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การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1)เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจที่ม ีผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยใช้กลุ่ ม
ตัว อย่าง 300 คน ที่ไ ด้จาการสุ่ มแบบง่าย สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แก่ ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Multiple Linear
Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ พศหญิง มีอ ายุระหว่ าง 41-50 ปี มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า อาชีพรับจ้าง รายได้ของครอบครัวแต่ละเดือน 5,00010,000 บาท และความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( =0.400) ด้าน
กระบวนการ ( =0.257) ด้านบุค คล ( =0.181) ซึ่ง ค่ า สัมประสิทธิม์ ที ิศ ทางเดียวกัน คือ เป็ น
ทางบวกมีผลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคสังคมไทยปจั จุบนั การศึกษาเริม่ มีบทบาทมากขึน้ เนื่องจากการศึกษาเป็ นสิง่ จาเป็ น
สาหรับมนุ ษย์จะทาให้มนุ ษย์ได้รบั การพัฒนาให้เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์แบบ เป็ นคนที่มคี ุณภาพ
คุณ ธรรม การศึก ษาคือ การสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ ความสามารถ โดยการถ่ายทอด
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ทักษะอื่นๆและสามารถทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ นและประกอบ
อาชีพการทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงเพื่อประโยชน์ของแต่ละคนเท่านัน้
แต่ ต้อ งมุ่ง ไปสู่ย งั สัง คมในภาพรวมคือ การที่น าไปสู่ส ัง คมอย่า งเข้ม แข็ง และมีคุ ณ ภาพและ
สามารถทีจ่ ะพัฒนาประเทศได้และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านของประเทศ
การศึก ษาเอกชนได้ เ ข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจัด การศึก ษาของประเทศ ซึ่ง มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมใน
ส่วนทีภ่ าครัฐไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทัวถึ
่ งรวมถึงการสร้างความหลากหลายในทางเลือก
ที่ช่ว ยเติมเต็มความรู้ให้กบั เด็ก และเยาวชน สานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน(2556) เพื่อเป็ นการเพิม่ โอกาสให้กบั เยาวชนไทยทุกคน ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาเป็ น
สิง่ สาคัญและเป็ นอุปสรรคสาหรับผู้ท่มี รี ายได้น้อย รัฐบาลจึงได้มนี โยบายเร่งด่วนที่จะช่วยลด
ภาระและค่าใช้จ่ายให้กบั ผู้ปกครองทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้สนับสนุ น ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งในครอบครัวทีบ่ ุตร
มากจะทาให้ผปู้ กครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ มากขึน้ จึงทาให้ปจั จัยหรือองค์ประกอบต่างๆ
ทีต่ อ้ งนามาใช้ในการเลือกโรงเรียนให้กบั บุตรหลานของตนเองเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ในการทีผ่ ปู้ กครอง
ให้บุตรหลานเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีเหตุผลของแต่ ละคนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของครอบครัวทีต่ ้องการความมีเกียรติช่อื เสียง และต้องการเป็ นบุคคลที่
มีคุณค่าทางสังคม และรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านการเรียนและการทางานในอนาคต
วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาปากพนัง เป็ น สถาบัน การศึก ษาเอกชนที่ม ีส ภาวะการแข่ง ขัน
ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีคู่แข่งขันที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้เปิ ด
การเรีย นการสอน 2 หลัก สูต รด้ว ยกัน คือ ระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) ให้มคี วามต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อผลิตกาลังคนตาม
ความต้อ งการของตลาดแรงงาน โดยเน้ น ความร่ว มมือ กับ สถานประกอบการ (ส านัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552: หน้า 21)สาขาทีเ่ ปิดสอนมี 5 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิ ชาการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ
สาขาวิชาการโรงแรม ซึง่ ผูบ้ ริหารได้มคี วามมุ่งหวังว่าจะต้องมีนักเรียนเพิม่ ขึน้ ในทุกปีการศึกษา
และมีความคาดหวังว่าผูป้ กครองนักเรียนทีม่ บี ุตรหลานหลายคนจะให้ศกึ ษาในทีเ่ ดียวกัน ซึง่ การ
ทีผ่ ปู้ กครองได้ส่งบุตรหลานเรียนทีเ่ ดียวกันนัน้ เป็นสิง่ ทีก่ ารันตีได้ว่าผูป้ กครองมีความจงรักภักดี

ต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ซึง่ ผูบ้ ริหารต้องการให้วทิ ยาลัยมีภาพลักษณ์ในทางทีด่ ี เป็ นที่
ยอมรับแก่บุคคลทัวไป
่ ซึง่ จะมีการพยายามหาความต้องการในสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองได้คาดหวังไว้เพื่อ
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ กครอง ทีม่ ที ศั นคติทางบวกต่อวิทยาลัย ซึง่ ความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองจะเป็นผลทีจ่ ะนาไปสู่ความจงรักภักดี
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ของผู้ปกครอง กรณีศึก ษา วิทยาลัย อาชีว ศึก ษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธ รรมราช เพื่อ น า
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดของวิทยาลัยให้สามารถแข่งขัน
และอยูร่ อดต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครองวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตเนื้อหา ผู้วจิ ยั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ของผูป้ กครอง กรณีศกึ ษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรียนในวิทยาลัย
อาชีว ศึก ษาปากพนัง จานวน 1,206 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Yamane
จานวน 300 คน ใช้ วิธกี ารสุ่มแบบตัวอย่างแบบง่าย
ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจยั ครัง้ นี้มรี ะยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2564 ถึง
เดือน มกราคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอเป็ นความรูส้ กึ ที่ดขี องบุคคลที่มตี ่อเรื่องหนึ่งๆแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
การทีเ่ ราจะทราบได้ว่าบุคคลพอใจหรือไม่สงั เกตเห็นได้จากการทีแ่ สดงออกมา และต้องเป็ นสิง่ ที่
ตรงต่อความต้องการของบุคคลจึงทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ อัญชิสา เอี่ยมลออ (2552,
หน้า 13) ความพึงพอใจเป็ นกิรยิ าความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของแต่บุคคลที่มตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ภายหลังทีไ่ ด้รบั ในสิง่ นัน้ แล้วรูส้ กึ พอใจและจะเกิดเมื่อได้รบั ตามสิง่ ทีบ่ ุคคลนัน้ ต้องการหรือถึงจุด
คาดหวังในระดับหนึ่งนัน้ ความรูส้ กึ ลดลงหรือไม่เกิดขึน้ หากความต้องการหรือถึงจุดคาดหวัง
นัน้ ไม่ได้รบั การสมหวังต่อความรูส้ กึ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2552, หน้า 182) ได้ให้แนวคิด
ว่า “ความพึงพอใจเป็ นความรู้ส ึกหรือ ทัศ นคติส่ ว นบุค คลที่มตี ่ อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความรู้ส ึก
ดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการหรือจุดหมายนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนอง” โดยความพึงพอใจ
ของลูกค้าจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ ได้รบั การบริการอย่างเต็มทีจ่ ากผูใ้ ห้บริการ จนลูกค้ารูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าที่
ได้มาใช้บริก ารโดยการบริก ารจะสามารถสร้างความพึง พอใจให้กับ ลูกค้า ได้ยากกว่า สินค้า

เนื่องจากสินค้าเป็ นสิง่ ที่ได้รบั การพัฒนาอยู่แล้วและค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการ
ให้บริการขึน้ อยู่กบั พนักงาน ซึง่ จะแปรเปลีย่ นไปตามอารมณ์และบริบทต่างๆ หรือลูกค้าทีม่ าใช้
บริการมีความต้องการทีเ่ ฉพาะมากเกินกว่าทีพ่ นักงานจะให้บริการได้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า ความพึง พอใจของลู ก ค้า หรือ ผู้ร ับ บริก ารต่ อ
ประสบการณ์หรือการบริการของสถานทีห่ นึ่งๆ จากการซือ้ หรือบริการ คือความรูส้ กึ หรือเจตคติ
ทางบวกทีม่ ผี ลมาจากการเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับระดับความคิดเห็นและความรับรูข้ อง
สินค้าหรือบริการว่าตรงกับความคาดหวังหรือมากว่าความคาดหวังขอลูกค้าหรือไม่ถ้าหากตรง
กับ ความคาดหวัง หรือ มากกว่ า จะท าให้เ กิด ความพึง พอใจ โดยระดับ ความพึง พอใจนัน้ จะ
เปรียบเทียบสิง่ ทีไ่ ด้รบั กับเงินทีจ่ า่ ยไป สินค้าหรือบริการหากมีความพึงพอใจก็จะทาให้เกิดความ
ประทับใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
ราชวัฒน์ ศรทิพย์ (2550, หน้า 11) ได้อธิบายแนวทางการบริหารทีไ่ ด้จากประสบการณ์
ของลูกค้า (customer experience management CEM) ไว้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ ทจ่ี ะตัดสินใจซือ้
นัน้ จะต้องศึกษาจากประสบการณ์ (overall experience) ที่เคยได้รบั มาก่อนจากสิง่ ที่บริษทั ได้
เสนอให้ ดังนัน้ หากบริษทั สามารถจะนาเสนอสินค้าและบริการผ่านกระบวนการทางการตลาด
การขาย และการบริก าร ตลอดจนการสนับ สนุ นการขายต่ างๆ ได้อ ย่า งเหมาะสมแล้ว ก็จ ะ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การให้ค่าและความภักดีของกับตัวบริษทั
จากลูกค้านัน้ ก็จะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ซึ่งจนกลายเป็ นจุดแข็งของบริษทั ต่อไป ดังนัน้ CEM เกิดขึน้
จากการรวมตัวกันของ 4P’s+3P’s=7P’s สอดคล้องกับ(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2541, หน้า
15)
สุ พ รรณี อิน ทร์แ ก้ว (2553, หน้ า 106-107)ได้ใ ห้แนวคิดส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นกิจกรรมในการบริการทีธ่ ุรกิจนัน้ จัดทาขึน้ เพื่อ
เสนอขายและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ลูกค้านัน้ จะได้รบั
ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ าของผลิต ภัณ ฑ์นัน้ ลักษมี พันธุ์ธ นโสภณ และชัช สรัญ เศรษฐพัฒ น์
(2549) ผลิตภัณฑ์นนั ้ อาจจะเป็ นสิง่ ทีม่ ตี วั ตนหรือจะไม่มตี วั ตนก็ได้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะประกอบ
ไปด้วยสิง่ เหล่านี้คอื สินค้า การให้บริการ สถานที่ ความคิด องค์การหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
มูลค่า มีประโยชน์ในมุมมองของลูกค้าจึงทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถจาหน่ ายได้ดงั นัน้ ธุรกิจจะต้อง
นาเสนอผลิตภัณฑ์ในสิง่ ทีล่ ูกค้านัน้ ให้ความสนใจเพื่อทีจ่ ะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้าๆและ
ความจงรักภักดีจะเกิดขึน้ กับธุรกิจต่อไป
2. ด้านราคา (Price) เป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทป่ี ระเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินศิรวิ รรณ

เสรีรตั น์ และคณะ (2541) ลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ในการบริการกับ
ราคา (Price)ของการบริการ หากคุณค่าสูงกว่าราคานัน้ ลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ ซึง่ การกาหนดราคา
สิง่ ที่ให้บริการจะต้องมีความเหมาะสมที่ชดั เจน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552, หน้ า 63-84)
ราคาเป็ นตัวทีจ่ ะกาหนดรายได้ของธุรกิจ หากธุรกิจตัง้ ราคาไว้สูงก็จะทาให้ธุรกิจนัน้ มีรายได้สูง
ตามด้วย การตัง้ ราคาไว้ต่ าก็จะทาให้รายได้ของธุรกิจลดลง อาจจะเกิดการขาดทุนได้ ในการตัง้
ราคาจะมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ลูกค้าอย่า งมาก และราคาเป็ นสิ่งที่สาคัญ ในการบ่ง บอกถึง
คุณภาพทีล่ ูกค้าจะได้รบั ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องไตร่ตรองว่าราคาเป็ นจานวนเงินทีล่ ูกค้าต้องจ่าย
เพื่อได้รบั การบริการกับธุรกิจ เพราะการตัง้ ราคาจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะกลับมา
ใช้บริการครัง้ ต่อไป ซึง่ ลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบราคากับสิง่ ทีล่ กู ค้าจะได้รบั ว่าคุม้ ค่าหรือไม่
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) กิจกรรมเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมในการ
นาเสนอบริก ารให้ก ับ ลูก ค้า ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541) ซึ่ง กิจ กรรมนัน้ จะมีผ ลต่ อ
ความรูส้ กึ ของลูกค้าในคุณค่าและประโยชน์ของการบริการทีไ่ ด้ รบั ซึง่ จะพิจารณาจากทาเลที่ตงั ้
และช่อ งทางการนาเสนอบริการ พัฒนา ศิรโิ ชติบณ
ั ฑิต (2548) สถานที่หรือ ช่องทางในการ
จาหน่ ายสินค้าและบริการนัน้ จะเป็ นที่กระจายตัวของสินค้าและบริการที่จะมีการให้บริการกลุ่ม
ลูกค้าทัวถึ
่ งทีม่ อี ยู่ในตลาดเป้าหมายจะตัง้ สถานทีจ่ าหน่ ายบริเวณใดทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริการนัน้ ได้รบั
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายและจะได้ประสิทธิภาพต้นทุนสูงสุด สิง่
เหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนดให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้กลุ่มลูกค้ากลับมาใช้บริการ
ในครัง้ ต่อไป
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึ่งทีม่ ใี นการ
ติด ต่ อ สื่อ สาร ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2549, หน้ า 51-55) ระหว่ า งผู้ ข ายกับ ลู ก ค้ า โดยจะมี
วัต ถุประสงค์ใ นการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เ กิดทัศ นคติและพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าโดยใช้เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสื่อสารการตลาด
ของธุ ร กิจ บริก ารซึ่ง สามารถท าการส่ ง เสริม การตลาดซึ่ง เรีย กว่ า ส่ ว นประสมการส่ ง เสริม
การตลาด ได้แ ก่ การโฆษณา ขายโดยใช้พ นัก งาน ส่ ง เสริม การขาย การประชาสัม พัน ธ์
การตลาดทางตรงเช่นเดียวกับ พัฒนา ศิรโิ ชติบณ
ั ฑิต (2548) วิธกี ารติดต่อสื่อสารทางการตลาด
จากผูผ้ ลิตหรือผูท้ ใ่ี ห้บริการไปยังผูใ้ ช้บริการต่างๆทีม่ อี ยู่ในตลาดได้รบั รูข้ อ้ มูลในการให้บริการที่
มีอ ยู่โดยผ่ านกิจกรรมทางการตลาดที่มอี ยู่ห ลายประเภทที่เ รียกว่า ส่ ว นประสมการส่ งเสริม
การตลาด ซึง่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดจะช่วยในการกระตุ้นให้ลูกค้า พูดกันปากต่อปาก
และกลับมาใช้บริการอีก
5. ด้านบุคคล (People) เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ ลักษมี พันธุธ์ นโสภณ
และชัช สรัญ เศรษฐพัฒ น์ (2549) บุ ค คลในองค์ก ารทัง้ หมดที่ใ ห้บ ริก ารรวมไปถึง เจ้า ของ
ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ซึง่ บุคคลเหล่านี้มผี ลต่อคุณภาพของการให้บริการ Kotler (1997, p.

92) บุคคลภายในองค์กรที่อานวยความสะดวก และให้บริการต่างๆ ซึ่งถือเป็ นการสร้างความ
แตกต่างให้กบั ธุรกิจ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าหรือบริการ จะเกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันบุคคลจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ มีบุคลิกภาพมีการแต่งกายดี
น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองและแก้ปญั หาต่างๆได้ซง่ึ สิง่ เหล่านี้จะทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่
และกลับมาใช้บริการในครัง้ ต่อไป
6. ด้านกระบวนการ (Process) ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541)เป็นกิจกรรมที่
เกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารและการปฏิบตั งิ านในด้านการบริการทีน่ าเสนอไปยังผูใ้ ช้บริการเพื่อมอบ
การให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทาให้ผไู้ ด้รบั บริการเกิดความประทับใจ ฉัตยาพร เสมอใจ,
(2549, หน้า 51-55) ความประทับใจ (Customer Satisfaction) เช่นการกล่าวต้อนรับทักทาย
ลูกค้าทีเ่ ข้ามาติดต่อ การแนะนาต่างๆ การคิดการบริการทีย่ ตุ ธิ รรมและการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างรวดเร็วความประทับใจของลูกค้า จะเป็ นผลตอบรับมาซึ่งการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการใน
ครัง้ ต่อไป
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นปจั จัยทีแ่ สดงให้ลกู ค้าเห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอทีเ่ ป็ นรูปธรรมสุพรรณี อินทร์แก้ว (2553, หน้า 106-107)
ปจั จัยที่ใช้เลือกบริการ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อาคาร ทีต่ ้องใช้ในการบริการ เช่น การ
ตกแต่งสถานที่ บรรยากาศในสานักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องใช้สานักงานทีม่ ไี ว้ให้บริการ
ลูกค้า สิง่ เหล่านี้จะเป็ นเครื่องหมายแทนคุณภาพการบริการ ในปจั จุบนั ธุรกิจการบริการทัวไป
่
ต่ า งก็ใ ห้ ก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงสิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพให้ลู ก ค้า ประทับ ใจ บริก ารที่
สะดวกสบายทาให้ลกู ค้ากลับมาให้บริการในครัง้ ต่อไป
3.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดี
ความจงรัก ภัก ดีค ือ ทัศ นคติของลูกค้าที่มตี ่ อ สินค้า และบริการ ซึ่งความรู้ส ึกคุ้นเคย
ระหว่างลูกค้าประจาในการซื้อผลิต ภัณฑ์หรือใช้บริการซ้าๆ ความจงรักภักดีไม่ได้เป็ นเพียง
พฤติกรรมการซือ้ ซ้าอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงความรูส้ กึ นึกคิดและความผูกพันในระยะยาว
และจะมีการการใช้บริการซ้าๆ จนเกิดความติดใจต้องใช้บริการกับองค์กรนัน้ ให้ตราบนานเท่า
นานเท่าที่ความพอใจนัน้ ยังคงอยู่ความพึงพอใจและความจงรักภักดีเป็ นเป้าหมายสาคัญที่ทุก
องค์กรต้องการ หากสินค้าและบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ย่อมสร้างให้เกิดความจงรักภักดี ซึง่ กาญจนา นิกรสังขพินิจ หน้า (2561 หน้า 24)ได้อธิบาย
ความภัก ดีของผู้บริโภคเป็ นปจั จัยองค์ประกอบที่ส าคัญที่สร้างความมังคั
่ งให้
่ แก่ องค์กรธุรกิจ
ต่างๆ เนื่องจากลูกค้ามีก ารซื้อหรือ ใช้บริการซ้าและมีการบอกต่อ ให้ผู้อ่นื ให้มกี ารซื้อ หรือ ใช้
บริการที่ตนมีความภักดีอกี ด้วยความภักดีของผูบ้ ริโภคจึงหมายถึงการที่ผู้บริโภคมีทศั นคติท่ดี ี
ต่อสินค้าหรือบริการหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึงและหรือตรงใจผู้บริโภคและ
เกิดการซื้อซ้าต่อเนื่องตลอดเวลา สมวงศ์ พงศ์สถานพร (2550 หน้า 73) ความภักดีหมายถึง

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคยึดถือกับตนเองอย่างลึกซึ้ง ที่จะกลับมาซื้อสินค้าซ้า และมีการสนับสนุ น
สินค้ากับบริก ารที่เขาชื่นชอบอย่างคงเส้นคงวาต่ อไปในอนาคต แม้ว่าในบางครัง้ อาจจะเจอ
สถานการณ์หรือกิจกรรมการตลาดบางอย่างได้พยายามเข้ามามีอทิ ธิพลให้ลูกค้ารายนัน้ มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้สนิ ค้าหรือบริการของคู่แข่งก็ตามและยังพบว่าความพึงพอใจของลูกค้า
แท้จริงแล้วจะนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อลูกค้าในงานบริการ
Zeithaml, Berry: & Parasuraman (อ้างถึงใน อัศร์วชิ ญ์ เชือ้ อาย์ 2556, หน้า 46-47)
กล่าวว่า “ความภักดีประกอบด้วย 4 มิติ
1. ความตัง้ ใจซือ้ (Purchase Intention) การทีผ่ บู้ ริโภคเลือกใช้บริการนัน้ ๆเป็น
ตัวเลือกแรกซึง่ สิง่ เหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือการทีผ่ บู้ ริโภคพูดถึง
แต่เรือ่ งทีด่ เี กีย่ วกับผูใ้ ห้บริการและการบริการ รวมถึงแนะนาและการกระตุ้นให้บุคคอื่นสนใจและ
มาใช้บริการนัน้ ซึง่ สามารถนามาวิเคราะห์ความภักดีจากผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผูบ้ ริการ
3. ความหวันไหวต่
่
อปจั จัยราคา (Price Sensitivity) คือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการขึน้ ราคา
ผูบ้ ริโภคไม่มปี ญั หากับราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ และผูบ้ ริโภคยังคงยอมจ่ายในราคาทีส่ ูงกว่าทีอ่ ่นื หากการ
ได้รบั บริการในสิง่ นัน้ สามารถทีจ่ ะตอบสนองความพึงพอใจได้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือเมือ่ ปญั หาเกิดขึน้
อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการโดยตรง หรือบอกต่อผู้อ่นื ส่วนนี้เป็ นการวัดถึงการตอบสนองต่อ
ปญั หาของผูบ้ ริโภค”
คาถามการวิ จยั
ความพึงพอใจจะมีผลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครอง หรือไม่ อย่างไร
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มผี ลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านราคามีผลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านบุคคลมีผลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีผลต่อความจงรักภักดี
ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความจงรักภักดี

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ
ความพึงพอใจ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม
ความจงรักภักดี
ของผูป้ กครอง

ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทัง้ สิน้ 1,206 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยคานวณจาก
สูตร Yamane ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ประกอบด้วยการ
ใช้ค าถามแบบปลายปิ ด (Close-end question) และค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-end
question) ประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที1่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง อาชีพ และรายได้ของครอบครัวของท่านแต่ละเดือน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ ป กครอง ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ความพึงพอใจ
ด้า นการส่ ง เสริม การตลาด ความพึง พอใจด้า นบุ ค ลากร ความพึง พอใจด้า นกระบวนการ

ให้บ ริก าร และความพึง พอใจด้า นลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert
โดยผูต้ อบแบบสอบถามตอบความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง พอใจมากทีส่ ุด
4 หมายถึง พอใจมาก
3 หมายถึง พอใจปานกลาง
2 หมายถึง พอใจน้อย
1 หมายถึง ไม่พอใจเลย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความจงรักภักดี (The-Thang Nguyen, 2021) จานวน 5 ข้อ
คาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผูป้ กครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง (Pretest)
จานวน 5 คน โดยการตอบแบบสอบถามไม่มปี ระเด็นทีส่ งสัยและมีขอ้ สักถาม จากนัน้ ได้ทาการ
แจกแบบสอบถามและเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Pilot) จานวน 20 คน โดยวิธกี ารแจกแบบออนไลน์
จากประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งผู้ป กครองวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาปากพนัง และได้ค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา โดยจากแบบทดสอบจานวน 20 ชุด ตามวิธขี อง Cronbach’s Alpha
Coefficient อยูร่ ะหว่าง 0.90-0.94
การวิเ คราะห์ข้อ มูล แบ่ ง เป็ น 1) สถิติเ ชิง พรรณนา ส าหรับข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) และใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 227 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 75.50 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ น ร้อยละ 36.0 ผู้ปกครอง
นักเรียนจบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ต่ ากว่า จานวน 162 คน คิดเป็ น ร้อยละ

54.0 มี ผูป้ กครองนักเรียนมีอาชีพรับจ้าง จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 และมีรายได้ของ
ครอบครัวแต่ละเดือน 5,000–10,000 บาท จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้าน
ความพึงพอใจ
(S.D.)
ระดับ
( ̅)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
4.23
0.70
พอใจมาก
2.ด้านราคา
4.17
0.77
พอใจมาก
3.ด้านการจัดจาหน่ าย
4.25
0.72
พอใจมาก
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.25
0.69
พอใจมาก
5.ด้านบุคคล
4.44
0.70
พอใจมาก
6.ด้านกระบวนการ
4.35
0.66
พอใจมาก
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.37
0.69
พอใจมาก
รวมเฉลีย่
4.29
0.60
พอใจมาก
จากตาราง 1 พบว่าความพึงพอใจของผูป้ กครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมากค่าเฉลีย่ 4.29 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ
ค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านการจัดจาหน่ ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนด้านราคา มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด คือค่าเฉลีย่ 4.17
ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุความพึงพอใจมีผลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครอง
ตัวแปรต้น
B
SE
Beta t
Sig
ค่าคงที่
-0.104 0.194
-0.533 0.595
ด้านผลิตภัณฑ์
-0.067 0.060 -0.061 -1.119 0.264
ด้านราคา
0.106 0.056 0.107 1.901 0.058
ด้านการจัดจาหน่าย
0.044 0.057 0.042 0.774 0.440
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.099 0.071 0.089 1.391 0.165
ด้านบุคคล
0.181 0.065 0.166 2.797 0.006*
ด้านกระบวนการ
0.257 0.079 0.223 3.240 0.001*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.400 0.058 0.358 6.922 0.000*

= 0.648 SEE = 0.454 F = 79.614 Sig = 0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 2 ความพึงพอใจสามารถอธิบายความจงรักภักดีของผู้ปกครองได้ร้อยละ
64.80 ( = 0.648) โดยค่า F=79.614 หรือความพึงพอใจที่มผี ลต่อความจงรักภักดีของ
ผูป้ กครองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาน้ าหนักตัวแปรต้นทีม่ ผี ลต่อความ
จงรัก ภัก ดีข องผู้ป กครอง พบว่ า ความพึง พอใจด้านลัก ษณะทางกายภาพมีน้ า หนักสูง ที่สุ ด
(Beta=0.400) รองลงมาด้ า นกระบวนการ (Beta=0.257) ด้ า นบุ ค คล (Beta=0.181) ซึ่ง ค่ า
สัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวก
โดยสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y
= - 0.104 + 0.181 ด้านบุคคลรวม + 0.257 ด้านกระบวนการรวม + 0.400
ด้านลักษณะทางกายภาพรวม
จากสมการอธิบายได้ว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีหาก
ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพรวมเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้ความจงรักภักดีเพิม่ ขึน้
0.400 หน่วย หากความพึงพอใจด้านกระบวนการรวมเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้ความจงรักภักดี
เพิ่ม ขึ้น 0.257 หน่ ว ย หากความพึง พอใจด้า นบุ ค คลรวมเพิ่ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะท าให้ค วาม
จงรักภักดีเพิม่ ขึน้ 0.181 หน่วย
สรุปและอภิ ปรายผล
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับ
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาตอนต้น หรือ ต่ า กว่ า อาชีพ รับ จ้า ง รายได้ข องครอบครัว แต่ ล ะเดือ น
5,000–10,000 บาท ความพึง พอใจของผู้ป กครองวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาปากพนัง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้า นบุ ค คลมีค่ า เฉลี่ย สู ง ที่สุ ด กว่ า ด้ า นอื่น ๆ รองลงมาคือ ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้ า น
กระบวนการ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านราคามี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด
ผลการวิเคราะห์การถดถอยของความพึงพอใจมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครอง
พบว่า ความพึงพอใจมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครอง ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องผู้ป กครอง โดยด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพมีผลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครองมากกว่าด้านกระบวนการและด้านบุคคล ซึง่ อาจ
เป็ นเพราะว่า ด้านลักษณะทางกายภาพนัน้ เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ ความปลอดภัย
อาคารเรียนสะดวกสบาย อานวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่งมีความสาคัญ เป็ นอย่างยิง่ ที่
ผูป้ กครองจะคานึงถึงทีบ่ ุตรหลานของตนจะต้องได้รบั จากวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิทยาลัย
เอกชนจะต้องยิง่ ให้ความส าคัญกับด้านนี้เป็ นอย่างมากนอกจากนี้จะต้องมี ห้องปฏิบตั ิการที่

สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้จริง มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชัวโมง
่
เพราะจะเป็ นผลต่อผูป้ กครอง
ในการส่ งบุต รหลานเข้ามาเรียน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั วาสนา อินทะแสง (2559) ซึ่งได้
ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามทีส่ ่งผลต่อความภักดีของลูกค้าผลการวิจยั พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าซึง่ คลินิกจะต้องสะอาด มีความเป็ นระเบียบ และมีความปลอดภัย
มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบถ้วน มีท่พี กั สาหรับลูกค้านัง่ รอ ห้องน้ า เครื่องดื่ม มีส่อื ต่างๆให้
ความเพลิดเพลินขณะรอรับบริการ สุพรรณี อินทร์แก้ว (2553, หน้า 106-107 ) ได้กล่าวไว้ว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพเป็ นปจั จัยทีใ่ ช้เลือกบริการ ได้แก่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ สิง่ เหล่านี้จะเป็นเครือ่ งหมายแทนคุณภาพการบริการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่าวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจะต้องคานึงถึงความพึงพอใจของผูป้ กครอง หากผูป้ กครองมีความพึงพอใจก็
จะส่ ง บุ ต รหลานเข้า มาเรียน แต่ ใ นทางกลับ กัน หากสิ่งเหล่ า นี้ ไม่ท าให้ผู้ป กครองเกิด ความ
ประทับใจอาจจะไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน ผู้วจิ ยั เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษาเอกชนจะต้องให้
ความส าคัญ กับ สิ่ง เหล่ า นี้ ส ามารถแสดงให้เ ห็น ถึง มาตราฐานของวิท ยาลัย และสร้า งความ
ประทับใจให้กบั ผู้ปกครองโดยพูดถึงกันปากต่อปากเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความจงรักภักดีต่อ
วิทยาลัย ส่ ว นด้านกระบวนการส่ งผลต่ อ ความจงรักภักดีของผู้ปกครองนัน้ จะเกี่ยวข้อ งกับ
ขัน้ ตอนการสมัครเรียนที่มคี วามหลากหลาย มีความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเรียนของ
นักเรียน มีความสาคัญเช่นกัน ซึ่งจะทาให้เห็นว่าความสะดวกและรวดเร็วนัน้ เป็ นสิง่ ที่ทุกคน
ต้องการ โดยเฉพาะนักเรียนบางคนมีบา้ นอยู่ต่างจังหวัดและไม่สามารถมาชาระค่าธรรมเนียมที่
วิท ยาลัย ได้ส ามารถจ่า ยได้โ ดยมีก ารโอนค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นธนาคารเพื่อ ความสะดวกของ
นักเรียนและผูป้ กครองรวมถึงผูป้ กครองสิง่ เหล่านี้จะทาให้ผปู้ กครองรับรูถ้ งึ การทีว่ ทิ ยาลัยเข้าใจ
ของปญั หาแต่ละคน อาจจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความจงรักภักดี ซึ่งจะสอดคล้องกับวาสนา
อินทะแสง (2559) ซึ่งได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามทีส่ ่งผลต่อความภักดีของลูกค้าผลการวิจยั พบว่า
ด้านกระบวนการส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าโดยเฉพาะมีการระบุราคาทีช่ ดั เจน และแจ้งราคา
ให้ทราบก่อนเสมอ (มีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน) มีความสะดวกในการใช้บริการทีไ่ ม่ซบั ซ้อน การ
ติดต่อ การชาระเงิน สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและรวดเร็วมีการ
ติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่าส่ว น
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ เป็ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับระเบียบวิธกี ารและการปฏิบตั งิ าน
ในด้านการบริการทีน่ าเสนอไปยังผูใ้ ช้บริการเพื่อให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทาให้ผไู้ ด้รบั
บริการเกิดความประทับใจ สิง่ ทีก่ ล่าวมานี้เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเห็นถึงคุณภาพกระบวนการ
ทีใ่ ห้บริการอย่างครบครันจะทาให้ผปู้ กครองเกิดความประทับใจและบอกต่อๆกันส่งผลต่อความ
จงรักภัก ดี และในส่ ว นของด้านบุค คลมีผลต่ อ ความจงรักภักดีของผู้ปกครองทัง้ นี้ เป็ นเพราะ

บุคลากรของวิทยาลัยทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าทีม่ คี วามสาคัญในการดูแลให้ความรู้ การแสดงให้
เห็นถึงความเอาใจใส่ รวมถึงความรูค้ วามสามารถและพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม จึง
สามารถสร้างความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพให้ผปู้ กครองได้ จึงส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครอง
สอดคล้องกับวาสนา อินทะแสง (2559) ซึ่งได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่ส่งผลต่ อความภักดีของ
ลูกค้าผลการวิจยั พบว่าด้านบุคคลหรือพนักงานส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ซึ่งพนักงานมี
ความชานาญในการปฏิบตั งิ าน พนักงานมีความตัง้ ใจและกระตือรือร้นในการให้บริการและมี
อัธยาศัยที่ดี แพทย์ผู้ตรวจมีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในการตรวจ/รักษาและจานวนพนักงาน
จะต้อ งมีค วามเพีย งพอในการให้บ ริก าร ลัก ษมี พัน ธุ์ธ นโสภณ และชัช สรัญ เศรษฐพัฒ น์
(2549)ได้กล่าวว่า บุคคลในองค์การทัง้ หมดทีใ่ ห้บริการรวมไปถึงเจ้าของ ผู้ บริหาร พนักงานทุก
ระดับ ซึ่งบุค คลเหล่ านี้มผี ลต่อคุ ณภาพของการให้บริการผู้ว ิจยั เห็นว่าหากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถความเชีย่ วชาญจะทาให้ผปู้ กครองเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจทีจ่ ะส่งบุตรหลานมาเรียน
และหากบุคลากรมีมติ รไมตรีจติ ที่ดจี ะทาให้ผู้ปกครองมีความประทับใจในการเข้ ามาใช้บริการ
และเกิดความจงรักภักดีต่อวิทยาลัย
ดังนัน้ ผลของการวิจยั สรุปได้ว่าความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครอง
นัน้ ผูป้ กครองจะให้ความสาคัญกับลักษณะทางกายภาพสูงสุดผูป้ กครองจะต้องคานึงถึงคุณภาพ
มาตราฐานของวิท ยาลัย เป็ น ส าคัญ ทัง้ นี้ ว ิท ยาลัย เป็ น ระดับ อาชีว ะศึ ก ษาและจะต้ อ ง ให้
ความสาคัญที่ม อี าคารเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและมีสงิ่
อานวยความสะดวกไว้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น หนังสือเรียนเพิม่ เติม อินเตอร์เน็ตห้องสาระสนเทศ
เพื่อ ใช้ใ นการค้น คว้า หาข้อ มูล เพื่อ เป็ น การสร้า งความประทับ ใจให้กับ ผู้ป กครอง และใน
ขณะเดียวกันด้านกระบวนการวิทยาลัยจะต้องมีขนั ้ ตอนการสมัครเรียนการจ่ายค่าธรรมเนียมทีม่ ี
ความสะดวกรวดเร็วและมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครองและด้านบุคคลบุคลากรของวิทยาลัยทัง้ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่มคี วามสาคัญในการ
ดูแลให้ความรู้ การแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ รวมถึงความรูค้ วามสามารถและพฤติกรรมการ
แสดงออกทีเ่ หมาะสม จึงสามารถสร้างความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพให้ผปู้ กครองได้ จึงส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผูป้ กครอง
ข้อเสนอแนะ
1. ความพึงพอใจของผูป้ กครองอยู่ในระดับพอใจมาก ซึง่ ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
จะมีความสาคัญทีม่ ผี ลต่อความประทับใจและความไว้วางใจของผูป้ กครองซึง่ เมื่อผูป้ กครองเกิด
ความรูส้ กึ เหล่านี้กจ็ ะทาให้ผู้ปกครองเกิดความจงรักภักดีวทิ ยาลัยและส่งบุต รหลานเข้าเรียนใน
วิท ยาลัย และบอกต่ อ กับ ผู้อ่ ืน เกี่ย วกับ วิท ยาลัย สร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีใ ห้กับ วิท ยาลัย ดัง นั น้
วิทยาลัยจะต้องให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผูป้ กครองในทุกๆด้าน เช่น หลักสูตรทีเ่ ปิด

สอน ค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสม สถานที่ต งั ้ จะต้อ งไม่มเี สียงรบกวน การจั ดบูทตาม
สถานที่ต่างๆเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดของหลักสูตร และการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่ า งๆ ค านึ ง ถึง วุ ฒ ิแ ละความรู้ข องครูผู้ส อนใจวิช าที่ส อน ขัน้ ตอนการสมัค รเรีย นการจ่า ย
ค่าธรรมเนียมการเรียน และสิง่ อานวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในวิทยาลัย สิง่ เหล่านี้
ช่วยให้ผปู้ กครองเกิดความจงรักภักดีต่อวิทยาลัย
2. ความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครองด้านลักษณะทางกายภาพ
ควรให้ความสาคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัย มีการกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มี
หนังสือเรียนเพิม่ เติม มีอินเตอร์เน็ต มีห้องสารสนเทศให้ค้นคว้าหาข้อ มูล ด้านกระบวนการ
วิทยาลัยควรมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนการบริการต่างๆ อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงขัน้ ตอนการให้บริการที่มคี วามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และ
ด้านบุคคลวิทยาลัยควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนของบุคลากร เนื่องจากมี
ความสาคัญต่อความจงรักภักดีของผูป้ กครองอย่างมากอาจจะจัดให้มกี ารอบรมแก่บุคลากรใน
การดูแ ลนัก เรีย น ซึ่ง ผลการวิจ ยั สะท้อ นให้เ ห็นว่ า การพัฒ นาลัก ษณะทางกายภาพ พัฒ นา
กระบวนการ และพัฒนาบุคคล ของวิทยาลัยให้ดขี น้ึ นัน้ จะมีผลต่อความภักดีของผู้ปกครองส่ง
บุตรเข้าเรียนทีส่ งู ขึน้ ได้
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