อิ ทธิ พลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปัจจัยตัวแปรคันกลางที
่
่เชื่อมโยง
ความมีชื่อเสียงต่อผลกระทบด้านพฤติ กรรมการเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นภาพร ขันธนภา1 มนตรี พิ ริยะกุล2
เกรียงศักดิ์ ขันธนภา3 และ สุมาลี รามนัฏ4
บทคัดย่อ
ั ย
การวิจยั ครังนี
้ ้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา อิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจจั
ตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชื่อมโยงความมีช่อื เสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (mixed method
research) ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) และวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยการการวิจยั เชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ สิน้ 790 ชุด วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ PLS Graph
3.0 ส�ำหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้างกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ�ำนวน
18 คน
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคา่ เฉลีย่
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ดา้ นวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ �ำ
มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ส่วนตัวแปรคุณค่าตราสถาบันมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความเชือ่ มโยงกับตราสิน
ค้ามีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ส�ำหรับความตัง้ ใจเข้าศึกษามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณา
แยกเป็ นรายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีความยินดีจะแนะน� ำ
1

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะ
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2
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
3
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
4
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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ให้บคุ คลอืน่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด และด้านพฤติกรรมการเลือก
เข้าศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ แยกพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่า
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยทีม่ หาวิทยาลัยมีเงินกองทุนรัฐบาลให้กยู้ มื เพือ่ การ
ศึกษามีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างพบว่าความตัง้ ใจเข้าศึกษา (PI) มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษามากทีส่ ดุ (DE= 0.787) ในขณะทีค่ ณ
ุ ค่า
ตราสถาบันมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษามีคา่ เท่ากับ (IE = 0.661)
และชื่อเสียงของสถาบันมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา มีค่าน้อย
ทีส่ ดุ (IE = 0.139) ซึง่ สอดคล้องกับข้อสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสาํ คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ เป็ นการยืนยันค�ำถามการวิจยั พบว่าข้อสรุปจาก
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความสอดคล้องกับการวิจยั เชิงปริมาณ
ด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านคุณค่าตราสถาบัน ด้านความตัง้ ใจเข้าศึกษาและด้าน
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้ขอ้ ค้นพบทีเ่ ป็นทฤษฎีฐานราก (grounded
theory) คือความตัง้ ใจเข้าศึกษา (purchase intention) ของนักศึกษาได้รบั อิทธิพลจาก
คุณค่าตราสถาบัน (brand equity) โดยการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (services quality) เป็น
ปจั จัยทีเ่ ข้ามาเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสถาบันกับความตัง้ ใจเข้าศึกษา
คําสําคัญ: 1. ชือ่ เสียงสถาบัน. 2. คุณค่าตราสถาบัน. 3. ความตัง้ ใจเข้าศึกษา.
4. พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา.
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Influences of Institutional Brand Equity as Mediator Factors in
Corporate Reputation to the Impact of Behavioral Intention to
Study in Private Higher Education Institutes
Napaporn Khantanapha5 , Montree Piriyakul6 ,
Kriengsak Khantanapha7 , and Sumalee Ramanust8
Abstract
The objective of this research was to investigate the influences of brand
equity as mediators in brand association and corporate reputation affecting
decision behaviors for study intention in private higher education institutes. Both
quantitative and qualitative methods were employed in this study. The quantitative
research was conducted by administering questionnaires to 790 samples.
Collected data was analyzed by mean, standard deviation, and structural equation
model analysis by PLS Graph 3.0 package. The qualitative research was
conducted by an in-depth, semi-structured interview which was administered to
18 first-year, undergraduate students in private higher education institutes.
Results obtained from the quantitative research revealed that the
corporate reputation in private higher education institutes exhibited a mean at a
high level. By analyzing on different domains, it was found that all domains
demonstrated a high level of mean while brand association indicated the highest
mean. For study intention domain, it exhibited a high-level mean while different
domains also had a high level, but the behavior of recommending others to select
the desirable universities was rated the highest. Overall actual purchase of
Thesis Advisor, Associate Professor, Ph.D, at Department of General Administration ,Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand.
6
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selecting the universities had a high-level mean while, with different domains, it
was found a high level in all domains while universities offering government loans
were ranked the highest.
Structural equation model analysis revealed that the purchase intention
(PI) had direct effect DE=0.787 on university selection while brand equity had
indirect effect IE = 0.661 on actual purchase. The corporate reputation
demonstrated indirect effect on actual purchase by the least level IE=0.139, which
corresponded to the hypothesis at a statistical significance of 0.01 level.
The findings from qualitative research confirmed the research questions
that the summary results carried out by the in-depth interview were relevant to
those from the quantitative research on domains of corporate reputation, brand
equity, purchase intention and actual purchase. Moreover, the grounded theory
was associated with students’ purchase intention (PI) caused by a brand equity
while service quality was a changing correlation factor between brand equity and
purchase intention.
Keyword: 1. Corporate reputation 2. Brand equity 3. Purchase intentions
4. Actual purchase
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บทน�ำ

ช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ สร้างศักยภาพ
ของประชากรให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากนโยบายการปฏิรปู
การศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผลการปฏิรปู การศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีการขยายตัว ยกระดับและจัดประเภทสถาบัน
อุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาระบบปิด มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน เป็ นต้น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทแบ่งเบาภาระของมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
การจัดการและบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐรับนักศึกษาได้จำ� นวนจ�ำกัด
ดังนัน้ การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลังการปฏิรปู การศึกษาและการเปิ ด
การค้าเสรี ต้องบริหารจัดการให้มคี วามคล่องตัวเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนต้องพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและงานวิจยั ไปพร้อมกับการวางแผน
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการตลาด จึงจ�ำเป็ นในการสร้างคุณค่าตราสถาบัน
(Temple, 2006: 15-19) การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสถาบัน เป็นสิง่ ทีน่ กั ศึกษา
สามารถรับรูจ้ ากองค์ประกอบต่างๆ สิง่ เหล่านี้ทำ� ให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจคุณค่า
ตราสถาบัน (Aaker and Joachimathater, 2000: 40-48) การสร้างคุณค่าของสถาบันฯ
ให้โดดเด่น มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษเหนือคูแ่ ข่งขัน สร้างความประทับใจของนักศึกษา ศิษย์
เก่า ชุมชนและผูส้ นใจทัวไป
่ ซึง่ ถือเป็นการสร้างสินทรัพย์และเพิม่ คุณค่า ตลอดจนส่งผล
ต่อจ�ำนวนการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาให้มจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ด้วย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การสร้างคุณค่าตราสินค้าและความมีชอ่ื เสียงสถาบัน
อุดมศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปร
คันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การวิจยั ครัง้ นี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ำไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพด้านวิชาการ อาคารสถานที่ คณาจารย์ และภาพลักษณ์สถาบัน รวม
ถึงการจัดการด้านการตลาด ให้โดดเด่นกว่าสถาบันอืน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน
และผลิตก�ำลังคนเพือ่ ตอบสนองความต้องการประเทศ ช่วยให้การด�ำเนินงานสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนให้ประสบความส�ำเร็จได้
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คุณค่าตราสถาบันและความ
ตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยเชือ่ มโยงความมีชอ่ื
เสียงของสถาบันอุดมศึกษา ต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานที่ 2 ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อคุณค่าตรา
สถาบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานที่ 3 ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคุณค่าตราสถาบัน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลส่วนกลับ
สมมติฐานที่ 4 คุณค่าตราสถาบันเป็นตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงชือ่ เสียงสูค่ วาม
ตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานที่ 5 ความตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การทบทวนวรรณกรรม
ั ยตัวแปรคันกลางที
การศึกษา “อิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจจั
่
เ่ ชือ่ มโยง
ความมีช่อื เสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน” ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การค้นคว้าศึกษาและรวบรวมเอกสารเชิงแนวคิดทฤษฎี
และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ประกอบด้วยทฤษฎีการส่ง
สัญญาณ (signaling theory) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (theory of planned behavior
-- TPB) และทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับคุณค่าตราสินค้า (theory of brand equity -- BE)
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากการศึกษาสภาพปจั จุบนั และสภาพปญั หา โดยการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี
แนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั อิทธิพลคุณค่า
ตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียงต่อผลกระทบด้าน
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุปได้ดงั นี้
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H2

Brand Equity - BE
H3

Corporate Reputation
-CR

H1

Purchase Intention
- PI

H5

Actual Purchase
- AP

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากร (population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนปี
ั ้ ท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2557 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำนวน 22 แห่ง มีนกั ศึกษาจ�ำนวนทัง้ สิน้ 61,325 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
การวิจยั เชิงปริมาณในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สุม่ ตัวอย่างแบบ (stratified threestage sampling scheme) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบ (primary sampling unit) ผูว้ จิ ยั จัดกลุ่ม สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล จ�ำนวนทัง้ สิน้ 22 แห่ง ออก
เป็ น 3 กลุม่ คือ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง และ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก
ขัน้ ที่ 2 สุม่ ตัวอย่างแบบ (stratified random sampling) สุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
ได้ตวั แทนจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่มาเป็ นตัวอย่าง จ�ำนวน 3 แห่ง
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญ จากกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางมาเป็ นตัวอย่างจ�ำนวน 3 แห่ง ประกอบ
ด้วย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(สมุทรปราการ)
และมหาวิทยาลัยสยาม และจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กมาเป็ นตัวอย่าง
จ�ำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธนบุร ี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ขัน้ ที่ 3 สุม่ ตัวอย่างแบบ (secondary sampling unit) เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
แบ่งระดับชัน้ อย่างมีสดั ส่วน (proportional stratified sampling) จากกลุม่ ของนักศึกษา
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ทีก่ �ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 790 ตัวอย่าง
การวิจยั เชิงคุณภาพ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จัดกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ มหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่ มหาวิทยาลัย เอกชนขนาดกลาง และมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก และใช้เป็ น
ตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มๆ ละ 3 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 9 แห่งโดยสัมภาษณ์นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1
มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมทัง้ สิน้ 18 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลันธนบุร ี มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5
ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ ว
กับด้านชือ่ เสียงของสถาบัน(corporate reputation--CR) ส่วนที่ 3 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ ว
กับคุณค่าตราสถาบัน (brand equity--BE) ส่วนที่ 4 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับความตัง้ ใจ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (purchase intentions --PI) และส่วนที่ 5 เป็ น
ข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา (Actual purchase--AP)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การวัดความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม
ทีส่ ร้างขึน้ ไปน�ำเสนอให้นกั วิชาการทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน พิจารณาและตรวจ
สอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถามว่าครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจยั และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของส�ำนวนภาษาทีใ่ ช้ โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็น
ว่าข้อค�ำถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยก�ำหนดคะแนนความ
คิดเห็นไว้
2. การวัดความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
(reliability) น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ น
การตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ไปทดลอง (try out) กับกลุ่มประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้
เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนทัง้ สิน้ 30 ชุด เพือ่ ตรวจสอบความเป็ นปรนัยและความ
สมบูรณ์ของข้อค�ำถามและวัดความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมัน่ โดยใช้สมั ประสิทธิ ์แอลฟาของ
Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1974: 16)
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การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้ได้ดำ� เนินการวิธวี จิ ยั แบบผสม (mixed-methods
research) 2 วิธี คือการวิจยั ทีใ่ ช้ทงั ้ การวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) และ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)การวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ การพัฒนามาตร
วัด การแจกแบบสอบถาม การประมวลผลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้าง (structural equation model--SEM) น�ำผลทีไ่ ด้มาอภิปรายสรุป
และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากการวิจยั ทัง้ นี้ ในการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ PLS Graph 3.0 (Chin, 2001: online) การศึกษาครัง้ นี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปร (multivariate analysis) โดยวิเคราะห์ตวั แบบสมการ
โครงสร้าง(SEM) ผูว้ จิ ยั เลือกขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 790 ตัวอย่าง ของ (Nunnally,
1978)
การวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) จากข้อค�ำถามปลายเปิดแบบกึง่ โครงสร้าง (semi-structure
in-depth interview) เพือ่ ค้นหาความสัมพันธ์ของชือ่ เสียของสถาบัน คุณค่าตราสถาบัน
ความตัง้ ใจเข้าศึกษาต่อและพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)
(Creswell, 2008: 226; Jonsen and Jehn, 2009: 123-150) น�ำผลทีไ่ ด้มาอภิปรายผล
สรุป และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน จ�ำนวน 9 แห่งโดยสัมภาษณ์สถาบันละ 2 คน รวมทัง้ สิน้ 18
คน
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของ
่
ั
ผูต้ อบแบบสอบถามและการวิเคราะห์เกีย่ วกับความคิดเห็นของปจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ พฤติก รรมการเลือ กเข้า ศึก ษาในสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน โดยการแปลผล
แบบสอบถามส่วนนี้ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีเกณฑ์คะแนนตามวิธกี าร
ค�ำนวณ ใช้สตู รการค�ำนวณความกว้างของอันตรภาคชัน้ ของ (Best, 1981)
ด้านข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าผูช้ าย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 62.09 มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 20-22 ปี ส่วน
ใหญ่จะเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.61
มีเกรดเฉลีย่ สะสมอยูร่ ะหว่าง 2.51-3.00 อาชีพของครอบครัว หรือผูท้ ใ่ี ห้การอุปการะ
ทางการเงินเป็ นผูร้ บั จ้างทัวไปมากที
่
ส่ ุด มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001195
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20,000 บาท ครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 3 คน สถานภาพของบิดามารดา สมรส
และอยูด่ ว้ ยกัน และมีภมู ลิ ำ� เนาทีอ่ าศัยอยูใ่ นภาคกลาง
ด้านการศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ ม
โยงความมีชอ่ื เสียงต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีจำ� นวนตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ ชือ่ เสียงของสถาบัน คุณค่าตราสถาบัน
ความตัง้ ใจเข้าศึกษา และพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง
1 ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวชีว้ ดั องค์ประกอบของอิทธิพลคุณค่าตราสถาบัน
ั ยตัวแปรคันกลางที
ในฐานะปจจั
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียงต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
ตัวแปร
1. ชือ่ เสียงของสถาบัน (Corporate Reputation--CR)
2. คุณค่าตราสถาบัน (Brand Equity--BE)
3. ความตัง้ ใจเข้าศึกษา (Purchase Intentions--PI)
4. พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา (Actual Purchase--AP)

x̅
3.76
3.76
3.78
3.70

C.V.
0.60
0.65
0.79
0.68

C.V. แปลผล
0.16
มาก
0.17
มาก
0.21
มาก
0.18
มาก

1. ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ค่าเฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับมาก
หากพิจารณารายด้าน พบว่าชือ่ เสียงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมาก ด้านวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ �ำมีคา่ เฉลีย่ รวมสูงสุด เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถเอือ้ ต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
2. คุณค่าตราสถาบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีค่าเฉลีย่ สูงสุด
เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยความสามารถใน
การจดจ�ำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
3. ความตัง้ ใจเข้าศึกษามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีความ
ยินดีทจ่ี ะแนะน�ำบุคคลอืน่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด
4. ด้านพฤติกรรมการเลือกศึกษา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ แยกพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น มหาวิทยาลัยมีเงินกองทุนรัฐบาล
ให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
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ผลการวิ เคราะห์เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 หมายความว่าชือ่ เสียง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
สมมติฐานที่ 2 ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อคุณค่าตรา
สถาบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 หมายความว่า
ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีอทิ ธิพลต่อคุณค่าตราสถาบันของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานที่ 3 ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและคุณค่าตราสถาบัน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลส่วนกลับผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
หมายความว่า ชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและคุณค่าตราสถาบันของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลส่วนกลับ
สมมติฐานที่ 4 คุณค่าตราสถาบันเป็นตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงชือ่ เสียงสูค่ วาม
ตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 หมายความว่า
คุณค่าตราสถาบันเป็ นตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงชือ่ เสียงสูค่ วามตัง้ ใจเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานที่ 5 ความตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบ
ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
หมายความว่า ความตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิ เคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
งานวิจยั ครัง้ นี้วเิ คราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างในภาพรวม เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิความถดถอยอิ
ทธิพลทางตรงและทางอ้อมทีส่ ง่ ผลต่อ
์
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการทดสอบสมมติฐานได้
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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อิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียง

นภาพร ขันธนภา และคณะ

ภาพที ่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้าง

จากภาพ 2 หากท�ำการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการ
โครงสร้างเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรนัน้ ผลการวิจยั ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง พบว่า ความตัง้ ใจเข้าศึกษา (PI) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเลือกเข้า
ศึกษามีคา่ เท่ากับ 0.787 โดยทีค่ ณ
ุ ค่าตราสถาบัน (BE) มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเลือกเข้าศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.661 และชื่อเสียงของสถาบันมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา มีคา่ เท่ากับ 0.139 คุณค่าตราสถาบัน (BE) มีอทิ ธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.159 และมีอทิ ธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.840 ต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษา (PI)
และชือ่ เสียงของสถาบัน (CR )อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.017 และอิทธิทางอ้อมเท่ากับ
0.177 ต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา (AP ) และคุณค่าตราสถาบันมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อชือ่ เสียงของสถาบัน (CR) เท่ากับ 0.991 ซึง่ มีคา่ สูงมาก (Chin ,1998) อิทธิพลทาง
ตรงและทางอ้อมทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
สรุปและอภิ ปรายผล
องค์ประกอบด้านชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า มีตวั แปร
แฝง 6 ตัวแปร น�ำมาอธิบายองค์ประกอบของชื่อเสียงของสถาบัน มีค่า R Squares
เท่ากับ 1.000 ผลวิจยั พบว่า ตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 มีอทิ ธิพลต่อชือ่ เสียงของสถาบัน มี
ค่า 0.181, 0.207, 0.191, 0.206, 0.181 และ 0.190 ตามล�ำดับ ชือ่ เสียงของสถาบันมี
อิทธิพลทางตรง ต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษา มีคา่ เท่ากับ 0.160** ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทาง
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สถิตทิ ่ี 0.01 และคุณค่าตราสถาบันมีคา่ เท่ากับ 0.991*** ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี
0.001
จากองค์ประกอบของชือ่ เสียงของสถาบันทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ความน่าสนใจ
หรือประเด็นทีน่ ่าดึงดูดใจ 2. หลักสูตรการเรียนการสอน 3. วิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ �ำ 4.
ผลประกอบการ หรือผลการด�ำเนินงาน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 6. สิง่ แวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาและคุณค่าตราสถาบัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fombrun, et al. (2000: 241-255); Van Riel and Berens,
(2004: 161-178); Puncheva-Michelotti and Michelotti (2010: 249-274); Einwiller,
et al. (2010: 299) รุง่ นภา พิตรปรีชา (2554) ได้พจิ ารณาคุณลักษณะ 6 ประเภทหลัก
เพือ่ ใช้วดั ชือ่ เสียงขององค์กร ได้แก่ 1. ความน่าสนใจ หรือประเด็นทีน่ ่าดึงดูดใจเป็ นการ
ได้รบั การชื่นชมและการยอมรับจากสาธารณชน 2. สินค้าและบริการเป็ นการรับรูถ้ งึ
คุณภาพ นวัตกรรม คุณค่า ความน่าเชือ่ ถือของสินค้าและบริการ 3. วิสยั ทัศน์และภาวะ
ผูน้ �ำ แสดงถึงวิสยั ทัศน์ทช่ี ดั เจนและความเป็ นผูน้ �ำทีด่ รี วมถึงการบริหารจัดการ 4. ผล
ประกอบการหรือผลการด�ำเนินงาน เป็ นการรับรูต้ ่อสถานประกอบการถึงการแสวงหา
โอกาสในการท�ำก�ำไรและการบริหารความเสีย่ งของกิจการ 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม เป็ นการรับรูต้ ่อสถานประกอบการในการเป็ นหน่ วยงานทีด่ ขี องสังคม
การให้ความร่วมมือในด้านความช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อม 6. สภาพแวดล้อมของ
สถานประกอบการ เป็ นการรับรูถ้ งึ วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการดูแลจัดการสถานที่
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของชือ่ เสียงของสถาบันด้านวิสยั ทัศน์และภาวะ
ผูน้ �ำมีคา่ เฉลีย่ รวมสูงสุด แสดงว่าวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ �ำของผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ส่งผลอย่างมากต่อชือ่ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะปจั จุบนั สถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงเพือ่ ความอยูร่ อดท�ำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ
ต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน เช่นยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพเพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับจากสังคมและองค์กรต่างๆ รวมทัง้ การสร้างชือ่
เสียงและคุณค่าตราสถาบันเพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั นักศึกษาและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
(stakeholders) ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนา
คุณภาพเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา วิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ � ำของผูบ้ ริหารสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีความส�ำคัญมาก โดยผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเป็นผูน้ �ำ
ทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะจัดการเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์และสภาพ
สังคมทีก่ ดดันและจ�ำเป็ นต้องก�ำหนดวิสยั ทัศน์ขน้ึ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางในอนาคต เพราะ
หากขาดวิสยั ทัศน์จะไม่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั สถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนต้องพัฒนาตนเองในการบริหารทัง้ แบบเชิงรับและแบบเชิงรุกกล้าคิด
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กล้าท�ำในสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วโดยการรับฟงั ความคิดเห็นจากผูป้ กครองและผูท้ ่ี
ั
เกีย่ วข้องให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา รักษาภูมปิ ญญาชาวบ้
าน มีความ
กระตือรือร้น ติดตามเรียนรูแ้ ละสามารถเข้าใจสถานการณ์และทิศทางการศึกษาใน
อนาคตเพือ่ น�ำมาพัฒนาสถานศึกษา การมีภาวะผูน้ �ำในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์รว่ มกันกับ
บุคลากรและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา หรือทบทวนวิสยั ทัศน์เพื่อปรับให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางความส�ำเร็จทีต่ อ้ งการ 4 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพ
ผูเ้ รียน 2. ด้านการเรียนการสอน 3. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 4. ด้านการพัฒนา
ชุมชนสูก่ ารเรียนรู้ ย่อมน�ำไปสูก่ ารมีชอ่ื เสียงของสถาบัน
องค์ประกอบของคุณค่าตราสถาบัน พบว่า มีตวั แปรแฝง 4 ตัวแปร ทัง้ นี้
ตัวแปรแฝงอันดับ 1 ด้านคุณค่าตราสถาบันทางด้านการรับรูถ้ งึ ตราสถาบัน ประกอบ
ด้วยตัวชีว้ ดั 6 ตัวแปร ด้านการรับรูถ้ งึ คุณภาพ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 5 ตัวแปร ด้าน
ความเชือ่ มโยงกับตราสินค้า ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 5 ตัวแปร และด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 9 ตัวแปร อธิบายองค์ประกอบของคุณค่าตราสถาบันมีคา่
R Squares เท่ากับ 0.995 แสดงว่าการก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของคุณค่าตรา
สถาบัน ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 มีอทิ ธิพลต่อคุณค่าตราสถาบันเท่ากับ
0.189, 0.242, 0.248, 0.362 ตามล�ำดับ คุณค่าตราสถาบันมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
ตัง้ ใจเข้าศึกษามีคา่ 0.681*** ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001 และมีอทิ ธิพลส่วนกลับ
ต่อชือ่ เสียงของสถาบันมีคา่ เท่ากับ 0.025** ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
เนื่องจากองค์ประกอบด้านคุณค่าตราสถาบันทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการรับ
รูถ้ งึ ตราสถาบัน 2. ด้านการรับรูถ้ งึ คุณภาพ 3. ด้านความเชือ่ มโยงกับตราสินค้า และ 4.
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันส่งผลต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Keller (1993, 1998) พบว่า คุณค่าตราสินค้าเกิดจากผลทางการตลาดทีโ่ ดดเด่นของ
ตราสินค้าในแง่ของความรูส้ กึ ของลูกค้า พนักงานของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้า การรับรูถ้ งึ ตราสินค้าและภาพลักษณ์
Aaker (1991, 1996) น�ำเสนอตัวแบบคุณค่าตราสินค้าเป็นผลจาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การรับรูถ้ งึ ตราสินค้า (brand awareness) คือการทีผ่ บู้ ริโภคสามารถระลึกถึงหรือ
จดจ�ำตราสินค้าได้ 2. ความเชือ่ มโยงตราสินค้า (brand association) คือทุกสิง่ ทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับความทรงจ�ำของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ตราสินค้ารวมทัง้ ประโยชน์และทัศนคติในใจของ
ผูบ้ ริโภค 3. การรับรูถ้ งึ คุณภาพ (perceived quality) พิจารณาข้อดีของสินค้าโดยการ
รับรูถ้ งึ คุณภาพเกิดจากประสบการณ์โดยรวมทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อการบริการของบริษทั 4.
ความภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) เป็ นความผูกพันทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อตราสินค้า 5.
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ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ (other proprietary) อยูใ่ นลักษณะของสิทธิบตั รเครือ่ งหมายการค้าและ
ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์จากทัง้ 5 องค์ประกอบ การวัดคุณค่าตราสินค้า พบว่า
การศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่นยิ มใช้ 4 องค์ประกอบแรก ส่วนองค์ประกอบที่ 5 ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ
ถูกมองว่าไม่มคี วามต่อเนื่องกับการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค (Barwise, 1993: 93)
ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตัวแปร
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้าส่งผลต่อคุณค่าตราสถาบันเพราะจากความหมายของความเชือ่ มโยงกับตราสิน
ค้าทีว่ า่ คือทุกๆ สิง่ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงสิง่ ต่างๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจ�ำของผู้
บริโภค การทีผ่ บู้ ริโภคมีความเชือ่ มโยงกับตราสินค้าจะช่วยสร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้า
ได้ โดยการดึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตราสินค้า ออกจากความทรงจ�ำ และช่วยสร้างความแตก
ต่างของตราสินค้า ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีเหตุผลในการซือ้ สินค้า นอกจากนี้ ยังเป็ นการสร้าง
และรักษาตราสินค้าให้เป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แล้ว คุณค่าตราของสถาบันมีความส�ำคัญเพราะคุณค่าตราสถาบันเป็ นผลกระทบทีเ่ กิด
จากลักษณะเฉพาะตัวทีถ่ ูกน�ำเข้าไปในสถาบันฯ ท�ำให้เกิดคุณค่าเพิม่ ในสายตาของ
นักศึกษาและผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา ซึ่งความเชื่อมโยงกับตรา
สถาบัน ประกอบด้วยการรับรูถ้ งึ คุณภาพโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คุณ
ประโยชน์ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า การมีคณาจารย์ทม่ี คี ณ
ุ วุฒสิ งู เช่น จบปริญญา
เอก การด�ำรงต�ำแหน่ งทางวิชาการ เช่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และการมีความรู้ ความสามารถเป็นทีย่ อมรับ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เป็นต้น
แบบของสังคม ตลอดจนการมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการศึกษาย่อมน�ำไปสูก่ ารตัดสิน
ใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
องค์ประกอบด้านความตัง้ ใจเข้าศึกษา มีตวั แปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร จาก
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความตัง้ ใจซือ้ พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ มีตวั แปรมาตรวัดเพือ่ วัด
ความตัง้ ใจซื้อ มีขอ้ ค�ำถามทีเ่ หมือนกัน อยู่ 4 ข้อค�ำถาม ได้แก่ 1. เต็มใจทีจ่ ะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ 2. จะพิจารณาซือ้ ผลิตภัณฑ์ 3. ยินดีทจ่ี ะแนะน�ำให้บคุ คลอืน่ ๆ ซือ้ ผลิตภัณฑ์
และ 4. ยินดีทจ่ี ะซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chang and
Chen, 2008: 2927-2944; Buil and Martinez, 2013: 62-74; Schivinski and Dabrowski,
2013: 1-24) สามารถน�ำมาอธิบายความตัง้ ใจเข้าศึกษามีคา่ R Squares เท่ากับ 0.681
ซึง่ แสดงว่าการก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 2 ของความตัง้ ใจเข้าศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษา พบว่า ตัวแปรแฝงอันดับที่ 2 ความตัง้ ใจเข้าศึกษาทีม่ ี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษามีคา่ เท่ากับ 0.787** ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.01
เนื่องจากความตัง้ ใจเข้าศึกษามีตวั แปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจซือ้ Boulding et al., (1993: 7-27) พบว่า การให้
บริการทีม่ คี ุณภาพ ความตัง้ ใจซือ้ ซ�้ำและยินดีแนะน� ำให้ผอู้ ่นื ซือ้ สินค้า หรือบริการนัน้
โดยมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก Moven and Minor (1998) กล่าวว่า ความตัง้ ใจซือ้ มี
ความ สัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค เนื่องจากก่อนทีผ่ บู้ ริโภคจะ
แสดงพฤติกรรมการซือ้ ผูบ้ ริโภคจะมีความตัง้ ใจซือ้ หรือแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนัน้ ออก
มาก่อน
สืบเนื่องจากผลการวิจยั ที่ พบว่า ความตัง้ ใจเข้าศึกษานัน้ ตัวแปรด้านมีความ
ยินดีแนะน� ำให้บุคคลอื่นเข้าศึกษา ส่งผลอย่างมากต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษาเพราะจาก
ความหมายของความตัง้ ใจเข้าศึกษาที่ หมายถึง กระบวนการทีเ่ ป็นเหตุผลทางจิตใจของ
นักศึกษาทีม่ กี ารวางแผนเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากคุณค่าตราสถาบันของมหาวิทยาลัย
และความมีชอ่ื เสียงเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
เข้าศึกษาต่อในอนาคตนัน้ โดยการตัง้ ค�ำถามเพือ่ วัดความตัง้ ใจเข้าศึกษาโดยเริม่ จาก
ค�ำถามทีว่ า่ นักศึกษาเต็มใจทีจ่ ะเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้หรือไม่ หาก
ค�ำตอบ คือมีความเต็มใจ จะน�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามต่อไป คือนักศึกษาจะพิจารณาความ
ตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้
องค์ประกอบด้านพฤติ กรรมการเลือกเข้าศึกษา มีตวั แปรสังเกตได้ 8
ตัวแปรร่วมกัน สามารถน�ำมาอธิบายพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษามีค่า R Squares
เท่ากับ 0.681 ซึง่ แสดงว่าการก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 2 พฤติกรรมการเลือกเข้า
ศึกษา จากผลการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการก�ำหนดทีถ่ ูกต้องผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั Dennard (2000) ท�ำการศึกษาถึงอิทธิพลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อทีเ่ ชือ่ มโยงกับความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยส�ำรวจถึงด้านทัศนคติ
และพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเลือกมหาวิทยาลัยทีต่ นเองต้องการ พบว่า องค์
ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วยการยอมรับส่วน
บุคคล ความเป็ นทีย่ อมรับทางสังคม ความเชือ่ มันในสถาบั
่
น การกระตุน้ และความคาด
หวังของครอบครัว ส่วนผลส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของสถาบัน
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ภาพลักษณ์ทม่ี ตี ่อสถาบัน และกฎระเบียบของสถาบัน
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สืบเนื่องจากผลการวิจยั ที่ พบว่า พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษานัน้ ตัวแปรด้าน
มหาวิทยาลัยมีกองทุนรัฐบาลให้กูย้ มื เพือ่ การศึกษามีค่าเฉลีย่ สูงสุด ย่อมแสดงให้เห็น
ว่าการทีม่ หาวิทยาลัยมีกองทุนรัฐบาลให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรม
การเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนัน้ การทีม่ หาวิทยาลัยมีกองทุนรัฐบาล
ให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ย่อมท�ำให้นกั ศึกษามีความมันใจว่
่ าตนสามารถช�ำระค่าใช้จา่ ยใน
การศึกษาได้จนจบหลักสูตรและได้รบั ปริญญา เมื่อหางานท�ำได้จะได้มรี ายได้มาผ่อน
ช�ำระเงินทีไ่ ด้กยู้ มื จากกองทุนเพือ่ การศึกษาของรัฐบาลด้วยความเชือ่ มันว่
่ ากองทุนเพือ่
การศึกษาของรัฐบาลนัน้ จะไม่มเี งือ่ นไขทีผ่ กู มัดและเป็นภาระหนักเกินกว่าทีจ่ ะรับได้ จึง
ส่งผลให้นกั ศึกษาตัดสินใจทีจ่ ะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนัน้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งการจัดการ
จากผลการศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสถาบัน ในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
่
เชื่อมโยงความมีช่อื เสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถน� ำ ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการแข่งขันให้กบั
สถาบัน อุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนในสภาพปจั จุบนั โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผูบ้ ริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรน� ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณานโยบายและมาตรการ ในการชักจูงนักศึกษาใหม่ให้ตดั สินใจเข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนัน้ เป็นต้นว่า เมือ่ พบว่าผูเ้ ข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
หญิงก็ควรก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการชักจูงนักศึกษาหญิงให้เข้ามาศึกษาต่อ
โดยอาจเพิม่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเป็นต้นว่า ห้องน�้ำหญิง หอพักหญิง หรือแม้แต่เครือ่ ง
แบบนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับเพศสภาพทีเ่ ป็ นสตรี ฯลฯ หรือเมือ่ พิจารณาในเรือ่ งผูท้ ใ่ี ห้
อุปการะทางการเงินทีเ่ ป็ นผูร้ บั จ้างทัวไปมากที
่
ส่ ุด มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
10,001-20,000 บาท ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจก�ำหนดนโยบายและ
มาตรการเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาในลักษณะทีเ่ ป็ นการเสริมช่วยให้ผปู้ กครองที่
เป็ นผูอ้ ุปการะทางการเงิน ตัดสินใจให้นกั ศึกษาผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ได้งา่ ยขึน้ เช่น การยินยอมให้มกี ารผ่อนช�ำระค่าเล่าเรียนใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และปราศจากจากค่าปรับ การจัดหางานพิเศษนอกเวลาเข้าชัน้
เรียนทัง้ งานในและนอกสถาบันการศึกษาให้นักศึกษาท�ำเพื่อมีรายได้ตอบแทน การ
อ�ำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาได้รบั อนุ มตั เิ งินจากกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาของ
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รัฐบาล ฯลฯ และนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่มภี มู ลิ ำ� เนา
อยูใ่ นภาคกลาง ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจต้องพิจารณาสาเหตุวา่ เป็นเพราะ
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ แี หล่งทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นักศึกษาทีเ่ ข้ามาศึกษาจึงเป็ น ผูม้ ภี มู ลิ ำ� เนาส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคกลางเพราะ
มีความสะดวกในด้านการเดินทางและโอกาสในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของสถาบัน ดัง
นัน้ เป็ นไปได้หรือไม่วา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะสามารถเพิม่ จ�ำนวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
มาศึกษาจากผูท้ ม่ี ภี มู ลิ ำ� เนานอกเขตภาคกลาง โดยการก�ำหนดนโยบาย และมาตรการ
ทีเ่ หมาะสมในการชักจูงผูท้ ม่ี ภี ูมลิ �ำเนานอกเขตภาคกลาง ให้เข้ามาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งนัน้
2. ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้อย่าง
ชัดเจนสามารถยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มีความเป็ น
ผูน้ �ำ เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการบริหารจัดการทีด่ ี เป็ นผูท้ ม่ี ชี อ่ื เสียงและเป็ นทีย่ อมรับ
จากสังคม
3. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องสร้างชื่อของมหาวิทยาลัยให้
สามารถจดจ�ำได้ เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถืออันจะส่งผลต่อทัศนคติทางบวกต่อผูเ้ รียน
4. ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรก�ำหนดนโยบายทีจ่ ะท�ำให้เกิดความ
ตัง้ ใจเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนโดยอาจใช้การจัดการประชาสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงและทาง
อ้อมโดยผ่านทางสือ่ สารมวลชน หรือการบอกต่อ สือ่ เครือข่าย ทางสังคม (social media)
ฯลฯ
5. ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และจัดการ
อ�ำนวยความสะดวกให้นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ งินจากกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษาของ
รัฐบาล
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากผลการศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
่
เชื่อมโยงความมีช่อื เสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการศึกษา พบว่า ความมีชอ่ื เสียงของสถาบัน คุณค่าตรา
สถาบัน มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจเข้าศึกษา และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
อย่างไร ก็ตามผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะให้ผทู้ ส่ี นใจควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นดังต่อ
ไปนี้
1. ควรน�ำไปศึกษากับสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันการศึกษาระดับอืน่
ทีน่ อกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ทัง้ นี้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
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บริบททีแ่ ตกต่างไปจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบัน การศึกษาระดับอืน่ ๆ เพือ่
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ควรน�ำทฤษฎีฐานรากทีไ่ ด้จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ไปพิสจู น์ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล




205



อิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียง

นภาพร ขันธนภา และคณะ

References
Pitpreecha, R. (2011). Factors affects Thai Business Reputation (ตัวชี้วดั
ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย). Bangkok: Faculty of
Communication Arts, Chulalongkorn University.
Aaker, D. A. (1991). Managing brand Equity: capitalizing on the value of a
brand name. New York: Free Press.
________. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
Aaker, D. A. and Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. New York:
The Free Press. [Online]. Retrieved April 10, 2015 from http://search.
proquest.com/docview/227013838?accountid=44787
Barwise, P. (1993). Brand Equity: snark or boojum?. International Journal
of Research in Marketing, 10(1): 93.
Best, J. W. (1981). Research in Education (4th ed). Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., and Zeithaml, V. (1993). A dynamic
process model of service quality: form expectations to behavioral
intentions, Journal of Marketing Research, 30: 7-27.
Buil, I., Martínez, E., and de Chernatony, L. (2013). The Influence of Brand
Equity on Consume Responses.The Journal of Consumer
Marketing, 30(1): 62-74. [Online]. Retrieved f April 20, 2015 from
doi:http://dx.doi.org/10.1108/07363761311290849
Chang, H. H. and Chen, S. W. (2008). The Impact of Customer Interface
Quality, Satisfaction and Switching Costs on E–Loyalty: internet
experience as a moderator. Computers in Human Behavior, 24(6),
2927-2944.
Chin, W. W. (2001). PLS Graph User’s Guide Version 3.0. [Online].
Retrieved March 15, 2013, from http://www.pubinfo.vcu.edu/carma/
Docume
________. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation
modeling. MIS Quarterly, 22(1), p. 12.

206

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

Creswell, J. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and
Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle
River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
Cronbach, L. J. (1974). Essentials of psychology testing. New York: Harper
and Row
Dennard, E. A. (2000). The influence of Psychosocial Factors on College
Choice and Subsequent Student Satisfaction with College
Experiences. Texas, United States.
Einwiller, S. A., Carroll, C. E., and Korn, K. (2010). Under What Conditions
do the News Media Influence Corporate Reputation? The Roles of
Media Dependency and Need for orientation. Corporate Reputation
Review, 12(4): 299.
Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., and Sever, J. M. (2000). The Reputation
Quotient SM: A Multi-Stakeholder Measure of Corporate Reputation.
The Journal of Brand management, 7(4): 241-255.
Jonsen, K., and Jehn, K. A. (2009). Using triangulation to validate themes in
qualitative studies. Qualitative Research in Organizations and
Management, 4(2), 123-150. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/
17465640910978391
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing CustomerBased Brand Equity. The Journal of Marketing, 57(1): 1-22.
______. (1998). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Moven, J. C. and Minor, M. (1998). Consumer Behavior. Upper Saddle
River. NJ: Prentice-Hall.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New York:
McGraw-Hill
Puncheva-Michelotti, P. and Michelotti, M. (2010). The Role of the
Stakeholder Perspective in Measuring Corporate Reputation.
Marketing Intelligence & Planning, 28(3): 249-274. [Online].
Retrieved March 15, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/
02634501011041417.
207

อิทธิพลคุณค่าตราสถาบันในฐานะปจั จัยตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชือ่ มโยงความมีชอ่ื เสียง

นภาพร ขันธนภา และคณะ

Schivinski, B. and Dabrowski, D. (2013). The Impact of Brand Communication
on Brand Equity Dimensions and Brand Purchase Intention through
Face Book. GUT FME Working Paper Series A. Gdansk (Poland):
Gdansk University of Technology. Faculty of Management and
Economics, 4: 1-24.
Temple, P. (2006). Branding Higher Education: Illusion or Reality?
Perspective: Policy &Practice in Higher Education, 10: 15-19.
Van Riel, C. B. M. and Berens, G. (2004). Corporate Associations is 		
The Academic Literature: Three Main Streams of Thought in The
Reputation Measurement Literature. Corporate Reputation Review,
7(2): 161-178. [Online]. Retrieved March 15, 2014, from http://www.
ebsco.com.

208

