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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองผู้ปกครองวทิยาลยัอาชวีศึกษาปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่าง 300 คน ที่ได้จาการสุ่มแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติิ Multiple Linear 
Regression Analysis 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มอีายุระหว่ าง 41-50 ปี มรีะดับ
การศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้หรอืต ่ากว่า อาชพีรบัจา้ง รายไดข้องครอบครวัแต่ละเดอืน 5,000-
10,000 บาท และความพงึพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดบัพอใจมาก มคี่าเฉลี่ย 4.29 ผลการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ( =0.400) ด้าน
กระบวนการ ( =0.257) ด้านบุคคล ( =0.181) ซึ่งค่าสมัประสิทธิม์ทีิศทางเดียวกันคือเป็น
ทางบวกมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยคุสงัคมไทยปจัจบุนัการศกึษาเริม่มบีทบาทมากขึน้เน่ืองจากการศกึษาเป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัมนุษยจ์ะท าให้มนุษยไ์ด้รบัการพฒันาให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์แบบ เป็นคนที่มคีุณภาพ 
คุณธรรม การศึกษาคอื การสร้างความรู้ ความคดิ ทกัษะ ความสามารถ โดยการถ่ายทอด
ความรู ้ความกา้วหน้าทางวชิาการ ทกัษะอื่นๆและสามารถทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัตินและประกอบ
อาชพีการท างานร่วมกบับุคคลอื่นไดอ้ย่างเหมาะสม ไม่เพยีงเพื่อประโยชน์ของแต่ละคนเท่านัน้
แต่ต้องมุ่งไปสู่ยงัสังคมในภาพรวมคือการที่น าไปสู่ส ังคมอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพและ
สามารถทีจ่ะพฒันาประเทศไดแ้ละสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในทุกดา้นของประเทศ  
 การศึกษาเอกชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งมี
ความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการเขา้มามสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใน
ส่วนทีภ่าครฐัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างทัว่ถงึรวมถงึการสรา้งความหลากหลายในทางเลอืก
ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน(2556) เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสใหก้บัเยาวชนไทยทุกคน ค่าใชจ้่ายส าหรบัการศกึษาเป็น
สิง่ส าคญัและเป็นอุปสรรคส าหรบัผู้ที่มรีายได้น้อย รฐับาลจงึได้มนีโยบายเร่งด่วนที่จะช่วยลด
ภาระและค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ปกครองทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน โดยได้สนับสนุน ค่าหนังสอื
เรยีน ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรยีน และค่ากจิกรรมต่างๆ ซึ่งในครอบครวัทีบุ่ตร 
มากจะท าใหผู้ป้กครองต้องรบัภาระค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ จงึท าใหป้จัจยัหรอืองคป์ระกอบต่างๆ
ทีต่อ้งน ามาใชใ้นการเลอืกโรงเรยีนใหก้บับุตรหลานของตนเองเพิม่มากยิง่ขึน้ ในการทีผู่ป้กครอง
ให้บุตรหลานเรยีนสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนมเีหตุผลของแต่ละคนที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัความต้องการของครอบครวัทีต่้องการความมเีกยีรตชิื่อเสยีง และต้องการเป็นบุคคลที่
มคีุณค่าทางสงัคม และรวมไปถงึความกา้วหน้าดา้นการเรยีนและการท างานในอนาคต 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีสภาวะการแข่งขัน
ค่อนขา้งสูง เนื่องจากมคีู่แข่งขนัที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกนั วทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนังได้เปิด
การเรยีนการสอน 2 หลกัสูตรด้วยกันคือ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ให้มคีวามต่อเนื่องเชื่อมโยงกนั เพื่อผลติก าลงัคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ (ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: หน้า 21)สาขาทีเ่ปิดสอนม ี5 สาขาวชิาประกอบดว้ย สาขาวชิา
การบญัช ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ และ
สาขาวชิาการโรงแรม ซึง่ผูบ้รหิารไดม้คีวามมุ่งหวงัว่าจะต้องมนีักเรยีนเพิม่ขึน้ในทุกปีการศกึษา 
และมคีวามคาดหวงัว่าผูป้กครองนกัเรยีนทีม่บีุตรหลานหลายคนจะใหศ้กึษาในทีเ่ดยีวกนั ซึง่การ
ทีผู่ป้กครองไดส้่งบุตรหลานเรยีนทีเ่ดยีวกนันัน้ เป็นสิง่ทีก่ารนัตไีดว้่าผูป้กครองมคีวามจงรกัภกัดี



ต่อวทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนัง ซึง่ผูบ้รหิารต้องการใหว้ทิยาลยัมภีาพลกัษณ์ในทางทีด่ ีเป็นที่
ยอมรบัแก่บุคคลทัว่ไป ซึง่จะมกีารพยายามหาความต้องการในสิง่ทีผู่ป้กครองไดค้าดหวงัไวเ้พื่อ
เป็นการสรา้งความพงึพอใจให้กบัผูป้กครอง ทีม่ทีศันคตทิางบวกต่อวทิยาลยั ซึง่ความพงึพอใจ
ของผูป้กครองจะเป็นผลทีจ่ะน าไปสู่ความจงรกัภกัด ี
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความจงรกัภกัดี
ของผู้ปกครอง กรณีศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน า
ผลการวจิยัทีไ่ด้มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของวทิยาลยัให้สามารถแข่งขนั
และอยูร่อดต่อไปได ้
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครองวทิยาลยั 
อาชวีศกึษาปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตเนื้อหา ผู้วจิยัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและความจงรกัภกัดี
ของผูป้กครอง กรณศีกึษา วทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองนักเรยีนในวทิยาลยั
อาชวีศึกษาปากพนัง จ านวน 1,206 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Yamane 
จ านวน 300 คน ใช ้วธิกีารสุ่มแบบตวัอยา่งแบบงา่ย 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา วจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดอืน สงิหาคม 2564 ถงึ 
เดอืน มกราคม 2565 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคดิ และทฤษฎ ีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ความพงึพอเป็นความรูส้กึที่ดขีองบุคคลที่มต่ีอเรื่องหนึ่งๆแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม 

การทีเ่ราจะทราบไดว้่าบุคคลพอใจหรอืไมส่งัเกตเหน็ไดจ้ากการทีแ่สดงออกมา และต้องเป็นสิง่ที่
ตรงต่อความต้องการของบุคคลจงึท าให้บุคคลเกิดความพงึพอใจ อญัชสิา เอี่ยมลออ (2552, 
หน้า 13) ความพงึพอใจเป็นกริยิาความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ของแต่บุคคลที่มต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด
ภายหลงัทีไ่ดร้บัในสิง่นัน้แลว้รูส้กึพอใจและจะเกดิเมื่อไดร้บัตามสิง่ทีบุ่คคลนัน้ต้องการหรอืถงึจุด
คาดหวงัในระดบัหนึ่งนัน้ ความรูส้กึลดลงหรอืไม่เกดิขึน้ หากความต้องการหรอืถงึจุดคาดหวงั
นัน้ไม่ไดร้บัการสมหวงัต่อความรูส้กึ ธรีกติ ินวรตัน์ ณ อยุธยา (2552, หน้า 182) ไดใ้หแ้นวคดิ
ว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรอืทศันคติส่วนบุคคลที่มต่ีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความรู้สึก
ดงักล่าวจะลดลงหากความต้องการหรอืจุดหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง” โดยความพงึพอใจ
ของลกูคา้จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ไดร้บัการบรกิารอย่างเตม็ทีจ่ากผูใ้หบ้รกิาร จนลูกคา้รูส้กึว่าคุม้ค่าที่
ได้มาใช้บริการโดยการบรกิารจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ยากกว่าสินค้า 



เนื่องจากสนิค้าเป็นสิง่ที่ได้รบัการพฒันาอยู่แล้วและค่อนขา้งไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการ
ใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัพนักงาน ซึง่จะแปรเปลีย่นไปตามอารมณ์และบรบิทต่างๆ หรอืลูกคา้ทีม่าใช้
บรกิารมคีวามตอ้งการทีเ่ฉพาะมากเกนิกว่าทีพ่นกังานจะใหบ้รกิารได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ร ับบริการต่อ
ประสบการณ์หรอืการบรกิารของสถานทีห่นึ่งๆ จากการซือ้หรอืบรกิาร คอืความรูส้กึหรอืเจตคติ
ทางบวกทีม่ผีลมาจากการเปรยีบเทยีบสนิคา้และบรกิารกบัระดบัความคดิเหน็และความรบัรูข้อง
สนิคา้หรอืบรกิารว่าตรงกบัความคาดหวงัหรอืมากว่าความคาดหวงัขอลูกคา้หรอืไม่ถ้าหากตรง
กับความคาดหวังหรือมากกว่าจะท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจนัน้จะ
เปรยีบเทยีบสิง่ทีไ่ดร้บักบัเงนิทีจ่า่ยไป สนิคา้หรอืบรกิารหากมคีวามพงึพอใจกจ็ะท าใหเ้กดิความ
ประทบัใจ  

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ราชวฒัน์ ศรทพิย ์(2550, หน้า 11) ไดอ้ธบิายแนวทางการบรหิารทีไ่ดจ้ากประสบการณ์
ของลูกคา้ (customer experience management CEM) ไวว้่าลูกคา้ส่วนใหญ่ทีจ่ะตดัสนิใจซือ้
นัน้จะต้องศกึษาจากประสบการณ์(overall experience) ที่เคยได้รบัมาก่อนจากสิง่ที่บรษิทัได้
เสนอให ้ดงันัน้ หากบรษิทัสามารถจะน าเสนอสนิคา้และบรกิารผ่านกระบวนการทางการตลาด 
การขาย และการบรกิาร ตลอดจนการสนับสนุนการขายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะ
ตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การให้ค่าและความภกัดขีองกบัตวับรษิทั
จากลูกค้านัน้ก็จะค่อยๆ เพิม่ขึน้ซึ่งจนกลายเป็นจุดแขง็ของบรษิทัต่อไป ดงันัน้ CEM เกดิขึน้
จากการรวมตวักนัของ 4P’s+3P’s=7P’s สอดคลอ้งกบั(ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2541, หน้า 
15) 
 สุพรรณี อินทร์แก้ว (2553, หน้า 106-107)ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร (7P’s) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นกจิกรรมในการบรกิารทีธุ่รกจินัน้จดัท าขึน้เพื่อ 
เสนอขายและตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ ลูกคา้นัน้จะไดร้บั
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นัน้ ลกัษม ีพนัธุ์ธนโสภณ และชชัสรญั เศรษฐพฒัน์ 
(2549) ผลติภณัฑน์ัน้อาจจะเป็นสิง่ทีม่ตีวัตนหรอืจะไม่มตีวัตนกไ็ด ้ซึง่ผลติภณัฑน์ัน้จะประกอบ
ไปดว้ยสิง่เหล่านี้คอื สนิคา้ การใหบ้รกิาร สถานที ่ความคดิ องคก์ารหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมี
มลูค่า มปีระโยชน์ในมุมมองของลูกคา้จงึท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถจ าหน่ายไดด้งันัน้ธุรกจิจะต้อง
น าเสนอผลติภณัฑใ์นสิง่ทีลู่กคา้นัน้ใหค้วามสนใจเพื่อทีจ่ะท าใหลู้กค้ากลบัมาใชบ้รกิารซ ้าๆและ
ความจงรกัภกัดจีะเกดิขึน้กบัธุรกจิต่อไป 

2. ดา้นราคา (Price) เป็นมลูค่าของผลติภณัฑท์ีป่ระเมนิค่าออกมาเป็นตวัเงนิศริวิรรณ  



เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ลูกค้าจะมกีารเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ในการบรกิารกบั
ราคา (Price)ของการบรกิาร หากคุณค่าสงูกว่าราคานัน้ลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ซึง่การก าหนดราคา
สิง่ที่ให้บรกิารจะต้องมคีวามเหมาะสมที่ชดัเจน ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2552, หน้า 63-84) 
ราคาเป็นตวัทีจ่ะก าหนดรายได้ของธุรกจิ หากธุรกจิตัง้ราคาไวสู้งกจ็ะท าใหธุ้รกจินัน้มรีายไดสู้ง
ตามดว้ย การตัง้ราคาไวต้ ่ากจ็ะท าใหร้ายไดข้องธุรกจิลดลง อาจจะเกดิการขาดทุนได ้ในการตัง้
ราคาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกค้าอย่างมาก และราคาเป็นสิ่งที่ส าคญัในการบ่งบอกถึง
คุณภาพทีลู่กคา้จะไดร้บั ดงันัน้ผูบ้รหิารจะต้องไตร่ตรองว่าราคาเป็นจ านวนเงนิทีลู่กคา้ต้องจ่าย
เพื่อไดร้บัการบรกิารกบัธุรกจิ เพราะการตัง้ราคาจะมผีลต่อการตดัสนิใจของลูกคา้ว่าจะกลบัมา
ใชบ้รกิารครัง้ต่อไป ซึง่ลกูคา้จะมกีารเปรยีบเทยีบราคากบัสิง่ทีล่กูคา้จะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการ 
น าเสนอบริการให้กับลูกค้า ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541) ซึ่งกิจกรรมนัน้จะมผีลต่อ
ความรูส้กึของลูกค้าในคุณค่าและประโยชน์ของการบรกิารทีไ่ด้รบัซึง่จะพจิารณาจากท าเลที่ตัง้ 
และช่องทางการน าเสนอบรกิาร พฒันา ศิรโิชติบณัฑติ (2548) สถานที่หรอืช่องทางในการ
จ าหน่ายสนิคา้และบรกิารนัน้จะเป็นที่กระจายตวัของสนิคา้และบรกิารที่จะมกีารให้บรกิารกลุ่ม
ลกูคา้ทัว่ถงึทีม่อียู่ในตลาดเป้าหมายจะตัง้สถานทีจ่ าหน่ายบรเิวณใดทีจ่ะท าใหผู้บ้รกิารนัน้ไดร้บั
ความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดัค่าใช้จ่ายและจะไดป้ระสทิธภิาพต้นทุนสูงสุด สิง่
เหล่านี้จะเป็นตวัก าหนดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผู้ใชบ้รกิารอย่างทัว่ถงึเพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้กลบัมาใชบ้รกิาร
ในครัง้ต่อไป 

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครือ่งมอือยา่งหนึ่งทีม่ใีนการ 
ติดต่อสื่อสาร ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 51-55) ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าโดยจะมี
วตัถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสารหรอืชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสื่อสารการตลาด
ของธุรกิจบริการซึ่งสามารถท าการส่งเสริมการตลาดซึ่งเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา ขายโดยใช้พนักงาน ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ ์
การตลาดทางตรงเช่นเดยีวกบั พฒันา ศริโิชตบิณัฑติ (2548) วธิกีารตดิต่อสื่อสารทางการตลาด
จากผูผ้ลติหรอืผูท้ีใ่หบ้รกิารไปยงัผูใ้ชบ้รกิารต่างๆทีม่อียู่ในตลาดไดร้บัรูข้อ้มลูในการใหบ้รกิารที่
มอียู่โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่มอียู่หลายประเภทที่เรียกว่าส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด ซึง่ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดจะช่วยในการกระตุ้นใหลู้กคา้พูดกนัปากต่อปาก
และกลบัมาใชบ้รกิารอกี 

5. ดา้นบุคคล (People) เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ลกัษม ีพนัธุธ์นโสภณ  
และชัชสรัญ เศรษฐพัฒน์ (2549) บุคคลในองค์การทัง้หมดที่ให้บริการรวมไปถึงเจ้าของ 
ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ซึง่บุคคลเหล่านี้มผีลต่อคุณภาพของการใหบ้รกิาร Kotler (1997, p. 



92) บุคคลภายในองค์กรที่อ านวยความสะดวก และให้บรกิารต่างๆ ซึ่งถอืเป็นการสรา้งความ
แตกต่างให้กบัธุรกจิ เป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าหรอืบรกิาร จะเกดิความได้เปรยีบใน
การแข่งขนับุคคลจะต้องมคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ มบีุคลกิภาพมกีารแต่งกายดี
น่าเชื่อถอื สามารถตอบสนองและแก้ปญัหาต่างๆไดซ้ึง่สิง่เหล่าน้ีจะท าใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่
และกลบัมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

6. ดา้นกระบวนการ (Process) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541)เป็นกจิกรรมที ่
เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารและการปฏบิตังิานในดา้นการบรกิารทีน่ าเสนอไปยงัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบ
การใหบ้รกิารอยา่งถูกตอ้งรวดเรว็และท าใหผู้ไ้ดร้บับรกิารเกดิความประทบัใจ ฉตัยาพร เสมอใจ, 
(2549, หน้า 51-55) ความประทบัใจ (Customer Satisfaction) เช่นการกล่าวต้อนรบัทกัทาย
ลกูคา้ทีเ่ขา้มาตดิต่อ การแนะน าต่างๆ การคดิการบรกิารทีย่ตุธิรรมและการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ได้
อย่างรวดเรว็ความประทบัใจของลูกค้าจะเป็นผลตอบรบัมาซึ่งการที่ลูกค้ากลบัมาใช้บรกิารใน
ครัง้ต่อไป 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นปจัจยัทีแ่สดงใหล้กูคา้เหน็ถงึ 
ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอทีเ่ป็นรปูธรรมสุพรรณี อนิทรแ์ก้ว (2553, หน้า 106-107)
ปจัจยัที่ใช้เลอืกบรกิาร ได้แก่ เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ อาคาร ทีต่้องใชใ้นการบรกิาร เช่น การ
ตกแต่งสถานที ่บรรยากาศในส านักงาน ป้ายประชาสมัพนัธ ์เครื่องใชส้ านักงานทีม่ไีวใ้หบ้รกิาร
ลูกค้า สิง่เหล่าน้ีจะเป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพการบรกิาร ในปจัจุบนัธุรกจิการบรกิารทัว่ไป
ต่างก็ให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ลูกค้าประทับใจ บริการที่
สะดวกสบายท าใหล้กูคา้กลบัมาใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

3.แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภกัด ี
ความจงรกัภกัดีคือทศันคติของลูกค้าที่มต่ีอสินค้า และบรกิาร ซึ่งความรู้สึกคุ้นเคย

ระหว่างลูกค้าประจ าในการซื้อผลติภณัฑ์หรอืใช้บรกิารซ ้าๆ ความจงรกัภกัดีไม่ได้เป็นเพยีง
พฤตกิรรมการซือ้ซ ้าอยา่งเดยีวเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึความรูส้กึนึกคดิและความผูกพนัในระยะยาว
และจะมกีารการใช้บรกิารซ ้าๆ จนเกดิความตดิใจต้องใช้บรกิารกบัองค์กรนัน้ให้ตราบนานเท่า
นานเท่าที่ความพอใจนัน้ยงัคงอยู่ความพงึพอใจและความจงรกัภกัดเีป็นเป้าหมายส าคญัที่ทุก
องค์กรต้องการ หากสนิค้าและบรกิารของธุรกจิสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ย่อมสรา้งให้เกดิความจงรกัภกัด ีซึง่ กาญจนา นิกรสงัขพนิิจ หน้า (2561 หน้า 24)ไดอ้ธบิาย
ความภกัดขีองผู้บรโิภคเป็นปจัจยัองค์ประกอบที่ส าคญัที่สร้างความมัง่คัง่ให้แก่องค์กรธุรกิจ
ต่างๆ เนื่องจากลูกค้ามกีารซื้อหรอืใช้บรกิารซ ้าและมกีารบอกต่อให้ผู้อื่นให้มกีารซื้อหรอืใช้
บรกิารที่ตนมคีวามภกัดอีกีด้วยความภกัดขีองผูบ้รโิภคจงึหมายถงึการที่ผู้บรโิภคมทีศันคตทิี่ดี
ต่อสนิค้าหรอืบรกิารหนึ่ง ไม่ว่าจะเกดิจากความเชื่อมัน่ การนึกถงึและหรอืตรงใจผู้บรโิภคและ
เกดิการซื้อซ ้าต่อเนื่องตลอดเวลา สมวงศ์ พงศ์สถานพร (2550 หน้า 73) ความภกัดหีมายถงึ



พฤตกิรรมที่ผู้บรโิภคยดึถอืกบัตนเองอย่างลกึซึ้ง ที่จะกลบัมาซื้อสนิค้าซ ้า และมกีารสนับสนุน
สนิค้ากบับรกิารที่เขาชื่นชอบอย่างคงเส้นคงวาต่อไปในอนาคต แม้ว่าในบางครัง้อาจจะเจอ
สถานการณ์หรอืกจิกรรมการตลาดบางอย่างได้พยายามเขา้มามอีทิธพิลให้ลูกค้ารายนัน้มกีาร
เปลี่ยนพฤตกิรรมไปใช้สนิค้าหรอืบรกิารของคู่แข่งก็ตามและยงัพบว่าความพงึพอใจของลูกค้า
แทจ้รงิแลว้จะน าไปสู่ความจงรกัภกัดต่ีอลกูคา้ในงานบรกิาร 

Zeithaml, Berry: & Parasuraman  (อ้างถงึใน อศัรว์ชิญ์ เชือ้อาย ์2556, หน้า 46-47)  
กล่าวว่า “ความภกัดปีระกอบดว้ย 4 มติ ิ

1. ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) การทีผู่บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารนัน้ๆเป็น 
ตวัเลอืกแรกซึง่สิง่เหล่านี้สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

2. พฤตกิรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คอืการทีผู่บ้รโิภคพดูถงึ 
แต่เรือ่งทีด่เีกีย่วกบัผูใ้หบ้รกิารและการบรกิาร รวมถงึแนะน าและการกระตุ้นใหบุ้คคอื่นสนใจและ
มาใชบ้รกิารนัน้ ซึง่สามารถน ามาวเิคราะหค์วามภกัดจีากผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผูบ้รกิาร 

3. ความหวัน่ไหวต่อปจัจยัราคา (Price Sensitivity) คอื การทีผู่ใ้หบ้รกิารขึน้ราคา 
ผูบ้รโิภคไมม่ปีญัหากบัราคาทีเ่พิม่ขึน้ และผูบ้รโิภคยงัคงยอมจ่ายในราคาทีสู่งกว่าทีอ่ื่นหากการ
ไดร้บับรกิารในสิง่นัน้สามารถทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจได้ 

4. พฤตกิรรมการรอ้งเรยีน (Complaining Behavior) คอืเมือ่ปญัหาเกดิขึน้  
อาจจะรอ้งเรยีนกบัผู้ใหบ้รกิารโดยตรง หรอืบอกต่อผู้อื่น ส่วนนี้เป็นการวดัถงึการตอบสนองต่อ
ปญัหาของผูบ้รโิภค” 
ค าถามการวิจยั 
 ความพงึพอใจจะมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครอง หรอืไม ่อยา่งไร   
สมมติฐานของการวิจยั 

    ความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นราคามผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นบุคคลมผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นกระบวนการมผีลต่อความจงรกัภกัด ี

    ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อความจงรกัภกัด ี
 
 
 



 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
                ตวัแปรอสิระ 

   

                                            
                                   ตวัแปรตาม 
 
    
    
 
    
 

 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ปกครองนักเรยีนวทิยาลยัอาชวีศึกษาปากพนัง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวนทัง้สิน้ 1,206 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยค านวณจาก
สูตร Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้เกดิความคลาดเคลื่อน 5% จะได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 

เครือ่งมอืทใีชใ้นการวจิยั 
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบดว้ยการ
ใช้ค าถามแบบปลายปิด (Close-end question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-end 
question) ประกอบดว้ยกนั 4 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที1่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง อาชพี และรายไดข้องครอบครวัของท่านแต่ละเดอืน ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ได้แก่ ความพึงพอใจด้าน
ผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจด้านราคา ความพงึพอใจด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพงึพอใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านบุคลากร ความพึงพอใจด้านกระบวนการ

 
ความจงรกัภกัด ี
ของผูป้กครอง 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 



ให้บรกิาร และความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert  
 
โดยผูต้อบแบบสอบถามตอบความพงึพอใจ 5 ระดบั ดงันี้  

5     หมายถงึ     พอใจมากทีสุ่ด 
  4     หมายถงึ     พอใจมาก 
  3     หมายถงึ     พอใจปานกลาง 
    2     หมายถงึ     พอใจน้อย 
  1     หมายถงึ     ไมพ่อใจเลย 
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามความจงรกัภกัด ี(The-Thang Nguyen, 2021) จ านวน 5 ขอ้ 
ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดบั ดงันี้  
  5     หมายถงึ     เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  4     หมายถงึ     เหน็ดว้ย 
  3     หมายถงึ     เหน็ดว้ยปานกลาง 
  2     หมายถงึ     ไมเ่หน็ดว้ย 
  1     หมายถงึ     ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 ส่วนที ่4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  

ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามผูป้กครองวทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนัง (Pretest) 
จ านวน 5 คน โดยการตอบแบบสอบถามไม่มปีระเดน็ทีส่งสยัและมขีอ้สกัถาม จากนัน้ไดท้ าการ
แจกแบบสอบถามและเลอืกกลุ่มเป้าหมาย (Pilot) จ านวน 20 คน โดยวธิกีารแจกแบบออนไลน์
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง และได้ค านวณหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา โดยจากแบบทดสอบจ านวน 20 ชุด  ตามวธิขีอง Cronbach’s Alpha 
Coefficient อยูร่ะหว่าง 0.90-0.94  

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 1) สถิติเชิงพรรณนา ส าหรบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และรอ้ยละ ส่วนความพงึพอใจ และ
ความจงรกัภกัด ีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2) และใช้
การวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คนคดิเป็น
ร้อยละ 75.50 มชี่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ผู้ปกครอง
นักเรยีนจบระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้นหรอืต ่ากว่า จ านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 



54.0 ม ีผูป้กครองนกัเรยีนมอีาชพีรบัจา้ง จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 และมรีายไดข้อง
ครอบครวัแต่ละเดอืน 5,000–10,000 บาท จ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 
 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพงึพอใจของผู้ปกครอง 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยภาพรวมทุกดา้น 
ความพงึพอใจ ( ̅) (S.D.) ระดบั 

1.ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.23 0.70 พอใจมาก 
2.ดา้นราคา 4.17 0.77 พอใจมาก 
3.ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.25 0.72 พอใจมาก 
4.ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 4.25 0.69 พอใจมาก 
5.ดา้นบุคคล 4.44 0.70 พอใจมาก 
6.ดา้นกระบวนการ 4.35 0.66 พอใจมาก 
7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.37 0.69 พอใจมาก 
รวมเฉลีย่ 4.29 0.60 พอใจมาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่าความพงึพอใจของผูป้กครองวทิยาลยัอาชวีศกึษาปากพนัง จงัหวดั
นครศรธีรรมราช โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัพอใจมากค่าเฉลีย่ 4.29 และเมื่อพจิารณาราย
ด้าน พบว่าด้านบุคคลมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคอืด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสรมิ
การตลาดมคี่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านผลติภณัฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนด้านราคา มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด คอืค่าเฉลีย่ 4.17  
ตาราง 2 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุความพงึพอใจมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครอง 
ตวัแปรตน้ B SE Beta t Sig 
ค่าคงที ่ -0.104 0.194  -0.533 0.595 
ดา้นผลติภณัฑ ์ -0.067 0.060 -0.061 -1.119 0.264 
ดา้นราคา 0.106 0.056 0.107 1.901 0.058 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 0.044 0.057 0.042 0.774 0.440 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 0.099 0.071 0.089 1.391 0.165 
ดา้นบุคคล 0.181 0.065 0.166 2.797 0.006* 
ดา้นกระบวนการ 0.257 0.079 0.223 3.240 0.001* 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.400 0.058 0.358 6.922 0.000* 



                                  = 0.648    SEE = 0.454    F = 79.614   Sig = 0.000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตาราง 2 ความพงึพอใจสามารถอธบิายความจงรกัภกัดขีองผู้ปกครองได้ร้อยละ 

64.80 (  = 0.648)  โดยค่า F=79.614 หรอืความพงึพอใจที่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีอง
ผูป้กครองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาน ้าหนักตวัแปรต้นทีม่ผีลต่อความ
จงรกัภกัดีของผู้ปกครอง พบว่าความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพมีน ้าหนักสูงที่สุด
(Beta=0.400) รองลงมาด้านกระบวนการ (Beta=0.257) ด้านบุคคล (Beta=0.181) ซึ่งค่า
สมัประสทิธิม์ทีศิทางเดยีวกนัคอืเป็นทางบวก 

โดยสามารถเขยีนสมการถดถอยไดด้งันี้ 
 Y  =  - 0.104 + 0.181 ดา้นบุคคลรวม + 0.257 ดา้นกระบวนการรวม + 0.400 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพรวม 
 จากสมการอธบิายได้ว่าความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความจงรกัภกัดหีาก
ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพรวมเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ความจงรกัภกัดเีพิม่ขึน้ 
0.400 หน่วย หากความพงึพอใจดา้นกระบวนการรวมเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามจงรกัภกัดี
เพิ่มขึ้น 0.257 หน่วย หากความพึงพอใจด้านบุคคลรวมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความ
จงรกัภกัดเีพิม่ขึน้ 0.181 หน่วย  
สรปุและอภิปรายผล 

กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 41-50 ปี มรีะดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนต้นหรือต ่ ากว่า อาชีพรบัจ้าง รายได้ของครอบครวัแต่ละเดือน 
5,000–10,000 บาท ความพึงพอใจของผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จงัหวัด
นครศรธีรรมราช โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดบัพอใจมาก และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า
ด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ส่วนด้านราคามี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 ผลการวเิคราะห์การถดถอยของความพงึพอใจมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ปกครอง 
พบว่า ความพงึพอใจมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ปกครอง ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครอง โดยด้านลักษณะทาง
กายภาพมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครองมากกว่าดา้นกระบวนการและดา้นบุคคล ซึง่อาจ
เป็นเพราะว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพนัน้เป็นส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศ ความปลอดภยั 
อาคารเรยีนสะดวกสบาย อ านวยความสะดวกอย่างครบครนั ซึ่งมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ที่
ผูป้กครองจะค านึงถงึทีบุ่ตรหลานของตนจะต้องได้รบัจากวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่วทิยาลยั
เอกชนจะต้องยิง่ให้ความส าคญักบัด้านนี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้จะต้องมี ห้องปฏบิตัิการที่



สามารถลงมอืปฏบิตัไิดจ้รงิ มกีารรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เพราะจะเป็นผลต่อผูป้กครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัวาสนา อินทะแสง (2559) ซึ่งได้
ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
คลนิิกเสรมิความงามทีส่่งผลต่อความภกัดขีองลกูคา้ผลการวจิยัพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้ซึง่คลนิิกจะต้องสะอาด มคีวามเป็นระเบยีบ และมคีวามปลอดภยั 
มสีิง่อ านวยความสะดวกครบถ้วน มทีี่พกัส าหรบัลูกค้านัง่รอ ห้องน ้า เครื่องดื่ม มสีื่อต่างๆให้
ความเพลดิเพลนิขณะรอรบับรกิาร สุพรรณี อนิทรแ์ก้ว (2553, หน้า 106-107 ) ได้กล่าวไว้ว่า
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นปจัจยัทีใ่ชเ้ลอืกบรกิาร ไดแ้ก่ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ต่างๆ สิง่เหล่านี้จะเป็นเครือ่งหมายแทนคุณภาพการบรกิาร ซึง่ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าวทิยาลยั
อาชวีศกึษาเอกชนจะตอ้งค านึงถงึความพงึพอใจของผูป้กครอง หากผูป้กครองมคีวามพงึพอใจก็
จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน แต่ในทางกลับกันหากสิ่งเหล่านี้ไม่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความ
ประทบัใจอาจจะไม่ส่งบุตรหลานมาเรยีน ผู้วจิยัเล็งเห็นว่าสถาบนัการศกึษาเอกชนจะต้องให้
ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงมาตราฐานของวิทยาลัยและสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้ปกครองโดยพูดถึงกนัปากต่อปากเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความจงรกัภกัดต่ีอ
วทิยาลยั ส่วนด้านกระบวนการส่งผลต่อความจงรกัภกัดีของผู้ปกครองนัน้ จะเกี่ยวข้องกับ 
ขัน้ตอนการสมคัรเรยีนที่มคีวามหลากหลาย มคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการสมคัรเรยีนของ
นักเรยีน มคีวามส าคญัเช่นกนั ซึ่งจะท าให้เหน็ว่าความสะดวกและรวดเรว็นัน้ เป็นสิง่ที่ทุกคน
ต้องการ โดยเฉพาะนักเรยีนบางคนมบีา้นอยู่ต่างจงัหวดัและไม่สามารถมาช าระค่าธรรมเนียมที่
วิทยาลัยได้สามารถจ่ายได้โดยมีการโอนค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารเพื่อความสะดวกของ
นกัเรยีนและผูป้กครองรวมถงึผูป้กครองสิง่เหล่านี้จะท าใหผู้ป้กครองรบัรูถ้งึการทีว่ทิยาลยัเขา้ใจ
ของปญัหาแต่ละคน อาจจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความจงรกัภกัดี ซึ่งจะสอดคล้องกบัวาสนา 
อนิทะแสง (2559) ซึ่งได้ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคและปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกจิคลนิิกเสรมิความงามทีส่่งผลต่อความภกัดขีองลูกค้าผลการวจิยัพบว่า
ดา้นกระบวนการส่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้โดยเฉพาะมกีารระบุราคาทีช่ดัเจน และแจง้ราคา
ใหท้ราบก่อนเสมอ (มป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจน) มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิารทีไ่ม่ซบัซอ้น การ
ตดิต่อ การช าระเงนิ สามารถใหบ้รกิารได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและรวดเรว็มกีาร
ติดตามผลการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง  ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่าส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัระเบยีบวธิกีารและการปฏบิตังิาน
ในดา้นการบรกิารทีน่ าเสนอไปยงัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็และท าใหผู้ไ้ดร้บั
บรกิารเกดิความประทบัใจ สิง่ทีก่ล่าวมานี้เมื่อลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเหน็ถงึคุณภาพกระบวนการ
ทีใ่หบ้รกิารอย่างครบครนัจะท าใหผู้ป้กครองเกดิความประทบัใจและบอกต่อๆกนัส่งผลต่อความ
จงรกัภกัด ีและในส่วนของด้านบุคคลมผีลต่อความจงรกัภกัดีของผู้ปกครองทัง้นี้ เป็นเพราะ 



บุคลากรของวทิยาลยัทัง้ผูบ้รหิาร คร ูเจา้หน้าทีม่คีวามส าคญัในการดูแลใหค้วามรู ้การแสดงให้
เหน็ถงึความเอาใจใส่ รวมถงึความรูค้วามสามารถและพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสม จงึ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพใหผู้ป้กครองได ้จงึส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครอง
สอดคล้องกบัวาสนา อนิทะแสง (2559) ซึ่งได้ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค
และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลนิิกเสรมิความงามที่ส่งผลต่อความภกัดขีอง
ลูกค้าผลการวจิยัพบว่าด้านบุคคลหรอืพนักงานส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้า ซึ่งพนักงานมี
ความช านาญในการปฏบิตังิาน พนักงานมคีวามตัง้ใจและกระตือรอืร้นในการให้บรกิารและมี
อธัยาศยัที่ด ีแพทยผ์ู้ตรวจมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการตรวจ/รกัษาและจ านวนพนักงาน
จะต้องมีความเพียงพอในการให้บริการ ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ และชัชสรญั เศรษฐพัฒน์ 
(2549)ไดก้ล่าวว่า บุคคลในองคก์ารทัง้หมดทีใ่หบ้รกิารรวมไปถงึเจา้ของ ผู้บรหิาร พนักงานทุก
ระดบั ซึ่งบุคคลเหล่านี้มผีลต่อคุณภาพของการให้บรกิารผู้วิจยัเห็นว่าหากบุคลากรมคีวามรู้
ความสามารถความเชีย่วชาญจะท าใหผู้ป้กครองเกดิความไวเ้นื้อเชื่อใจทีจ่ะส่งบุตรหลานมาเรยีน
และหากบุคลากรมมีติรไมตรจีติที่ดจีะท าให้ผู้ปกครองมคีวามประทบัใจในการเข้ามาใช้บรกิาร
และเกดิความจงรกัภกัดต่ีอวทิยาลยั 
 ดงันัน้ผลของการวจิยัสรุปได้ว่าความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ปกครอง 
นัน้ ผูป้กครองจะใหค้วามส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพสงูสุดผูป้กครองจะตอ้งค านึงถงึคุณภาพ
มาตราฐานของวิทยาลัยเป็นส าคัญทัง้นี้ วิทยาลัยเป็นระดับอาชีวะศึกษาและจะต้อง ให้
ความส าคญัที่มอีาคารเรยีน อุปกรณ์การเรยีนที่ทนัสมยัและเหมาะสมกบัวชิาที่เรยีนและมสีิง่
อ านวยความสะดวกไวใ้หบ้รกิารไมว่่าจะเป็น หนงัสอืเรยีนเพิม่เตมิ อนิเตอรเ์น็ตหอ้งสาระสนเทศ
เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครอง และใน
ขณะเดยีวกนัดา้นกระบวนการวทิยาลยัจะตอ้งมขี ัน้ตอนการสมคัรเรยีนการจ่ายค่าธรรมเนียมทีม่ ี
ความสะดวกรวดเรว็และมคีวามหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของนักเรยีนและ
ผู้ปกครองและด้านบุคคลบุคลากรของวทิยาลยัทัง้ผู้บรหิาร ครู เจา้หน้าที่มคีวามส าคญัในการ
ดแูลใหค้วามรู ้การแสดงใหเ้หน็ถงึความเอาใจใส่ รวมถงึความรูค้วามสามารถและพฤตกิรรมการ
แสดงออกทีเ่หมาะสม จงึสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพใหผู้ป้กครองได ้จงึส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองผูป้กครอง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ความพงึพอใจของผูป้กครองอยู่ในระดบัพอใจมาก ซึง่ความพงึพอใจของผูป้กครอง 
จะมคีวามส าคญัทีม่ผีลต่อความประทบัใจและความไวว้างใจของผูป้กครองซึง่เมื่อผูป้กครองเกดิ
ความรูส้กึเหล่านี้กจ็ะท าใหผู้้ปกครองเกดิความจงรกัภกัดวีทิยาลยัและส่งบุตรหลานเขา้เรยีนใน
วิทยาลัยและบอกต่อกับผู้อื่นเกี่ยวกับวิทยาลัยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัย ดังนัน้
วทิยาลยัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของผูป้กครองในทุกๆดา้น เช่น หลกัสูตรทีเ่ปิด



สอน ค่าธรรมเนียมการเรยีนที่เหมาะสม สถานที่ตัง้จะต้องไม่มเีสยีงรบกวน การจัดบูทตาม
สถานที่ต่างๆเพื่อความสะดวกในการเขา้ถงึรายละเอยีดของหลกัสูตร และการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ ค านึงถึงวุฒิและความรู้ของครูผู้สอนใจวิชาที่สอน ขัน้ตอนการสมคัรเรียนการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเรยีน และสิง่อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัภายในวทิยาลยั สิง่เหล่านี้
ช่วยใหผู้ป้กครองเกดิความจงรกัภกัดต่ีอวทิยาลยั 

2.  ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครองดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ควรใหค้วามส าคญักบัการดูแลและบรหิารจดัการความปลอดภยั มกีารกระตุ้นการเรยีนรู ้เช่น มี
หนังสอืเรยีนเพิม่เติม มอีินเตอร์เน็ต มหี้องสารสนเทศให้ค้นคว้าหาข้อมูล ด้านกระบวนการ 
วทิยาลยัควรมกีารใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัขัน้ตอนการบรกิารต่างๆ อย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย รวมถงึให้
ความส าคญักบัการพฒันาปรบัปรุงขัน้ตอนการให้บรกิารที่มคีวามสะดวกรวดเรว็มากขึ้น และ
ดา้นบุคคลวทิยาลยัควรใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัระบบการดูแลนักเรยีนของบุคลากร เนื่องจากมี
ความส าคญัต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้กครองอย่างมากอาจจะจดัให้มกีารอบรมแก่บุคลากรใน
การดูแลนักเรยีน ซึ่งผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ พัฒนา
กระบวนการ และพฒันาบุคคล ของวทิยาลยัให้ดขีึน้นัน้จะมผีลต่อความภกัดขีองผู้ปกครองส่ง
บุตรเขา้เรยีนทีส่งูขึน้ได ้ 
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