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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ  ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดน้ีจะ
น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษาจึงขอความอนุเคราะห์ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
และตอบตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ี 
แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของผูท่ี้ใช้บริการศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  

ค าถามส าหรับคัดเลอืกผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  ท่านอาศยัหรือท างานอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ใช่หรือไม่ 
 (   ) 1. ใช่    (   ) 2. ไม่ใช่ (จบค าถาม) 
2. ท่านใชบ้ริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศท่ีไหน  
 (   ) 1. OEC Global Education  (   ) 2. Overseasedu (OEG) 
 (   ) 3. O S Visas Co., Ltd.  (   ) 4. Westminster International 
 (   ) 5. Australian Centre   (   ) 6. Student Pass 
 (   ) 7. International Student Services (IDP)(   ) 8. Eden Education Centre 
 (   ) 9. Mentor International  (   ) 10. Education Gateway 
 (   ) 11. Inter Academic Advisors  (   ) 12. NES Baanpasa 
 (   ) 13. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... (จบค าถาม) 
3. วตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

(   ) 1. เรียนภาษา  (   ) 2. ศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัร หรือระดบัปริญญาบตัร            
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
2.  อายุ 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 18 ปี  (   ) 2. 18-22 ปี  (   ) 3. 23-29 ปี 
 (   ) 4. 30-39 ปี   (   ) 5. 40-49 ปี  (   ) 6. 50 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
 (   ) 1.โสด   (   ) 2. แต่งงาน  (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......... 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  (   ) 2.ปริญญาตรี  (   ) 3.สูงกวา่ปริญญาตรี 
 (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 
5. อาชีพ 
 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) 2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (   ) 3. พนกังานบริษทั  (   ) 4. ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
 (   ) 5. วา่งงาน   (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของท่าน 
 (   ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท (   ) 2. 10,001 – 15,000 บาท 
 (   ) 3. 15,001 – 20,000 บาท (   ) 4. 20,001 บาทข้ึนไป 
7. วตัถุประสงค์ในการเลอืกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า   
              1 ข้อ)  
 (   ) 1. ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ  

(   ) 2. ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขอวซ่ีา 
 (   ) 3. ลดความยุง่ยากจากการสมคัรเรียนดว้ยตนเอง  
 (   ) 4. ตอ้งการมีคนช่วยเหลือ เม่ือศึกษาอยูต่่างประเทศ 
 (   ) 5. ใหค้วามเช่ือมัน่ และมีความน่าเช่ือถือ 
 (   ) 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม 

(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 
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8. วตัถุประสงค์ในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1. ไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ  (   ) 2.ไดเ้ดินทางท่องเท่ียว 
 (   ) 3. ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมของต่างชาติ (   ) 4. ตอ้งการหาประสบการณ์ 
 (   ) 5. เพื่อโอกาสและความกา้วหนา้ในการท างาน (   ) 6. ตอ้งการหาเพื่อนใหม่ 
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 
9.   ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1     
              ข้อ) 
 (   ) 1. วทิย/ุโทรทศัน์    (   ) 2. นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์
 (   ) 3. เวบ็ไซด ์     (   ) 4. โซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุค๊ 
 (   ) 5. การจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์  (   ) 6. ใบปลิว/แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
 (   ) 7. ป้ายโฆษณา    (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากหรือนอ้ยเพียงใด กรุณาตอบ
แบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องดา้นหลงัของปัจจยัแต่ละขอ้เพียงช่องเดียว 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศูนย์แนะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศ 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
1.1 ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมี
ความน่าเช่ือถือ 

     

1.2 เป็นตวัแทนของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับ
แต่งตั้ งจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
โดยตรง 

     
     

1.3 มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน      
1.4 มีบริการให้ข้อมูลขั้นตอนการขอวีซ่าและ
ช่วยเหลือในการขอวซ่ีา 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ (ต่อ) 
1.5 ใหค้  าแนะน าและขอ้มูลดา้นการเตรียมตวั
ก่อนการเดินทาง 

     

1.6 ให้ค  าแนะน าการให้บริการของธนาคารใน
ต่างประเทศ 

     

1.7 มีบริการจดัหาการท าประกนัสุขภาพระหวา่ง
ศึกษาในต่างประเทศ 

     

1.8 จดัหาตัว๋เคร่ืองบินในราคานกัเรียน      
1.9 มีการจดัหาท่ีพกั      
1.10 มีการจดัหาบริการรถรับส่งท่ีสนามบิน      
1.11 มีสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศใหเ้ลือก
ไดห้ลายประเทศ  

     

1.12 มีสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศใหเ้ลือก
ไดห้ลายสถาบัน 

     

1.13 มีสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศให้เลือก
ไดห้ลายสาขาวชิา  

     

2. ปัจจัยด้านราคา 
2.1 มีการแจ้งค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
อยา่งละเอียด 

     

2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม      
2.3 มีระบบการช าระเงินท่ีสามารถช าระเป็นงวด
ได ้

     

2.4 วิธีการช าระเงินท าได้หลายวิธี เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค เป็นตน้ 

     

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 ท่ี ตั้ ง ข อ งศู น ย์แน ะแน วก าร ศึ กษ า ต่ อ
ต่างประเทศ หาง่าย สะดวก 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ต่อ) 
3.2 ท่ี ตั้ ง ข อ งศู น ย์แน ะแน วก าร ศึ กษ า ต่ อ
ต่างประเทศอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

     

3.3 ว ัน -เวลาการเปิดปิดของศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

     

3.4 มี ช่องทางการติดต่อสอบถามได้หลาย
ช่องทาง 

     

3.5 มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางวิทยุ/
โทรทศัน์ 

     

4.2 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางนิตยสาร/
หนงัสือพิมพ ์

     

4.3 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางใบปลิว/
แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 

     

4.4 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางป้าย
โฆษณา 

     

4.5 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจัด
นิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์

     

4.6 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางโซเชียล
เน็ตเวร์ิค/เวบ็ไซด์ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 5. ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
5.1 พนัก งาน มีความกระ ตือ รือ ร้น ในการ
ใหบ้ริการ 

     

5.2 พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถ
ใหค้  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5.3 พนักงานพูดจาสุภาพ  มีความ เป็น มิตร 
อธัยาศยัดี 

     

5.4 มีจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ      
5.5 พนกังานแต่งกายสุภาพ      
6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
6.1 บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความ 
เช่ียวชาญสูง 

     

6.2 อุปกรณ์ส านักงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ
ท างาน มีความทนัสมยั 

     

6.3 มีบริการขนมและเคร่ืองด่ืม      
6.4 มีเกา้อ้ีใหน้ัง่รอเพียงพอ      
6.5 สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด มีความเรียบร้อย      
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
7.1 พนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้
ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 

     

7.2 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสาร
การสมคัรเรียน 

     

7.3 มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อ
กบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 

     

7.4 ขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      
7.5 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการของพนกังาน      
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (ต่อ) 
7.6 มีการติดตามและให้การช่วยเหลือลูกคา้ใน
ขณะท่ีศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ 

     

7.7 มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้      
 
ส่วนที ่3 ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการใหบ้ริการของผูท่ี้ใชบ้ริการศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………..… 
        ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข แสดงรายช่ือและที่อยู่ของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่
เกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. OEC Global Education ศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชัน่ สาขา 
เชียงใหม่ บริษทัโอ อี ซี โกลเบิล เอดูเคชัน่ จ  ากดั  
239 ถ.นิมมานเหมินทร์ อาคาร UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ซอยขา้งสวนสุขภาพ) ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 

2. Overseasedu (OEG) บริษทั โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานสาขา เชียงใหม่) ศูนย์
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ      
101 หมู่ 14 ซ.6 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
 

3. O S Visas Co., Ltd. บริษทั โอ เอส วีซ่าส จ ากดั ศูนยบ์ริการแนะแนวศึกษาต่อประเทศ
ออสเตรเลีย 
12/3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ. 9 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
 

4. Westminster International สถาบนัเวสทมิ์นส์เตอร์ อินเตอร์เนชัน่เนล  
    321 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 
5. Australian Centre ออสเตรเลียน เซ็นเตอร์ ศูนย์วี ซ่ าและแนะแนวการศึกษาต่อ

ออสเตรเลีย 
    61/7 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีถูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
 

6. Eden Education Centre ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลีย เอเดน 
    สาขาเชียงใหม่ 

8 ซ. จ  าปี  ถ.ศิริมงัคลาจารย ์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่  50200 
 

7. Student Pass   หุน้ส่วนจ ากดั สติวเดนท ์พาส 
หอ้ง บี04, โครงการเดอะริง ถ. นิมมานเหมินทร์ ซ.17 ต.สุเทพ  
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อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
 

8. Mentor International  Mentor International Education Center – Chiang Mai 
    4 ซ. 7 ถ.ศิริมงัคลาจารย ์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่  50200 
 
9. Education Gateway  Education Gateway Co., Ltd. 

29/1 ม.14 ซ.บา้นไม ้หลงัมอ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 
 

10. Inter Academic Advisors ศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Inter Academic 
    หอ้ง 212 Kantary Terrace, 44/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.12  

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 

11.  NES Baanpasa  Nes School of Languages & New Zealand Education Services 
    10 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 

12. International Student Services (IDP) 99/58 มาลินพลาซ่า ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวพีรตา ฤกษบุตร 

วนั เดือน ปี เกดิ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2526 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ปีการศึกษา 2554 Graduate Diploma in Tourism Management 
  AIS St Helens, Auckland, New Zealand   
ประวตัิการท างาน  กรกฎาคม 2549 - กนัยายน 2550 บริษทั อีจิซเทค จ ากดั 
        ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีส่งออก 

ตุลาคม 2552 - เมษายน 2553  สถาบนักวดวชิาบา้นอาจารย ์เชียงใหม่ 
     ต าแหน่ง ครูสอนพิเศษภาษาองักฤษ 

       กนัยายน 2554 - ธนัวาคม 2554  NES บา้นภาษา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีแนะแนวศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ 

       กุมภาพนัธ์ 2555 - สิงหาคม 2555  ศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 
          Inter Academic Advisors Co., Ltd 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีแนะแนวศึกษาต่อ   
ต่างประเทศ 
 

      

 


