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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มผี ลต่ อ
ความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ นัก เรียนระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชีพ ชัน้ ปี 2 และนักเรีย นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี 3 ทีก่ าลังศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จานวน 240 คน ทีไ่ ด้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Multiple
Linear Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-17 ปี การศึกษา
อยู่ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.50 -1.99 กาลังศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีรายได้ครอบครัว 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 และผลการวิเ คราะห์ถดถอยพหุ คูณ พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรียน ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ( = 0.510) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ( = 0.249) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 0.246) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 0.145)
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวกมีผลต่อ ความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถติทร่ี ะดับ 0.05

คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, ความพึงพอใจ, ความตัง้ ใจ

นางชฎาภรณ์ ศรีสงค์ หลักสูตรบรหารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปจั จุบนั จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญเป็ นอย่างมากต่อเยาวชนซึง่ จะส่งผล
ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในวันข้างหน้ า ถ้าหากเยาวชนของชาติมโี อกาสได้ศึกษามาก ในการ
พัฒนาประเทศก็จะมีทศิ ทางดีขน้ึ ตามไปด้วย ซึ่งรายงานของ United Nations Development
Group 2013 เรื่อง The World We want (สานักนโยบายและแผนการศึกษา, 2557) พบว่าสิง่ ที่
ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ การศึกษาที่ดี ทัง้ นี้จากรายงานการศึกษา Education at a
glance ขององค์การเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรทัวโลกมี
่
โอกาศ
ได้รบั การศึก ษาที่สูงขึ้นเป็ นจานวนมากขึ้น และแนวโน้ มทางการศึกษาคือ ต้อ งสาเร็จระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจึงจะมีโอกาศได้รบั การจ้างงาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2557) การศึก ษาจึง เป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ร ัฐ บาลทัว่ โลกให้ค วามส าคัญ รวมถึง รัฐ บาลไทย และ
นอกจากนี้ ก ารศึก ษาจะเป็ น การพัฒ นาคนไทยให้เ ป็ น มนุ ษ ย์ท่ี ส มบู ร ณ์ ท ัง้ ร่ า งกาย จิต ใจ
สติปญั ญา ความรู้ คุณธรรม และรวมไปถึงวัฒนธรรมในการดารงชีวติ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุ ข และปจั จุบนั รัฐบาลได้มนี โยบายเร่ง ด่ว นในการจัด การศึกษาเพื่อให้ทุก คนมี
โอกาสได้รบั การศึกษา และในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ได้มนี โยบายการส่งเสริมและ
ผลักดันให้เยาชนสนใจในการศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษามากขึน้ พร้อมทัง้ มุ่งเน้ นให้สถาบัน
อาชีวศึกษามีการปรับปรุงคุณภาพให้มคี วามเป็ นเลิศเพื่อผลิตบุคลากรที่มคี ุณภาพออกสู่สงั คม
และสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการสึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา
และสร้างความยอมรับจากสังคมให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้
การศึ ก ษาเอกชนได้ เ ข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการจัด การศึก ษาของประเทศ ซึ่ง มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมทีภ่ าครัฐ
ไม่สามารถดาเนินการได้อ ย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงการสร้างความหลากในทางเลือกที่ช่วยเติมเต็ม
ความรูใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชน (สานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน, 2556) วิทยาลัย
อาชีว ศึก ษาปากพนั ง เป็ น สถาบัน การศึก ษาของเอกชนที่ไ ด้เ ปิ ด การเรีย นการสอนระดับ
ประกาศนียบัต รวิชาชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) ที่อ ยู่ภ ายใต้ใ นการแข่ งขันที่ค่ อ นข้างรุนแรงกับในยุค
ปจั จุบนั ซึง่ สาขาทีเ่ ปิดสอนมี 5 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด สาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาการโรงแรม ซึง่ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง ก็มจี ุดมุ่งหมายไม่แตกต่างจากสถาบันอื่น ที่ต้องการเพิ่ มจานวนนักเรียนให้มากขึ้น
และผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ คี ุณภาพให้สอดคล้องกับตรงตามความต้องการของแรงงาน สร้าง

ชื่อเสียงให้เป็ นที่รู้จกั เป็ นที่ยอมรับของชุมชน และนักเรียนให้มากที่สุด และรวมไปถึงเทคนิค
การสอนทีห่ ลากหลายทีก่ ระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเต็ มศักยภาพ สอนโดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในและนอกสถานศึกษา และมีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ จัดบริเวณ
พักผ่อน และจุดบริการอาหารให้แก่นกั เรียนอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของนั ก เรีย นและความตัง้ ใจในการศึ ก ษาต่ อ วิท ยาลัย อาชีว ศึ ก ษาปากพนั ง ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช ซึง่ จะทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาปาก
พนัง เพื่อ นาข้อ มูล ที่ไ ด้ม าเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย พัฒนาคุ ณภาพ
การศึก ษาที่ส ามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้เ รียน และตอบสนองความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานได้ด้วยเช่นกัน ซึง่ ความพึงพอใจนัน้ จะส่งผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังมากขึน้ จากผู้เรียนที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 (ปวช.3) รวมถึงการบอกต่อผูอ้ ่นื ทีใ่ ห้เลือกมา
เรียนทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง และนอกจากนี้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็ นกลยุทยุทธ์
ในการทาตลาดเจาะกลุ่มนักเรียนได้มากขึน้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาครัง้ นี้ มุ่งเน้ นในด้านปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ทีม่ ผี ลกับความ
ตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
ขอบเขตประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 2 และนักเรียน นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง จานวนทัง้ สิน้ 600 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร Yamane
จานวน 240 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตวอย่างแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจยั ครัง้ นี้มรี ะยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2564
ถึงเดือน มกราคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือลักษณะความรูส้ กึ พึงพอใจต่อสิง่
ทีไ่ ด้รบั จากการซือ้ สินค้าและบริการ และจะมุ่งเน้นในความแตกต่างระหว่างมูลค่าทีล่ ูกค้าได้รบั รู้
กับสิง่ ทีล่ ูกค้าได้คาดหวังไว้ก่อนที่จะซื้อสินค้า และเมื่อหลังจากทีไ่ ด้ซ้อื สินค้าหรือเข้าใช้บริการ
แล้วจะเกิดความรูส้ กึ พอใจสินค้าหรือไม่พอใจนัน้ จะขึน้ อยู่กบั มูลค่าทีร่ บั รูไ้ ด้ (Perceived Values)
และมักจะเกิดจากการใช้สนิ ค้าและบริการนัน้ และได้มกี ารนามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
ไว้ก่อนหน้านี้ ดังทีว่ ่า ความพึงพอใจมีค่าเท่ากับมูลค่าทีร่ บั รูไ้ ด้มากกว่าสิง่ ทีล่ ูกค้าคาดหวัง (ศิว
ฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์, 2547: 338-339) ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นสิง่ ทีส่ าคัญเป็ นอย่างมาก
ต่อธุรกิจ เพราะถ้าลูกค้าเกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดี หรือไม่พงึ พอใจนัน้ ธุรกิจนัน้ ค่อนข้างทีจ่ ะอยู่ได้ยาก
แต่ถา้ ธุรกิจนัน้ สามารถทีจ่ ะหาองค์ประกอบหรือปจั จัยต่างๆทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจก็จะสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างมาก และนอกจากนี้ยงั ช่วยส่งผลกาไรกับธุรกิจอีกด้วย ซึง่ มี
4 ประการ ดังนี้ (ดนัย เทียนพุฒ, 2543: 26)
1. เพิม่ โอกาสในการซือ้ ซ้า
2. สร้างการส่งเสริมการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก
3. เพิม่ การจ่ายเพิม่ ขึน้ ในขณะทีท่ าการซือ้ ของลูกค้า
4. มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการจะเป็ น
สิง่ ที่สาคัญมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งจะเป็ นการส่งผลต่อความยังยื
่ นของธุรกิจ
ซึ่งถ้าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจจะส่งผลไปในทางบวก และถ้าลูกค้าเกิดความไม่พงึ พอใจจะ
ส่งผลไปทางลบทันทีเช่นกัน
2. แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โมเดลส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้ถูกเปิดตัวโดย (Booms & Bitner, 1981)
ส่วนประสมทางการตลาดนัน้ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญเป็นอย่างมากเป็นกลุ่มเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
บริหารการตลาด เพราะเป็ นปจั จัยทีส่ ามารถควบคุม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสม ดังนัน้
จึงทาให้มคี วามสาคัญมากต่อหลายๆด้าน ได้แก่ ต่อบุคคล ต่อเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจาก
หน่ วยงานต่างๆหรือองค์กรทางการตลาดเป็ นที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั บุคคล และผลที่ได้
ต่อมานัน้ คือบุคคลที่เป็ นผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าที่ได้รบั การตอบสนองรวมไปถึงความสะดวกสบาย
และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กรธุรกิจ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2552: 101, และ
อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2552: 341-343) ได้อธิบายแนวคิดของ (Kotler Philip, 2003) ว่ากลยุทธ์
การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P’s) ว่าเป็ นเครื่องมือในการจาหน่ ายบริการ
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงสิง่ ต่างๆที่เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มผี ลต่อ
ความตัง้ ใจในการกลับ มาใช้ บ ริก ารซ้ า ของลู ก ค้ า จะประกอบด้ ว ย ป จั จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์
(Product) ป จั จัย ด้า นราคา (Price) ปจั จัยด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ ายหรือ สถานที่ (Place)

ปจั จัยด้า นการส่ ง เสริมการตลาด (Promotion) ปจั จัยด้านบุ ค ลากร (People) ปจั จัย ด้านการ
บริการ (Process) และปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยส่วนประกอบทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กนั และเท่าเทียมกันซึง่ จะขึน้ อยู่กบั ผูบ้ ริหารในการวางกลยุทธ์ว่าจะเน้นไปในทาง
ปจั จัยใดมากกว่ากัน เพื่อทีจ่ ะให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
องค์ประกอบของส่วนประส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 51-55) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing
Mix หรือ 7P’s) ได้กล่างถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้
1) ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าทีส่ ามารถกาหนดให้เป็ นผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ได้นาเสนอโดยธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กบั
ลูกค้าได้ (Al Muala & Qurneh, 2012) โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ สนอขายแก่ลูกค้านัน้ ต้องมี
คุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้ามีความคาดหวัง (Expected
Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมไปถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ศักยภาพ (Potential Product) เพื่อความสามารถในการแข่งขัน (ณัฐอิร นพไพบูลย์, 2554) ได้ม ี
มุมมองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ จะต้องมีคุณภาพ สามารถตอบสิง่ ทีล่ ูกค้ามีความต้องการได้
ซึ่งในตัวผลิตภัณฑ์เ ป็ นตัวสาคัญที่มรี ายละเอียดที่จะต้อ งพิจารณาอีกมายมาประกอบกัน ซึ่ง
ดังนัน้ นักการตลาดหรือพนักงานจะต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้ามีความสนใจ เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้ เพราะจะมีผลเป็ นอย่างมากในการอยู่รอดของธุรกิจ
ทีจ่ ะนาไปสู่ถงึ การตัง้ ใจของลูกค้าทีจ่ ะกลับมาใช้บริการในครัง้ ถัดไป
2) ปจั จัยด้านราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินทีท่ ต่ี ้องใช้ในการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือ
บริการ (Armstrong et al, 2014) ซึ่งถ้าในกรณีบริบทที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น บริการ
การศึกษา บริการด้านกฎหมาย หรือบริการทางการแพทย์ ราคาเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับลูกค้าทีใ่ ช้
ในการเลือกที่จะเข้าใช้บริการ (Yelkur, 2000) ราคาที่ตงั ้ ขึ้นนัน้ ต้อ งได้รบั การออกแบบให้
ครอบคลุมต้นทุนและสร้างกาไร เนื่องจากการบริการไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ในการตัง้ ราคา
บางส่ วนต้องให้ผู้ขายและผู้ซ้อื เข้าใจตรงกันว่ามีอ ะไรรวมอยู่บ้างในสิง่ ที่เค้าจะซื้อหรือเข้าใช้
บริการ ในการตัง้ ราคาจะมีอทิ ธิพลต่อการที่ผู้ ซ้อื จะรับรูแ้ ละตัง้ ใจจะกลับมาใช้บริการอีกครัง้ ใน
บริการนัน้ ด้วย ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะประเมินบริการด้วยราคา
3) ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายหรือสถานที่ (Place) หมายถึง กระบวนการทีส่ ร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีส่ ะดวกให้กบั ลูกค้าเป้าหมาย (Armstrong and Kotler, 2006) เนื่องจาก
การบริการไม่สามารถคิดค้นหรือจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ ลูกค้าจึงไปใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้
ให้บ ริก ารส่ ง มอบบริก ารให้ก ับ ลู ก ค้า สถานที่ใ นบริบ ทจึง ถู ก ก าหนดเป็ น ที่ก ระจายในการ
ให้บริการและเป็ นกลยุทธิ ์ทีส่ ามารถให้ลกู ค้าเข้าถึงได้ง่าย (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, ปริย ลักษิตานนท์
และศุภกร เสรีรตั น์ , 2541: 337) ในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ ของธุรกิจนัน้ จะมีความสาคัญเป็ นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจการให้บริการ เนื่องจากว่าทาเลทีต่ งั ้ กิจการทีไ่ ด้เลือกไว้นนั ้ จะเป็ น
ตัวกาหนดกลุ่มลูกค้าทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ ดังนัน้ สถานที่จะให้บริการต้องครอบคลุมพืน้ ที่ในการ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายไห้ได้มากที่สุด และนอกจากนี้ทาเลที่ตงั ้ (Location) จะมีความสาคัญ
มากน้ อ ยแตกต่ างกันไปจะขึ้นอยู่กับธุ รกิจแต่ ล ะประเภท โดยในช่อ งการจัดจาหน่ ายจะต้อ ง
คานึงถึงปจั จัยทัง้ 3 ส่วน ดังนี้
1. ลักษณะและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจ
2. ความจ าเป็ น ในการใช้ค นกลาง (Intermediary) เพื่อ จัด จ าหน่ า ยสิน ค้า และ
บริการ
3. ลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
4) ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เทคนิคการขายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสื่อสารและมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ (Kahn, 2014) ซึง่ โปรโมชันจะ
่
รวมไปถึง การโฆษณา การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการ
ขาย และการตลาดทางตรง (Rafiq and Ahmed, 1995) การส่งเสริมการตลาดแต่ละด้านจะมี
ความสาคัญทีแ่ ตกต่างกันออกไปซึง่ ขึน้ อยู่กบั ธุรกิจนัน้ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการลด แลก
แจก แถม จะเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จะเป็ นการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าเป็นอย่างสูง และเป็นตัวผลักดันทีก่ ระตุน้ ให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริการอีก
5) ปจั จัยด้านบุคลากร (People) หมายถึง ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบ
บริการ (Al Muala and Qurneh, 2012) ปจั จัยพนักงานมีค่ วามจาเป็ นในระดับทีม่ าก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สามารถบริการให้แบบอย่างรวดเร็ว หน้ าตายิ้มแย้มแจ่มใจ สุภาพเรียบร้อย ให้การ
ต้อนรับลูกค้าแบบกันเอง มีการบริการทีถ่ ูกต้อง และพนักงานต้องมีความเพียงพอและสามารถที่
จะดูแลลูกค้าได้อย่างทัวถึ
่ ง พนักงานต้องมีการเอาใจใส่ในการบริการกับลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่ง
สิง่ เหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างสูง และมีอทิ ธิต่อความตัง้ ใจที่จะ
กลับมาใช้บริการอีก (จารัส พุ่มจันทร์, 2553)
6) ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง เป็ นการกระทาหรือหน้ าที่
เพื่อ เพิ่ม มูล ค่ า ของผลติภ ัณ ฑ์ห รือ บริก าร และกระบวนการยัง เป็ น การรัก ษาคุ ณ ภาพของ
ผลิต ภัณฑ์ (Khan, 2014)ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริก ารนัน้ เป็ นวิธหี รือ ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงานบริการของกิจการที่จะต้องมีการส่งมอบบริการไปสู่ลูกค้าโดยผ่านกิจกรรมบริการ
ต่างๆ อาจะจะเป็นการใช้บุคคลหรืออุปกรณ์ และรวมไปถึงสิง่ ทีอ่ านวยความสาดวกต่างๆเพื่อให้
ลูกค้าทุกคนได้รบั การบริการทีด่ ี มีความประทับใจรวมไปถึงความพึงพอใจ ซึง่ แน่ นอนอยู่แล้วว่า
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อกิจการนัน้ จะเป็ นอิทธิพลที่สาคัญมากที่ส่งผลให้ลูกค้าทุกคนมี
ความตัง้ ใจหรือเต็มใจทีจ่ ะกลับมาใช้บริการนัน้ อีกในครัง้ ถัดไป (พัฒนา ศิรโิ ชติบณ
ั ฑิต , 2548)

7) ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
(2552 : 79) ได้กล่าวว่า สิง่ แวดล้อมทางกายจะประกอบด้วย อาคารของธุรกิจทีใ่ ห้บริการ ลาน
จอดรถ ห้องน้ า เครื่องมืออุปกรณ์ท่มี คี วามพร้อมและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และสิง่ ที่
อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม เคาวน์เตอร์ให้บริการ
การตกแต่งอาคารและสถานที่ บรรยากาศทีม่ องแล้วสะอาดตา ซึง่ สิง่ เหล่านี้ทก่ี ล่าวมาทัง้ หมดจะ
เป็ นสิง่ ที่ลูกค้าทุกคนใช้เป็ นเครื่องหมายในการแทนคุณภาพของการให้บริการนัน่ เอง สมวงศ์
พงศ์สถาพร (2546: 106) ลักษณะทางกายภาพเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จบั ต้องได้ใน
ขณะทีย่ งั ใช้สนิ ค้าและบริการอยู่ ซึง่ ถ้ามีความพึงพอใจก็จะกลับมาใช้บริการอีก แต่ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าไม่ประทับใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอาจจะทาให้ไม่พงึ พอและจะไม่กลับมาใช้บริการอีกเลย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความพึงพอใจของนักเรียนมีผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ความพึงพอใจของนักเรียนด้านผลิตภัณฑ์มผี ลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
ความพึงพอใจของนักเรียนด้านราคามีผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
ความพึงพอใจของนักเรียนด้า นช่อ งทางการจัดจาหน่ ายมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ
ความพึง พอใจของนั ก เรีย นด้า นการส่ ง เสริม การตลาดมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ
ความพึงพอใจของนักเรียนด้านบุคลากรมีผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
ความพึง พอใจของนั ก เรีย นด้า นกระบวนการให้บ ริก ารมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ
ความพึง พอใจของนั ก เรีย นด้า นลัก ษณะทางกายภาพมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ
ความพึงพอใจของนักเรียน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม
ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ

ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 2
(ปวช.2) และนักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีท่ี 3 (ปวช.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทัง้ สิ้น 600 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดย
คานวณจากสูตร Yamane ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้เกิดการคลาดเคลื่อน 5% ซึง่
จะได้กลุ่มตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้คถามแบบปลายปิ ด (Close-end question) และคาถามแบบปลายเปิ ด
(Open-end question) ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม สาขาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นปจั จุบนั และรายได้ครอบครัว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านบุคลากร ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ และ
ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นคาถามกาหนดมาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง พอใจมากทีส่ ุด
4 หมายถึง พอใจมาก
3 หมายถึง พอใจปานกลาง
2 หมายถึง พอใจน้อย
1 หมายถึง ไม่พอใจเลย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ (Lei-Yu Wu and Kuan-Yang Chen,
2014) จานวน 3 ข้อ คาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับ
ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายทีอ่ ยู่ภายในวิทยาลัยเดียวกัน จานวน 20 คน ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบัคอยุ่
ระหว่าง 0.87-0.98

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา สาหรับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนความพึงพอใจ และความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Multiple Regression) เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในการศึกษา
ต่อ
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.2 มีช่วงอายุระระหว่าง 16-17 ปี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 ซึ่งจะเป็ นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรบัตรวิชาชีพชัน้ ปีท่ี 3 จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.6 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 1.50-1.99 จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.9 และศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 และจะมีรายได้ครอบครัวระหว่าง 5,000-10,000 จานวน
162 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8
ตาราง 1 ค่ าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่ าส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึง พอใจของนักเรีย น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้าน
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
̅
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
4.16 0.60
พอใจมาก
ด้านราคา
4.12 0.77
พอใจมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.96 0.84
พอใจมาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.67 0.92
พอใจมาก
ด้านบุคลากร
4.00 0.83
พอใจมาก
ด้านกระบวนการให้บริการ
4.08 0.77
พอใจมาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.09 0.70
พอใจมาก
รวมเฉลี่ย
4.01 0.55
พอใจมาก
จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปากพนัง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับพอใจมากโดยมีค่าค่าเฉลี่ย 4.01 และ

เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จะพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์นัน้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือค่าเฉลีย่ 4.16 และ
รองลงมา ด้ า นราคา มี ค่ า เฉลี่ย 4.12 ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ มีค่ า เฉลี่ย 4.09 ด้ า น
กระบวนการ มีค่ า เฉลี่ย 4.08 ด้า นบุ ค คล มีค่ า เฉลี่ย 4.00 ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย มี
ค่าเฉลีย่ 3.96 และส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด คือค่าเฉลีย่ 3.67

ตาราง 2 การวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ ข องความพึง พอใจของนักเรียนที่มผี ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ
ตัวแปรพยากรณ์
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่
-0.832 0.337
-2.468 0.014
ด้านผลิตภัณฑ์
0.246 0.079 0.166 3.120 0.002*
ด้านราคา
-0.002 0.050 -0.001 -1.032 0.974
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.030 0.073 -0.028 -1.411 0.681
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.145 0.052 0.151 2.800 0.006*
ด้านบุคลากร
0.068 0.076 1.063 1.898 0.370
ด้านกระบวนการให้บริการ
0.510 0.070 1.443 7.277 0.000*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.249 0.068 1.194 3.667 0.000*
= 0.597 , SEE = 0.565 , F = 51.649 Sig = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนสามารถอธิบายความตัง้ ใจในการศึกษา
ต่อ ได้รอ้ ยละ 59.70 ( = 0.597) โดยค่า F = 51.64 หรือความพึงพอใจของนักเรียนมีผลต่อ
ความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาน้ าหนักของตัวแปร
อิสระที่มผี ลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ พบว่า ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการให้บริการ
(Beta = 0.510) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Beta = 0.249) มีน้ าหนักมากกว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.246) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Beta = 0.145) ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มี
ทิศทางเดียวกันคือเป็นทางบวก
โดยสามารถเขียนสมาการถดถอยได้ดงั นี้
Y =
-0.832 + 0.246(ผลิตภัณฑ์) + 0.145(การส่งเสริมการตลาด) + 0.510
(กระบวนการให้บริการ) + 0.249(ลักษณะทางกายภาพ)
จากสมาการสามารถอธิบายได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ หากความพึงพอใจของนักเรียนด้านผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย
จะทาให้ความตัง้ ในการศึกษาต่อเพิม่ ขึน้ 0.246 หน่ วย หากความพึงพอใจของนักเรียนด้านการ

ส่งเสริมการตลาดเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้ความตัง้ ในการศึกษาต่อ เพิม่ ขึน้ 0.145 หน่ วย หาก
ความพึงพอใจของนัก เรียนด้านกระบวนการให้บริการเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย จะทาให้ความตัง้ ใน
การศึกษาต่ อ เพิ่มขึ้น 0.510 หน่ ว ย ต่ อ หากความพึงพอใจของนักเรียนด้ านลักษณะทาง
กายภาพเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ความตัง้ ในการศึกษาต่อเพิม่ ขึน้ 0.249 หน่วย

สรุปและอภิ ปรายผล
นักเรียนทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-17 ปี การศึกษา
อยู่ร ะดับ ชัน้ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ชัน้ ปี ท่ี 3 มีผ ลการเรีย นเฉลี่ย สะสม 1.50-.1.99 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีรายได้ครอบครัว 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก และเมื่อนาพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์มคี ่าเฉลี่ยสูงทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย
ต่าทีส่ ุด
ผลการวิเ คราะห์ก ารถดถอยของความพึง พอใจของนัก เรีย นมี ผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ โดยด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลมากกว่าด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แสดงให้เห็นว่า กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพมีผลเป็ น
อย่างมากต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการให้บริการ
เป็ น สิ่ง ที่ส าคัญ ที่ส ามารถสร้า งความมันใจได้
่
ว่ า มาตรฐานที่จ ะได้ร บั นั น้ มีก ารปฏิบ ัติต าม
กระบวนการ มีการดาเนินการที่ดี รวมไปถึงการให้บริการของเจ้าหน้ าที่ทุกฝ่ายที่บริการด้วย
รอยยิ้มและมิตรไมตรีท่ดี ตี ่ อ กัน ซึ่งผู้ท่รี บั บริการนัน้ จะประทับใจหรือ ไม่นัน้ จะขึ้นอยู่กับ การ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรียนทีเ่ ป็นเอกชนจะต้องให้ความสาคัญกับด้านนี้ เพราะจะเป็ น
ผลต่อนักเรียนทีจ่ ะเข้ามาศึกษาต่อ ซึง่ จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานพลู วรวุฒนิ ันท์และเอื้อ
บุญ เอกะสิงห์ (2258) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาสายอาชีพในอาเภอเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อนักเรียนระดับปราะกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาสายอาชีพในอาเภอเชียงใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทุกคนที่ทางานภายในองค์กร และรวมไปถึง
การดูแลเอาใจใส่ทุกอย่าง ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552 : 76) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
ให้บริการนัน้ เป็ นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก จาเป็ นต้องมีพนักงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเครื่องมือที่ทนั สมัยเข้ามาเพื่อให้เกิดกระบวนการในการส่งมอบบริการที่ม ี
คุณภาพ ซึ่งผู้วจิ ยั เห็นว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนควรให้ความสาคัญกับ ความพึงพอใจ

ของนั ก เรีย น จัด บริก ารทางการเรีย นให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนั ก เรีย น มีค วาม
สะดวกสบาย และความชอบใจทีไ่ ด้รบั การบริการด้านต่างๆตลอดเวลาทีเ่ รียนอยู่ในสถานศึกษา
มีความประทับใจกิจกรรมต่างๆ มีความอบอุ่น ของสถานศึกษาเอกชนจะมีผลต่อความตัง้ ใจใน
การศึก ษาต่ อ ของนัก เรีย นและจะมีแ นวโน้ ม บอกต่ อ ไปยัง คนอื่น ๆอีก ด้ว ย ที่อ าจกลายเป็ น
นัก เรียนต่ อไปในอนาคต และในส่ ว นของลักษณะทางกายภาพนัน้ จะเกี่ยวข้องกับ ความ
สะอาด ความเรียบร้อย บรรยากาศ อาคารเรียน ห้องเรียน เป็ นต้น มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัยและสิง่ ที่อานวยความสะดวกให้รอบด้าน ซึ่งจะไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้ าทิพย์ เนียมหอม (2560) ได้ทาการศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่ อ อาชีว ศึก ษา ในวิท ยาลัย เทค โนโลยีว ิบู ล ย์
บริหารธุรกิจ รามอินทรา และผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่ อ อาชีว ศึก ษา ในวิทยาลัย เทคโนโลยีว ิบูล ย์บ ริห ารธุ รกิจ รามอินทรา
ในขณะที ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552 : 79) ได้กล่าวว่า สิง่ แวดล้อมทางกายจะประกอบด้วย
อาคารของธุรกิจทีใ่ ห้บริการ ลานจอดรถ ห้องน้ า เครื่องมืออุปกรณ์ทม่ี คี วามพร้อมและสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา และสิง่ ทีอ่ านวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
เอทีเอ็ม เคาวน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งอาคารและสถานที่ บรรยากาศที่มองแล้วสะอาดตา
ซึ่งสิง่ เหล่านี้ท่กี ล่าวมาทัง้ หมดจะเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าทุกคนใช้เป็ นเครื่องหมายในการแทนคุณภาพ
ของการให้บริก ารนัน่ เอง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ลูกค้าจะมีมุมมองในด้านของสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่สาคัญในการเข้าใช้บริการ แต่สาหรับลูกค้าที่เคยเข้าใช้บริการ
แล้ว ถ้าสิ่งเหล่านี้ตรงกับความต้องการที่ได้ค าดหวังไว้ก็จะเป็ นที่จะให้ลูกนัน้ ตัง้ ใจกลับมาใช้
บริการอีก เช่นเดียวกับในขณะที่ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546 , น. 106) กล่าวว่า ลักษณะทาง
กายภาพเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จบั ต้องได้ในขณะที่ยงั ใช้สนิ ค้าและบริการอยู่ ซึ่ งถ้ามี
ความพึงพอใจก็จะกลับมาใช้บริการอีก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ประทับใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
อาจจะทาให้ไม่พงึ พอและจะไม่กลับมาใช้บริการอีกเลย ซึง่ ผูเ้ วิจยั เห็นว่าสถานสึกษาอาชีวศึกษา
แกชนควรให้ความสาคัญกับ ความพึงพอใจของนักเรียน จัดบริการทางการเรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรี
ดังนัน้ ผลของการวิจยั สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มผี ลต่ อ ความตัง้ ใจใน
การกษาต่อนัน้ นักเรียนจะให้ความสาคัญกับกระบวนการให้บริการเป็ นอย่างมาก เป็ นการได้รบั
การบริการทีด่ จี ะสร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าใช้บริการ และบรรยากาศ อาคาร สถานที่ เป็ น
ต้น จะเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นความสะดวกแบบครบวงจร โดยในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดต้องตรงกับความคาดหวังของนักเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งวิทยาลัยเอกชนทีม่ กี าร
บริการทีด่ ี สภาพแวดล้อมเหมาะสม หลักสูตรทีห่ ลากหลาย และมีโปรโมชันต่
่ างๆเข้ามาส่งเสริม

จึงทาให้นักเรียนจึงพร้อมทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่าค่าธรรมเนียมนัน้ จะสูงหรือต่ า
และถึงแม้ทาเลทีต่ งั ้ ไม่ได้อยูใ่ นชุมชมก็ตาม ก็ไม่ได้มผี ลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งอย่างไรก็ตาม
ความพึงพอใจของนักเรียนนัน้ จะมีความสาคัญเป็ นเป็ นอย่างมากในการศึกษาต่อ ซึ่งเป็ นการ
ช่วยเพิม่ ปริมาณนักเรียนในการสมัครเรียนต่อ และจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ทด่ี เี กิดขึน้ กับวิทยาลัย
ด้วยเหตุเหตุน้ี วิทยาลัยควรให้ความสาคัญ กับความพึงพอใจของนักเรียนทุกๆด้าน เช่น ปรับ
ช่ว งเวลาเรียนให้เ หมาะสมกับความต้อ งการของนักเรียน และพยายามให้ข้อ มูล ข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา ซึ่ง จะช่ ว ยกระตุ้น ให้นัก เรีย นมีค วามตัง้ ใจที่จ ะเรีย นต่ อ มากขึ้น และนอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีนโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้ชดั เจน เพื่อสร้างความเชื่อมันอย่
่ างสูงสุด
ให้กบั นักเรียนได้
2. ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีผลต่อความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อเพิม่ สูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารจึงควรให้ความสาคัญกับกระบวนการ
ให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับ การฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ
ช่วงในการให้บริการของร้านค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบั นักเรียน และยังมี
ผลต่ อ ความตัง้ ใจในการศึก ษาต่ อ อีก ด้ว ยเช่ น กัน และนอกจากนี้ ผู้บ ริห ารควรมองเห็น ถึง
สภาพแวดล้อ มทัว่ ไป ไม่ว่ า จะเป็ น บรรยากาศในห้อ งเรีย น มีอ าคารเรีย นที่เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ ที่จะทาให้นักเรียนนัน้ มีความตัง้ ใจใน
การศึกษาต่อทีเ่ ดิมด้วยความเต็มใจ
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