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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ 

การพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนนั้น การศึกษาจึงถือ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง การไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศทั้งเรียนภาษาระยะสั้น การเรียน
ระดบัประกาศนียบตัร หรือการเรียนระดบัปริญญาบตัร จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นภาษาและทางดา้นวชิาการ ปัจจุบนัคนไทยนิยมไปศึกษาท่ีต่างประเทศ
มากข้ึน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงคนวยัท างาน ทางสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 
(สทศ.) เปิดเผยวา่ ปี พ.ศ. 2553 มีจ  านวนผูท่ี้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มข้ึน 4-5% ซ่ึงประเทศ
ท่ีคนไทยนิยมเดินทางไปศึกษามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ์
แคนนาดา สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจและมีแนวโน้มท่ีคน
ไทยจะเดินทางไปศึกษาต่อมากข้ึนไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้(ศูนยบ์ริการขอ้มูลเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ, 2553: ออนไลน์) 

การสมคัรเรียนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศสามารถท าได้ 2 ทางคือ การสมัครเรียนเอง
โดยตรงหรือการสมคัรเรียนผ่านศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซ่ึงการสมคัรเรียนผ่านศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความแตกต่างจากการสมคัรเรียนเองโดยตรง คือ ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ จะให้ความ
น่าเช่ือถือแก่ผูท่ี้ตดัสินใจเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เม่ือมีการสมคัรเรียนไปแลว้สามารถรับรอง
ได้ว่าจะไม่มีการถูกหลอกเม่ือเดินทางไปถึงยงัต่างประเทศ อีกทั้ งทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศจะไม่มีการคิดค่าบริการในการด าเนินการกบัผูท่ี้สมคัรเรียน เน่ืองจากทางศูนยไ์ดรั้บการ
จ่ายเงินจากสถาบนัการศึกษาอยู่แลว้ และจะให้ความช่วยเหลือในส่วนของการเตรียมเอกสารสมคัร
เรียน ขั้นตอนการขอวีซ่า ซ่ึงเป็นการให้ความสะดวกและลดความยุ่งยากหากสมคัรเรียนเองโดยตรง 
(KhonThaiAmerica, 2555: ออนไลน์) 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) หรือช่ือภาษาองักฤษ Thai International 
Education Consultants Association (TIECA) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2533. เป็นองค์กร
ซ่ึงพฒันามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซ่ึงในอดีตมีช่ือวา่ The Education Consultants 
Group of Thailand (ECT) โดยเป็นการรวมตวักนัของสมาชิกชมรมจ านวนเพียง 12 บริษทั ต่อมาใน
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วนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2540 มีการด าเนินการเปล่ียนจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็น
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) โดยจดทะเบียนเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาคมทาง
วิชาชีพซ่ึงไดรั้บการรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์นอกจากน้ีสมาคมยงัเป็นสมาชิกของ Federation of 
Education and Language Consultant Associations (Felca) และ World Youth Student & Educational 
Travel Confederation (WYSETC) ทางสมาคมมีผลงานและช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั้ งจากองค์กร
การศึกษาในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ซ่ึงทางสมาคมมีนโยบายและจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม
และพฒันาในดา้นการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐในการพฒันาประเทศและ
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพของประชากร เพื่อใหค้  าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยา่งเป็น
ระบบด้วยข้อมูลท่ีถูกต้องและวิธีการท่ีเหมาะสม  เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน 
นักศึกษาไทยท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับวงการการศึกษาต่อ
ต่างประเทศอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ปัจจุบนัสมาคมมีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 78 บริษทั  ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศมีหนา้ท่ีให้บริการในดา้น ขอ้มูลของสถาบนัต่างๆ ระดบัการศึกษา ท่ีตั้งของ
สถาบนัการศึกษา รายละเอียดของหลกัสูตร ค่าการศึกษา ระเบียบการและขั้นตอนการสมคัรเรียน การ
เตรียมเอกสารสมคัรเรียน ขั้นตอนการขอวีซ่า ค  าแนะน าและขอ้มูลดา้นการเตรียมตวัก่อนการเดินทาง 
รายละเอียดของท่ีพกั การจดัหาท่ีพกั การรับท่ีสนามบิน ให้ค  าแนะน าการให้บริการของธนาคารใน
ต่างประเทศ จดัหาตัว๋เคร่ืองบินในราคานกัเรียน การประกนัสุขภาพระหวา่งศึกษาต่อ และสิทธิต่างๆท่ี
พึงจะไดรั้บในฐานะนกัศึกษานานาชาติ  (สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ, 2556: ออนไลน์) 

อ าเภอเมือง เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการศึกษาไม่เพียงแค่ในจงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้น แต่
รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาของจังหวดัในภาคเหนือตอนบนอีกด้วย โดยในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่มีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 12 แห่ง คือ OEC Global Education, Overseasedu 
(OEG), O S Visas Co., Ltd., Westminster International, Australian Centre, Eden Education Centre, 
Student Pass, Mentor International, Education Gateway, Inter Academic Advisors, NES Baanpasa 
แล ะ  International Student Services (IDP) โด ยบ ริษั ท  OEC Global Education แล ะOverseasedu 
(OEG) เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) 

โดยศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทั้ง 12 แห่งในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ นอกจาก
จะแข่งขนักนัในเร่ืองของหลกัสูตรการศึกษาท่ีหลากหลายในมหาวทิยาลยั สถาบนัอาชีวศึกษา วิทยาลยั
ธุรกิจและโรงเรียนแล้ว การแข่งขนัในดา้นการให้บริการท่ีแตกต่างกนัทั้งการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
ทางเลือกในการศึกษา การบริการสมคัรเรียน การบริการจดัเตรียมเอกสารวีซ่าและท าเร่ืองสมคัรขอวซ่ีา 
และการให้ค  าแนะน าและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ลว้นมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ 
ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ลูกคา้ท่ีไป
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เรียนภาษาและลูกคา้ท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัร หรือระดบัปริญญาบตัร โดยคิดเป็นร้อยละ 
60 และร้อยละ 40 ตามล าดบั (วราวฒิุ ภาษิต  และ มิลินทร์ อคัรกิจ 2556) 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และเพื่อทราบถึงความ
คิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์และ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1  ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
1.3.2  ผลการศึกษาสามารถใช้ เป็นแนวทางส าห รับศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศในการวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีใชใ้นการเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยพิจารณาจากผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย/
สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) 

ลูกค้ำ หมายถึง ผูท่ี้ตดัสินใจไปเรียนต่างประเทศทั้งผูท่ี้ไปเรียนภาษาและผูท่ี้ไปศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตร หรือระดับปริญญาบัตรโดยผ่านบริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ศูนย์แนะแนวกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ หมายถึง หน่วยงานเอกชนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศกบันกัเรียน นกัศึกษา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 12 แห่ง 
โดยมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษา หลกัสูตรการเรียนการสอน ด าเนินการสมคัรเขา้เรียน 
และติดตามผลตอบรับจากสถาบนัการศึกษา ด าเนินการเร่ืองท าวซ่ีา และการจดัหาท่ีพกั 


