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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
The objective of this research was to study service quality factors affecting the satisfaction of international
rs and consumers
students towards educational services of Khon Kaen University. In this study, the SERVQUAL scale was used to measure
onsumers (4.16%).
the educational services quality which comprised 5 aspects: 1) tangibility, 2) reliability, 3) responsiveness to the service
mers, compilers,
recipients, 4) giving confidence to them, and 5) showing empathy with them. The sample of this study was 165
nsumers (32.61%)
international graduate students of Khon Kaen University in academic year 2018. A 5-level rating scale questionnaire
nsumption within
was used as the research instrument. The instrument was validated to determine the validity values using Indexes
mocratic Republic
of item – objective congruence (IOC) which were found having a range of indexes between 0.67 and 1.00. The
aht per day. This
Cronbach’s alpha coefficient was considered to determine the reliability of the questionnaire. The reliability
coefficient of educational services quality of Khon Kaen University was 0.85 and the reliability coefficient of satisfaction
with the educational services of Khon Kaen University was 0.86. Data were analyzed using statistics of mean, standard
deviation and multiple regression analysis (Enter Selection).
The results of this research indicated that there were three service quality factors that can predict the
bon Administration
satisfaction of international students (y), namely tangibility (x1), responsiveness (x2), and empathy (x3) with a predictive
010). The whole
power of 59 % and a predictive error of ± 0.37, which can create a regression equation as below:
ney and spending
y = 2.47 + 0.27 x1 + 0.11 x2 + 0.09 x3
ful to the farmers
Keywords : Service Quality ; Satisfaction ; Educational Services ; International Students
business. All the
trategic plans for
d in a database as
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการเรียน ตลอดจนการอำ�นวยความสะดวก
บทนำ�
l plan of Nakhon
ในบริการทางการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดแรงงานที่มีความ
nt of agricultural
มหาวิ ท ยาลั ย ไทยในปั จ จุ บั น มี ค วามจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง สามารถให้ทำ�งานภายในประเทศหลังจากจบการศึกษา (Office
in the areas both
ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะหลังการ of Service Trade & Trade Logistics, 2015) ซึ่งหากเทียบการ
hboring areas has
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก่อให้เกิด แข่งขันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
tury.
ผลกระทบกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ทางบวกและทางลบ ในทางบวก กั บ กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นแล้ ว จากรายงาน Global
te the creation of
ก่อให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเสรีในภูมภิ าคอาเซียน ทำ�ให้มี Competitive Repost โดย World Economic Forum ในปี
ucts (egg product,
ทั้งอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาชาวต่างชาติเพิ่มจำ�นวนมาก ค.ศ. 2014-2015 พบว่า คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
tion) as it can be
ยิ่งขึ้น ทำ�ให้เกิดการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ อยู่ลำ�ดับที่ 8 จาก 10 ประเทศสมาชิกและมีคะแนนต่ำ�กว่าเกณฑ์
or promotion การศึ
of กษาไทย แต่ในทางกลับกันถึงแม้จะทำ�ให้เกิดจำ�นวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยของอาเซียน ซึ่งเกณฑ์ในการวัดผลนี้รวมไปถึงคุณภาพของ
andard and Safe.’
ต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ก็นำ�มาซึ่งสภาวะ ระบบการศึกษาและการบริการทางการศึกษา (WEF, 2016)
system has not
ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีการพัฒนาบริการ
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงจำ�นวนนักศึกษาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
e past, but it has
(Thepchatree, 2017) ซึ่งนอกจากการแข่งขันกันเองระหว่าง ทางการศึกษามากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันอุดมศึกษา
efforts based มหาวิ
on ทยาลัยภายในประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยไทยยังต้องเผชิญ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ม าจากการบริ ห ารจั ด การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
bjectives, mission
กับคู่แข่งที่เป็นมหาวิทยาลัยในระดับชั้นนำ�ในภูมิภาคอาเซียนที่มี ของไทยในปัจจุบันเป็นอิสระ แยกออกจากรัฐบาล ทำ�ให้สถาบัน
cken farms have
ชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการให้บริการด้านการศึกษาที่โดดเด่น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งหารายได้ เ พิ่ ม เติ ม ไปพร้ อ มกั บ ยั ง คงดำ � เนิ น การ
s from the private
กว่าประเทศไทย เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสถาบัน อีกทั้งยังสามารถสนอง
chickens in order
สิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา ความต้องการของนักศึกษาได้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับสถาบัน
hicken products.
ระดับหัวกะทิของอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์สนับสนุนทุนการศึกษา อุ ด มศึ ก ษาของเอกชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น “ธุ ร กิ จ
chicken farm in
Phanom province
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วัตถุประสงค์การวิจัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาต่างชาติ
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปี
การศึกษา 2561 ที่เรียนแบบเต็มเวลา จำ�นวนทั้งสิ้น 282 คน
(Graduate School Khon Kaen University, 2018)
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั กำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
จากการคำ�นวณโดยสูตรของ Yamane (1973) โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับ ±5 ซึ่งได้ขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 165 คน โดยมี ขั้ น ตอนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ดั ง นี้
1) ทำ�การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified random Sampling)
ตามสาขาวิ ช า 2) สุ่ ม นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
จับฉลากแบบไม่แทนที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย
เพศ สัญชาติ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และทุนที่ใช้ในการศึกษา
โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ และเติมคำ�
ลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุ ณ ภาพของการบริ ก ารทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน 20 ข้อ
ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ คำ � ถามปลายปิ ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีข้อคำ�ถามจำ�นวน
16 ข้อ ลักษณะเป็นข้อคำ�ถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ผลดังนี้ คำ�ถามด้านคุณภาพของการบริการ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่ากับ 0.85 และคำ�ถาม
ด้านความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเท่ากับ 0.86
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพของ
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
1. คณะผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากคณะมนุษยศาสตร์ 		 การบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
channels
pattern 2.มหาวิ
Theทยาลั
4 channels
for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
และสัinงคมศาสตร์
ยขอนแก่นofเพืpattern
่อขออนุญ1าตแจก
ประเด็น
ความหมาย
compilers,
middlemen,
and
consumers
2 – by farmers,
compilers, retailers andS.D.
consumers
แบบสอบถามนั
กศึกretailers
ษาต่างชาติ
ในระดั
บบัณฑิตศึ(51.98%),
กษา ที่ศึกchannel
ษา
ด้านความเป็
นรูปธรรมของบริ
การ and consumers
3.60 0.54 (4.16%).
มาก
(26.73%),
channel
– by farmers,
consumers (17.13%), and
channel
4 – by farmers
ในมหาวิ
ทยาลั3ยขอนแก่
น ประจำretailers
�ปีการศึกand
ษา 2561
ด้านความเชื
่อถือchannel
ไว้วางใจได้ 1 – by farmers,
4.16 0.36
มาก
Pattern 2 had2.3เก็channels
and foreignางๆdistribution
of eggs:
compilers,
บรวบรวมข้inอมูลdomestic
แบบสอบถามจากคณะต่
ที่มี
ด้านความตอบสนองต่
ผู้รับบริการ and consumers
4.14 0.38 (32.61%)
มาก
middlemen,
retailers
and consumers
channel
2 – by farmers,
compliers,อretailers
นักศึกษาต่
างชาติในระดั
บบัณฑิตศึกษา(39.83%),
โดยสามารถเก็
บรวบรวมได้
ด้านการให้
ความเชื
มั่นต่อผู้รับeggs
บริการfor consumption
4.26 0.28 within
มาก
and channel
3 – farmers,
retailers
The total
amount
of่อyielded
ครบถ้วนตามที
่กำ�หนดไว้
คือ 165and
ชุด คิconsumers
ดเป็นร้อยละ(27.56%).
100 ใช้เวลา
ด้านการรู
้จักและเข้toาใจผู
้รับบริ
การ
3.63 0.84 Republic
มาก
Nakhonในการเก็
Phanom
province
exported
Lao
People’s
Democratic
บรวบรวมข้
อมูลand
ทั้งสิ้นneighboring
3 เดือน คือ provinces
ระหว่างเดือincluding
นมีนาคม those
โดยรวม
0.30day. This
มาก
was 29,362
30 eggs2562
for each tray or 125,837 eggs per day
which were worth 304,970 3.96
baht per
2562 ถึtrays
ง เดือwith
นพฤษภาคม
was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อบริการทาง
การวิ:เคราะห์
ข้อมูลChicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels
Keywords
Egg-laying
/ Consumers
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
เตรียมความพร้อม รองลงมาคือด้านการรับเข้าศึกษา ส่วนด้านที่มี
Introduction
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพของการบริการทางการศึกษา (80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration
ค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุดคือด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ ดังตารางที่ 2
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stability
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supply isกextremely
และความพึ
งพอใจที
่มีต่อการบริ
การทางการศึ
ษาใช้สถิติ ร้อยละ/ Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
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ค่าเฉลีnot
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to ่ complete
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คุ ณ ภาพการบริ
business entrepreneurs
across theฐ าน
whole
food supplyก ารทาง it within
the
community
is
really
helpful
to
the
farmers
		 ของนักศึกษาต่างชาติต่อบริการทางการศึกษาของ
กษาของมหาวิ
ทยาลัยขอนแก่นof
ที่มThai
ีอิทธิพagriculture
ลต่อความพึงพอใจ and 		
chain, การศึ
but also
for the development
to the sustainability
of doing
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น a business. All the
ของนักศึofกษาต่
โดยใช้การวิcareers.
เคราะห์ขOne
อ้ มูลแบบถดถอยพหุ
ู details as such and the appropriate strategic plans for
and security
Thaiางชาติ
agricultural
thing that คณ
ประเด็น
S.D. ความหมาย
Regression
Analysis)
ด้วยวิธแี บบคั
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this reason,
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่
อ
ถื
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การ ด้านการให้procedure.
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รองลงมาคือด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy.
Also,
the
egg-laying
chicken
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Regression
7.17 5 1.44 25.32* .00
ต่ำ�ที่สุดคือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ดังตารางที่ 1
using highly expensive technology as compared to other
beenResidual
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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4. การตรวจสอบค่า Collinearity ของตัวแปรอิสระ
pattern 1 andพบว่
3 า ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 0.74 ซึ่งไม่ต่ำ�กว่า 0.10
1 – by farmers,
และ VIF ที่มีค่ามากที่สุดคือ 1.52 ซึ่งน้อยกว่า 10 ดังนั้นแสดงว่า
rs and consumers
ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่เกิด Multicollinearity
onsumers (4.16%).
(O’Brien, 2007) และสามารถทำ�การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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ทางการศึกษาได้ร้อยละ 59 หรือมีอำ�นาจพยากรณ์ร้อยละ 59
efforts based และมี
on ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.37 และพบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความพึ ง พอใจ
bjectives, mission
ของนักศึกษาต่างชาติตอ่ บริการทางการศึกษา (y) มีจ�ำ นวน 3 ปัจจัย
cken farms have
อั น ได้ แ ก่ ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร (X 1) ด้ า นการ
s from the private
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ (X2) และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับ
chickens in order
บริการ (X3) ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการถดถอย ได้ดังนี้
hicken products.
Y = 2.47 + 0.27X1 + 0.11X2 + 0.09X3
chicken farm in
Phanom province
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
การศึกษา ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมีความสัมพันธ์และ
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ
หากเพิม่ คุณภาพของการบริการทางการศึกษา ด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริ ก าร จะส่ ง ผลให้ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
ต่อบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นนักศึกษาต่างชาติลว้ นมีความ
คาดหวั ง ที่ จ ะเห็ น งานบริ ก ารที่ เ ป็ น รู ป ธรรม สามารถสั ม ผั ส
จับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์
และเครื่องใช้สำ�นักงาน สภาพแวดล้อมและการตกแต่งสถานที่
การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ ป้ายประกาศ เอกสารต่างๆ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสำ�นักงาน ทำ�เลที่ตั้งของ
สำ�นักงานที่เดินทางไปสะดวก เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้รับบริการรับรู้ว่าผู้ให้บริการมีความตั้งใจในการให้บริการ ทำ�ให้
เกิดความประทับใจในบริการอืน่ ๆ ไปด้วย ตามทฤษฎีของ Kotler &
Keller (2016) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจาก
ความคาดหวังในคุณภาพการบริการ ซึ่งการตัดสินใจใช้บริการ
จะเกิดจากการรับรู้คุณค่าของบริการที่มีต่อตนเอง โดยการนำ�
เสนอบริการออกมาเป็นรูปธรรม จะทำ�ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับ
การดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phupunim (2015) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการบริการ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ได้แก่
ความสะดวกในการบริการ สภาพแวดล้อม จำ�นวนของเจ้าหน้าที่
ที่ให้การบริการ และเครื่องมือที่ใช้ในสำ�นักงานมีความทันสมัย
รวดเร็วและมีความถูกต้อง และงานวิจยั ของ Phainkhamsuk et al.,
(2015) ได้ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริการของนักศึกษา
พบว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก
กับคุณภาพการให้บริการในความเป็นรูปธรรม เช่น สภาพแวดล้อม
ของอาคาร อุปกรณ์ในสำ�นักงาน รวมถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ต่างๆ ในการให้บริการ ซึ่งมีผลให้นักศึกษาเกิดความต้องการ
กลับมาใช้บริการทางการศึกษาอีกในครั้งต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริการทางการศึกษา
ด้ า นการตอบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ หากเพิ่ม
คุณภาพของ การบริการทางการศึกษา ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อ
บริการทางการศึกษาเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้
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2. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ หน่วยงานที่ให้ ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการรับบริการผ่านระบบออนไลน์
pattern 1 andบริ3การทางการศึกษาต่อนักศึกษาชาวต่างชาติ ควรเพิ่มช่องทาง มี ส ายด่ ว นหั ว หน้ า สำ � นั ก งานเพื่ อ ใช้ แจ้ ง ปั ญ หาการบริ ก ารที่ มี
1 – by farmers,
ในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเอกสารข้อมูลผ่าน ความเร่งด่วน เป็นต้น
rs and consumers
E–mail Facebook เป็นต้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
onsumers (4.16%).
ตลอดจนสะดวกต่อการเก็บรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
mers, compilers,
1. การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั ในนักศึกษาต่างชาติระดับ
และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึง่ จะเป็นการช่วยลดการใช้
nsumers (32.61%)
บัณฑิตศึกษาเท่านัน้ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษานักศึกษา
พลังงานและมลพิษได้อีกหนึ่งทาง
nsumption within
3. ด้ า นการรู้ จั ก และเข้ า ใจผู้ รั บ บริ ก าร หน่ ว ยงานที่ ชาวต่างชาติในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
mocratic Republic
2. ควรเพิ่ มปั จ จั ย ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในด้ า นอื่นๆ ที่จะ
ควรมีการสร้างสือ่ แนะนำ�ขัน้ ตอนบริการในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ข้าใจง่าย
aht per day. This
รวมถึงมีการใช้ภาษาทีถ่ กู ต้องชัดเจน เช่น การทำ�สือ่ ในรูปแบบวิดโี อ ส่งต่อความพึงพอใจในบริการทางการศึกษา เช่น ปัจจัยด้านการ
การ์ตูนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การทำ�สื่อในรูปแบบภาพยนตร์ รับรู้ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึง่ ใช้นกั ศึกษาต่างชาติเป็นผูแ้ สดงและอธิบายขัน้ ตอนการให้บริการ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
อย่างละเอียด การทำ�สื่อในรูปแบบโปสเตอร์ติดไว้หน้าหน่วยงาน
เป็นต้น รวมทัง้ มีการจัดช่องทางให้นกั ศึกษาต่างชาติทมี่ ารับบริการ โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้
bon Administration
สามารถแสดงความคิดเห็น และข้อติชมในบริการ เพื่อที่หน่วยงาน ข้อมูลที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำ�ข้อมูลมาพัฒนา
010). The whole
นั้น ๆ จะได้นำ�มาพัฒนาและปรับปรุงบริการต่อไป เช่น การติดตั้ง คุณภาพการบริการทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
ney and spending
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tion) as it can be
satisfaction with the service of the Academic and Evaluation Office, Ramkhamhaeng University],
or promotion of
Bangkok: National Research Office, Thailand.
andard and Safe.’ Khoo, S., Ha, H. & McGregor, S. (2017), Service quality and student/customer satisfaction in the private
system has not
tertiary education sector in Singapore. International Journal of Educational Management, 31(4),
e past, but it has
430-444.
efforts based on Kotler, P. & Keller, K. (2016). Marketing Management. 15th ed. Prentice Hall: Pearson Education Limited.
bjectives, mission Leonnard, L. (2018). The Performance of SERVQUAL to Measure Service Quality in Private University.
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 11(1),16-21.
cken farms have
s from the private Munshi, R. (2019). Higher Education Service Quality Model (Hesqual) to Improve Service Quality of Higher
Education Institutes. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature. 7(1),
chickens in order
181-190.
hicken products.
O'Brien, J.A. (2007). Enterprise information systems. New York: McGraw-Hill.
chicken farm in Office of Service Trade & Trade Logistics. (2015). International Education Service. Bangkok: Service Business
Phanom province
Promotion Group, Thailand.
Onditi, E.O. (2017). Service Quality and Student Satisfaction in Higher Education Institutions: A Review of
Literature. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(7),328-335.

Kotler, P. & Keller, K. (2016). Marketing Management. 15th ed. Prentice Hall: Pearson Education Limited.
Leonnard, L. (2018). The Performance of SERVQUAL to Measure Service Quality in Private University.
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 11(1),16-21.
Munshi, R. (2019). Higherวารสารมนุ
Education
Service
Quality มหาวิ
Model
(Hesqual); to
Improve
Service -Quality
of Higher
ษยศาสตร์วารสารมหาวิ
และสังคมศาสตร์
ทยาลัยนครพนม
ปีฉบั
ที่ บ10ที่ ฉบั
บ: ทีมกราคม
่ 1 มกราคม- เมษายน
เมษายน2559
2563
ท
ยาลั
ย
นครพนม
;
ปี
ท
่
ี
6
1
72
8
Education
International
Journal
ofUniversity
Research
in Humanities,
Arts
and -Literature.
JournalInstitutes.
of Humanities
and Social
Sciences
Nakhon
PhanomJournal
University
; Vol.10
January
-April
April 2016
2020 7(1),
Phanom
; Vol.6
No.1No.1
: January
Nakhon
181-190.
O'Brien, J.A. (2007). Enterprise information systems. New York: McGraw-Hill.
Office of Service Trade & Trade Logistics. (2015). International Education Service. Bangkok: Service Business
The results Promotion
of study revealed
that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
Group, Thailand.
channels inOnditi,
pattern
The 4Service
channels
of pattern
1 forSatisfaction
domestic distributions
were: channel
1 – AbyReview
farmers,
E.O. 2.(2017).
Quality
and Student
in Higher Education
Institutions:
of
compilers, middlemen,
retailers
and consumers
(51.98%),
channel
– by farmers,
compilers,7(7),328-335.
retailers and consumers
Literature.
International
Journal
of Scientific
and2Research
Publications,
(26.73%), channel
3 – by farmers,
retailersV.A.,
and&consumers
channel 4 –Model
by farmers
and consumers
Parasuraman,
A., Zeithaml,
Berry, L.L.(17.13%),
(2013). and
A Conceptual
of Service
Quality (4.16%).
and Its
Implicationsin for
Future Research.
Journal
of Marketing.
49,41-50.
Pattern 2 had 3 channels
domestic
and foreign
distribution
of eggs:
channel 1 – by farmers, compilers,
Phainkhamsuk,
et al. (2015).
Students'
satisfaction
the service
of Office
of Academic
Promotion
and
middlemen,
retailers and P.consumers
(39.83%),
channel
2 – by with
farmers,
compliers,
retailers
and consumers
(32.61%)
Registration
Office,
Ratchathani
Rajabhat
University.
from
Promotion
and channel 3 – farmers,
retailers
and Ubon
consumers
(27.56%).
The total
amount Funding
of yielded
eggstheforAcademic
consumption
within
and
Registration
Office
Ubon
Ratchathani
Rajabhat
University,
Thailand.
Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic
Patčeach
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