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ผลกระทบของนวัตกรรมบริ การต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในบริ บทอุดมศึกษา
สมฤทัย นํ้าทิพย์1 อรพรรณ คงมาลัย2* และ อัญณิฐา ดิษฐานนท์2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสนอแนวทางการพัฒนาประเด็นเชิงกลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรม
บริการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของสถาบันการศึกษา งานวิจยั นี้
เป็ น งานวิจ ัย เชิง ปริม าณ โดยระเบีย บวิธีวิจ ัย ประกอบด้ว ยการทบทวนวรรณกรรม และการศึก ษาเชิง ประจัก ษ์
ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 5 มหาวิทยาลัยชัน้ นํา และได้รบั แบบสอบถามกลับมา และมีความ
สมบูรณ์ รวมทัง้ สิน้ 302 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 78.03 ของแบบสอบถามทัง้ หมด ทัง้ นี้ ใช้เทคนิคTการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้าน
นวัตกรรมบริการ และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อสถาบันมีอทิ ธิพลเชิงบวก โดยมีค่านํ้ าหนักสัมพันธ์ เท่ากับ
0.625*** ซึง่ สามารถอธิบายถึงผลกระทบของนวัตกรรมบริการทีม่ ตี ่อความพึงพอใจของนักศึกษาได้ ร้อยละ 39 (R2 =
.39) ปจั จัยด้านนวัตกรรมบริการส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ประกอบด้วย นวัตกรรมองค์กรทางสังคม
นวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริการนักศึกษา นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และ นวัตกรรม
เครือข่ายงานวิจยั ตามลําดับ ดังนัน้ สถาบันการศึกษาควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเด็นเชิงกลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมบริการเพื่อนําไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา
คําสําคัญ: ผลกระทบนวัตกรรมบริการ, ความพึงพอใจของนักศึกษา, อุดมศึกษา
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The Impact of Service Innovation on Student Satisfaction in the Higher
Education Context
Somruthai Namtip1 Orapan Khongmalai2* and Anyanitha Distanont2
Abstract
The purpose of this research aimed to study the impact of service innovation on student satisfaction in the
context of higher education in major of technology and innovation and to propose guideline for develop the
strategic issues in service innovation in order to enhance in effectiveness and competitiveness in higher
education. This research is conducted in the quantitative manner. The methodology consists of literature and
empirical studies. The data used in this research was derived from questionnaire survey conducted with
postgraduate students studying of technology and innovation faculty of top five Universities. A total of 302
responses were received (78.03 percent). The collected data was analyzed by using exploratory factor
analysis and structure equation modeling analysis. The findings indicate that the relationship between service
innovation and the student is satisfaction to university is positively influenced by Beta amount 0.625, which is
able to explain the impact of service innovation on the student’s satisfaction amounting to 39 percent (R2 =
.39). The sequences of service innovation are composed social - organisational innovation, curriculum
innovation, student care innovation, business model innovation, technology innovation and research network
innovation. Therefore, the institutes should focus on develop strategic issues in service innovation in order to
enhance effective and competitive advantage of higher education.
Keywords: Impact of Service Innovation, Student Satisfaction, Higher Education
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1. บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
ในระยะทีผ่ ่านมาอุตสาหกรรมการศึกษามีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
การเปิ ดให้บริการอย่ างหลากหลาย ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งเป็ นผลดีต่อนักศึกษา กล่าวคือ นักศึกษา
สามารถพิจารณาเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการได้
มากขึ้น อย่ า งไรก็ ต าม ในมุ ม ของสถาบัน การศึ ก ษา
สถานการณ์ ด ั ง กล่ า วนั บ เป็ นความท้ า ทายและเป็ น
แรงผลักดันให้สถาบันการศึกษาจําเป็ นต้องหากลยุทธ์ใน
การสร้างความโดดเด่ นของหลักสูตรและการให้บริการ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะความเป็ นผูน้ ํ าใน
อุตสาหกรรม [1-3]
ท่ามกลางแนวโน้มการแข่งขันที่เพิม่ สูงขึน้ ความโดด
เด่นของหลักสูตรจึงไม่ใช่ขดี ความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบันการศึกษาอีกต่ อไป ในป จั จุ บ ันนวัตกรรม
บริการ (service innovation) ได้กลายมาเป็ นกลไกหลักใน
การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจ
แก่นกั ศึกษา
นวัตกรรมบริการเป็ นแนวคิดทีม่ ุ่งพัฒนาความพร้อมใน
การให้บริการของสถาบันการศึกษาในลักษณะองค์รวม
โดยมี นั ก ศึ ก ษาในฐานะผู้ ร ั บ บริ ก ารเป็ นศู น ย์ ก ลาง
นวัตกรรมบริการจะช่วยสนับสนุ นการสร้างสรรค์ระบบการ
ให้ บ ริ ก ารในมิ ติ ใ หม่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นการกํ า หนดลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย การปรับโมเดลการดําเนินธุรกิจ และการ
เสริมสร้างความเป็ นเลิศในคุณภาพการบริการทีค่ รบวงจร
อาทิ รูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ค วามเชี่ ย วชาญของ
คณาจารย์ และความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
สนับสนุ น รวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อ
เป็ นช่องทางการสร้างปฏิสมั พันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
ระยะยาวเป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะเข้ า มาศึ ก ษารวมทัง้ เติ ม เต็ ม และ
ตอบสนองความคาดคาดหวังแก่นกั ศึกษาปจั จุบนั [4]
ในบริบทประเทศไทย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
แนวโน้มการแข่งขันเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน โดยเฉพาะหลักสูตร
ด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีการเปิ ด
ให้ บ ริ ก ารทั ง้ ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น้ น วิ จ ั ย (research
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university) และมหาวิทยาลัยที่เน้ นการสอน (teaching
university)
ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษาได้มคี วามพยายามในการที่
จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างอัตลักษณ์ ให้ก ับ
หลักสูตร แนวคิดของนวัตกรรมบริการได้ถูกนํามาปรับใช้
ในหลายด้าน อาทิ การปรับปรุ งหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงในระดับนานาชาติ และการให้ความสําคัญกับ
การนํ าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนเป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม
จํานวนนักศึกษาของแต่ ละสถาบันการศึกษากลับไม่ได้มี
จํานวนเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม จํานวนนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีจาํ นวนลดลงอย่างต่อเนื่อง
คําถามสําคัญที่เกิดขึน้ ในการให้บริการทางการศึกษา
คือ ปจั จัยใดของนวัตกรรมบริการที่ส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ทัง้ นี้ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับดัชนีความพึงพอใจของ
นักศึกษา ได้รบั ความสนใจในแวดวงวิชาการมาระยะหนึ่ง
แล้ว [3], [5], [6] อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาผลกระทบ
ของนวัตกรรมบริการต่ อความพึงพอใจของนักศึกษาใน
อดีตยังมีไม่มากนัก
2. วัตถุประสงค์
การวิจ ัยครัง้ นี้ ผู้วิจ ัยจึงมุ่ งที่จ ะศึกษาบทบาทของ
นวัตกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา
โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่ อ
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประเด็นเชิง
กลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมบริการ ของสถาบันอุดมศึกษา
3. วิ ธีการวิ จยั
3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้ดาํ เนินการ ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยง สกัด
ประเด็นสําคัญ และ สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญในรูปแบบการ
สัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์
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ั ยทางทฤษฎีและปจจั
ั ยในเชิงปฏิบตั ขิ ององค์กร
ระหว่างปจจั
กรณีศกึ ษา สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้รปู ที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทีม่ า: ปรับปรุงจาก [4]
3.2 ตัวแปรและสมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษา
3.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปจั จัยด้านนวัตกรรม
บริการ (Service Innovation) ซึ่งประกอบด้วย (1)
นวัตกรรมเทคโนโลยี (2) นวัตกรรมองค์กรทางสังคม (3)
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และ (4) นวัตกรรมความต้องการ
3.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปจั จัยด้านความพึง
พอใจของนักศึกษา (Student Satisfaction)
3.1.3 สมมุติฐานในการวิจยั ได้แก่ ปจั จัยด้าน
นวัตกรรมบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
3.3 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษา
ที่กําลังศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ
บัณฑิตศึกษา ใน 5 มหาวิทยาลัยชัน้ นํ า (โดยเลือกจาก
QS Ranking ในสาขา Engineering and Technology
ปี ค.ศ.2012)
การสุม่ ตัวอย่างใช้แบบการสุม่ แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และกําหนดตัวอย่างของกลุ่มประชากร ด้วย
การกํ า หนดขนาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ หลั ก การ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) คือ กลุ่มตัวอย่างขึน้ ตํ่าทีเ่ หมาะสมต้อง
มากกว่า 200 ตัวอย่าง [7-12]
3.4 เครือ่ งมือในการวิจยั
3.4.1 การกําหนดปจั จัยเพื่อเตรียมความพร้อม
โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จาก 2 แหล่ง: การ
ทบทวนวรรณกรรมและ การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
การทบทวนวรรณกรรม: ดํ าเนิ นการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อกําหนดปจั จัย และเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
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เชื่อมโยงและสกัดกรอบแนวคิด ให้มีความสอดคล้อ ง
คลอบคลุม กับงานวิจยั ในบริบทองค์กรกรณีศกึ ษา
การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ: ดํ าเนิ นการเพื่อ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validation)
โดยจะสัมภาษณ์ หลังจากที่ได้ ป จั จัย จากการทบทวน
วรรณกรรม (ผูเ้ ชีย่ วชาญ คือ ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ มากกว่า
5 ปี ในด้านการบริหารงาน/ด้านการปฏิบตั ิงาน ในบริบท
ขององค์กรกรณีศกึ ษา)
3.4.2 การพัฒนาแบบสอบถาม ในงานวิจยั นี้
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งนิยามเชิง
ปฏิบตั ิ ทีจ่ ะนํามาใช้ในการให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ
และนํามาพัฒนาข้อคําถาม ในแต่ละปจั จัยได้อย่างชัดเจน
โดยข้อคําถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นแรก ประกอบด้ว ย ข้อคํ า ถามเกี่ยวกับ
ปจั จัยด้านนวัตกรรมบริการ ซึ่งประกอบด้วย นวัตกรรม
เทคโนโลยี นวัตกรรมองค์กรทางสังคม นวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ และความพึงพอใจของนักศึกษา ซึง่ ใช้แบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
พึงพอใจอย่างยิง่
5 คะแนน
ค่อนข้างพึงพอใจ
4 คะแนน
เฉย ๆ
3 คะแนน
ไม่ค่อยพึงพอใจ
2 คะแนน
ไม่พงึ พอใจอย่างยิง่ 1 คะแนน
ส่ ว นที ส่ อง ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตร
อาชีพ ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่ง
3.4.3 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
หลัง จากที่ไ ด้ ดํ า เนิ น การสร้ า งแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว ได้นําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความ
ถูกต้องของเนื้ อหา (Content Validity) โดยการนํ า
แบบสอบถามกลับไปให้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 7 ท่าน เพื่อ
วัดว่าแบบสอบถามนัน้ มีความเข้าใจง่าย ครอบคลุมกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย ด้ ว ยการหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ทัง้ นี้ ค่าทีไ่ ด้ควรมีมากกว่า 0.50 [13]
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หลังจากนัน้ ได้นําแบบสอบถามดังกล่าวไปทํา
การทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มนํ าร่อง (Pilot Test) เพื่อ
ทดสอบความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
จํานวน 30 คน ค่า Cronbach’s Alpha ควรมีค่ามากกว่า
0.70 ซึ่งจะแสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ มาใช้ในการ
เก็บข้อมูลนัน้ มีความน่ าเชื่อถือในระดับที่สูง ตามทฤษฎี
ของ [14]
3.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผ่านการใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
387 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารแจกแบบสอบถามทัง้ ทางแบบ
ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ (แจกและรับกลับด้วยตนเอง)
3.4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิค ดังนี้
1) การวิเ คราะห์ ป จั จัย เชิงสํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis - EFA) ซึง่ เป็ นเครื่องมือที่
ช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรในแต่
ละปจั จัย โดยจะดําเนินการตัดตัวแปรที่ไม่มคี วามสําคัญ
ทิ้งออกไป และรวมกลุ่มตัวแปรที่ม ีความสัมพันธ์กนั เข้า
รวมไว้ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั น อี ก ทั ้ง ยั ง ช่ วยอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่ าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่ มป จั จัย
เดียวกันให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วย ค่า KMO และ ค่า Factor loading
ต้องมีค่า มากกว่า 0.50 [13] ค่า Eigenvalues ต้องมีค่า
มากกว่า1 [15] และ ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
ต้องมีค่ามากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะแสดงว่าข้อคําถามมี
เหมาะสมที่จะใช้เทคนิ คนี้ อีกทัง้ ยังสามารถใช้อธิบาย
ปจั จัยดังกล่าวในภาพรวมได้ [16]
2) เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM) จะ
ดําเนิ นการหลักจากที่ วิเคราะห์ป จั จัยเชิงสํารวจ เสร็จ
เรีย บร้อ ยแล้วซึ่งเทคนิ คนี้ เป็ น เครื่องมือที่ช่ ว ยในการ
ทดสอบความสอดคล้องระหว่ างโมเดลทางทฤษฎีก ับ
โมเดลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ผ่านการใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุ ผลและผลระหว่ างตัวแปรเชิงปริมาณตามพื้น
ความรู้ทางทฤษฎี จะทําให้ทราบว่าตัวแปรที่เป็ นเหตุ มี
อิทธิพลต่อ หรือส่งผลต่อ ตัวแปรที่เป็ นผล ในลักษณะใด
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และทิศทางบวกหรือลบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อสร้าง
โมเดลทีม่ คี วามสมบรูณ์มากทีส่ ุดให้กบั กรณีศกึ ษา โดยจะ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ ทัง้ นี้ เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ในโมเดลตามสมมุตฐิ านทีก่ ําหนดไว้
ผู้วิจ ัยใช้เกณฑ์ในประเมินความสอดคล้องของโมเดล
(Evaluation the Data-Model Fit) 4 เกณฑ์ 1) ค่า
CMIN/df≤2 2) ค่า GFI≥0.95 3) ค่าAGFI≥0.90 และ 4)
ค่า RMSEA ≤0.05 [16-19]

4. ผลการศึกษา
ผู้วิจยั ได้แจกแบบสอบถาม รวมทัง้ สิน้ 387 ชุด และ
ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ รวม
ทัง้ สิ้น 302 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 78.03 ของแบบสอบถาม
ทัง้ หมด โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 ผลการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)
จากกลุ่มเสมือนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน (นักศึกษาที่
กํ า ลั ง ศึ ก ษาหลัก สู ต รด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
นอกเหนือจาก 5 มหาลัยชัน้ นํ า) พบว่า ค่า Cronbach’s
Alpha รวมเท่ากับ 0.92 ซึง่ มากกว่า 0.7 ซึง่ หมายความว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือในระดับดี
4.2 การวิ เคราะห์ปัจจัยเชิ งสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis - EFA)
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis - EFA) สามารถสรุปปจั จัยต่างๆ ดังนี้
1) ปั จจัยด้านนวัตกรรมบริ การ พบว่าปจั จัย
ด้ า นนวั ต ก รรมบริ ก ารสามา รถแบ่ งอ อกเป็ น 6
องค์ ป ระกอบ (22 ตั ว แปร) (จากเดิ ม มี เ พี ย งแค่ 4
องค์ประกอบ: (1) นวัตกรรมเทคโนโลยี (2) นวัตกรรม
องค์กรทางสังคม (3) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และ (4)
นวัตกรรมความต้องการ 31 ตัวแปร) และมีตวั แปรที่ถูก
ตัดออกไป รวมทัง้ สิน้ 9 ตัวแปร ได้แก่ (1) ประสบการณ์
ของเพื่อนร่วมชัน้ เรียน (2) จํานวนคณาจารย์ (3) การ
ประเมินผลการศึกษา (4) การ Alert แจ้งเตือนเมื่อผล
การศึกษาพบปญั หา (5) กระบวนการเรียนการสอน (6)
ทุนการศึกษา (7) การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย (8)
การแจก i-pad/Laptop ที่มี Application สนั บสนุ น
การศึกษา (9) กระบวนการให้บริการนักศึกษา เนื่องจากมี
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ค่า Factor Loading น้อยกว่า 0.50 และ/หรือ ไม่สามารถ
เลือกได้ว่าตัวแปรดังกล่าวจะอยู่กบั องค์ประกอบใด ทัง้ นี้
ทัง้ 6 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 มีค่า
Factor loading มากกว่า 0.50 มีค่า KMO เท่ากับ 0.87
และค่ าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ ากับ 67.71
หลังจากนัน้ ได้นําทัง้ 6 องค์ประกอบมาดําเนินการตัง้ ชื่อ
มาใหม่ จากการพิจารณาภาพรวมของตัวแปร และให้
นํ้าหนักในการตัง้ ชื่อใหม่จากค่า Factor Loading ทีม่ คี ่า
สูงทีส่ ดุ เป็ นหลัก [19] รายละเอียด 6 องค์ประกอบ มีดงั นี้
(1) นวัตกรรมองค์กรทางสังคม (Social Organizational Innovation)
(2) นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (Business
Model Innovation)
(3) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology
Innovation)
(4) นวัตกรรมการบริการนักศึกษา
(Student Care Innovation)
(5) นวัตกรรมหลักสูตร (Curriculum
Innovation)

(6) นวัตกรรมเครือข่ายงานวิจยั
(Research Network Innovation)
2) ปั จจัยด้านความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.72 มีค่า Factor loading
>0.50 และ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม เท่ากับ
ร้อยละ 80.33
4.3 การวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling - SEM)
หลังจากที่ดําเนินการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสํารวจ เพื่อ
สกัดองค์ประกอบ ของปจั จัยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วจากนัน้
ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structural Equation Modeling) ผลการศึกษา พบว่า ค่า
CMIN/dfเท่ากับ 0.67 ค่า GFI เท่ากับ 0.98 ค่า AGFI
เท่ากับ 0.99 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 ซึง่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ในการประเมินความสอดคล้องของโมเดล และ
เมื่อนํ ามาวิเคราะห์ผลการทดสอบตามสมมติฐานของ
โมเดลได้ผลการศึกษา ดังตารางที่ 1 ทัง้ นี้พจิ ารณาค่า pvalue ทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ .001 (***) .01 (**) .05 (*) ดัง
ตารางที1่

ตารางที่ 1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Satisfaction
Business Model Innovation
Research Network Innovation
Curriculum Innovation
Technology Innovation
Student Care Innovation
Social-organizational Innovation

<--<--<--<--<--<--<---

Service Innovation
Service Innovation
Service Innovation
Service Innovation
Service Innovation
Service Innovation
Service Innovation

ผลการทดสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่าง
ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลจะใช้วธิ ีการ
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ค่านํ้าหนักสัมพันธ์
มาตรฐาน
.625
.453
.195
.752
.299
.510
.945

P
.000***
.000***
.002
.000***
.000***
.000***
.000***

วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) สามารถสรุปขนาด
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ดงั รูปที่ 2
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รูปที่ 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และตัวแปรแฝง
จากรูปที่ 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) และตัว
แปรแฝง (Latent Variable) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
4.3.1 ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน (ความ
สัมพันธ์ร ะหว่ างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม) พบว่ า
ป จั จัย ด้า นนวัต กรรมบริก าร ส่ งผลทางตรงต่ อ ความ
พึงพอใจของนักศึกษา โดยมีค่านํ้าหนักสัมพันธ์ เท่ากับ
0.62*** และแสดงถึงว่าปจั จัยดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้
เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาได้ถึงร้อยละ39 (R2 =
.39)
4.3.2 ผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับ
ตัวแปรสังเกตได้ (ตัวแปรอิสระ)
เมื่อพิจารณาถึงผลขององค์ประกอบของปจั จัย
นวัตกรรมบริการพบว่ามี 6 องค์ประกอบดังนี้
(1) นวัตกรรมองค์กรทางสังคม เป็ น
องค์ประกอบที่ม ีความสําคัญมากที่สุด ของป จั จัยด้าน
นวัตกรรมบริการ ที่ส่งผลต่ อระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยมีค่ านํ้ าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.94
ประกอบด้วย การมีคณาจารย์เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม
การมีช่ือเสียงเป็ นที่รู้จ ัก การเป็ นที่ยอมรับในแวดวง
นวัตกรรม และมีความเป็ นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย มีชวโมง
ั่
การให้คาํ ปรึกษาทีช่ ดั เจน การทีส่ ามารถนําความรู้ ความ
เชี่ย วชาญ ด้ า นเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ไปพัฒ นา
ปรับ เปลี่ย น เสนอแนะในกระบวนการทํ า งานการมี
วิทยากรภายนอก ที่ช่อื เสียงเป็ นทีร่ ู้จกั เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
จากหลากหลายอุ ตสาหกรรมมาสอน การที่สถาบันมี
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เนื้อหาการเรียนทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม เทคโนโลยี และมีหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน
(2) นวัตกรรมหลักสูตรเป็ นองค์ประกอบ
ทีม่ คี วามสําคัญรองลงมา ของปจั จัยด้านนวัตกรรมบริการ
ที่ส่งผลต่ อระดับความพึงพอใจของนักศึกษา โดยมีค่ า
นํ้ าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.75 ประกอบด้วย การมี
หลักสูตรที่มีเนื้ อหาการเรียนการสอนด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีท่ีแ ปลกใหม่ แ ละโดดเด่ น และการ
คณาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ทัง้ ทางด้านบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ
วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ และบัญชี เป็ นต้น
(3) นวัตกรรมการบริการนักศึกษาโดย
มีค่านํ้าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.51 ประกอบด้วย การมี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการแก่นักศึกษาด้วยจิตบริการ (Service
mind) และให้บริการได้อย่ างรวดเร็ว ชัดเจน ถู กต้ อง
พร้อมทัง้ มีกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่
นักศึกษาเข้าศึกษาจนกระทัง่ ถึง นักศึกษาสําเร็จการ
ศึกษา
(4) นวัต กรรมโมเดลธุ ร กิ จ โดยมีค่ า
นํ้าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.45 ประกอบด้วย สถาบันมี
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อท่านแนะนํ าให้เพื่อน
มาเรียน สถาบันมีภูมิทศั น์ และห้องเรียนที่เอื้อต่ อการ
เรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น ตึกเรียนมีการสื่อ
ถึงความเป็ นนวัตกรรม บรรยากาศในการเรียนที่มกี ลิ่น
ไอของนวัตกรรม e-Class Roomเป็ นต้น สถาบันมี
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ช่องทางในการให้บริการ-ให้คําปรึกษาในรูปแบบพิเศษ
เช่น Counseling Center One-stop Service และ
Counter Service รวมถึงการมีบริการต่าง ๆ เสริม
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่ น การ
ฝึ กอบรมพัฒนางานในสายอาชีพ (Career Path) การ
ฝึกอบรมเพื่อการทําวิจยั เป็ นต้น
(5) นวั ต กรรมเทคโนโลยี โดยมี ค่ า
นํ้ าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.30 ประกอบด้วย การใช้
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Mobile
App, Facebook การสนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น
e-Learning, e-library การเรียนการสอน ด้วยระบบ
Mobile Application, VDO Conference และใช้เทคโนโลยี
ในการให้บริการแก่นักศึกษา ทัง้ การลงทะเบียน ติดต่ อ
สอบถาม
(6) นวัตกรรมเครือข่ายงานวิจ ัย เป็ น
องค์ประกอบที่ม ีความสําคัญน้ อยที่สุด ของปจั จัยด้าน
นวัตกรรมบริการ ที่ส่งผลต่ อระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยมีค่ านํ้ าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 0.19
ประกอบด้วย การมีเครือข่าย ความร่วมมือ ในการจัด
ประชุมวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงาน (ทางด้าน
บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
5. อภิ ปราย/สรุปผลงานวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบ
นวัตกรรมบริการที่มตี ่ อความพึงพอใจของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ประเด็นเชิงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบริการในการเพิม่ ขีด
ความสามารถการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปจั จัยเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ
เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling - SEM)
ผลการวิจ ัยพบว่ า ป จั จัยด้านนวัตกรรมบริการ ที่
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ซึง่ สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ Dotzel [20] และThakur [21] ทีไ่ ด้กล่าว
ว่า นวัตกรรมบริการ นัน้ เป็ นสิง่ ใหม่ท่ที ําให้เกิดผลการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ามารถนําประโยชน์มา
สู่นักศึกษาและเป็ นสิง่ ที่สร้างมูลค่าให้กบั องค์กรและยัง
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สร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา อีกด้วย ซึง่ จะเห็นได้
จากค่า ค่า GDP ในอุตสาหกรรมบริการที่เพิม่ ขึน้ กว่า
ร้อยละ 70 จากการใช้นวัตกรรม โดยเฉพาะในนวัตกรรม
บริการเป็ นสิง่ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ สร้างประสิทธิภาพ
ให้ แ ก่ องค์ ก รอย่ า งมากในทุ ก อุ ต สาหกรรม ทั ง้ นี้
นวัตกรรมบริการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
นวัต กรรมองค์ก รทางสังคมเป็ น องค์ป ระกอบที่มี
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาให้ความสําคัญ
กับ การมี ส ัง คม การมี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ พั ฒ นาตั ว เอง
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายให้กบั ตนเองจากสิง่ ที่อยู่
รอบตัว
รองลงมา คือนวัตกรรมหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ
Engwall [22] ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ของการจัดการการศึกษานัน้ ไม่ใช่แค่ตวั เนื้อหาหลักสูตร
แต่ คือ การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเพื่อนนั กศึกษา
การมีโอกาสในการเรียนรู้ การมีมิตรภาพ และการมี
เครือข่าย (Connection) อย่างมืออาชีพ
ลําดับต่อมา คือ นวัตกรรมการบริการดูแลนักศึกษา
เนื่ อ งจากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยจิ ต บริ ก าร
(service mind) และการมีกระบวนดูแลนักศึกษาที่ดี
ต่ อเนื่ อง ตัง้ แต่ เริ่มเข้ามาศึกษา เป็ นสิ่งที่ช่ วยส่งเสริม
ความพึงพอใจ-ความประทับใจให้แก่นักศึกษา ตัง้ แต่ครัง้
แรกทีพ่ บ (First Impression) โดย นวัตกรรมบริการไม่ใช่
เพียงทําให้การบริการมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นหรือ
เพิม่ มูลค่าให้สงู ขึน้ เท่านัน้ แต่หมายถึงการกระชับบริการ
ทีน่ ําเสนอและการปรับให้มคี วามพอเหมาะพอดีขน้ึ [23]
นวัต กรรมโมเดลธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ท่ี
นั ก ศึกษาสามารถรับ รู้ และสัม ผัสได้โ ดยตรงในสิ่ง ที่
สถาบันนัน้ มอบให้ ไม่ว่าจะเป็ น สิง่ อํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ลักษณะภูมทิ ศั น์ คุณภาพในการให้บริการ เป็ น
ต้ น ซึ่ ง การเชื่ อ มโยงนวัต กรรมบริ ก ารและลัก ษณะ
ผลกระทบของนวัต กรรมบริ ก ารในบริ บ ทของภาค
การศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี
นั น้ ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงเพื่อ ให้ เ ห็น คุ ณ ค่ า ใหม่ ซึ่ ง จะ
สามารถพัฒนาและนํามาใช้สาํ หรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของคุณภาพในการให้บริการ การวางตําแหน่ ง และการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ระดั
ระดับบอุอุดดมศึ
มศึกกษา
ษาผ่ผ่าานการเจริ
นการเจริญญเติเติบบโตที
โตที่ ส่ สํ าํ าคัคัญญของ
ของ
กิกิจจกรรมต่
กรรมต่าางงๆๆในการเปลี
ในการเปลีย่ ย่ นแปลงในการบริ
นแปลงในการบริกการารทีทีม่ ม่ กี กี าราร
เติเติบบโตอย่
โตอย่าางรวดเร็
งรวดเร็ววอย่อย่าางมาก
งมาก[24]
[24]
นวั
นวัตตกรรมเทคโนโลยี
กรรมเทคโนโลยีและนวั
และนวัตตกรรมเครื
กรรมเครืออข่ข่าายย
งานวิ
งานวิจจยั ยั เป็เป็นนสององค์
สององค์ปประกอบสุ
ระกอบสุดดท้ท้าายที
ยที่ม่มีคีความสํ
วามสําาคัคัญญ
น้น้ออยที
ยที่ส่สุดุดทัทัง้ งนี้ นี้ สาเหตุ
้ สาเหตุเนืเนื่ อ่ องมาจากนั
งมาจากนักกศึศึกกษาส่
ษาส่ววนใหญ่
นใหญ่
ประกอบอาชี
ประกอบอาชีพพในภาคผลิ
ในภาคผลิตตและบริ
และบริกการารมีมีเพีเพียยงจํงจําานวน
นวน
น้น้ออยที
ยที่ส่สนใจจะศึ
นใจจะศึกกษาต่
ษาต่ออทํทําางาน
งานหรื
หรืออประกอบอาชี
ประกอบอาชีพพในใน
สายวิ
สายวิชชาการ
าการ
ผลการวิ
ผลการวิจจัยัยนีนี้ ส้ สามารถนํ
ามารถนําาไปเป็
ไปเป็นนแนวทางในการ
แนวทางในการ
วางแผนพั
วางแผนพัฒฒนาประเด็
นาประเด็นนเชิเชิงงกลยุ
กลยุททธ์ธ์ขของสถาบั
องสถาบันนการศึ
การศึกกษา
ษา
โดยมุ
โดยมุ่ง่งพัพัฒฒนาและให้
นาและให้คความสํ
วามสําาคัคัญญกักับบนวั
นวัตตกรรมบริ
กรรมบริกการาร
โดยยกระดั
โดยยกระดับบให้ให้นนวัวัตตกรรมบริ
กรรมบริกการเป็
ารเป็นนกลไกหลั
กลไกหลักกในการ
ในการ
พัพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพในการให้
ภาพในการให้บบริริกการแก่
ารแก่นนักักศึศึกกษาษาผ่ผ่าานการนํ
นการนําา
ผลการวิ
ผลการวิจจยั ยั ดัดังงกล่กล่าาวของทั
วของทัง้ ง้ 66ด้ด้าานน(กลยุ
(กลยุททธ์ธ์) )ร่ร่ววมบู
มบูรรณา
ณา
การให้
การให้ผผสมผสานเข้
สมผสานเข้าาด้ด้ววยกั
ยกันนอาทิ
อาทิเ ช่เ ช่นนการสร้
การสร้าางง
นวั
นวัตตกรรมองค์
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