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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไว้
ในขอบเขตประชากร จ านวน 250 ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากศูนยแ์นะการศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 
1 2  แ ห่ ง  คื อ  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 แ ล ะ  International Student Services 
(IDP) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไปเรียนภาษา 150 ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไปศึกษาต่อในระดบั
ประกาศนียบัตร หรือระดับปริญญาบัตร 100 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะของผู ้
ศึกษาดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 ตวัอย่าง แบ่งเป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 69.20 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.80 ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 23–29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.60 มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 94.00 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
71.20 ประกอบอาชีพนกัเรียนและนกัศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.40 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-15,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.40 ส่วนใหญ่ วตัถุประสงคใ์นการเลือกศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 56.00 วตัถุประสงค์ในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  คือได้ฝึกทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 65.20 และส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซด ์คิดเป็นร้อยละ 72.80 
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5.1.2 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อการเลอืกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือก
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมากทุกปัจจยั 
เรียงล าดบัคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยมีผล
การศึกษาในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 
4.36 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการ
สมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา คือ มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศ และความถูกต้องในการให้บริการของพนักงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.42 และ
พนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.39 

ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านบุคคลผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.34 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะ
แนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมา คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ และพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.48 และมีจ านวน
พนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.26  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียรวม 4.19 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.55 
รองลงมา คือ มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.50 และ ศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.44 
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ปัจจัยด้านราคา 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.11 โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด ค่าเฉล่ีย 
4.46 รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.30 และวิธีการช าระเงินท าได้
หลายวธีิ เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค ค่าเฉล่ีย 3.96  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 
3.96 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง 
ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 
4.23 และวนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.03  

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.90 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ บรรยากาศภายในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือ สถานท่ี
ให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.18 และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน 
มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.04 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.60 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เว็บไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.87 รองลงมา คือ มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์
ค่าเฉล่ีย 3.71 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้าย
โฆษณา ค่าเฉล่ีย 3.56    

เม่ือน าค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย 10 
อนัดบัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียนและพนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
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สามารถให้ค  าแนะแนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาคือ มีบริการให้ข้อมูล
ขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.50 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและ
เอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.49 พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการและพนกังานพดูจา
สุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.48 มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด 
ค่าเฉล่ีย 4.46 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.44 มีความรวดเร็วใน
การท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศและความถูกตอ้งในการให้บริการของ
พนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.42 พนักงานมีการกล่าวทักทายต้อนรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกค้าและ
ขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 4.39 เป็นตวัแทนของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับ
แต่งตั้ งจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง ค่าเฉล่ีย 4.38 และมีสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศใหเ้ลือกไดห้ลายสถาบนั ค่าเฉล่ีย 4.36  

ค่าเฉล่ียทั้ง 10 อนัดบัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดแตกต่างเฉพาะค่าเฉล่ียทางตวัเลข
เท่านั้น ยกเวน้ ปัจจยัย่อย มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียนและพนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
สามารถให้ค  าแนะแนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและ
ช่วยเหลือในการขอวซ่ีา ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

5.1.3 ส่วนที่  3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส าคัญของส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวัตถุประสงค์หลักในการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

จ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการ
ให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา ค่าเฉล่ีย 4.53 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.49 และ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัร
เรียน ค่าเฉล่ีย 4.47 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มี
บริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.58 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการใหข้อ้มูลขั้นตอนการ
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ขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่าค่าเฉล่ีย 4.49 และศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความ
น่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.41 

ปัจจัยด้านราคา 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านราคา ต่อการ

เลือกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดับปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก
เหมือนกนัคือ มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่างละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.34 และค่าเฉล่ีย 4.51 
ตามล าดบั รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.21 และ ค่าเฉล่ีย 4.34 
ตามล าดบั และล าดบัท่ี 3 คือ วธีิการช าระเงินท าไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค 
ค่าเฉล่ีย 3.81 และ ค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ต่อ

การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.18 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 3.99 และวนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 3.97  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ต่อ
การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก และมีช่องทางการติดต่อสอบถามได้
หลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.34 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ วนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.05 และท่ีตั้ งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยู่ในย่านธุรกิจ 
ค่าเฉล่ีย 3.94 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชาย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศูนย์แนะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปานกลาง แตกต่างจากเพศหญิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกเหมือนกนัคือ คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดย



 

97 
 

ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เว็บไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.71 และค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดับ รองลงมาคือ มีการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจดันิทรรศการ/งานอี
เวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.56 และค่าเฉล่ีย 3.78 ตามล าดบั และล าดบัท่ี 3 คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 3.53 และค่าเฉล่ีย 3.57 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้หบ้ริการ ต่อการเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังาน
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.52 มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.43 และพนกังานพดูจาสุภาพ 
มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดีค่าเฉล่ีย 4.42 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านบุคคลผูใ้ห้บริการ ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.56 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.51 และพนกังาน
มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.50 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ต่อการ

เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.29 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศภายใน
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.19 
และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โตะ๊ท างาน มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.06 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
สูง ค่าเฉล่ีย 4.34 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.13 
และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โตะ๊ท างาน มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.03 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ต่อการ

เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มี
การให้ข้อมูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.47 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
ขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุง่ยากซบัซ้อนและความถูกตอ้งในการใหบ้ริการของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 4.36 
และมีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.35 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ต่อ
การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.50 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
พนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.46 ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ มี
ความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ และความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.45  

 
จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์

บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.41 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการให้
ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่าและให้ค  าแนะน าและขอ้มูลดา้นการเตรียมตวั
ก่อนการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.35 และมีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้เลือกได้หลายประเทศ 
ค่าเฉล่ีย 4.31 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 23-29 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ต่อ
การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.73 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอน
การขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.64 และศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมี
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.57 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ต่อ
การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.37 มากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือและเป็นตวัแทนของสถาบนัการศึกษาท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.30 และ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน 
ค่าเฉล่ีย 4.26  

ปัจจัยด้านราคา 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา ต่อการ

เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มี
การแจ้งค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่างละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.37 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.29 และ มีระบบการช าระเงินท่ีสามารถช าระเป็น
งวดได ้ค่าเฉล่ีย 4.18 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 23-29 ปี และ 30-39 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
เหมือนกนัคือ มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่างละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.47 และค่าเฉล่ีย 4.58 
มากท่ีสุด ตามล าดบั รองลงมา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.34 และ
ค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบั และวิธีการช าระเงินท าไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค 
ค่าเฉล่ีย 3.98 และค่าเฉล่ีย 3.70 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.27 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.24 และท่ีตั้งของศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยูใ่นยา่นธุรกิจ ค่าเฉล่ีย 3.78 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 23-29 ปี ให้ความส าคัญของปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.39 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
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ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวกและวนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.29 และท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยูใ่น
ยา่นธุรกิจ ค่าเฉล่ีย 4.04 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ให้ความส าคัญของปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.02 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.00 และวนั-เวลาการเปิดปิด
ของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 3.72 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกวา่ 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางการจดั
นิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.81 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 3.79 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด ์ค่าเฉล่ีย 3.76 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ23-29 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/
เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.95 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจัดนิทรรศการ/งานอีเว ้นท์ ค่าเฉล่ีย 3.71 และมีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 3.43 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ30-39 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/
เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.86 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศโดยผ่านทางใบปลิว/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าเฉล่ีย 3.65 และมีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางนิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์ค่าเฉล่ีย 3.58 
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ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านบุคคลผู ้

ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ค่าเฉล่ีย 4.45 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.37 
และพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.36 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ23-29 ปี และ 30-39 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลผู้
ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกเหมือนกนัคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถใหค้ าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็น
อย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.59 และค่าเฉล่ีย 4.60 มากท่ีสุด ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการและพนกังานพูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.57 และ
ค่าเฉล่ีย 4.42 ตามล าดบั และมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.36 และค่าเฉล่ีย 3.98 
ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.33 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีเกา้อ้ี
ให้นัง่รอเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.22 และบรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.21 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 23-29 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ บรรยากาศภายในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความ
เช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.40 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย 
ค่าเฉล่ีย 4.26 และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โตะ๊ท างาน มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.03 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ บรรยากาศภายในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความ
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เช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.14 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ อุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน 
มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 3.79 และสถานท่ีใหบ้ริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 3.65 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18-22 ปี ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรกคือ มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและเอกสารการสมัครเรียน ค่าเฉล่ีย 4.49 มากท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ พนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.47 
และ มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ และความถูกตอ้ง
ในการใหบ้ริการของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 4.44 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 23 -29 ปี ให้ความส าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรกคือ มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและเอกสารการสมัครเรียน ค่าเฉล่ีย 4.49 มากท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ค่าเฉล่ีย 4.43 และพนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.42 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30 -39 ปี ให้ความส าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.53 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ มี
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.51 และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น ค่าเฉล่ีย 4.49 
 

จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา ค่าเฉล่ีย 4.35 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.32 และศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.31 
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10 ,001-15,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.75 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ มี
บริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.64 และมีสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศใหเ้ลือกไดห้ลายประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.63 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.75 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ เป็น
ตวัแทนของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง ค่าเฉล่ีย 4.66 
และมีบริการให้ข้อมูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า และมีสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศใหเ้ลือกไดห้ลายสาขาวชิา ค่าเฉล่ีย 4.63 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้  20,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียนและมีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและ
ช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.43 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่  ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.30 และเป็นตวัแทนของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก
สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง ค่าเฉล่ีย 4.25  

ปัจจัยด้านราคา 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ใหค้วามส าคญัของปัจจยัดา้นราคา ต่อ

การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
มีการแจ้งค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่างละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.31 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.28 และมีระบบการช าระเงินท่ีสามารถช าระเป็น
งวดได ้ค่าเฉล่ีย 4.22 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10 ,001–15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และ 20,001 
บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านราคา ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่าง
ละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.73  ค่าเฉล่ีย 4.50 และค่าเฉล่ีย 4.26 มากท่ีสุด ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.62 ค่าเฉล่ีย 3.94 และค่าเฉล่ีย 4.10 ตามล าดบั  และ
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วิธีการช าระเงินท าไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค ค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเฉล่ีย 3.50 
และค่าเฉล่ีย 3.65 ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.26 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.12 และท่ีตั้งของ
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยูใ่นยา่นธุรกิจ ค่าเฉล่ีย 3.69 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.64 มากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ วนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.47 และท่ีตั้งของศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.42 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.13 มากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 3.84 และมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.72 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.14 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.12 และวนั-เวลา
การเปิดปิดของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.07 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมาก ยกเวน้ช่วงรายได้ 10,001–15,000 บาท และ 
15,001-20,000 บาท อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่าน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.76 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางนิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์และป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 
3.74 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางวิทยุ/
โทรทศัน์ และการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.60 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่าน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.86 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.78 และมี
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 
3.33 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่าน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.75 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางนิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์และป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 
3.47 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางใบปลิว/
แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ และการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.44 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20 ,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัของปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่าน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 4.04 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางใบปลิว/แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย 3.88 และ
มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจดันิทรรศการ/
งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.87 

ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก ยกเวน้ช่วงรายได ้10,001-15,000 บาท อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 และ10,001 – 15,000 บาท ให้ความส าคญั
ของปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้น
การศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.51 และค่าเฉล่ีย 4.73 มากท่ีสุด ตามล าดบั รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังาน
พดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.44 และค่าเฉล่ีย 4.63 ตามล าดบั และพนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.40 และค่าเฉล่ีย 4.56 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลผู้
ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ค่าเฉล่ีย 4.63 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนกังาน
พูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศัยดี ค่าเฉล่ีย 4.53 และมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ 
ค่าเฉล่ีย 4.03 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลผู้
ให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.45 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.33 
และพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.32 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.32 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ 
บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
สูง และมีเกา้อ้ีให้นัง่รอเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.22 และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน มี
ความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.16 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มี
ความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.44 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย 
ค่าเฉล่ีย 4.41 และอุปกรณ์ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โตะ๊ท างาน มีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 3.99 
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15 ,001- 20,000 บาท และ 20,001 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดับปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกเหมือนกันคือ บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.22 และค่าเฉล่ีย 
4.23 มากท่ีสุด ตามล าดบั รองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน มีความ
ทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 3.94 และค่าเฉล่ีย 4.03 และสถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 3.91 
และค่าเฉล่ีย 3.90 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.59 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และความถูกตอ้งในการให้บริการ
ของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 4.46 และพนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับและให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
และมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.43 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001 -15,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.59 
มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีการกล่าวทักทายต้อนรับ และให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า 
ค่าเฉล่ีย 4.48 และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการติดตามและให้การช่วยเหลือ
ลูกคา้ในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.46 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 -20,000 บาท ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความถูกต้องในการให้บริการของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.66 มากท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ มีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
ค่าเฉล่ีย 4.50 และมีการติดตามและให้การช่วยเหลือลูกคา้ในขณะท่ีศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 
4.41 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20 ,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนักงานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
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ค่าเฉล่ีย 4.36 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน 
และความถูกตอ้งในการให้บริการของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.33 และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น ค่าเฉล่ีย 4.30 

 

จ าแนกตามวตัถุประสงค์หลักในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ต่อ

การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 4.46 มากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.45 และศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมี
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.38 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้
ความส าคัญของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์บริการ ต่อการเลือกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.70 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า ค่าเฉล่ีย 
4.57 และศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.52  

ปัจจัยด้านราคา 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษาและศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดับ

ปริญญาบตัร ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกเหมือนกนัคือ มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆอย่างละเอียด ค่าเฉล่ีย 4.45 และ ค่าเฉล่ีย 4.47 ตามล าดบั รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษามี
ราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.22 และค่าเฉล่ีย 4.41 ตามล าดบั และล าดบัท่ี 3 คือ วิธีการช าระเงินท าได้
หลายวธีิ เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค ค่าเฉล่ีย 3.89 และ ค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา ให้ความส าคัญของปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.23 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.10 และ วนั-เวลาการเปิดปิด
ของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 3.95  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้
ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
หาง่าย สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.42 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง  
ค่าเฉล่ีย 4.37 และท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอยูใ่นยา่นธุรกิจ และวนั-เวลาการเปิด
ปิดของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.15 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมาก ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/
เวบ็ไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.82 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้ายโฆษณา ค่าเฉล่ีย 3.71 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท ์ค่าเฉล่ีย 3.69 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้
ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดับปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เว็บไซด์ ค่าเฉล่ีย 3.95 มากท่ีสุด รองลงมา 
ได้แก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจัด
นิทรรศการ/งานอีเวน้ท์ ค่าเฉล่ีย 3.74 และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศโดยผา่นทางใบปลิว/แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย 3.34 

ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ ต่อ
การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.48 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.45 และพนกังาน
พดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดีค่าเฉล่ีย 4.41  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้
ความส าคญัของปัจจยัด้านบุคคลผูใ้ห้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  า
แนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.65 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพ มี
ความเป็นมิตร อธัยาศยัดี ค่าเฉล่ีย 4.59 และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 
4.53 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัมาก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษาและศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดับ

ปริญญาบตัร ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกเหมือนกนัคือ บรรยากาศภายในศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง ค่าเฉล่ีย 4.21 และ 
ค่าเฉล่ีย 4.43 ตามล าดบั รองลงมาคือ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.20 และ 
ค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั และล าดบัท่ี 3 คือ อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน มีความ
ทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.06 และ ค่าเฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมาก ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปเรียนภาษา ให้ความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ค่าเฉล่ีย 4.47 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งในการให้บริการของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.33 และมีความรวดเร็วในการท าเอกสารและ
ติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.32  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้
ความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตามล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการของพนักงาน 
ค่ า เฉ ล่ี ย  4 .57 มาก ท่ี สุ ด  รองลงมา ได้แ ก่  มี ความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกับ
สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.56 และขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุง่ยากซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 
4.55 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีข้อเสนอแนะทั้ งหมด 7 ข้อเสนอแนะ โดยในด้านกระบวนการให้บริการได้รับ

ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ควรปรับปรุงดา้นความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อ
กบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ พร้อมทั้งควรแจง้ลูกคา้ในกรณีท่ีเกิดปัญหาใหเ้ร็วข้ึน รองลงมาคือ 
ดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ควรมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการเพียงพอ และพนักงาน
ควรรู้ขอ้มูลการศึกษาต่อของลูกคา้ทุกคนเพื่อสามารถให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งละ 1  คน ไดแ้ก่ ควรมีสาขาของศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง และควรใช้ประสบการณ์ของลูกค้าท่ีเคยใช้บริการ ในการการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยศึกษาตามแนวความคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลผู ้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ไดด้งัน้ี 

5.2.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน รองลงมา คือ มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่า
และช่วยเหลือในการขอวีซ่า และศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ เมธัส ศรีบุญมาก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี
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พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองเอเจนซ่ีมีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ พชัรา เริกเขียว (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษทัแนะ
แนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ 
Work and Travel USA. เน่ืองจากเป็นการศึกษาโครงการ Work and Travel ซ่ึงมีความแตกต่างในบาง
ปัจจยัย่อยในด้านส่วนประสมการตลาดบริการ จากการเลือกใช้บริการเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
โดยตรง ดงันั้นผลการศึกษาจึงไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ือง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 
ในเร่ืองไดรั้บประสบการณ์ในต่างประเทศ  

5.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแจง้ค่า
การศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาท่ีเหมาะสม และ
วธีิการช าระเงินท าไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ แคชเชียร์เช็ค สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
เมธัส ศรีบุญมาก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้บริการในการ
เลือกเอเจนซ่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองมีการแจง้อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
อย่างละเอียด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรา เริกเขียว (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลื อกใช้บ ริก ารบ ริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานใน ต่างประ เทศ  ของนัก ศึกษ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ Work and Travel USA. เน่ืองจากเป็นการศึกษาโครงการ 
Work and Travel ซ่ึงมีความแตกต่างในบางปัจจยัย่อยในด้านส่วนประสมการตลาดบริการ จากการ
เลือกใช้บริการเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง ดงันั้นผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้องกนัในเร่ือง 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองไดรั้บค่าตอบแทนท่ีดี เม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ี
จ่ายไป 

5.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนย์

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง รองลงมา คือ ท่ีตั้งของ
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก และวนั-เวลาการเปิดปิดของศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เมธสั ศรีบุญมาก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โครงการเวร์ิคแอนด์
ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากในเร่ือง ท่ีตั้งของ
ส านกังานเอเจนซ่ี หาง่าย สะดวก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรา เริกเขียว (2550) ศึกษา
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เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ Work and Travel USA. เน่ืองจากเป็นการศึกษา
โครงการ Work and Travel ซ่ึงมีความแตกต่างในบางปัจจยัยอ่ยในดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ 
จากการเลือกใชบ้ริการเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง ดงันั้นผลการศึกษาจึงไม่สอดคลอ้งกนัใน
เร่ือง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองมีศูนยบ์ริการตามจงัหวดัต่างๆ  

5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่าน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ รองลงมา คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศโดยผ่านทางการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท์ และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางป้ายโฆษณา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปรียานุช อินเทวา 
(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ ท่ีพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากในเร่ือง  การออกบูธจดังานมหกรรมการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ  แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เมธัส ศรีบุญมาก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โครงการเวร์ิคแอนด์
ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นการศึกษาโครงการ Work and Travel ซ่ึงมีความแตกต่าง
ในบางปัจจัยย่อยในด้านส่วนประสมการตลาดบริการ จากการเลือกใช้บริการเพื่อไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศโดยตรง ดังนั้ นผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้องกันในเร่ือง ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลาง เท่านั้น 

5.2.5 ปัจจัยด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้หบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
รองลงมา คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร 
อธัยาศยัดี และมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ พชัรา เริกเขียว 
(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานใน
ต่างประเทศ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ Work and Travel USA. ท่ีพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองบุคลากรมีความกระตือรือร้น สุภาพ อ่อนโยน 
ใส่ใจลูกคา้ และสอดคลอ้งกบั เมธสั ศรีบุญมาก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูใ้ช้บริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก  ในเร่ืองพนกังานมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.6 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมือ
อาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง รองลงมา คือ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย  และอุปกรณ์
ส านกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เมธสั ศรีบุญมาก 
(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองบรรยากาศภายในเอเจนซ่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และสอดคลอ้งกบั 
พชัรา เริกเขียว (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษทัแนะแนวการศึกษาและ
ฝึกงานในต่างประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ Work and Travel 
USA. ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี 

5.2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะ

แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน รองลงมา คือ มีความ
รวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อกับสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ และความถูกต้องในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน และพนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และ
ขั้นตอนการสมคัรเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชัรา เริกเขียว (2550) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ Work and Travel USA. และเมธัส ศรีบุญมาก 
(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซ่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ืองความรวดเร็วของกระบวนการติดต่อและใชบ้ริการ 

 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 
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5.3.1 วตัถุประสงค์ในการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ โดย
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดฝึ้กทกัษะ
ดา้นภาษาต่างประเทศ 

 5.3.2 ส่ือดั้งเดิมทั้งวิทยุ/โทรทศัน์ และนิตยสาร/หนังสือพิมพ ์ไม่มีผลต่อการเลือกศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมากเท่ากบัส่ือใหม่ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ
ศนูยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยผา่นทางเวบ็ไซด ์และโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุค๊ 

5.3.3 ด้านผลิตภณัฑ์บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองมีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน และมีบริการให้
ขอ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา  

เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ การมีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการ
ขอวีซ่า มีผลต่อการตดัสินใจส าหรับเพศชายมากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกบัเพศหญิงท่ีให้ความส าคญัในเร่ือง 
มีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน เพราะเพศชายมีความกงัวลในเร่ืองการขอวีซ่า และเพศหญิงให้
ความส าคญัในเร่ืองความสะดวก โดยไม่ตอ้งยุง่ยากในการสมคัรเรียนดว้ยตนเอง 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ทุกปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในกลุ่มอายุ น้อยกว่า 18-22 ปี เพราะเป็นวยัท่ียงัเด็กและก าลงั
ศึกษาอยู ่อีกทั้งยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง การตดัสินใจส่วนใหญ่จึงข้ึนอยูก่บัผูป้กครอง ดงันั้นการ
ให้ความส าคญักบัทุกปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์บริการจึงเป็นส่ิงส าคญั ส าหรับกลุ่มอายุ 23-29 ปี ให้
ความส าคญัในเร่ือง มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า มีบริการเตรียม
เอกสารสมคัรเรียน ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ และมีสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศให้เลือกไดห้ลายสถาบนั และกลุ่มอาย ุ30-39 ปี ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองให้ค  าแนะน า
การให้บริการของธนาคารในต่างประเทศ มีบริการจดัหาการท าประกันสุขภาพระหว่างศึกษาใน
ต่างประเทศ จดัหาตัว๋เคร่ืองบินในราคานักเรียน และมีการจดัหาบริการรถรับส่งท่ีสนามบิน เพราะ
สามารถจดัการเร่ืองดงักล่าวไดเ้อง 

เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ ทุกกลุ่มรายไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง มีบริการ
ใหข้อ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา และมีบริการเตรียมเอกสารสมคัรเรียน  

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบว่า กลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา ส าหรับ
กลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัรมีค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆสูง 
ดงันั้นจึงให้ความส าคญัในหลายปัจจยัยอ่ยทั้ง ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีความน่าเช่ือถือ 
เป็นตวัแทนของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง มีบริการ
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เตรียมเอกสารสมคัรเรียน มีบริการให้ขอ้มูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า และมี
สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศใหเ้ลือกไดห้ลายสถาบนั  

 5.3.4 ดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองมีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ือง มีการแจง้ค่า
การศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด โดยเฉพาะเพศหญิงท่ีตอ้งการการแจกแจงทุกค่าใชจ่้ายต่างๆ
อยา่งละเอียด 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ทั้งกลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี กลุ่มอายุ 23-29 ปี และกลุ่ม
อาย ุ30-39 ปี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มีการแจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด 

เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า ทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัในเร่ือง มีการ
แจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด  

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบวา่ ทั้งกลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา และกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มี
การแจง้ค่าการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอยา่งละเอียด 

5.3.5 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ือง มีช่องทางการ
ติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ทุกกลุ่มอายุให้ความส าคัญในเร่ือง มีช่องทางการติดต่อ
สอบถามไดห้ลายช่องทาง 

เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และกลุ่มท่ี
มีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ท่ีตั้งของศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หา
ง่าย สะดวก ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 
บาท ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลายช่องทาง  

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงค์หลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบว่า กลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา ให้ความส าคญัในเร่ือง มีช่องทางการติดต่อสอบถามได้หลายช่องทาง แตกต่างจากกลุ่มท่ีไป
ศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้ความส าคญัในเร่ือง ท่ีตั้งของศูนยแ์นะ
แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หาง่าย สะดวก 

5.3.6 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะ
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แนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ และผา่นทางการจดันิทรรศการ/
งานอีเวน้ท ์

เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ือง มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด ์

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง มีการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางการจดันิทรรศการ/งานอี
เวน้ท ์ เพราะตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาโดยสามารถสอบถามขอ้มูลต่างๆจากพนกังานไดโ้ดยตรง 
ส าหรับกลุ่มอายุ 23-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี ให้ความส าคญัในเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด์ เพราะกลุ่มอายุดงักล่าว
ชอบหาขอ้มูลต่างๆจากส่ือใหม่  

เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า ทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัในเร่ือง มีการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็ไซด ์

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบวา่ ทั้งกลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา และกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มี
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค/เวบ็
ไซด ์

5.3.7 ดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองพนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  า
แนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า เพศชายให้ความส าคัญในเร่ืองพนักงานมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงแตกต่างกบัเพศหญิงท่ีมีความละเอียด
และค่อนข้างใส่ใจในทุกๆเร่ือง จึงให้ความส าคัญในเร่ือง พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และ
พนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ทั้งกลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี กลุ่มอายุ 23-29 ปี และกลุ่ม
อายุ 30-39 ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง พนักงานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวด้าน
การศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ทุกกลุ่มรายได้ ให้ความส าคัญในเร่ือง 
พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ยกเวน้กลุ่มท่ีมี
รายได ้20,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
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เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบวา่ ทั้งกลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษาและกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้ความส าคญัในเร่ือง 
พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และพนกังานมี
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ โดยกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญา
บตัร ยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี  

5.3.8 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในเร่ืองมีบริการขนมและเคร่ืองด่ืม 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ เพศชายใหค้วามส าคญัในเร่ืองสถานท่ีใหบ้ริการสะอาด มีความ
เรียบร้อย ซ่ึงเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ือง บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18-22 ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง สถานท่ี
ให้บริการสะอาด มีความเรียบร้อย กลุ่มอายุ 23-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง 
บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
สูง 

เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ทุกกลุ่มรายได้ ให้ความส าคัญในเร่ือง 
บรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
สูง ยกเวน้กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความ
เรียบร้อย 

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบวา่ ทั้งกลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา และกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้ความส าคญัในทุก
ปัจจยัยอ่ย ยกเวน้เร่ือง มีบริการขนมและเคร่ืองด่ืม ท่ีไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจ 

5.3.9 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในทุกปัจจยัใกลเ้คียงกนั 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ือง มีการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน โดยเฉพาะกบัเพศหญิง 

เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ทุกกลุ่มอายุให้ความส าคญัในเร่ือง มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน และกลุ่มอายุ 30-39 ปี ยงัให้ความส าคญัในเร่ืองความถูกตอ้งใน
การใหบ้ริการของพนกังาน เพราะอายท่ีุมากข้ึนท าใหเ้กิดความกงัวลในเร่ืองต่างๆมากข้ึนตามไปดว้ย 

เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และกลุ่มท่ี
มีรายได ้10,001-15,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการ
สมคัรเรียน ส าหรับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง ความถูกตอ้งในการ



 

119 
 

ให้บริการของพนกังาน และกลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัในเร่ือง พนกังานมีการ
กล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และมีความรวดเร็วในการท าเอกสารและติดต่อ
กบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ  

เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการไปศึกษาต่อต่างประเทศพบวา่ ทั้งกลุ่มท่ีไปเรียน
ภาษา และกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร ให้ความส าคญัในทุก
ปัจจยัยอ่ย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาบตัร เพราะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใชจ่้ายต่างๆในราคาสูง ดงันั้นจึงใหค้วามส าคญัมากในดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการในทุกปัจจยั ยกเวน้ปัจจยัดา้นมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 

5.3.10 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการและดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อ
การตดัสินใจใช้บริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจยัย่อยในเร่ือง มีบริการ
เตรียมเอกสารสมคัรเรียน พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะแนวดา้นการศึกษาได้
เป็นอยา่งดี และมีบริการใหข้อ้มูลขั้นตอนการขอวซ่ีาและช่วยเหลือในการขอวซ่ีา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เป็น
คร้ังแรก (First-Time Costomers) ดังนั้ นผลการศึกษาท่ีได้ ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะท่ีสามารถใช้เป็น
แนวทางและอาจเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่เพียงแต่กบัศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร ท่ีมี
บริการการจดัหาการฝึกงานในต่างประเทศ (Internship) และการฝึกงานในต่างประเทศ โครงการ 
Work and Travel  เพื่อให้ผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลจากผลการศึกษาน้ีไปใชพ้ฒันาศกัยภาพ แนวความคิดและ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยอธิบายตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในแต่ละดา้น 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 ด้านผลติภัณฑ์บริการ 
5.4.1 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรมีการเตรียมขอ้มูลให้พร้อมในเร่ือง

เอกสารต่างๆท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชใ้นการสมคัรเรียน และการยืน่ขอวีซ่า โดยเฉพาะกบัลูกคา้เพศชาย
ในเร่ืองการมีบริการให้ข้อมูลขั้นตอนการขอวีซ่าและช่วยเหลือในการขอวีซ่า เพราะเพศชายให้
ความส าคญัในเร่ืองการขอวีซ่า และให้ความส าคญักบัลูกคา้เพศหญิงในเร่ือง มีบริการเตรียมเอกสาร
สมคัรเรียน เพราะเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวก โดยไม่ตอ้งยุ่งยากในการสมคัรเรียน
ดว้ยตนเอง 
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5.4.2 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีเครือข่ายสถาบนัการศึกษาให้เลือกได้
หลายสถาบัน  และควรมีการจัดแบ่งโปรแกรมการศึกษาให้หลากหลาย อาทิ มีหลักสูตรส าหรับ
คนท างาน หรือหลกัสูตรส าหรับการส่ือสารทัว่ไป หรือหลกัสูตรส าหรับเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  

5.4.3 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการออกแบบด้านบริการให้ได้ตาม
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้แต่ละราย เช่น ลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุด และ
เหมาะสมกบัระดบัคะแนน ถึงแมจ้ะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีไม่ไดเ้ป็นพนัธมิตรกบัศูนยแ์นะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศก็ตาม 

ด้านราคา  
5.4.4 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการช้ีแจงค่าการศึกษาและ

ค่าใชจ่้ายต่างๆแก่ผูใ้ชบ้ริการ แทนการแจง้เฉพาะสรุปยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียด
ทั้งหมดก่อนการช าระเงินโดยเฉพาะเพศหญิงท่ีตอ้งการการแจกแจงทุกค่าใชจ่้ายต่างๆอยา่งละเอียด 

5.4.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาควรมีราคาท่ีเหมาะสม ไม่มีการบวกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แอบแฝง
รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
5.4.6 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีช่องทางการติดต่อสอบถามไดห้ลาย

ช่องทาง ทั้งการเขา้มาติดต่อสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง ทาง
โทรศพัท ์ทางอีเมล ทางโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ ทวติเตอร์ และทางเวบ็ไซด ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
5.4.7 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ศูนยแ์นะแนว

การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยใช้ทั้งส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ควบคู่กนัไป และควรมีการอพัเดท
ขอ้มูลต่างๆทางส่ือออนไลน์ใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

5.4.8 ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการจัดงานนิทรรศการเก่ียวกับ
การศึกษา และมีการจดังานอีเวน้ทไ์ปตามมหาวิทยาลยัและโรงเรียนต่างๆ เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุนอ้ย
กว่า 18-22 ปี ต้องการข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาโดยสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆจากพนักงานได้
โดยตรง ดังนั้ นการจดันิทรรศการ/งานอีเวน้ท์ ตามสถาบันการศึกษาจะท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าวยั
ดงักล่าวได ้

5.4.9 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรใช้ประสบการณ์ของลูกค้าท่ีเคยใช้
บริการในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพราะประสบการณ์โดยตรงจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ มีน ้าหนกัและ
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
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ด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
5.4.10 เจา้หนา้ท่ีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีความแม่นย  า และให้ขอ้มูล

ท่ีถูกตอ้งกบัผูม้าใชบ้ริการ  
5.4.11 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการอบรมพนักงานในเร่ืองของวิธี

และขั้นตอนการให้บริการลูกค้า อีกทั้ งการอบรมในเร่ืองการมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี (Service 
Mind) 

5.4.12 หากมีพนักงานจ านวนมาก ควรมีการแบ่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศให้ชัดเจน และเหมาะสม อาทิ  หน้าท่ีในด้านต้อนรับลูกค้า และการให้
ค  าปรึกษาแนะแนวควรเป็นพนักงานท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าได้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
5.4.13 ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรสร้างบรรยากาศภายในศูนยแ์นะแนว

การศึกษาให้ ดู มีความน่าเช่ือถือ และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ  อาทิ  ควรมีการแสดงใบ
ประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา เพื่อแสดงถึงการเป็นตวัแทนท่ีถูกตอ้งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากสถาบนัในต่างประเทศ 

5.4.14 ภายในศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควรมีความเป็นระเบียบ สะอาด 
เรียบร้อย 

ด้านกระบวนการให้บริการ  
5.4.15 ทุกกระบวนการให้บริการของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศควร

ประสานกนั โดยเร่ิมตั้งแต่พนกังานมีการกล่าวทกัทายตอ้นรับ และให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ล าดบั
ต่อมาคือการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสารการสมคัรเรียน ความรวดเร็วในการท าเอกสารและ
ติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ และมีการติดตามและให้การช่วยเหลือลูกคา้ในขณะท่ีศึกษา
อยูใ่นต่างประเทศ 

 
 
 


