึกษามีการจัดการด้านคุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการ

สอนได้อย่างเหมาะสมในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามแต่ละ

ด้านพบว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบการศึกษา (𝑥 ̅= 4.14, S.D. = 0.62) และการพัฒนาของ

สถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (𝑥 ̅= 4.14, S.D. = 0.62) มีค่าเท่ากัน ส่วน เวลาที่จบการศึกษา 

(𝑥 ̅= 4.06, S.D. = 0.65) งบประมาณที่ต้องจ่าย (𝑥 ̅= 3.95, S.D. = 0.71) และการได้รับการ

ยอมรับจากตลาดแรงงาน (𝑥 ̅= 3.90, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4: ระดับการรับรู้ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา 
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา (SAT) 4.09 .60 พอใจมาก 

1. ความพึงพอใจต่อชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จัก 
   และได้รับการยอมรับจากสังคม  

4.19 .77 พอใจมาก 

2. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการ 
   สอนที่ท าให้มั่นใจในความรู้ที่ได้รับ  

4.17 .78 พอใจมาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): ระดับการรับรู้ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา 
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

3. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียน 
การสอนที่ท าให้มั่นใจในประสบการณ์ท่ีได้รับ     

4.21 .77 พอใจมาก 

4. ความพึงพอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอด 
ความรู้ของคณาจารย์โดยภาพรวม  

4.09 .78 พอใจมาก 

5. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่  
เหมาะสมและทันสมัย  

4.16 .75 พอใจมาก 

6. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอน 
ในการให้บริการโดยภาพรวมที่น่าประทับใจ  

4.10 .79 พอใจมาก 

7. ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ประทับใจ 
ของบุคลากร  

4.09 .77 พอใจมาก 

8. ความพึงพอใจต่อการคมนาคมที่สะดวกใน 
การมาศึกษา  

3.94 .82 พอใจมาก 

9. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและวิธีการ 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้เรียน  

4.07 .79 พอใจมาก 

10. ความพึงพอใจต่อการมีระบบผ่อนช าระค่าเล่า 
เรียนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  

4.06 .86 พอใจมาก 

11. ความพึงพอใจต่อการมีกิจกรรมเสริมสร้าง   
ประสบการณ์การท างานก่อนจบการศึกษา  

4.09 .78 พอใจมาก 

12. ความพึงพอใจต่อการปลูกฝังการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมที่ดีให้กับผู้เรียน  

3.96 .78 พอใจมาก 

13. ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษได้
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างอิสระเต็มที่  

4.14 .75 พอใจมาก 

14. ความพึงพอใจต่อการจัดให้มีการให้ค าปรึกษา   
และแนะแนวทางในการเรียนและการท างาน     
ให้แก่ผู้เรียนด้วยความเอาใจใส่  

4.05 .78 พอใจมาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): ระดับการรับรู้ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา 
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

15. ความพึงพอใจต่อการจัดตารางเรียนได้ 
เหมาะสม 

3.98 .89 พอใจมาก 

16. ความพึงพอใจต่อการจัดสื่อในการเรียนการ     
สอนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลาย    
และเหมาะสม  

   4.08  .84 พอใจมาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.4 อธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษา ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.09, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาในระดับ 
ข้อค าถามพบว่า พึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้มั่นใจในประสบการณ์ที่ได้รับ 

(𝑥 ̅= 4.21, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ พึงพอใจต่อชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับจากสังคม (𝑥 ̅= 4.19, S.D. = 0.77) พึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้

มั่นใจในความรู้ที่ได้รับ (𝑥 ̅= 4.17, S.D. = 0.78) พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและ

ทันสมัย (𝑥 ̅= 4.16, S.D. = 0.75) พึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์

อย่างอิสระเต็มที่ (𝑥 ̅= 4.14, S.D. = 0.75) พึงพอใจต่อกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการโดย

ภาพรวมที่น่าประทับใจ (𝑥 ̅= 4.10, S.D. = 0.79) พึงพอใจต่อการให้บริการที่ประทับใจของบุคลากร 

(𝑥 ̅= 4.09, S.D. = 0.77) พึงพอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ โดย

ภาพรวม 𝑥 ̅= 4.09, S.D. = 0.78) พึงพอใจต่อการมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน 

ก่อนจบการศึกษา (𝑥 ̅= 4.09, S.D. = 0.78) พึงพอใจต่อการจัดสื่อในการเรียนการสอนที่สามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลายและเหมาะสม (𝑥 ̅= 4.08, S.D. = 0.84) พึงพอใจต่อกระบวนการและ

วิธีการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้เรียน (𝑥 ̅= 4.07, S.D. = 0.79) พึงพอใจต่อการมีระบบผ่อน

ช าระค่าเล่าเรียนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง (𝑥 ̅= 4.06, S.D. = 0.86) พึงพอใจต่อการจัดให้มี

การให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางในการเรียนและการท างานให้แก่ผู้เรียนด้วยความเอาใจใส่ (𝑥 ̅= 

4.05, S.D. = 0.78) พึงพอใจต่อการจัดตารางเรียนได้เหมาะสม (𝑥 ̅= 3.98, S.D. = 0.89) พึงพอใจ

ต่อการปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้กับผู้เรียน (𝑥 ̅= 3.96, S.D. = 0.78) และน้อยที่สุด คือ  

พึงพอใจต่อการคมนาคมที่สะดวกในการมาศึกษา (𝑥 ̅= 3.94, S.D. = 0.82) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.5: ระดับการรับรู้ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด  �̅�  S.D. แปลความหมาย 

1. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (WPR) 

4.19 .66 เต็มใจมาก 

2. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษา  

4.21 .73 เต็มใจมาก 

3. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะมี
ความประทับใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา    

4.20 .74 เต็มใจมาก 

4. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะ
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายจาก
สถาบันที่ก าลังศึกษา  

4.16 .79 เต็มใจมาก 

5. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะ
เห็นความส าเร็จของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา  

4.17 .79 เต็มใจมาก 

6. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะ
ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จาก
สถาบันเช่นเดียวกับท่าน 

4.20 .79 เต็มใจมาก 

7. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะท า
ให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการเข้าเรียนใน
สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  

4.18 .76 เต็มใจมาก 

8. ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะ
เชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

4.19 .84 เต็มใจมาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.5 อธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ศึกษา ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.19, S.D. = 0.66 เมื่อพิจารณา
ในระดับข้อค าถามพบว่า เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะมีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาใน

สถาบันที่ตนก าลังศึกษา (𝑥 ̅= 4.21, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน 
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เพราะมีความประทับใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (𝑥 ̅= 4.20, S.D. = 0.74) เช่นเดียวกับเต็มใจที่จะ

ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะต้องการให้ผู้อื่นได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากสถาบัน (𝑥 ̅= 4.20, S.D. 
= 0.79) ตามด้วยเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (𝑥 ̅= 4.19, S.D. = 0.84) เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะท าให้

เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการเข้าเรียนในสถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่ (𝑥 ̅= 4.18,  S.D. = 0.76) 
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะเห็นความส าเร็จของศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาจากสถาบันที่ตน

ก าลังศึกษา (𝑥 ̅= 4.17, S.D. = 0.79) และน้อยที่สุดคือ เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน เพราะได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากสถาบันที่ก าลังศึกษา (𝑥 ̅= 4.16, S.D. = 0.79) ตามล าดับ 
 

4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ  
การรับรู้คุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณค่าจากการเรียนการสอน สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดังแสดงในตารางที่ 4.6  
 ในการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) และการรับรู้คุณค่าจาก
การเรียนการสอน (PVI) มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (ค่า r = 0.830) (Karen, 2019) จึงท าให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการน าข้อค าถามของตัวแปรการรับรู้
คุณภาพการบริการ (A) จ านวน 15 ข้อ และข้อค าถามของตัวแปรการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียน
การสอน จ านวน 21 ข้อ รวมทั้งหมด จ านวน 36 ตัว จัดกลุ่ม ได้ 10 กลุ่มนั้น มาท าการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือที่จะจัดตัวชี้วัดให้เข้ากลุ่มใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle Component) และหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) ผลการหมุนแกน
ดังกล่าวสามารถจัดองค์ประกอบได้ 6 กลุ่มใหม่จากเดิม 10 กลุ่ม หลังจากนั้นก็ตั้งชื่อตัวแปรให้
สอดคล้องกับผลการจัดกลุ่ม ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6 : ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีแวริแมกซ์  
 

Rotated Component Matrixa Component 
 1 2 3 4 5 6 

A5.2 0.682      
A5.3 0.653  0.325    
A5.1 0.630 0.415     
A3.2 0.561    0.364  
A2.1 0.560 0.410     
A2.2 0.539      
B1.2 0.527   0.508   
A3.3 0.521    0.412  

B1.1 0.496 0.435     

B4.1  0.703     
A4.4 0.386 0.627     
B3.2  0.611  0.368   

B3.5  0.595 0.365 0.306   
A4.2 0.442 0.573     
B4.4 0.316 0.564 0.370  0.321  
B3.1 0.373 0.531 0.360    
A4.2  0.520 0.371  0.391  
B3.3  0.514 0.447    
A4.1 0.418 0.503   0.314  
B3.4  0.387 0.494 0.395 0.302   

B5.3 0.326  0.733    
B5.2   0.728    
B5.4   0.719    
B5.1 0.391  0.603    
B4.3  0.413 0.508  0.404  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
 

 Rotated Component Matrixa Component 

 1 2 3 4 5 6 
B2.2   0.483 0.323   

B2.5    0.770   

B2.4    0.710   
B2.3   0.309 0.663   

B2.1   0.389 0.660   

B1.3 0.385   0.551   

A1.2     0.725  
A1.1     0.706  

A3.1     0.665  

A1.3 0.318   0.365 0.607  

A4.3      0.829 

หมายเหตุ ผู้วิจัยก าหนดให้โปรแกรมแสดง factor loading ที่มากกว่า 0.30 ขึ้นไป 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ (Component) ใหมไ่ด้ จ านวน 6
องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor Loading) 
ดังนี้ คือ ตัวแปร A5.2; มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เห็นได้ง่าย
(0.682) ตัวแปร A5.3; มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
(0.653) ตัวแปร A5.1; มหาวิทยาลัยมีการจัดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ (0.630) ตัวแปร A3.2; บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการตรงต่อเวลา (0.561)  
ตัวแปร A2.1; มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย (0.560) ตัวแปร A2.2; 
มหาวิทยาลัยมีการจัดเวลาให้บริการที่สะดวกกับความต้องการใช้ (0.539) ตัวแปร B1.2; การเรียน
การสอนเหมาะสมกับงบประมาณที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนได้ (0.527) ตัวแปร A3.3; บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการ (0.521) และตัวแปร B1.1; การเรียนการ
สอนเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทุ่มเทเอาใจใส่ (0.496) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การเข้าถึงการ
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ให้บริการ ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ ช่องทางการให้บริการ การให้บริการของบุคลากร และการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับเวลาที่ศึกษาและค่าใช้จ่าย  
 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 11 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor 
Loading) ดังนี้ คือ ตัวแปร B4.1; มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
(0.703) ตัวแปร A4.4; มหาวิทยาลัยมีการจัดภูมิทัศน์และตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น (0.627) 
ตัวแปร B3.2; หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีจริยธรรมคุณธรรมในการท างานและในการ
ใช้ชีวิต (0.611) B3.5; หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถ
ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างดี (0.595) A4.2; มหาวิทยาลัยมีการจัดห้องสมุดที่ทันสมัยใช้ได้ตลอดเวลา 
(0.573) B4.4; มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาวิธีการและช่องทางการให้บริการที่ให้ความสะดวกกับผู้เรียน 
(0.564) B3.1; หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความรู้ที่ทันสมัยสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้อย่างดี (0.531) B4.2; มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่จูงใจต่อ
การเรียนการสอน (0.520) B3.3; หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความสามารถวิเคราะห์ 
หาเหตุผล เพ่ือแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างดี (0.514) A4.1; มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้ทันสมัย (0.503) และ B3.4; หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เข้าใจและถูกต้อง (0.494) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การพัฒนาของ
สถาบันด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและประโยชน์ที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับ” ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์ที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับ และการพัฒนาของสถาบัน  
 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor Loading) 
ดังนี้ คือ ตัวแปร B5.3; การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนต าแหน่งอย่างต่อเนื่องเหมือนรุ่นพี่ (0.733)     
ตัวแปร B5.2; การได้รับต าแหน่งงานที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว ๆ ไปเหมือนรุ่นพี่ 
(0.728)  ตัวแปร B5.4; การได้รับการยกย่องในการท างานจากผู้ร่วมงานและองค์กรต่าง ๆ เหมือน 
รุ่นพี่ (0.719) ตัวแปร B5.1; ความสามารถในการหางานท าได้อย่างรวดเร็วภายหลังจบการศึกษา
เหมือนรุ่นพ่ี (0.603) ตัวแปร B4.3; มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันเพื่อ
ตอบสนองการให้บริการที่ดีต่อนักศึกษา (0.508) และตัวแปร B2.2; ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับ
เพ่ือนที่ได้รับเหมาะกับงบประมาณที่ผู้ปกครองจ่ายไป (0.483) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การได้รับ
การยอมรับจากภายนอก” ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ การเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน ประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตที่ได้รับ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor Loading) 
ดังนี้ คือ ตัวแปร B2.5; สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สถาบันจัดให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่
ผู้ปกครองจ่ายไป (0.770) ตัวแปร B2.4; สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เหมาะสมกับงบประมาณที่
ผู้ปกครองจ่ายไป (0.710) ตัวแปร B2.3; อุปกรณ์การเรียนที่ได้ใช้เหมาะสมกับงบประมาณท่ี
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ผู้ปกครองจ่ายไป (0.663) ตัวแปร B2.1; อุปกรณ์การเรียนที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป (0.660) และตัวแปร B1.3; การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่
ต้องการไปประกอบอาชีพ (0.551) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีต้อง
จ่าย” ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเหมาะสมกับงบประมาณที่ต้องจ่าย และการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่   
 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor Loading) 
ดังนี้ คือ ตัวแปร A1.2 การให้บริการด้านการจัดสถานที่ต่าง ๆ (0.725) ตัวแปร A1.1 การให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน (0.706) ตัวแปร A3.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการด้วย
ความเต็มใจและเอาใจใส่ (0.665) และตัวแปร A1.3 การให้บริการด้านบุคลากรที่ให้ค าแนะน า และให้
ค าปรึกษาด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และเป็นกันเอง (0.607) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความ
หลากหลายของการบริการ” ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดสถานที่และด้าน
บุคลากรที่ให้ค าปรึกษา          
 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 1 ตัวแปร เรียงล าดับชื่อตัวแปรและ (ค่า Factor Loading) 
ดังนี้ คือ ตัวแปร A4.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบรถรับส่งระหว่างสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันที่
สะดวก (0.829) ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “บริการรถรับส่งภายในสถาบัน” ซึ่งมีตัวแปรสังเกต คือ ด้าน
บริการรถรับส่งภายในสถาบัน 
 
4.5 การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model) 
 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินโมเดลการวัดของ SEM ในที่นี้
ประกอบด้วย โมเดลการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นโมเดลการวัดชนิดสะท้อน (Reflective) และ
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นโมเดลการวัดชนิดรวมตัว (Formative) โดยสถิติท่ีใช้ในการ
ประเมินผลโมเดลการวัดอันดับที่ 1 ได้แก่ Outer Loadings, Indicators Reliability, CR, AVE และ
ความตรงเชิงจ าแนก ส่วนสถิติท่ีใช้ในการประเมินผลโมเดลการวัดอันดับที่ 2 ในที่นี้ได้แก่ Outer 
Weight, Cronbach’s Alpha, CR และ AVE ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และในตารางที่ 4.8 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7: ค่าสถิติของโมเดลการวัดแบบสะท้อน (Reflective) ของตัวแปรแฝง (หรือตัวแปรสร้าง)   
                 อันดับที่ 1 (First order Constructs)  

 

First order 
Constructs 

Indicators 
Outer 

Loadings 
Indicators 
Reliability 

CR AVE 

PSQ1 PSQ1.1 0.894* 80% 0.915 0.783 
PSQ1.2 0.847* 72%   
PSQ1.3 0.898* 81%   

PSQ2 PSQ2.1 0.881* 78% 0.898 0.732 
PSQ2.2 0.817* 67%   
PSQ2.3 0.868* 75%   

PSQ3 PSQ3.1 1.000* 100% 1 1 
PVI1 PVI 1.1 0.832* 69% 0.918 0.789 

PVI 1.2 0.899* 81%   
PVI 1.3 0.910* 83%   

PVI2 PVI 2.1 0.861* 74% 0.875 0.701 
PVI 2.2 0.817* 67%   
PVI 3.3 0.828* 69%   

PVI3 PVI 3.1 0.931* 87% 0.910 0.836 
PVI 3.2 0.904* 82%   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ตารางที่ 4.7 ตัวแปรสังเกต (PSQ1.1, PSQ1.2, PSQ1.3) ของตัวแปรแฝง PSQ1 มีค่า 
Outer Loadings อยู่ระหว่าง 0.847 – 0.898  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่าเกณฑ์
คุณภาพขั้นต่ า 0.707 (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ทุกตัว โดยมีค่า Indicators 
Reliability อยู่ระหว่าง 72% – 81% ท าให้ตัวแปรแฝง PSQ1 มีค่า CR เท่ากับ 0.915 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) และมีค่า AVE เท่ากับ 0.783 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
คุณภาพขั้นต่ า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PSQ1 มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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 ตัวแปรสังเกต (PSQ2.1, PSQ2.2, PSQ2.3) ของตัวแปรแฝง PSQ2 มีค่า Outer Loadings 
อยู่ระหว่าง 0.817 – 0.881 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 
0.707 (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ทุกตัว โดยมีค่า Indicators Reliability อยู่ระหว่าง 
67% – 78% ท าให้ตัวแปรแฝง PSQ2 มีค่า CR เท่ากับ 0.898 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 
(Bagozzi & Yi, 1988) และมีค่า AVE เท่ากับ 0.732 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.50 (Fornell & 
Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PSQ2 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 แปรแฝง PSQ3 มีตัวแปรสังเกตเพียงหนึ่งตัว คือ PSQ3.1 ท าให้สถิติทุกตัว ได้แก่ Outer 
Loadings, Cronbach’s Alpha, CR และ AVE มีค่าเท่ากับ 1 โดยอัตโนมัติ 
 ตัวแปรสังเกต (PVI 1.1, PVI 1.2, PVI 1.3) ของตัวแปรแฝง PVI 1 มีค่า Outer Loadings 
อยู่ระหว่าง 0.832 – 0.910 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 
0.707 (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ทุกตัว โดยมีค่า Indicators Reliability อยู่ระหว่าง 
69% – 83% ท าให้ตัวแปรแฝง PVI 1 มีค่า CR เท่ากับ 0.918 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 
(Bagozzi & Yi, 1988) และมีค่า AVE เท่ากับ 0.789 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.50 (Fornell & 
Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PVI 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตัวแปรสังเกต (PVI 2.1, PVI 2.2, PVI 2.3) ของตัวแปรแฝง PVI 2 มีค่า Outer Loadings 
อยู่ระหว่าง 0.817 – 0.861 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 
0.707 (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ทุกตัว โดยมีค่า Indicators Reliability อยู่ระหว่าง 
67% – 74% ท าให้ตัวแปรแฝง PVI 2 มีค่า CR เท่ากับ 0.875 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 
(Bagozzi & Yi, 1988) และมีค่า AVE เท่ากับ 0.701 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.50 (Fornell & 
Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PVI 2 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตัวแปรสังเกต (PVI 3.1, PVI 3.2) ของตัวแปรแฝง PVI 3 มีค่า Outer Loadings อยู่
ระหว่าง 0.904 – 0.931 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.707 
(Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ทุกตัว โดยมีค่า Indicators Reliability อยู่ระหว่าง 82% – 
87% ท าให้ตัวแปรแฝง PVI 3 มีค่า CR เท่ากับ 0.910 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 (Bagozzi 
& Yi, 1988) และมีค่า AVE เท่ากับ 0.836 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.50 (Fornell & Larcker, 
1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PVI 3 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตารางที่ 4.8: ค่าสถิตของโมเดลการวัดแบบรวมตัว (Formative) ของตัวแปรอันดับที่ 2  
                (Second order Constructs)  

 

Second order 
Constructs 

Indicators 
Outer 
Weight 

Cronbach’s 
Alpha 

CR AVE 

PSQ PSQ 1 0.606* 0.820 0.871 0.515 
PSQ 2 0.481*    
PSQ 3   0.034     

PVI PVI 1 0.443* 0.927 0.941 0.667 
PVI 2 0.363*    
PVI 3 0.287*    

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ตารางที่ 4.8 ตัวแปรสังเกต (PSQ 1, PSQ 2, PSQ 3) ตัวแปรแฝง PSQ มีค่า Outer 
Weight อยู่ระหว่าง 0.034 – 0.606 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว ยกเว้น PSQ 3 โดยมี
ค่า CR เท่ากับ 0.871 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) ส่วน Cronbach’s 
Alpha มีค่าเท่ากับ 0.820 สูงกว่าเกณฑ์ 0.707 และมีค่า AVE เท่ากับ 0.783 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพ
ขั้นต่ า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PSQ มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวแปรสังเกต (PVI 1, PVI 2, PVI 3) ของตัวแปรแฝง PVI มีค่า Outer Weight อยู่ระหว่าง 
0.287– 0.443 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกตัว โดยมีค่า CR เท่ากับ 0.941 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) ส่วน Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.941 สูง
กว่าเกณฑ์ 0.70 และมีค่า AVE เท่ากับ 0.667 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพข้ันต่ า 0.50 (Fornell & 
Larcker, 1981) กล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง PSQ มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



66 

ตารางที่ 4.9: ผลการทดสอบค่าความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) 
 

 PSQ 1 PSQ 2 PSQ 3 PVI 1 PVI 2 PVI 3 

PSQ 1 0.884      

PSQ 2 0.575 0.859     

PSQ 3 0.217 0.217 1.000    

PVI 1 0.819 0.547 0.167 0.888   

PVI 2 0.827 0.485 0.192 0.840 0.837  

PVI 3 0.785 0.565 0.131 0.737 0.828 0.914 

 
 ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความตรงเชิงจ าแนกเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
จากการพิจารณาค่ารากที่สองของ AVE ของตัวแปรแต่ละตัวมีค่ามากกว่าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
แฝงนั้นกับตัวแปรแฝงอ่ืน ซึ่งแสดงว่าตัวชี้วัดของตัวแปรงแฝง แต่ละตัวมีความตรงเชิงจ าแนก 
(Fornell & Larcker, 1981) ยกเว้น PVI 1 กับ PVI 2 ทีมี่ตัวชี้วัดบางตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยราก 
ที่สองของ AVE ของตัวแปรแฝง PVI 2 (0.837) ซึ่งน้อยกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง PVI 1 และ  
PVI 2 (0.840) เพียงเล็กน้อยและตรวจสอบแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
 
4.6 การประเมินโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Model Assessment) 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยการวิเคราะห์สมการโมเดลเชิง
โครงสร้างแบบก าลังสองน้อยสุดบางส่วน (Partial Least Square SEM หรือ PLS-SEM) ต้องมีการ
ทดสอบสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination) การทดสอบสมมติฐานทางการ
วิจัย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโมลเดลสมการโครงสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
 4.6.1 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination) 
 การประเมินโมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ของตัวแปร 4 ตัวแปร คือ การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจต่อสถาบัน และความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบัน โดย PSQ และ 
PVI เป็นโมเดลวัดอันดับที่ 2 ซึ่งใช้ตัวชี้วัดตัวเดียวกันกับโมเดลวัดอันดับที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจจึงเป็น 1.000 หรือร้อยละ 100 ดังแสดงในภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างทุกตัวแปร พบว่า การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการ
เรียนการสอน (PVI) และการรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) รวมกันมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ คือ 
0.794  หมายความว่า การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน (PVI) และการรับรู้คุณภาพการ
บริการ (PSQ) รวมกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (SAT)  คิดเป็นร้อยละ 
79.40 อยู่ในระดับสูง (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) ส่วนการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการ
เรียนการสอน (PVI) การรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) และความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
(SAT) รวมกันมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ คือ 0.585 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสามรวมกันส่งผลต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) คิดเป็นร้อยละ 58.50 
อยู่ในระดับปานกลาง (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017) 
 
 

0.794 

PSQ1 PSQ2 PSQ3 

PSQ1.1 PSQ1.2 PSQ1.3 PSQ2.1 PSQ2.2 PSQ2.3 PSQ3.1 

 

PVI1 

PVI 1.1 PVI 1.2 PVI 1.3 PVI 2.1 PVI 2.2 PVI 2.3 PVI 3.1 PVI 3.2 

PVI2 PVI3 

0.638 

1.000 

1.000 

0.443 0.363 
0.287 

0.832 0.899 0.910 0.861 0.817 0.828 0.931 0.904 

0.894 0.847 0.898 0.881 0.817 0.868 1.000 

0.606 
0.481 

0.034 

0.585 

  

   

PSQ 

SAT WPR 

PVI 



68 

 4.6.2 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์สมการโมเดลเชิงโครงสร้างแบบ PLS-SEM ใช้
กระบวนการ Bootstrapping เพ่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ p<0.05 และ t-values มีค่าสูงกว่า 1.96 ซึ่งแสดงว่าค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย ผลการใช้กระบวนการดังกล่าวปรากฏ ดังตารางที่ 
4.10 

 
ตารางที่ 4.10: ผลการทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ในโมเดลต่อความพึงพอใจที่ 

        สนับสนุนความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา    
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PSQ            SAT + 0.171 - 0.171 
0.794 

0.144 3.029 0.003 

PVI             SAT + 0.743 - 0.743 0.834 13.996 0.000 
PSQ           WPR + 0.112 0.109 0.221 

0.585 

0.003 1.247 0.213 

PVI             WPR + 0.039 0.474 0.513 0.001 0.365 0.715 

SAT            WPR + 0.638 - 0.638 0.235 5.684 0.000 
หมายเหตุ: p<0.05 และ t > 1.96 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เส้นทางจากตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) ไปยังตัว
แปรความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (SAT) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Direct Effect) 
เท่ากับ 0.171 ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) จึงมีอิทธิพลโดยรวม (Tolal Effect) เท่ากับ
อิทธิพลทางตรง ขนาดอิทธิพล (Effect Size: f2) เท่ากับ 0.144 ตรงกับระดับปานกลาง (Cohen, 
1988) ส่วนค่า t-values เท่ากับ 3.029 และมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p=0.003) แสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เส้นทางจากตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการ (PSQ) ไปยังตัว
แปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวก (Direct Effect) เท่ากับ 0.112 มีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) เท่ากับ 0.109 จึงมี
อิทธิพลโดยรวม (Tolal Effect) เท่ากับ 0.221 ขนาดอิทธิพล (Effect Size: f2) เท่ากับ 0.003 ตรงกับ
ระดับเล็ก (Cohen, 1977) ค่า t-values ส่วนมีค่า 1.247 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p=0.213) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้คุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เส้นทางจากตัวแปรการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
(PVI) ไปยังตัวแปรความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (SAT) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Direct 
Effect) เท่ากับ 0.743 ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) จึงมีอิทธิพลโดยรวม (Tolal Effect) 
เท่ากับอิทธิพลทางตรง ขนาดอิทธิพล (Effect Size: f2) เท่ากับ 0.834 ตรงกับระดับใหญ่ (Cohen, 
1988) ค่า t-values มีค่า 13.996 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.000) แสดงให้เห็นว่า
การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่
ตนก าลังศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เส้นทางจากตัวแปรการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
(PVI) ไปยังตัวแปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Direct Effect) เท่ากับ 0.039 มีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) เท่ากับ 
0.474 จึงมีอิทธิพลโดยรวม (Tolal Effect) เท่ากับ 0.513 ขนาดอิทธิพล (Effect Size: f2) เท่ากับ 
0.001 ค่า t-values มีค่า 0.365 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.715) แสดงให้เห็นว่า
การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคล
อ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เส้นทางจากตัวแปรความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 
(SAT) ไปยังตัวแปรความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) มี
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อิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Direct Effect) เท่ากับ 0.638 ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) จึงมี
อิทธิพลโดยรวม (Tolal Effect) เท่ากับอิทธิพลทางตรง ขนาดอิทธิพล (Effect Size: f2) เท่ากับ 
0.235 ค่า t-values มีค่า 5.684 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.000) แสดงให้เห็นว่า 
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่
บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ 
ดังภาพที่ 4.2 และตารางท่ี 4.11 
 
ภาพที่ 4.2: ผลการทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติด้วยกระบวนการ Bootstrapping 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
หมายเหตุ:  - ค่าท่ีปรากฏที่เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดและตัวแปรแฝงคือ ค่า t-values 

 

PSQ1 PSQ2 PSQ3 

PSQ1.1 PSQ1.2 PSQ1.3 PSQ2.1 PSQ2.2 PSQ2.3 PSQ3.1 

 

PVI1 

PVI 1.1 PVI 1.2 PVI 1.3 PVI 2.1 PVI 2.2 PVI 2.3 PVI 3.1 PVI 3.2 

PVI2 PVI3 

0.638 (5.684) 
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34.987 77.309 89.497 50.984 31.592 37.132 116.346 64.761 
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1.343 

 

  

   

PVI 

WPR SAT 

PSQ 

 1.000 



71 

  - ค่าท่ีปรากฏที่เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงคือ Path Coefficients และค่า              
t-values (ในวงกลม) 
  - เส้นประ คือ ผลการทดสอบที่ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.11: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H1 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สนับสนุน 
 

H2 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตน
ก าลังศึกษา 

ไม่สนับสนุน 
 

H3 การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สนับสนุน 
 

H4 การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน
เกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

ไม่สนับสนุน 
 

H5 ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สนับสนุน 
 

 
4.7 การวิเคราะห์แผนภาพความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-Performance Map 
Analysis: IPMA) 
 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับมิติของผลกระทบหรือความส าคัญ และมิติ
ของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.4 
 การค้นพบในหัวข้อที่ผ่านมา จะยังไม่ทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 
และมีการด าเนินการมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงใช้แผนภาพ IPMA เพ่ือตรวจสอบความส าคัญและการ
ด าเนินการดังกล่าว 
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 IPMA ประกอบด้วยแกนนอน คือ Importance (ความส าคัญ) วัดจากผลกระทบรวม 
(Total Effect) มีค่า 0 - 1.0 และแกนตั้ง คือ Performance (การด าเนินงาน) โดยปรับจากคะแนน
ดิบให้มีค่า 0 – 100 สอดคล้องกับค่าร้อยละ (Ringle & Sarstedt, 2016) 
 
ตารางที่ 4.12: ผลวิเคราะห์ความส าคัญและผลการปฏิบัติงานของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อความเต็มใจ 
   ที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) 
 

ตัวแปร Importance (ความส าคัญ)  Performance (การด าเนินงาน) 

 PSQ 0.221 71.391 
PVI 0.513 70.456 
SAT 0.638 71.540 

 
ภาพที่ 4.3: แผนภาพ IPMA ของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับ  
              สถาบันที่ตนก าลังศึกษา (WPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการวิเคราะห์ IPMA ของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น
เกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา เมื่อแบ่งแกนทั้งสองที่ค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า ตัวแปรความพึงพอใจ 
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(SAT)  อยู่ส่วนขวาบน คือ ความส าคัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยและการด าเนินงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ให้ความส าคัญและมีการด าเนินการที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีควร
รักษาไว้ต่อไป ส าหรับส่วนขวาล่าง คือ มีความส าคัญสูงแต่การด าเนินการต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่า 
หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องการที่จะให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเกิดความพึงพอใจเพ่ือให้นักศึกษา 
มีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ควรให้ความส าคัญและ
ด าเนินการในเรื่องการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอน (PVI)  ให้มากยิ่งขึ้น ส าหรับตัวแปรที่
อยู่ทางด้านซ้ายบน คือ ความส าคัญน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่การด าเนินการสูง คือ การรับรู้คุณภาพ (PSQ) 
แสดงว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีการด าเนินการในส่วนนี้มากอยู่แล้ว หากต้องการพัฒนาควร
มุง่เน้นในส่วนที่มีความส าคัญอ่ืนที่ยังด าเนินงานน้อยก่อน  



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่
ก าลังศึกษาและความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลัง
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 250 ชุด ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ส าหรับข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ส าหรับข้อมูล 
เชิงอ้างอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และหาเส้นทางความสัมพันธ์
โดยใช้โปรแกรม PLS-SEM ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.3 การอภิปรายผล 
 5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มี ดังนี้ 
 5.1.1. กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-22 ปี ศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ รองลงมาคือ คณะนิเทศศาสตร์ และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3  
 5.1.2. ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า 
ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ก าลังศึกษาและความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่
บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ได้ผลสรุป ดังนี้ 
  5.1.2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าคุณภาพการบริการของสถาบันที่
ตนเองศึกษาอยู่นั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการบริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านบุคลากร และ
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ด้านความหลากหลายของการบริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ตามล าดับ 
  5.1.2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าคุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน
ของสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่นั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบการศึกษาและการพัฒนาของสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา รองลงมา คือ 
เวลาที่จบการศึกษา งบประมาณท่ีต้องจ่าย และการได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ตามล าดับ 
  5.1.2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้มั่นใจในประสบการณ์ที่
ได้รับ รองลงมาคือ ชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมและทันสมัย การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างอิสระเต็มที่ 
และกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการโดยภาพรวมที่น่าประทับใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ 
  5.1.2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ    
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในสถาบัน
ที่ตนก าลังศึกษา รองลงมาคือ ความประทับใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับความรู้
ที่เป็นประโยชน์จากสถาบันเช่นเดียวกับตนเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่
ก าลังศึกษาอยู่ ให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายข้ึนในการเข้าเรียนในสถาบันที่ตนก าลังศึกษาอยู่ เห็นความ 
ส าเร็จของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ตนก าลังศึกษา และได้รับความรู้และประสบการณ์ 
ที่หลากหลายจากสถาบันที่ก าลังศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.2.1 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.2 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.3 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 5.2.4 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ไมม่ีอิทธิพลทางตรง 
เชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.5 สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษามีอิทธิพลทางบวกต่อ 
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5.3 การอภิปรายผล  
 จากผลวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาที่สรุปว่าการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการ คือ สิ่งที่ก าหนดความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผู้บริโภค โดยมีปัจจัย ดังนี้ การรับรู้ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
(Reliability) การรับรู้การตอบสนองต่อความต้องการบริการ (Responsiveness) การรับรู้การรับรอง
ความเชื่อมั่น การรับประกัน (Assurance) การรับรู้การเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) และการรับรู้
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) เช่นเดียวกับ เบลัส, ชโิยโววา และเดมจัน (Belás, 
Cipovová & Demjan, 2014); ปาร์ก, ชุง และวู (Park, Chung & Woo, 2013) และไซธามล์ และ
บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติที่ดีมีคุณภาพเป็น
ที่ประทับใจแล้วจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฮาน และฮยัน (Han & Hyun, 2015); ฮาฟชาริ, คลีเมส และดีน (Hapsari, Clemes & Dean, 
2016); คาศิริ, กวนชิง, แชมบาชิแวน และชีดีน (Kasiri, Guan, Cheng, Sambasivan & Sidin, 
2017); คาน (Khan, 2017); คอนดะชานิ และแพนดา (Kondasani & Panda, 2015); เหลียน, เกา 
และเซา (Lien, Cao, Zhou, 2017) และโอเรล และคารา (Orel & Kara, 2014) ที่ได้ศึกษาพบว่า 
การรับรู้คุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาที่สรุปว่าการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียน
การสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ผลดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ คาซยาป และโบจานิก 
(Kashyap & Bojanic, 2000) และเพตทริก (Petrick, 2004) ที่ได้อธิบายว่า การรับรู้ระหว่างการจ่าย
ของผู้รับบริการกับสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากบริการหรือจากการเรียนการสอน เช่น เวลาที่จบการศึกษา 



77 
 

งบประมาณท่ีจ่าย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น โดยที่ แอนเดอร์สัน, ไนท์, ปูคุแลนการา 
และโจเชียน (Anderson, Knight, Pookulangara & Josian, 2004); เชีย, หวัง, ฟาง และหวง 
(Chiu, Wang, Fang & Huang, 2014); เกกเน่, บริจส์ และวาเกอร์ (Gagne, Briggs & Wager, 
1992); จอห์นสัน (Johnson, 1992); และสเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 
2007) ได้อธิบายว่า เมื่อผู้รับบริการได้รับรู้ถึงคุณค่าระหว่างสิ่งที่ต้องจ่าย (ราคา) กับสิ่งที่ผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์จากบริการนั้นว่า มีความคุ้มค่าแล้วจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการ 
ที่ได้รับนั้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทัชฟาเรซ และอบาดี (Atashfaraz & Abadi, 2016); 
ฮามซา, ชาเมียร์ และไอเมน (Hamza, Sameer & Aymen, 2014); ฮาน, มิง และคิม (Han, Meng 
& Kim, 2017); ไล และเฉิน (Lai & Chen, 2011) และลอมบาร์ท และหลุยส์ (Lombart & Louis, 
2014) ที่ได้ศึกษาพบว่า การรับรู้ค่าท่ีดีที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษาที่สรุปว่าความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษา ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี  
คาดอตเท, วูดรัฟฟ์ และเจนคินส์ (Cadotte, Woodruff, & Jenkins, 1987); ชุง และคิม (Chung & 
Kim, 2017); เกา, ราโชล,ิ ทิมเมอร์แมนส์ และหวัง (Gao, Rasouli, Timmermans & Wang, 
2017); คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009); ลี, ยูน และลี (Lee, Yoon & Lee, 
2007); โอลิเวอร์ (Oliver, 1981) และหวัง (Wang, 2011) ที่ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจถูกก าหนดให้
เป็นอารมณ์ความรู้สึกของความสุขหรือผิดหวัง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งที่คาดหวัง
และส่งผลถึงการบอกต่อ ในท านองเดียวกัน เรกฮีลด์, มาร์กี้ และฮอพตัน (Reichheld, Markey & 
Hopton, 2000) และสเวนสัน, เดวิส และซเฮา (Swanson, Davis & Zhao, 2007) ได้กล่าวว่า 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้บริโภค มีความเต็มใจที่จะแพร่กระจายการบอกต่อเกี่ยวกับ
สินค้า ในขณะที่ ดิมิทเรียเดส (Dimitriades, 2006); ไดรดาคิส (Drydakis, 2017); มอเรียเชีย และ 
ทาคาฮาชิบ Moriuchia & Takahashib (2016); ออซเดไมร์, โตซลู และอาทีส็อกลู (Özdemir, 
Tozlu, Şen & Ateşoğlu, 2016); แพนด้า และดาส (Panda & Das, 2015); ทักฮิซาเดซ,  
ทักฮิปูเรียน และคาซาอิ (Taghizadeh, Taghipurian & Khazaei, 2013) และหยาง, ถัง, โหวง 
และเว่ย (Yang, Tang, Wong & Wei, 2010) กล่าวว่า การบอกต่อคือ ทัศนคติท่ีบ่งบอกถึงการ
รับรองของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการจากประสบการณ์ที่ได้ใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อราสลิ, คาทีร์ชิโอกลู และสมาดิ (Arasli, Katircioglu & Smadi, 2005); บาลาจิ, รอย และลาสชาร์
(Balaji, Roy & Lassar, 2017); แคนทัลโลปส์ และซัลวี (Cantallops & Salvi, 2014); เฉิน, เหลา 
และหวัง (Chen, Luo & Wang, 2017); จีวิตซ์-เมย์แดน (Gewirtz-Meydan, 2017); เหลียน, เกา 
และเซา (Lien, Cao & Zhou, 2017); เมเฮร์ด และโมฮามมาดิ (Mehrad & Mohammadi, 2016); 
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โอกันจุยิจบี, อโยเดลี และอคิโนละ (Ogunjuyigbe, Ayodele & Akinola, 2017); เปลูโซ, โบเนซซี, 
เดอแอนเจลิส และรุคเกอร์ (Peluso, Bonezzi, De Angelis & Rucker, 2016); ป๊อบ และ 
วอรัทสเชค (Popp & Woratschek, 2017); สตีเฟ่น และเลฮ์แมนน์ (Stephen & Lehmann, 2016) 
และหวัง, เยฮ์, เฉิน และไทช์ไดพอฟ (Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 2016) ที่ได้ศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคมีอิทธิพลทางบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลหรือ
การบอกต่อให้กับผู้อ่ืน   
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 2 สมมติฐาน เนื่องจากพบ
เส้นทางของอิทธิพลที่ไม่มีนัยส าคัญ คือ สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา และสมมติฐานที่ 4 การรับรู้
คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น
เกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบลัส, ชโิยโววา และเดมจัน (Belás, 
Cipovová & Demjan, 2014); ฮาน และฮยัน (Han & Hyun, 2015); ฮาฟชาริ, คลีเมส และดีน 
(Hapsari, Clemes & Dean, 2016); คาศิริ, กวนชิง, แชมบาชิแวน และชีดีน (Kasiri, Guan Cheng, 
Sambasivan & Sidin, 2017); คาน (Khan, 2017); คอนดะชานิ และแพนดา (Kondasani & 
Panda, 2015); เหลียน, เกา และเซา (Lien, Cao, Zhou, 2017); โอเรล และคารา (Orel & Kara, 
2014) และปาร์ก, ชุง และวู (Park, Chung & Woo, 2013) ที่ได้ศึกษาไว้ว่า การรับรู้คุณภาพการ
บริการกับการรับรู้คุณค่าท่ีดีมีผลต่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องและการบอกต่อ อาจไม่ได้หมายความ
ว่า การรับรู้คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ไม่มีผลต่อความเต็ม
ใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น แต่เนื่องการรับรู้คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนจะมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน (การบอกต่อ) 
โดยผ่านความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557) และอภิสรา 
เจียรกุล (2560) พบว่า การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ การรับรู้คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจและความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อ 
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ตารางที่ 5.1: สรุปการอภิปรายผล 
 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

H1: การรับรู้คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

Belás, Cipovová & Demjan 
(2014); Guan Cheng, 
Sambasivan & Sidin (2017); Han 
& Hyun (2015); Hapsari, Clemes 
& Kondasani & Panda (2015); 
Khan (2017); Lien, Cao, Zhou 
(2017); Orel & Kara (2014); 
Parasuraman, Zeithaml & Berry 
(1988); Park, Chung & Woo 
(2013); Zeithaml & Bitner 
(1996) 

H2: การรับรู้คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่
จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันที่
ตนก าลังศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557) 
อภิสรา เจียรกุล (2560) 

ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

Belás, Cipovová & Demjan 
(2014); Han & Hyun (2015);  
Hapsari, Clemes & Dean (2016);  
Kasiri, Guan Cheng, Sambasivan 
& Sidin (2017); Khan (2017);  
Kondasani & Panda (2015); 
Lien, Cao, Zhou (2017); Orel & 
Kara (2014); Park, Chung & 
Woo (2013)  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): สรุปการอภิปรายผล 
 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

H3: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียน
การสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

Anderson, Knight, Pookulangara 
& Josian (2004); Atashfaraz & 
Abadi (2016);   Chiu, Wang, Fang 
& Huang (2014); Gagne, Briggs & 
Wager (1992); Hamza, Sameer & 
Aymen (2014); Han, Meng & Kim 
(2017); Johnson (1992);   
Kashyap & Bojanic (2000); Lai & 
Chen (2011); Lombart & Louis 
(2014); Petrick (2004);  
Swanson, Davis & Zhao (2007)  

H4: การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียน
การสอนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น
เกี่ยวกับสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557)  
อภิสรา เจียรกุล (2560) 

ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

Belás, Cipovová & Demjan 
(2014); Han & Hyun (2015);  
Hapsari, Clemes & Dean (2016);   
Khan (2017); Kondasani & Panda 
(2015); Orel & Kara (2014); Park, 
Chung & Woo (2013)  

H5: ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

Cadotte, Woodruff, & Jenkins 
(1987); Chung & Kim (2017); 
Gao, Rasouli, Timmermans & 
Wang (2017); Kotler & Keller 
(2009); Lee, Yoon, Lee (2007);   
Oliver (1981); Wang (2011) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): สรุปการอภิปรายผล 
 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

H5: ความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลัง
ศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

สอดคล้อง 
กับสมมติฐาน 

Arasli, Katircioglu & Smadi 
(2005); Balaji, Roy & Lassar 
(2017); Cantallops & Salvi 
(2014); Chen, Luo & Wang 
(2017); Dimitriades (2006); 
Drydakis (2017); Gewirtz-Meydan 
(2017); Lien, Cao & Zhou (2017); 
Mehrad & Mohammadi (2016);  
Moriuchia & Takahashib (2016); 
Ogunjuyigbe, Ayodele & Akinola 
(2017); Özdemir, Tozlu, Şen & 
Ateşoğlu (2016); Panda & Das 
(2015); Peluso, Bonezzi, De 
Angelis & Rucker (2016);  
Popp & Woratschek (2017); 
Reichheld, Markey & Hopton 
(2000); Stephen & Lehmann 
(2016); Swanson, Davis & Zhao 
(2007), Taghizadeh, Taghipurian 
& Khazaei (2013); Wang, Yeh, 
Chen & Tsydypov (2016);  
Yang, Tang, Wong & Wei (2010)     

                                                       
 ผลการวิเคราะห์แผนภาพความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-Performance 
Map Analysis (IPMA)) พบว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา สถาบันการศึกษา
เอกชนควรให้ความส าคัญในเรื่องการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนและเน้นการด าเนินงาน
ในส่วนนี้ให้มากเพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงคุณค่าที่จะได้รับ ส่งผลให้มีความพึงพอใจมากข้ึนและเกิด
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เป็นความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ตนก าลังศึกษาแก่บุคคลอ่ืนในเชิงบวกมาก
ยิ่งขึ้นด้วย อันจะน าไปสู่ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ตนก าลังศึกษาแก่บุคคล
อ่ืนมากท่ีสุด 
 โดยสรุป การท าให้เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ตนก าลังศึกษา
แก่บุคคลอ่ืนเกิดจากปัจจัยความพึงพอใจต่อสถาบันโดยตรง ส่วนปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ
และการรับรู้คุณค่าจากการเรียนการสอนจะส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยที่
ปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถาบันสูงกว่า ดังนั้น
หากมุ่งเน้นถึงปัจจัยความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ตนก าลังศึกษาแก่บุคคลอ่ืน 
ควรเน้นปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนเป็นหลักก่อนเพ่ือให้เกิดความความพึง
พอใจต่อสถาบันมากยิ่งข้ึน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลไปใช้ 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 การน าไปใช้ในเชิงนโยบายและการวางแผน 
 ในการน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในเชิงนโยบายและการวางแผน ผู้วิจัยขอเสนอว่า ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับเรื่องการรับรู้คุณค่าจาก
การเรียนการสอน เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความเต็มใจที่จะบอกต่อเรื่องของสถาบันการศึกษาในเชิงบวก 
ตามล าดับความส าคัญของกลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ประโยชน์ที่ผู้เรียนคาดว่าจะได้รับจากสถาบันการศึกษา 
  2) การพัฒนาของสถาบันการศึกษาที่ทันสมัย 
  3) สิ่งที่ได้จากการเรียนเหมาะสมกับงบประมาณต้องจ่าย 
  4) การเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
  5) สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
  6) การให้บริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่ 
  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 5.4.2 การน าไปใช้เชิงปฏิบัติการ 
 ในการน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยขอเสนอตามผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
  1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่สถาบันการศึกษาต้อง
ให้ความตระหนักถึงคือ การรับรับรู้คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการ
สอน ซึ่งจากผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่
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สถาบันการศึกษาต้องให้ความส าคัญที่จะด าเนินการให้เกิดขึ้นก่อนเพราะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer loadings) 
ที่มากที่สุดของการรับรู้คุณค่าของการเรียนการสอน กล่าวคือ สถาบันจะต้องสร้างการรับรู้ให้ผู้เรียนถึง
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ผู้เรียนต้องจ่ายและการสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนา
ของสถาบันการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบันให้มทีันสมัย รวมทั้งการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและการรักษาชื่อเสียงของสถาบันให้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้นักศึกษารู้สึกดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ และความภาคภูมิใจต่อสถาบันจน
อยากจะบอกเล่าสิ่งดีๆ ที่ตนเองได้รับจากสถาบันให้แก่ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย ดังผลการศึกษาทีแ่สดงในภาพ
ที่ 5.1 
 
ภาพที่ 5.1: ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันของผู้เรียน คือ ความพึงพอใจต่อสถาบันการศึกษา ซึ่งหากผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆ 
ที่ได้รับจากสถาบันที่ก าลังศึกษานั้นจะท าให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะบอกเล่าความประทับใจที่ตนได้รับ
ในเรื่องต่างๆ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย เช่น ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน ความพึง
พอใจต่อชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม และความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและทันสมัย เป็นต้น ดังผลการศึกษาที่แสดงในภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบัน 
 

 
 
 
   
 
  3) จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนและการรับรู้
คุณภาพการบริการไม่ได้ส่งผลโดยตรงความเต็มใจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันแก่บุคคลอ่ืน แต่ส่งผล
ทางอ้อมผ่านปัจจัยความพึงพอใจต่อสถาบันที่ศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาเอกชนต้องเร่งสร้างความ
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบัน ควรเน้นที่ปัจจัยการรับรู้คุณค่าจากการเรียนการสอน
เป็นหลักอย่างเป็นล าดับขั้น ดังผลการศึกษาท่ีแสดงในภาพที่ 5.3 
 
ภาพที่ 5.3: ภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน 

    เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัย 
ครั้งต่อไป ดังนี้ 
 5.5.1 การวิจัยครั้งนี้ มีผลศึกษาของตัวแปรการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าจาก
การเรียนการสอน และความพึงพอใจต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษา โดยที่ผลรวมของทั้งสามตัวแปร
ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน มีค่าเท่ากับร้อยละ 58.5 ซึ่งที่เหลืออีกร้อยละ 41.5  
มาจากปัจจัยอ่ืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ควรจะศึกษาปัจจัยอื่นที่ช่วยท าให้เกิดความเต็มใจที่จะ

0.794 
Satisfaction 

0.585 
Willingness 

0.638* 

0.794 
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Quality 

Value 

0.585 
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0.638* 
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ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นมากขึ้น เช่น ปัจจัยในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในทุกส่วนงานทุกสถาบันรวมถึงเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจึงอาจเป็นอีก
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้อ่ืน 
 5.5.2 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ควรมีการศึกษาประชากรอ่ืน ๆ ด้วย เช่น มหาวิทยาลัย
รัฐ เป็นต้น  
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามงานวิจัย 

 
 
 
 

เรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจ
ต่อสถาบันที่ตนก าลังศึกษาต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสถาบันที่ก าลังศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน าไปประกอบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะน าไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี ้เพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิผล
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชนที่ก าลังศึกษา 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 

 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
         ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามอันเป็น
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  
 

 (เกศมณี  รอดสาย)  
       นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
เพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ  
 1) ชาย          2) หญิง    
 
2. อายุ    
 1) น้อยกว่า 18 ปี    2) 18-22 ปี   
 3)  23-27 ปี     4) มากกว่า 27 ปี 
 
3. คณะ 
  1) บริหารธุรกิจ     2) บัญชี  
  3) นิเทศศาสตร์     4) นิติศาสตร์ 
  5) มนุษยศาสตร์    
 
4. ชั้นป ี
 1) ชั้นปีที่ 1      2) ชั้นปีที่ 2  
 3) ชั้นปีที่ 3      4) ชั้นปีที่ 4 
 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………… 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลัง
ศึกษา 
ค าถาม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ก าลังศึกษามากหรือน้อยเพียงใด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในแต่ละข้อ
เพียงค าตอบเดียว 5=เหมาะสมมากที่สุด, 4=เหมาะสมมาก, 3=ปานกลาง, 2=ควรปรับปรุง, 1= ควร
ปรับปรุงมากที่สุด 
ท่านมีความเห็นว่า... 
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การรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 

ระดับความเหมาะสมของ
คุณภาพการบริการที่

ได้รับ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความหลากหลายของการบริการ 

1.1 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน (วัน-เวลา
ลงทะเบียน การแจ้งตารางเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ และการบอก
ทิศทางของสถานที่ต่างๆ เป็นต้น) 

5 4 3 2 1 

1.2 การให้บริการด้านการจัดสถานที่ต่างๆ (เช่น โรงอาหาร สถานที่
จอดรถ ห้องประชุม ที่ช าระเงิน ห้องน้ า ร้านค้า ธนาคาร ส านัก
ทะเบียน และห้องพยาบาล เป็นต้น) 

5 4 3 2 1 

1.3 การให้บริการด้านบุคลากรที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาด้วย
ความเต็มใจ เอาใจใส่และเป็นกันเอง 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการเข้าถึงการให้บริการ      

2.1 มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย 
(เช่น ติดต่อโดยตรง และใช้ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น) 

5 4 3 2 1 

2.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดเวลาให้บริการที่สะดวกกับความต้องการใช้ 5 4 3 2 1 

3. ด้านบุคลากร      
3.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการด้วยความเต็มใจและเอา
ใจใส่ 

5 4 3 2 1 

3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การบริการตรงต่อเวลา 5 4 3 2 1 

3.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการ 5 4 3 2 1 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
4.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ 

5 4 3 2 1 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดห้องสมุดที่ทันสมัยใช้ได้ตลอดเวลา 5 4 3 2 1 

4.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบรถรับส่งระหว่างสถานที่ต่างๆ ภายใน
สถาบันที่สะดวก 

5 4 3 2 1 

4.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดภูมิทัศน์และตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่ม
รื่น 

5 4 3 2 1 



105 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 

ระดับความเหมาะสมของ
คุณภาพการบริการที่

ได้รับ 

5 4 3 2 1 
5. ด้านการจัดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร      

5.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่
มีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

5.2 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็น
ได้ง่าย 

5 4 3 2 1 

5.3 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีความชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
ค าถาม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษามากหรือน้อยเพียงใด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในแต่ละข้อ
เพียงค าตอบเดียว 5=เหมาะสมมากที่สุด, 4=เหมาะสมมาก, 3=ปานกลาง, 2=ควรปรับปรุง, 1= ควร
ปรับปรุงมากที่สุด 
ท่านมีความเห็นว่า... 

การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ก าลังศึกษา 

ระดับความเหมาะสมของ
คุณค่าที่ได้รับจากการ

เรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
1. เวลาที่จบการศึกษา 

1.1 การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทุ่มเทเอาใจใส่ 5 4 3 2 1 
1.2 การเรียนการสอนเหมาะสมกับงบประมาณที่ผู้ปกครองสามารถ
สนับสนุนได้ 

5 4 3 2 1 

1.3 การเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่ต้องการไปประกอบอาชีพ 5 4 3 2 1 
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การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ก าลังศึกษา 

ระดับความเหมาะสมของ
คุณค่าที่ได้รับจากการ

เรียนการสอน 

5 4 3 2 1 

2. งบประมาณที่ต้องจ่าย 

2.1 ความรู้ที่ได้รับเหมาะสมกับงบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 5 4 3 2 1 

2.2 ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับเพ่ือนที่ได้รับเหมาะกับงบประมาณ
ที่ผู้ปกครองจ่ายไป 

5 4 3 2 1 

2.3 อุปกรณ์การเรียนที่ได้ใช้เหมาะสมกับงบประมาณที่ผู้ปกครองจ่าย
ไป 

5 4 3 2 1 

2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเหมาะสมกับงบประมาณท่ีผู้ปกครอง
จ่ายไป 

5 4 3 2 1 

2.5 สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สถาบันจัดให้มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีผู้ปกครองจ่ายไป 

5 4 3 2 1 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ใช้เมื่อจบการศึกษา 

3.1 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความรู้ที่ทันสมัย
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างดี 

5 4 3 2 1 

3.2 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีจริยธรรมคุณธรรมใน
การท างานและในการใช้ชีวิต 

5 4 3 2 1 

3.3 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความสามารถวิเคราะห์
หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างดี 

5 4 3 2 1 

3.4 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เข้าใจและถูกต้อง 

5 4 3 2 1 

3.5 หลังจากจบการศึกษาแล้วท่านคาดว่าจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

5 4 3 2 1 

4. การพัฒนาของสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

4.1 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย 5 4 3 2 1 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมท่ีจูงใจ
ต่อการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
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การรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

ที่ก าลังศึกษา 

ระดับความเหมาะสมของ
คุณค่าที่ได้รับจากการ

เรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
 

4.3  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันเพื่อ
ตอบสนองการให้บริการที่ดีต่อนักศึกษา (เช่น ผู้สอน พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 

5 4 3 2 1 

4.4  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาวิธีการและช่องทางการให้บริการที่ให้
ความสะดวกกับผู้เรียน 

5 4 3 2 1 

5. การได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

5.1 ความสามารถในการหางานท าได้อย่างรวดเร็วภายหลังจบ
การศึกษาเหมือนรุ่นพ่ี 

5 4 3 2 1 

5.2 การได้รับต าแหน่งงานที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วๆไปเหมือนรุ่นพ่ี 

5 4 3 2 1 

5.3 การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนต าแหน่งอย่างต่อเนื่องเหมือนรุ่น
พ่ี 

5 4 3 2 1 

5.4 การได้รับการยกย่องในการท างานจากผู้ร่วมงานและองค์กรต่าง ๆ 
เหมือนรุ่นพ่ี 

5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
ค าถาม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษามาก
หรือน้อยเพียงใด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในแต่ละข้อ
เพียงค าตอบเดียว  
5=พอใจมากที่สุด, 4=พอใจมาก, 3=ปานกลาง, 2=พอใจน้อย, 1= พอใจน้อยที่สุด 
ท่านมีความเห็นว่า... 
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ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าลังศึกษา 
ระดับความพึงพอใจต่อ
สถาบันที่ก าลังศึกษา 

5 4 3 2 1 

1. ท่านพึงพอใจต่อชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
จากสังคม 

5 4 3 2 1 

2. ท่านพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้มั่นใจใน
ความรู้ที่ได้รับ 

5 4 3 2 1 

3. ท่านพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้มั่นใจใน
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

5 4 3 2 1 

4. ท่านพึงพอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์
โดยภาพรวม 

5 4 3 2 1 

5. ท่านพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและทันสมัย 5 4 3 2 1 

6. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการโดย
ภาพรวมที่น่าประทับใจ 

5 4 3 2 1 

7. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการที่ประทับใจของบุคลากร 5 4 3 2 1 

8. ท่านพึงพอใจต่อการคมนาคมที่สะดวกในการมาศึกษา 5 4 3 2 1 

9. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการและวิธีการในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารแก่ผู้เรียน 

5 4 3 2 1 

10. ท่านพึงพอใจต่อการมีระบบผ่อนช าระค่าเล่าเรียนที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง 

5 4 3 2 1 

11. ท่านพึงพอใจต่อการมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน
ก่อนจบการศึกษา 

5 4 3 2 1 

12. ท่านพึงพอใจต่อการปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้กับผู้เรียน 5 4 3 2 1 

13. ท่านพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์อย่างอิสระเต็มที่ 

5 4 3 2 1 

14. ท่านพึงพอใจต่อการจัดให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางใน
การเรียนและการท างานให้แก่ผู้เรียนด้วยความเอาใจใส่ 

5 4 3 2 1 

15. ท่านพึงพอใจต่อการจัดตารางเรียนได้เหมาะสม 5 4 3 2 1 

16. ท่านพึงพอใจต่อการจัดสื่อในการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ได้หลากหลายและเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ตนก าลังศึกษา 
ค าถาม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษามากหรือน้อยเพียงใด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในแต่ละข้อ
เพียงค าตอบเดียว  
5=เต็มใจมากท่ีสุด, 4=เต็มใจมาก, 3=เฉย ๆ, 2=เต็มใจน้อย, 1=เต็มใจน้อยที่สุด 
ท่านมีความเห็นว่า... 

ความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนก าลังศึกษา 

ระดับความเต็มใจที่จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะมีความภาคภูมิใจที่ได้
ศึกษาในสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

5 4 3 2 1 

2. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะมีความประทับใจต่อ
สถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

5 4 3 2 1 

3. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายจากสถาบันที่ก าลังศึกษา 

5 4 3 2 1 

4. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะเห็นความส าเร็จของ
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ตนก าลังศึกษา 

5 4 3 2 1 

5. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากสถาบันเช่นเดียวกับท่าน 

5 4 3 2 1 

6. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะท าให้เกิดการตัดสินใจ
ที่ง่ายข้ึนในการเข้าเรียนในสถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่ 

5 4 3 2 1 

7. ท่านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

5 4 3 2 1 

 
*** ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ *** 
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ภาคผนวก ค 
ตาราง Correlations 

 

 

 PSQ PVI 

PSQ 
Pearson Correlation 1 .830** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 250 250 

PVI 
Pearson Correlation .830** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 250 250 
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