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การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยกลุ่มตวัอย่าง
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 12 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 250 ราย โดยวิธีโควตา (Quota Sampling) 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 23–29 ปี มี
สถานะโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียนและนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท วตัถุประสงค์ในการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ตอ้งการ
ค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ วตัถุประสงคใ์นการเดินทางไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ  คือได้ฝึกทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ และได้รับขอ้มูลข่าวสารของศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซด ์

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
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ทั้ งน้ี ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1. มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน
และพนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 2. มีบริการ
ใหข้อ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา 3. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสาร
การสมคัรเรียน 4. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็น
มิตร อธัยาศยัดี 5. มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด 6. ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ 7. มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศและความถูกตอ้งในการให้บริการของพนักงาน 8. พนักงานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ 
และให้ความเป็นกันเองกบัลูกคา้และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 9. เป็นตวัแทนของ
สถาบนัการศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง 10. มีสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศใหเ้ลือกไดห้ลายสถาบนั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore services marketing mix affecting customers in 
Mueang Chiang Mai district towards selecting overseas education consultant centers. Samples of the 
study consisted of 250 customers of 12 overseas education consultant centers in Mueang Chiang Mai 
district. Quota sampling method was applied in data collection. Data analysis was conducted by 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 

The findings revealed that most respondents were single female in the age of 23-29 
years old with Bachelor’s degree. They were students whose monthly allowance was10,001-15,000 
Baht.  Their purpose of selecting overseas education consultant centers was mentioned to the need of 
consultation on programs and educational institutes in overseas, while their purpose of extending 
their study in overseas was mentioned to the possibility to practice foreign language skills. They 
learned information of the overseas education consultant centers from websites. 

Services marketing mix affecting customers in Mueang Chiang Mai district towards 
selecting overseas education consultant centers at the highest level was found in process factor; 
followed by people, product, price, place, physical evidence, and promotion factors, respectively. 

Hereafter were shown the top ten elements of services marketing mix affecting 
customers in Mueang Chiang Mai district towards selecting overseas education consultant centers: 1. 
providing application documents’ preparation service and having skillful and proficient staff who 
could give well advices on education; 2. acknowledging customers on how to apply visa and 
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assisting them to get the visa; 3. informing customers about application process and documents 
required; 4. having enthusiastic staff to offer services with polite address and friendly courtesy; 5.  
informing customers about tuition fee and other fees in details; 6.  being considered as the reliable 
overseas education consultant center; 7. being able to work on paperwork and coordinate with 
overseas education institutes rapidly and accurately; 8. Having staff who welcome customers with 
warm greetings as well as serving them with acquaintance, and having simple application procedure; 
9. Being the authorized agent of the certain overseas education institutes; and 10. offering several 
lists of overseas education institutes to be selected.  
 


