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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียน
กรณีศกึ ษา : โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการ
บริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ ภาพการบริก ารโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุ งกับความพึงพอใจของนักเรียน
ทีใ่ ช้บริการ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
อยู่ในระดับ ดี (M = 3.94, SD = 0.97) ความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง อยู่ในระดับ มาก (M = 3.84, SD = 1.04) และนักเรียนทีเ่ รียนแผนการ
เรียนที่เน้นต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
ไม่แ ตกต่ างกัน (F(2,382)=1.972,p<.01) ผลการวิเ คราะห์ค่ า สหสัมพันธ์เ พียรสัน พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง กับความพึง
พอใจของนัก เรีย นที่ใ ช้บริก ารโรงเรีย นกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุ ง มีค วามสัม พัน ธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ r = .902, p < .01 แสดงว่าคุณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง ในระดับสูงส่งผลให้นักเรียนทีใ่ ช้บริการมีความพึงพอใจในระดับสูงด้วย
เช่นกัน
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, คุณภาพการบริ การ, ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
นายภัทรชนน เรืองประดิษฐ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยปจั จุบนั พ่อแม่ผปู้ กครองให้ความสาคัญกับการศึกษา บางครอบครัวพ่อแม่เริม่
วางแผนการศึก ษาพร้อ มกับ การวางแผนมีบุ ต ร ในขณะเดีย วกัน รัฐ บาลก็ใ ห้ก ารสนับ สนุ น
การศึก ษาทุก รูปแบบ สถานศึก ษาจึงมีหลากหลายประเภท ความเจริญ ด้านการคมนาคมที่
สะดวกมากขึน้ ระยะทางระหว่างบ้านกับสถานศึกษาไม่ใช่เหตุผลที่สาคัญสาหรับการตัดสินใจ
เลือ กที่เ รีย นส าหรับ บุ ต รหลาน แต่ จ ะมีเ หตุ ผ ลคล้า ย ๆ กัน เป็ น ต้น ว่ า เป็ น สถ านศึก ษาที่ม ี
นักเรียนสอบเรียนต่อในคณะและสถาบันอุดมศึกษาที่มชี ่อื เสียง มีศษิ ย์เก่าประสบความสาเร็จ
การสอบเข้าหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันเหล่านัน้ ทาได้ยาก เป็ นสถานที่รวมคนเก่งไว้
ด้ว ยกัน สร้า งความภาคภูม ิใ จให้กับ ครอบครัว เมื่อ บุ ต รหลานสามารถเรีย นในสถานศึก ษา
ดังกล่าว เมือ่ นักเรียนจบการศึกษาทุกระดับตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เหตุผล
ของการเลือกสถานศึกษาในแต่ละระดับไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป การเรียนพิเศษจึงเกิดขึน้ และเป็ น
ค่ านิยมของเด็ก ไทยมานาน จัดเป็ นธุ รกิจการบริการประเภทหนึ่งที่ม ีอ ัต ราการเติบโตอย่า ง
รวดเร็ว ได้รบั กระแสการตอบรับทีด่ ี จากธุรกิจเล็ก ๆ จนตัง้ เป็ นสถาบันกวดวิชาทีส่ ร้างชื่อเสียง
ขยายกิจการมีสาขาเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดใหญ่ ๆ
ค่านิยมในการเรียนกวดวิชาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุงก็ไม่ได้แตกต่างกับที่
อื่น ๆ โดยสภาพพืน้ ทีข่ องจังหวัดพัทลุงซึง่ เป็นจังหวัดขนาดเล็กทางภาคใต้ ล้อมรอบด้วยจังหวัด
ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
ซึง่ มีสถาบันกวดวิชาที่มชี ่อื เสียงตัง้ อยู่หลายแห่ง การเรียนกวดวิชาทาได้เฉพาะในวันหยุด แม้
การเดินทางค่อ นข้างสะดวกแต่ นักเรียนต้องใช้เวลาและงบประมาณที่เพิม่ มากขึ้นจากค่าเล่ า
เรียน ปญั หาและอุปสรรคดังกล่าวไม่ได้ทาให้จานวนนักเรียนลดน้อยลงแต่กลับเพิม่ จานวนมาก
ขึน้ เมือ่ ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนทีม่ โี อกาสได้เรียนสูงกว่านักเรียนทีไ่ ม่มโี อกาสเรียน
โรงเรีย นกวดวิช าเดอะเบรน เป็ น โรงเรีย นกวดวิช าที่เ ปิ ด ท าการมามากกว่ า 33 ปี
จดทะเบียนในนาม บริษัท วี บาย เดอะเบรน จากัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีจานวน
สาขาถึง 56 สาขากระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
โดยมี อาจารย์มนตรี นิรมิตศิรพิ งศ์ หรือทีท่ ุกคนรูจ้ กั
กันดี คือ พี่ช้าง เป็ นผู้บริหาร มองเห็นถึงปญั หาที่กล่าวข้างต้นของเด็กและเยาวชนในจังหวัด
พัทลุ ง จึงได้มาเปิ ดสาขาที่จงั หวัดพัทลุง ในปี พ.ศ.2553 และเติบโตขึ้นเรื่อ ย ๆ ด้ว ยจานวน
นักเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากนัน้ ได้มสี ถาบันกวดวิชาอื่น ๆ ทยอยมาเปิดกิจการในจังหวัดพัทลุง
เพิม่ ขึน้ เกิดการแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ โรงเรียนกวดวิชาเดอะ เบรน พยายามรักษาจานวน
นักเรียนมิให้ลดลงและต้องการเพิม่ จานวนทีม่ ากขึน้ ด้วยการจัดคอร์สการเรียนทีห่ ลากหลายมาก
ขึน้ ขยายระดับชัน้ ที่เข้าเรียนเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับในปี การศึกษา 2563 – 2564 เกิด
สถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 โรงเรียนกวดวิชาต้องปิดมีเฉพาะการสอนออนไลน์ ซึง่ ไม่

น่ าจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน เพราะใช้รูปแบบการสอนออนไลน์อยู่
แล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว จานวนนักเรียนจึงลดต่าลง
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ท าให้ผู้ว ิจ ยั สนใจที่จ ะศึก ษา ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียนที่มาใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน
สาขาพัทลุ ง ซึ่งจะทาให้ท ราบคุ ณ ภาพการบริการที่ม ีต่ อ ความพึง พอใจของการบริก ารของ
นักเรียน และเยาวชนในจังหวัดพัทลุง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขา
พัทลุง
3. เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน
สาขาพัทลุงกับความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการ
สมมุติฐานของการวิ จยั
คุณภาพการบริการด้านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริการ
คุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
บริการ
คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองการบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
บริการ
คุณภาพการบริการด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
บริการ
คุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริการ
ขอบเขตการวิ จยั
การวิจ ัย ฉบับ นี้ เ ป็ น การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริก ารและความ
พึงพอใจของนักเรียน กรณีศกึ ษา : โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา การศึ ก ษาครัง้ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก าร 5 ด้ า น
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ โดยทีต่ วั แปรอิสระ ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ง ที่จ ับ ต้ อ งได้ ด้ า นความน่ า เชื่อ ถือ ไว้ ว างใจ ด้ า นการตอบสนองการบริก าร
ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า ด้านความเห็นอกเห็นใจ และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ
ของนักเรียน

ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนทีใ่ ช้บริการโรงเรียนกวด
วิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรียนทีใ่ ช้บริการโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง ได้มาโดยการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) จานวน
385 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการทาวิ จยั การวิจยั ครัง้ นี้ระยะเวลาดาเนินตัง้ แต่เดือ น
กรกฏาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
คุณ ภาพการบริก าร(Service Quality) คือ ศักยภาพในการให้บริการหรือ ระดับ
ความสามารถของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยที่ในการให้บริการจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการเพื่อให้ผใู้ ช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดโดยจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนดหรือในการให้บริการเป็นไปตามข้อสัญญาทีผ่ ใู้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการได้ทาข้อตกลงกัน
ไว้โดยการให้บริการจะต้องไม่มคี วามผิดพลาด เพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้มคี วามสามารถในการ
แข่งขันในตลาดรวมไปถึงการทีผ่ ใู้ ห้บริการสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
การวัดคุณภาพการบริการในมุมมองของของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry ซึง่
เป็นนักวิชาการจะมีการรับรูค้ ุณภาพการบริการ 5 มิติ คือ
1. สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิง่ ที่อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือลักษณะ
ทางกายภาพทีช่ ่วยอานวยความสะดวกสบายแก้ลกู ค้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ ทางด้านตัว
บุคคล โดยสาหรับโรงเรียนกวดวิชาแล้ว คุณภาพการให้บริการด้านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ คือ สิง่ ทีช่ ่วย
อานวยความสะดวกให้กบั ผู้เรียน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเหลือ
ผูเ้ รียนในการเรียน หรือแม้แต่การให้บริการของบุคลากรทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนมีความสะดวกสบายใน
การใช้บริการ
2. ความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ (Rliability) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการสามารถปฎิบตั งิ าน
บริการได้ตามที่ตกลงกันหรือตามข้อสัญญาที่ได้กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยสาหรับ
โรงเรียนกวดวิชาแล้ว คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ คือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของสังคมหรือการที่ผู้ให้บริการสามารถปฎิบตั ิตามข้อสัญญาที่ให้ไว้กบั
ผู้ใช้บริการ มีความถูกต้องอย่างสม่าเสมอในทุกครัง้ ที่ให้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการมีความ
เชื่อมันว่
่ าผูใ้ ห้บริการมีความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนองการบริการ (Responsiveness) หมายถึง การที่ผู้ใ ห้บริการมีค วาม
พร้อมทีจ่ ะให้บริการได้อย่างทันท่วงทีและมีความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ โดยการบริการจะต้องให้ผู้
บริการได้รบั ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วไม่ตอ้ งเสียเวลาในการรอ โดยสาหรับโรงเรียนกวด

วิชาแล้ว คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองการบริการ คือ การทีผ่ ู้ให้บริการอานวยความ
สะดวกแก้ผรู้ บั บริการรวมไปถึงช่วยเหลือหรือแก้ไขปญั หาให้แก่ผรู้ บั บริการ
4. การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ ห้บริการใน
ด้านทักษะ ความรู้ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างสุภาพ โดยสาหรับโรงเรียน
กวดวิชาแล้ว คุณภาพการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า คือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการแสดงถึงความสามารถ
ทางทักษะ ความรู้ ในการสื่อสารต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค จนสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความไว้วางใจและเชื่อมันว่
่ าจะได้รบั บริการทีด่ ที ส่ี ุด
5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ห้บริการมีการเอาใจใส่ผรู้ บั บริการ
ซึง่ ผู้ให้บริการจะต้องมีความเข้าใจในสิง่ ที่ผใู้ ช้บริการต้องการ โดยสาหรับโรงเรียนกวดวิชาแล้ว
คุณภาพความเห็นอกเห็นใจ คือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการมีความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส่ผใู้ ช้บริการใน
แต่ละรายตามความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรูส้ กึ ทางอารมณ์ว่า ชอบหรือไม่ชอบ เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยินดีหรือไม่ยนิ ดี ที่สะท้อนจากการที่ผู้ใช้บริการได้ผ่านประสบการณ์จาก
การใช้บ ริก าร โดยที่ค วามคิด เห็น ของผู้ใ ช้บ ริก ารจะเป็ นในทางที่ดีห รือ แย่ข้นึ อยู่กับ ว่ า การ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้มากน้อยเพียงไร
หรือ อารมณ์ความรูส้ กึ ของผู้ใช้บริการหลังจากใช้บริการแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น
คุณภาพการบริ การ
ด้านสิง่ ทีจ่ บ
ั ต้องได้

1

ตัวแปรตาม
ด้านความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ

ด้านการตอบสนองการบริการ

ด้านการให้ความเชือ่ มั ่นต่อ
ลูกค้า

2

3

4

5

ด้านความเห็นอกเห็นใจ

ความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ เครื่อ งมือ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้ว ยการใช้ค าถามแบบปลายปิ ด (Close-end question) และ
คาถามแบบปลายเปิด (Open-end question) ประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ แผนการเรียนทีเ่ น้น ประเภทของคอร์สเรียนทีล่ ง ราคาต่อคอร์สเรียน ประเภทของวิชาทีล่ ง
เรียน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการบริการ จานวน 20 ข้อ โดยได้นาคาถามคุณภาพ
การบริการ 5 ด้าน มาจากงานวิจยั ของ Yongdong Shi,Catherine Prentice,Wei He (2014)
ประกอบด้วย ด้านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (Tangibility) ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) ด้าน
การตอบสนองการบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้ า(Assurance)
ด้า นความเห็น อกเห็น ใจ (Empathy) โดยแบบแบบสอบถามคุ ณภาพการบริก าร มีล ักษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทีส่ ร้างขึน้ ตามวิธขี องลิเคิรท์ จานวน 20
ข้อ กาหนดความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จานวน 4 ข้อ โดยได้นาคาถาม
ความพึงพอใจมาจากงานวิจยั ของ Seyed Reza Seyed Javadein,Amir Khanlari,Mehrdad
Estiri (2008) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทีส่ ร้างขึน้ ตามวิธขี องลิเคิรท์ จานวน 4 ข้อ กาหนดความหมายของ
แต่ละระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนจานวน 2 0 คน เป็ นนักเรียน
ที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจยั เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยใช้สมั ประสิทธิ
อัลฟาของครอนบัค ( - Coefficient) โดยได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบัคอยู่ระหว่าง 0.7870.844

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนกวดวิชาทีโ่ รงเรียนเดอะเบรน สาขาพัทลุง
เพื่อตอบแบบสอบถามจานวน 385 ชุด ผ่านทางระบบออนไลน์เนื่องจากวิธนี ้ีเป็ นวิธที ท่ี าให้ได้
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ต้นทุนในการดาเนินงานที่ค่อนข้างต่ า และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นจานวนมากและรวดเร็ว
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กระจายในระบบออนไลน์ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล แบ่ ง เป็ น 1) สถิติเ ชิง พรรณนา ส าหรับ ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการแจกแจงความถี่และร้อ ยละ สาหรับส่ ว นคุ ณภาพการ
บริก ารและความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก าร วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน 2) ใช้การวิเคราะห์สมั ประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณ ภาพการบริก ารโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุ ง กับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ใช้บริการและได้ทาการการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA)
ของความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้นต่างกัน
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าเพศของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นผู้หญิง จานวน 282
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.2 แผนการเรียนทีเ่ น้นส่วนใหญ่เป็ นแผนการเรียนวิทย์-คณิต จานวน 271 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.4 ประเภทของคอร์สเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนส่วนใหญ่ เป็ นคอร์สเฉพาะ
รายวิชา จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.83 ราคาต่อคอร์สเรียนส่วนใหญ่ ราคา 2,000 – 4,000
บาท จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.9 วิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 294 คน วิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนมากเป็ นลาดับถัดมาคือ วิชา
ฟิสกิ ส์ จานวน 294 คน วิชาทีน่ กั เรียนลงทะเบียนเรียนมากเป็นลาดับสาม คือ วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 128 คน และวิชาทีน่ กั เรียนลงทะเบียนเรียนน้อยทีส่ ุด คือ วิชาภาษาไทย จานวน 76 คน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลีย่ ( ̅) คุณภาพการบริการและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) คุณภาพการ
บริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง

คุณภาพการบริการ
สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้
ความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ
การตอบสนองการบริการ
การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า
ความเห็นอกเห็นใจ
รวมเฉลีย่

̅
3.98
3.94
3.90
4.00
3.88
3.94

SD
1.02
1.03
0.99
1.03
0.98
0.97

จากตาราง 1 พบว่า คุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อแยกตามรายด้านทุกด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
โดยด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า มีค่าเฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ 4.00 ลาดับถัดไปคือ ด้านสิง่ ทีจ่ บั
ต้องได้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 ลาดับถัดไปคือ ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.94 และด้านความเห็นอกเห็นใจ มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.88
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่ ( ̅) ความพึงพอใจและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ความพึงพอใจของ
นักเรียนทีใ่ ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
คาถามความพึงพอใจ
1. ท่านพึงพอใจกับโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน
2. โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรนตอบสนองความคาด
หวังของท่านเสมอ
3. ประสบการณ์การเรียนทีไ่ ด้รบั จากการเรียนที่
โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน ยอดเยีย่ ม
4. โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรนไม่เคยทาให้ผดิ หวัง
เลย
รวมเฉลีย่

̅
3.88

SD
1.10

3.83

1.08

3.86

1.11

3.82
3.84

1.09
1.04

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง มี
ความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลีย่ 3.84 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าทุกข้อคาถามมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยข้อที่ 1 ท่านพึงพอใจกับโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.88 และข้อที่ 4 โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรนไม่เคยทาให้
ผิดหวังเลย มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด เท่ากับ 3.82

ได้ทาการตรวจสอบต่อว่า นักเรียนแผนการเรียนที่เน้ นต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริก าร โรงเรีย นกวดวิช าเดอะเบรน สาขาพัท ลุ ง ไม่ แ ตกต่ า งกัน มีผ ลการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงแผนการเรียนที่เ น้ น และความพึง พอใจต่ อ การบริการ โรงเรียนกวดวิช า
เดอะเบรน สาขาพัทลุง
ความพึงพอใจ

แผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทย์-คณิต ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ
(n = 271)
(n = 67)
(n = 47)

ความพึงพอใจภาพรม
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
**มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05

3.91
1.01

3.74
1.07

3.61
1.17

สถิตทิ ดสอบ

F = 1.972
Sig = .141

จากตาราง 3 การทดสอบ One-Way ANOVA พบว่า ค่าสถิติทดสอบ
F(2,382)=1.972,p<.01 แสดงว่า นักเรียนแผนการเรียนที่เน้นต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการบริการ โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ของคุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
Correlation
คุณภาพการบริการ

ด้านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้
ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ
ด้านการตอบสนองการบริการ
ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า
ด้านความเห็นอกเห็นใจ
รวม
**มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
Pearson
Correlation
0.852
0.870
0.867
0.882
0.860
0.902

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

ระดับ
ความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

จากตาราง 4 พบว่า คุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.902 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั
ในระดับสูงและในทิศทางเดียวกัน เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ตามรายข้อ พบว่าด้านการให้ความ
เชื่อมันต่
่ อลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) สูงสุด เท่ากับ 0.882 และด้านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้
มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) ต่าสุด เท่ากับ 0.852
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง กับความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการ ปรากฏผล ดังนี้
1. คุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง อยู่ในระดับ ดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า และ
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความเห็นอกเห็นใจ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง อยู่ใน
ระดับ มาก และนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนทีเ่ น้นต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อการบริการของ
โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุงไม่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุ ง
กับความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการมีความสัมพันธ์ทุกด้าน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
นักเรียน กรณีศึกษา:โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง มีประเด็นที่น่าสนใจและนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. คุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง อยู่ในระดับ ดี ทัง้ นี้
อาจเป็ น เพราะผู้ ว ิจ ัย วัด คุ ณ ภาพการบริก าร โดยน าหลัก การวัด คุ ณ ภาพการบริก ารของ
นักวิชาการ คือ Parasuraman, Zeithaml, and Berry ซึง่ วัดคุณภาพการบริการ 5 มิติ เป็ นการ
วัดคุณภาพที่เหมาะสมกับการให้บริการของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และผู้วจิ ยั ได้เลือกสิง่ ที่วดั
คุณภาพการบริการแต่ละมิติสอดคล้องและครอบคลุม การบริการของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน สาขาพัทลุง เป็ นต้นว่า มิตสิ งิ่ ทีจ่ บั ต้องได้ ผูว้ จิ ยั เลือกวัดสิง่ อานวยความสะดวก การ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ภายในโรงเรียน ลักษณะกายภาพของพนักงาน และเอกสารประกอบการเรียน มิติ
ความน่ าเชื่อ ถือ ไว้ว างใจ ผู้ว ิจยั เลือกวัด หลัก สูต รของโรงเรียน การแก้ปญั หาให้กบั นัก เรียน
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโรงเรียน ประวัตขิ องลูกศิษย์ มิตกิ ารตอบสนองการบริการ ผู้วจิ ยั
เลือกวัดการแนะนาเรื่องการเรียน ความรวดเร็วของการบริการ และความรูส้ กึ ว่าลูกค้าเป็ นหนึ่ง
มิติ ก ารให้ ค วามเชื่อ มั น่ ต่ อ ลู ก ค้ า ผู้ ว ิจ ัย เลือ กวัด ความสามารถของคณาจารย์ ความรู้

ความสามารถของพนักงาน ด้านความเห็นอกเห็นใจ ผู้วจิ ยั เลือกวัด การบริการนักเรียนตาม
ความต้อ งการเป็ นรายบุค คล ทุกรายการสามารถสะท้อ นคุ ณ ภาพการบริการได้เ ป็ นอย่างดี
สอดคล้องกับแนวคิดของ Oliver (1981) ทีก่ ล่าวว่า ในโลกของธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงเพื่อให้
ธุรกิจของตัวเองสามารถอยู่รอดได้ โดยที่ทุกธุรกิจจะให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพการบริการ
โดยเน้นลูกค้าเพื่อทีจ่ ะขยายผลไปสู่เรื่องความพึงพอใจของลูกค้า สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
จิตตานันท์ กวนชัยภูม ิ,เทพนิมติ สุรยิ ะ(2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อ ง การศึกษาคุ ณภาพการ
บริก ารห้องสมุดคณะบริหารธุ รกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ผลการศึกษาพบว่า
คุณ ภาพการบริก ารทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง ด้านที่มคี ุ ณภาพมากที่สุ ด คือ ปจั จัยด้าน
บุคคล รองลงมา คือ การรับรูบ้ ริการ และระดับความสาคัญบริการตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุงอยู่ใน
ระดับมาก เป็ นไปตามแนวทางของ Han, Back & Barrett (2013, pp.563-572) ทีก่ ล่าวว่า การ
ที่ลูก ค้ามีค วามพึงพอใจจะมีก ารบอกต่ อ ไปยังเพื่อ นคนใกล้ชิด ญาติพ่นี ้ อง เท่ากับ เป็ นการ
โฆษณาในทางอ้อมให้แก่กจิ การ นอกจากนี้ความพึงพอใจยังเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะของกิจการ
ในอนาคต และในการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจในกิจการจะส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดี และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีนักเรียนตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน เป็ นไปตามหลักการหาขนาด
ตัวอย่างของประชากรทีม่ จี านวนมากและไม่สามารถบอกจานวนประชากรได้ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้าง QR code และ link แบบสอบถามและใช้การส่งแบบสอบถาม
ผ่านทาง line หรือ facbook ทาให้กลุ่มตัวอย่างวิจยั ซึง่ เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็ นกลุ่ม
ทีม่ คี วามสามารถและนิยมใช้ส่อื ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ซึ่งเป็ นกลุ่มที่หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานกาหนดให้
นักเรียนศึกษาการใช้ เสิรช์ เอนจินกูเกิ้ล ซึง่ สะดวกในการตอบแบบสอบถาม รายการสอบถาม
สามารถสะท้อนคุณภาพการบริการของโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุงได้ สอดคล้อง
กับทฤษฎีของ Kotler & Keller (2016) ทีก่ ล่าวว่าความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเกิดจาก ความ
คาดหวังในคุณภาพการบริการ ซึง่ การตัดสินใจใช้บริการ จะเกิดจากการรับรูค้ ุณค่าของบริการที่
มีต่อตนเอง โดยการนาเสนอบริการออกมาเป็ นรูปธรรม จะทาให้ผู้รบั บริการรู้สกึ ว่าได้รบั การ
ดูแล ห่วงใยและความตัง้ ใจจากผูใ้ ห้บริการ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สาขาพัทลุง
กับความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการมีความสัมพันธ์ทุกด้าน เป็ นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั
เป็ นไปตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry ทีก่ ล่าวว่าเมื่อผูร้ บั บริการได้รบั
การบริการในแต่ละครัง้ จะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับ Arlanda, & Agus
Suroso (2018, pp.28-37). ที่กล่าวว่า“คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ”
เพราะเมื่อลูกค้ามาใช้บริการแล้วมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการบริการก็จะส่งผลทาให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริการอยู่บ่อยๆ สอดคล้องกับ Linda Tsevi (2020) ได้ศกึ ษา คุณภาพการ
บริการติวเตอร์และความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การเอาใจ

ใส่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอของนักศึกษา นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ วัชราภรณ์ อารีรตั น
ศักดิ ์,บุญฑวรรณ วิงวอน,อมรรัตน์ ศรีวโิ รจน์ (2563) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความไว้เนื้อเชื่อใจทีม่ ตี ่อการกลับมาใช้บริการซ้า
ของลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความพึง
พอใจเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของประนิมม์ คันธรส (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
คุ ณ ภาพการบริก ารกับความพึงพอใจของธุ รกิจนาเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพันธ์กนั ทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา ควรนาผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริการของกิจการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า อันจะนามาซึง่ การใช้
บริการซ้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทน่ี ่าเชื่อถือ
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
- การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาคุณภาพการบริการด้านอื่น ๆ ทีส่ ่งผลในทางบวก
กับความพึงพอใจเพื่อพัฒนากิจการให้ตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
- การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจทีเ่ กิดจากคุณภาพ
การบริการทีแ่ ตกต่างกัน
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