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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2) เปรียบเทียบ

ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก

นกัศกึษาต่างชาติ ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 130 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสถิติความแตกต่างระหว่างกลุ่มสองกลุ่มและการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 

ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสัญชาติเยอรมัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

เงินเดือน(ไม่รวมทนุทีได้รับ) มากกว่า 12,500 บาท สว่นใหญ่ศกึษาคณะการบริการและ

การท่องเทียว และเป็นนักศึกษาแลกเปลียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้คุณภาพ

การบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โดยมีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านการให้

ความมันใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ

ผู้ รับบริการ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษา

ต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจัยส่วน

บคุคล พบว่า 

 1)  นกัศกึษาต่างชาติทีมีเพศ อายุ สญัชาติ ระดับการศึกษาและประเภทของ

นกัศกึษาแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้

ความมันใจ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ ไม่แตกต่างกัน 

2) นกัศกึษาต่างชาติทีมีภูมิลาํเนาและเงินเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพการบริการ

ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 3) นกัศกึษาต่างชาติทีมีคณะแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพ

การบริการในภาพรวม แตกต่างกนั 

 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการวิจัยครังนี 

พบว่า นกัศกึษาต่างชาติต้องการบคุลากรทีมีความรู้เฉพาะด้านของรายวิชาให้เพียงพอ

ต่อการสอน มีความเป็นมืออาชีพ มีอิสระในการเลือกวิชาเรียนได้ด้วยตนเอง เปิดสอน

รายวิชาต่างๆตามหลกัสตูรทุกภาคการศึกษา ต้องการเข้าถึงสือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการสือสารได้โดยง่ายและรวดเร็ว ต้องการอุปกรณ์การกีฬาทีมีสภาพดี เพียงพอ 

มีความทันสมัยในมาตรฐานสากล ต้องการสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานในหอพัก

นกัศกึษาและระบบรักษาความปลอดภัยทีดี 

 

คําสําคัญ : การรับรู้ คณุภาพการบริการ นกัศกึษาต่างชาติ 
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Abstract 

 The objectives of the research were: 1) to examine international 

students’ perception toward service quality of Prince of Songkla University, 

Phuket Campus, 2) to compare the level of international students’ perception 

toward service quality of Prince of Songkla University, Phuket Campus by 

personal factors. The researcher utilized questionnaires to ask 130 

international students who were studying at the Prince of Songkla University, 

Phuket Campus in 2013. The data was then analyzed by using a computer 

program and the results were shown in frequency, percentage, means, and 

one-way analysis of variance. 

 According to the questionnaires, many of international students were 

female, aged from 21-25 years old. Resident region of students was Europe, 

most of them were German, and studying for a bachelor’s degree in Faculty of 

Hospitality and Tourism. They were exchange students and had an income 

more 12,500 baht per month (excluding scholarships) The level of perception 

toward service quality in the university was found to be high in all aspects. The 

service quality was ranked from the most to least perception as follows : 

assurance, responsiveness, reliability, tangibles and empathy. 

 An analysis to compare the level of international students’ perception 

toward service quality of Prince of Songkla University, Phuket Campus by 

personal factors found that: 

 1) The international students who have gender, age group, nationality, 

level of education, and type of student are different, they have a perception 

toward service quality in all aspects; tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance and empathy are not different. 2) The international students who 

have region of residence and current monthly allowance (excluding 

scholarships) are different, they have a perception toward service quality in 
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total are not different. 3) The international students who have faculty are 

different, they have a perception toward service quality in total are different. 

 Suggestions to develop perception toward service quality of 

institutions of higher education in Thailand as follows: international students 

need professional lecturers who know about the subjects very well, they also 

need freedom to choose the courses of study and prefer that the university 

offer all courses as listed in the schedule, they want to access information 

technology easily and flexible, they need sports equipment provided in 

sufficient good quality, modern and standardized, the facilities in dormitory 

should be well maintained and safety system as well.  

Keyword(s) :  Percept ion,  Serv ice Qual i ty ,  Internat ional Students 

 

บทนํา  

 ในแต่ละประเทศทัวโลก ย่อมมีสถาบันต่างๆเป็นโครงสร้างรากฐานของ

ประเทศตนเอง ไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง 

สถาบันการศึกษาซึงเป็นสถาบันหนึงที มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

สถาบันการศึกษาเป็นโครงสร้างพืนฐานทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และได้นําความรู้ความสามารถเหล่านัน

ไปช่วยในการพัฒนาประเทศของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ ซึง

ปัจจุบันในทุกประเทศนัน ต่างมีสถาบันการศึกษาทีเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ในด้าน

ต่างๆ และได้มีการแลกเปลียนองค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  ระหว่าง

สถาบนัการศกึษาในแต่ละประเทศ นอกจากนนัแล้วยังมีการแลกเปลียนความรู้ระหว่าง

ประเทศอีกด้วย ซึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ โดย

การแลกเปลยีนบคุลากรทางด้านการศกึษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือนกัศกึษา 

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ.2556 นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามา

ศกึษาหลากหลายวิธี เช่น การทําข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาในการแลกเปลียน
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นกัศกึษาต่อกนัทงัในหลกัสตูรระยะสนัและระยะยาว การมอบทุนการศึกษาจากภาครัฐ

หรือหน่วยงานภายนอก การเดินทางมาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว ทําให้โอกาสทางการศึกษา

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีความสนใจต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนันสงูขึน 

ตามด้วยคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาทีมีต่อนักศึกษาต่างชาติต้องมี

การรองรับในระดับทีดีด้วยเช่นกัน เนืองจากหลายๆเหตุผล ได้แก่ ความต้องการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน การประชาสมัพันธ์การศึกษาและ

วัฒนธรรมของประเทศให้เป็นทีรู้จักในต่างประเทศ การกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมทีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของสงัคมนนัๆ เรียนรู้การสอืสารข้ามวฒันธรรมและวิชาการใหม่ๆทีแตกต่างไปจากวิชา

ทีสอนในสถาบันต้นสงักัด เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทังด้านวิชาการและการสือสาร ได้

เปิดโลกทศัน์สูส่ากล (พินิติ รตะนานกุลู, 2555 : 9-10) 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัในสงักัดของรัฐทีมีชือเสียง

สถาบนัหนงึของประเทศไทย เนืองด้วยเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของภาคใต้ มีวตัถุประสงค์

ของการจัดตังเพือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอ ุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพือ

สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเพือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย 

เป็นมหาวิทยาลยัทีมีเจตนาก่อตงัทีจะให้เป็นมหาวิทยาลยัหลายวิทยาเขต ซึงในปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต ซงึในแต่ละ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีหลกัสตูรการศึกษาทีเปิดสอนแตกต่างกัน 

ขนึอยู่กบัสภาพทีตงัทางภูมิศาสตร์ของแต่ละวิทยาเขตนนัๆ 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาตังอยู่ใน

จงัหวดัภูเก็ต ซงึมีสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงจํานวนมากส่งผลให้สภาพแวดล้อมส่วน

ใหญ่เป็นอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเทียว และเป็นจังหวัดหนึงทีมีความสําคัญ

ในด้านของเศรษฐกิจการท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติขึน เพือมุ่งเน้นการจัด

การศึกษาที มีคุณภาพในหลักสูตรนานาชาติ และได้จัดการเรียนการสอนเป็ น
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ภาษาองักฤษ ตงัแต่ปีการศกึษา 2537 พร้อมทงัผลติบณัฑิตทีมีความสามารถทํางานใน

ระดบันานาชาติและสามารถได้รับการพฒันาเป็นผู้บริหารระดบัสงูได้ 

 ในปัจจ ุบ ันมีน ักศ ึกษาต่างชาติเด ินทางเข้ามาศ ึกษาในมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จํานวนมาก ดังนัน จึงมีการพัฒนาสถาบันให้

ขับเคลือนสู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ ซึงมีหลกัสตูรนานาชาติรองรับ ได้แก่ คณะ

การบริการและการท่องเทียวในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และคณะวิเทศ

ศกึษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรทัวไป ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม และ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะข้างต้นมีนักศึกษาต่างชาติ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ภาคปกติ และนักศึกษาแลกเปลียน

จากประเทศต่างๆ ปีการศกึษา 2556 รวมทังหมด 200 คน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 

2556) 

 เนืองจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทยทีกําลังมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ มีการเปิดหลักสูตร

นานาชาติหลายสาขาวิชา อีกทงัมีนกัศกึษาต่างชาติเดินทางเข้ามาศึกษาทังในระยะสนั

และระยะยาว ผู้ วิจยัได้เลง็เห็นถงึความสาํคญัของคุณภาพการบริการและมีความสนใจ

ทีจะศึกษาวิจัยเ รือง การรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มี ต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพือพัฒนาคุณภาพการบริการของ

สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

วัตถปุระสงค์ 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี 

 1.  เพือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 2.  เพือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที

มีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
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สมมติฐานการวิจยั 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีสมมติฐานในการวิจยั ดงัน ี

 1.  ปัจจยัสว่นบคุคลของนักศึกษาต่างชาติทีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้

คณุภาพการบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แตกต่างกนั 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มีต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเ ก็ต เ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์และสรุปผล

การศกึษา และมีรายละเอียดเกียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัดงัน ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 รวมจํานวน 200 คน (ศูนย์กิจการนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 : 10) จากคณะการบริการและการท่องเทียว 

คณะวิเทศศกึษา คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 จํานวน 130 คน 

ซึง ได้มาจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซ ซีและมอ ร์แก น

(Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) และมีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้ วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามโดยให้

นักศึกษาต่างชาติตอบคําถามในแบบสอบถามด้วยตนเองซึงประกอบด้วยคําถาม
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ปลายปิด (Closed End) และปลายเปิด (Opened End) โดยแบบสอบถามทีใช้ใน

การเก็บข้อมูลจําแนกได้ 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อาย ุภูมิลาํเนา สญัชาติ ระดบัการศกึษา เงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) คณะ 

และประเภทของนักศึกษา 2) แบบสอบถามเกียวกับระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ 

3) ข้อเสนอแนะอืนๆ 

 

การสร้างและการพัฒนาเครืองมือ 

 ผู้ วิจยัดําเนินการพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวิจยัตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1.  ศกึษาข้อมลูเกียวกบันกัศกึษาต่างชาติ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้

คุณภาพการบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ

ความต้องการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการบริหารลกูค้าสัมพันธ์ และงานวิจัยที

เกียวข้องเพือเป็นแนวทางในการนํามาสร้างแบบสอบถาม 

 2.  นําข้อมลูทีได้จากการเก็บรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม 

 3.  นําแบบสอบถามทีสร้างขนึเสนอต่อท่านผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่านได้แก่ 

     3.1  ผศ.สวุรรณา กาญจนเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต 

    3.2 ดร.พรพิษณ ุพรหมศิวะพลัลภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

      3.3  ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์

เก่าสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

  เพือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนัน

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) รวมทัง

ภาษาทีใช้ให้มีความหมายรัดกมุ ชดัเจน และตรงกบัเรืองทีต้องการศกึษา 

 4.  แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนทีจะพัฒนาให้

เป็นแบบสอบถามเพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยัต่อไป 
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 5.  นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอ

กะทู้  จงัหวดัภูเก็ตจํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมนัตามวิธีหาค่าสมัประสิทธิ อัลฟา

ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) และได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.80 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและการแจกแจง

ความถี 

 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลียและ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 3.  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ค ุณภาพ

การบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้

ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s test 

 4.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการรับรู้คุณภาพ

การบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 1.  ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่างการวิจัยเรือง การรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า 

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสญัชาติ

เยอรมัน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีเงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) มากกว่า

12,500 บาท ส่วนใหญ่ศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว และเป็นนักศึกษา

แลกเปลยีน 
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 2.  ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 푥̅ S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.45 0.52 มาก 

ด้านความนา่เชือถือหรือไว้วางใจ 3.61 0.53 มาก 

ด้านการตอบสนองความต้องการ 3.65 0.59 มาก 

ด้านการให้ความมนัใจ 3.93 0.56 มาก 

ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 3.40 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.46 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า น ักศึกษาต่างชาติมีระดับการรับรู้คุณภาพ

การบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยระดับการรับรู้มากทีสดุ คือ ด้านการให้ความมันใจ รองลงมาด้านการตอบสนอง

ความต้องการ ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และน้อยทีสดุคือด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 

 3.  การทดสอบสมมติฐาน ค่าความแตกต่างการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี

ของ Scheffe’test ดงัตาราง 2 - 6 
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ตาราง 2  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างเพศ ระด ับการศ ึกษาและ

ประเภทของนกัศกึษากบัการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติ

ทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 푥̅ S.D. t p 

เพศ ชาย 3.59 0.49 -0.423 0.673 

 หญิง 3.62 0.44   

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 3.62 0.46 0.145 0.885 

 ปริญญาโท 3.60 0.43   

ประเภทของนกัศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ 3.54 0.37 -0.897 0.372 

 นกัศึกษาแลกเปลียน 3.63 0.48   

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีเพศ ระดับการศึกษา และประเภทของนักศึกษาต่างกัน มีการรับรู้

คณุภาพการบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 3  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างอายุ ภูมิลําเนา สญัชาติ เงินเดือน

(ไม่รวมทุนที ไ ด้รับ) และคณะกับการรับรู้คุณภาพการบริการที มี ต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

ตัวแปร df SS MS F p 

อายุ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 .065 .033 .153 .858 

ภายในกลุม่ 127 26.976 .212  
 

รวม 129 27.041 
 

 
 

ภูมิลําเนา   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 .587 .294 1.415 .247 

ภายในกลุม่ 126 26.149 .208  
 

รวม 128 26.736 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
ตัวแปร df SS MS F p 

สญัชาติ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 7 .937 .134 .639 .723 

ภายในกลุม่ 120 25.141 .210  
 

รวม 127 26.078 
 

 
 

เงินเดือน(ไม่รวมทนุทีได้รับ)   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 4 .273 .068 .327 .859 

ภายในกลุม่ 119 24.792 .208  
 

รวม 123 25.065 
 

 
 

คณะ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.276 .638 3.757 .026* 

ภายในกลุม่ 114 19.362 .170  
 

รวม 116 20.638 
 

 
 

*p<0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีอาย ุภูมิลาํเนา สญัชาติ เงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) ต่างกัน มีการรับรู้ 

คณุภาพการบริการ ไม่แตกต่างกนั สว่นนกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีคณะต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการบริการแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตาราง 4  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคณะกบัการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพบริการ df SS MS F p 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.011 .506 2.560 .082 

ภายในกลุม่ 114 22.513 .197  
 

 
รวม 116 23.525 

 
 

 
ด้านความนา่เชือถือหรือไว้วางใจ 

ระหวา่งกลุม่ 2 .269 .134 .494 .611 

ภายในกลุม่ 114 31.007 .272  
 

 
รวม 116 31.275 

 
 

 
ด้านการตอบสนองความต้องการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.317 1.159 3.830 .025* 

ภายในกลุม่ 114 34.482 .302  
 

 
รวม 116 36.799 

 
 

 
ด้านการให้ความมนัใจ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.424 1.212 4.402 .014* 

ภายในกลุม่ 114 31.394 .275  
 

 
รวม 116 33.818 

 
 

 
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.440 .720 1.756 .177 

ภายในกลุม่ 114 46.762 .410  
 

 
รวม 116 48.202 

 
 

 
รวม 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.276 .638 3.757 .026* 

ภายในกลุม่ 114 19.362 .170  
 

 
รวม 116 20.638 

 
 

 
*p<0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีมีคณะต่างกนั โดยภาพรวมมีการรับรู้คุณภาพการบริการแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือทําการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ด้วย

วิธีของ Scheffe’test พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

และด้านการให้ความมนัใจ มีความแตกต่างกนั  

 

ตาราง 5  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ของการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

จําแนกตามคณะ ในภาพรวม 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ

ภาพรวม 푥̅ S.D. 
คณะ 

การบริการฯ 

คณะ 

เทคโนโลยีฯ 

คณะ 

วิเทศฯ 

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.64 0.42 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.03 0.33 .39 -  

คณะวเิทศศึกษา 4.25 0.27 .61* .22 - 

  *p<0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียวและคณะวิเทศศึกษา โดย

ภาพรวมมีการรับรู้คณุภาพการบริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตาราง 6  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ระหว่างคณะกับการรับรู้คุณภาพ

การบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการให้ความมนัใจ 

 

ด้าน 푥̅ S.D. 
คณะ 

การบริการฯ 

คณะ 

เทคโนโลยีฯ 

คณะ 

วิเทศฯ 

ด้านการตอบสนองความต้องการ      

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.67 0.55 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.25 0.50 .58* -  

คณะวเิทศศึกษา 4.42 0.35 .74* .17 - 

ด้านการให้ความมนัใจ      

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.96 0.52 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.46 0.63 .50 -  

คณะวเิทศศึกษา 4.83 0.24 .88* .38 - 

*p<0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะเทคโนโลยีและ

สงิแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะวิเทศศึกษา มีการรับรู้คุณภาพ

การบริการด้านการตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน และนักศึกษาต่างชาติทีศึกษา

คณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะวิเทศศึกษา มีการรับรู้คุณภาพการบริการ

ด้านการให้ความมนัใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 นกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะ

เทคโนโลยีและสงิแวดล้อมมีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว นักศึกษาต่างชาติ

ทีศกึษาคณะวิเทศศกึษามีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สูงกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว และนักศึกษา

ต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจ
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สงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั 0.05 สว่นคู่อืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อภิปรายผลการวิจยัได้ดงัต่อไปน ี

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหว่าง 21 – 25 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสญัชาติเยอรมัน การศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี มีเงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) มากกว่า12,500 บาท ส่วนใหญ่

ศกึษาคณะการบริการและการท่องเทียว และเป็นนักศึกษาแลกเปลียน อภิปรายผลได้

ว่า มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตมีหลกัสตูรนานาชาติรองรับ มีชือเสียง

ทางด้านภาษาต่างประเทศและด้านการบริการทังการโรงแรมและการท่องเทียว ซึงทาง

คณะการบริการและการท่องเทียวได้มีการทําสญัญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศในการแลกเปลียนนักศึกษา อีกทังนักศึกษาต่างชาติจากทวีปยุโรปให้

ความสนใจในการมาศกึษาและแลกเปลยีนวฒันธรรมใหม่ๆในระดบัปริญญาตรี 

 2.  ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า การรับรู้คณุภาพบริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้ความมันใจมีค่าเฉลียสงูสดุ รองลงมาคือ

ด้านการตอบสนองความต้องการ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสดุคือด้านการเข้าใจการรับรู้

ความต้องการของผู้ รับบริการอยู่ในระดบัปานกลาง 

 จากผลการศกึษาเรืองการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลียอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกบังานวิจยัของนฤมล อินทะโส (2554 : 129-133) เรืองการรับรู้จริงต่อ

คณุภาพการบริการในโครงการพิเศษหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและความภักดี

ของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า นักศึกษามีการรับรู้จริงต่อ

คุณภาพการเรียนการสอน ด้านความเชือถือได้ในมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน

โดยรวม และด้านย่อยได้แก่ ด้านคุณภาพหลักสูตร ด้านการบริหารโครงการพิเศษ
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หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต และด้านคุณภาพของ

พนกังานในโครงการพิเศษหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

ดุสิต อยู่ในระดับดี ส่วนด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีการรับรู้จริงอยู่ในระดับดีมาก 

และมีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการเรียนการสอน ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ

ของนกัศกึษาโดยรวม ด้านความมนัใจโดยรวม ด้านความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจโดยรวม 

ด้านบริการทีเป็นรูปธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี 

 ผลทีได้จากการวิจัยในครังนี อภิปรายผลได้ว่า ในภาพรวมมีปัจจัยมาจาก

หลายๆด้านทีทําให้การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มี ต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อยู่ในระดบัมาก พบว่า ด้านการให้บริการ

ของบุคลากรมีความสําคัญต่อการรับรู้คุณภาพการบริการต่อนักศึกษาต่างชาติอย่าง

แท้จริง จากความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ความสภุาพของบุคลากร และการบริการ

ด้วยใจ การติดต่อประสานงานอย่างราบรืนและแก้ปัญหาอย่างสะดวก รวดเร็ว ให้แก่

นกัศกึษาต่างชาติ มีการสอืสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ

ตรงกัน และมีการวางแผนเตรียมงานในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ในด้าน

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลียน

วัฒนธรรมเพือเพิมพูนความรู้เกียวกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง

นกัศกึษาต่างชาติไทยและนักศึกษาต่างชาติ การจัดรถประจําทางในการเดินทางไปยัง

สถานทีต่างๆ การมีโอกาสเลือกฝึกงานในแผนกและสถานทีทีต้องการ การเข้าถึงของ

บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายรอบมหาวิทยาลยั 

 3.  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า ในภาพรวมมีการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวริศรา ร่มโพธิทอง (2554 : 

135-136) เรืองการรับรู้และความคาดหวังของชุมชนทีมีต่อบทบาทการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลทีมีผล

ต่อการรับรู้ของคนในชุมชน ด้านเพศ อายุ และอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และลกัษณะส่วนบุคคลทีมีผลต่อความคาดหวัง
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ของคนในชมุชน ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในส่วนของการเปรียบเทียบ

การรับรู้และความคาดหวังของคนในชุมชนและผู้ นําชุมชนทีมีต่อบทบาทการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

ความต้องการและด้านการให้มนัใจ จําแนกตามคณะ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ที 0.05 ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของทศพล เกียรติเจริญผล (2549 : 37-38) เรืองการวัด

ประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนิสิตต่อหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์และการบริการ

การศึกษาโดยใช้แบบจําลองคุณภาพในการบริการ (SERVQUAL) พบว่า นิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มีความคาดหวังคุณภาพของการบริการการศึกษาสูงกว่าระดับ

คณุภาพทีได้รับ ในทกุมิติของแบบจําลอง SERQUAL การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ

ระหว่างนิสติทงัสองหลกัสตูร ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในมิติของความเข้าใจหรือเอาใจใส่

ของผู้ให้บริการ โดยนิสติหลกัสตูรต่อเนืองมีค่าเฉลียการรับรู้ระดับคุณภาพทีตํากว่าของ

นิสติภาคปกติซงึอาจเกิดจากช่วงเวลาของการศกึษาอยู่ในช่วงวนัเสาร์และอาทิตย์ ทําให้

ไม่สามารถได้พบอาจารย์และรับบริการจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ทีศกึษาคณะวิเทศศกึษามีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สงูกว่าคณะอืนๆ เนืองจากคณะวิเทศศกึษาเน้นพฒันาทกัษะความรู้ด้านวิเทศศึกษาบน

พืนฐานพหวุฒันธรรม สามารถนําไปประยกุต์เพือให้เกิดสมรรถนะสากล เมือทดสอบค่า

ความแตกต่างรายคู่พบว่านักศึกษาต่างชาติคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมมีการรับรู้

คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการสงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษา

คณะการบริการและการท่องเทียว เนืองจากคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเน้นการเรียนรู้ 

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมากขึน เรียนวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์พืนฐานลดลง และเน้นการเพิมทกัษะภาษาองักฤษโดยการจัดให้อย่างน้อย

ร้อยละ 30 ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ การดูแลเอาใจใส่จากทาง
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วิชาการคณะมากยิงขึนและการสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

และนักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้ค ุณภาพการบริการด้าน

การตอบสนองความต้องการสงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและ

การท่องเทียว เนืองจากคณะวิเทศศึกษามีการพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มี

ความทันสมัยและมีความหลากหลายภาษาอย่างต่อเนืองและมีการพัฒนาศูนย์การ

บริการวิชาการในศาสตร์ของคณะให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ 

ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติได้รับรู้ถึงการตอบสนองความต้องการจากมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกบัทฤษฎีการรับรู้คณุภาพการบริการของกรอนรูส (Gronroos, 1990 : 3-17) 

พบว่าลกัษณะทางด้านเทคนิคหรือผลทีได้เป็นการพิจารณาเกียวกบัผู้ ให้บริการ ผู้ ให้บริการ

จะใช้เทคนิคอะไรทีจะทําให้ผู้ รับบริการทีเข้ามาใช้บริการเกิดความพอใจตามความต้องการ

พืนฐาน การรับรู้คณุภาพทีดีเกิดขึนเมือความคาดหวังของผู้ รับบริการตรงกับการรับรู้ที

ได้จากประสบการณ์ทีผ่านมา ถ้าความคาดหวงัของผู้ รับบริการต่อการบริการไม่เป็นจริง 

การรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมตํา แต่ถ้าความคาดหวังของผู้ รับบริการทีตังไว้ตรงกับ

การรับรู้จริง คุณภาพการบริการนันจะสูง โดยทีความคาดหวังต่อคุณภาพจะได้รับ

อิทธิพลจากการสอืสารทางตลาด การสือสารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

และความต้องการของผู้ รับบริการเอง ส่วนการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจ 

สามารถอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ทีศกึษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจสงู

กว่าคณะอืนๆ เนืองจากคณะวิเทศศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารคณะที ดี 

นักศึกษาต่างชาติได้รับข้อมูลทางวิชาการอย่างรวดเร็ว คณะมีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก เมือทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่พบว่า

นักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้

ความมนัใจสงูกว่านกัศึกษาต่างชาติคณะการบริการและการท่องเทียว เนืองจากคณะ

วิเทศศึกษา มีการติดต่อประสานงานเพือแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างรวดเร็ว 

อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพและชือเสียงของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สร้าง

ความเชือมนัให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการรับรู้ของอินเนส 
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(Innes, 2010 : 136) เรืองการตงัใจรับข้อมลูทีได้เลือกสรร พบว่าเมือผู้ รับบริการเลือกที

จะตังใจรับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึง ผู้ ให้บริการจะต้องใช้ความพยายามทีจะสร้าง

ลกัษณะเด่นและน่าสนใจเพือทําให้ผู้ รับบริการเกิดความตังใจรับข่าวสารอย่างต่อเนือง

และเกิดความเชือมนักบัความต้องการของตน 

 ทงันีผลจากการรับรู้คณุภาพการบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชือถือ

หรือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมันใจ และด้านการเข้าใจ

การรับรู้ความต้องการ ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในความสามารถของการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาสิง

อํานวยความสะดวกในด้านกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติและมีความเป็นสากล

โดยทียังรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยทีดีงาม และตระหนักถึงการใช้ชีวิตในสงัคม

และความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลก การเพิมพูนความรู้เกียวกับ

ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาไทยและ

นกัศกึษาต่างชาติ เพือเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลือนย้าย

เสรีของแรงงานฝีมือในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของวิทยา

เขตภูเก็ตให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู้จักแพร่หลายเพือ

ดงึดดูนกัศกึษาไทย นกัศกึษาต่างชาติและนกัวิจยัต่างชาติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเพือเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่นักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆให้มี

ประสทิธิภาพมากขนึ ดงัต่อไปนี 

 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มหาวิทยาลยัควรเพิมจํานวนของเครือง

เล่นออกกําลังกาย ณ ศูนย์ออกกําลังกายให้มีความเพียงพอเพือรองรับกับจํานวน

นักศึกษาทีมีมาก พร้อมทังจัดตังบุคลากรในการดูแลอุปกรณ์การกีฬาและเครืองเล่น

ออกกําลงักายให้อยู่ในสภาพดีอย่างสมําเสมอ ส่วนหอพักนักศึกษาควรมีระบบรักษา
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ความปลอดภัยทีดี มีสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานในห้องและจํานวนห้องพักสําหรับ

นักศึกษาต่างชาติควรมีความเพียงพอในการรองรับนักศึกษา และมหาวิทยาลยั

ควรจัดจ้างบคุลากรในการดแูลความสะอาดแก่โรงอาหารมากกว่าน ี

 ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ บุคลากรคณะควรให้ข้อมูลทางวิชาการแก่

นกัศกึษาอย่างถกูต้องและชดัเจน หากมีการเปลยีนแปลงควรแจ้งลว่งหน้าอย่างรวดเร็ว 

ด้านการตอบสนองความต้องการ มหาวิทยาลยัควรเพิมความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต

เพือง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล การเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทําการเข้าถึงได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการติดตังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกอาคารเรียนและบริเวณ

รอบมหาวิทยาลยั 

 ด้านการให้ความมนัใจ มหาวิทยาลยัต้องจ้างอาจารย์ผู้สอนทีมีความรู้เฉพาะ

ด้านของรายวิชาและมีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดความรู้ มีการประเมินอาจารย์

ผู้สอนหลงันกัศกึษาจบการเรียนทกุรายวิชา 

 ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ นักศึกษาต่างชาติ

ต้องการให้มีรถมหาวิทยาลยับริการรับ-สง่ไปยงัสถานทีต่างๆภายในเมืองภูเก็ตพร้อมทัง

มีความตรงต่อเวลาในการรับนักศึกษาต่างชาติตามจุดต่างๆ ในส่วนห้องพยาบาล 

มหาวิทยาลยัควรมีป้ายบอกตําแหน่งและสถานทีอย่างชดัเจนเพือง่ายแก่การเข้าถึงและ

ความสะดวกแก่นกัศกึษาในการใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาต่างชาติ

ทีมาศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

 2.  ควรมีการศึกษาวิธีการจูงใจผู้ ทีมีความสนใจทีจะศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท เพือทีจะได้นําผลทีได้จากการวิจัยมาพัฒนาเป็นแนวทางใน

การจงูใจผู้ทีมีความสนใจมาสมคัรเรียน 

 3.  ควรศกึษาเกียวกบัการสือสารระหว่างบุคลากรไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ในการติดต่อประสานงาน การทําความเข้าใจกนัซงึกนัและกนั 
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 4.  ควรศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การบริการของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยทีมีต่อนกัศกึษาต่างชาติ 
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