ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการ
ในการเลือกเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิ จ มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม โดยมีวัตถุประสงค เ พื่อศึกษาปจ จัย สว น
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรค
แอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะนําเสนอในภาพรวมโดยไมระบุวาเปนของ
บุคคลใด เพื่อเปนประโยชนในเชิงวิชาการแกผูที่สนใจ ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้
นายเมธัส ศรีบุญมาก
______________________________________________________________________________
รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที2่ ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซี่
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย9ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. กำลังศึกษาระดับ
( ) ปริญญาตรี

( ) ปริญญาโท
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3. ชั้นปการศึกษา
( ) ปที่ 1
( ) ปที่ 3
( ) ปที่ 5
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน
( ) ต่ํากวา 4,000 บาท
( ) 6,001 – 8,000 บาท
( ) 10,001 บาท ขึ้นไป

( ) ปที่ 2
( ) ปที่ 4
( ) ชั้นปอื่นๆ (ระบุ) …
( ) 4,001 – 6,000 บาท
( ) 8,001 – 10,000 บาท

5. วัตถุประสงคหลักของทานในการเขารวมโครงการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
( ) ไดเดินทางทองเที่ยว
( ) ไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ
( ) ตองการหาประสบการณ
( ) ตองการหารายได
( ) ตองการหาเพื่อนใหม
( ) ตองการเรียนรูวัฒนธรรมของตางชาติ
( ) ตองการฝกทักษะในการทํางานรวมกับชาวตางชาติ
( ) อื่นๆระบุ….....................................
6. ใครเปนผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเขารวมโครงการของทานมากที่สุด
( ) ตัวทานเอง
( ) เพื่อน
( ) สมาชิกในครอบครัว
( ) พนักงานของเอเจนซี่
( ) อื่น ๆ ระบุ…………………
7. ทานรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) วิทยุ/โทรทัศน
( ) นิตยสาร/หนังสือพิมพ
( ) เว็บไซด
( ) การจัดนิทรรศการ/งาน Event
( ) ใบปลิว/แผนพับประชาสัมพันธ
( ) ปายโฆษณา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
8. ทานเคยเขารวมโครงการ ทั้งหมดกี่ครั้ง
( ) 1 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง

( ) 2 ครั้ง
( ) 4 ครั้ง
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือก เอเจนซี่โครงการ
Work &Travel in USA ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โปรดพิจารณาปจจัยตอไปนี้วามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in
USA ของทานในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย 9 ในชองดานหลังของปจจัยแตละขอเพียงชองเดียว
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
เอเจนซีโ่ ครงการ Work & Travel in USA
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1) เอเจนซี่มีความนาเชื่อถือ
2) มีสถานที่ทํางานใหเลือกหลากหลาย
3) มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย
4) อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง
5) จัดหาสถานที่พักที่ตางประเทศให
6) มีพนักงานพาไปขอวีซา ที่กงสุล
7) จัดหาเที่ยวบินในการเดินทางให
8) มีพนักงานพาไปสงถึงสถานที่ทํางาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9) มีการจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหใน
ระหวางพักอาศัย ณ ตางประเทศ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ
10) มีความรวมมือกับบริษัท/องคการที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ ทํา
ใหผูเขารวมโครงการทํางานได
11) มีการทําประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพใหกับผูเขารวม
โครงการตลอดระยะเวลาในการเขารวมโครงการฯ

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ
มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA
ปจจัยดานราคา
1) อัตราคาเขารวมโครงการต่ํากวาเอเจนซี่อื่นๆ
2) มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆอยางละเอียด
3) มีระบบการชําระเงินที่สามารถชําระเปนงวดได
4) เอเจนซีส่ ามารถจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคาถูกกวาซื้อดวยตัวเอง
5) มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเกา
6) มีการลดราคาสําหรับการสมัครเปนกลุม
7) มีการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
1) ที่ตั้งของสํานักงานเอเจนซี่ หางาย สะดวก
2) มีที่จอดรถเพียงพอ
3) สํานักงานเอเจนซี่มีความนาเชื่อถือ
4) ที่ตั้งของสํานักงานเอเจนซี่อยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวม
5) ระยะเวลาการเปดปดของเอเจนซี่
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชสื่อตางๆ เชนปายโฆษณา,
2) มี website ของเอเจนซี่ที่ใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน และ
สามารถติดตอสื่อสารผานทาง website/e-mail ได
3) มีของที่ระลึกให เชน เสื้อโครงการ กระเปาโครงการ
4) มีการเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปลี่ยนรุนกอน
ใหทราบอยางครบถวน

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ
มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (ตอ)
5) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานนิตยสาร หรือ วารสาร
6) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว
7) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานคลื่นวิทยุทองถิ่น
8) มีการสงการดอวยพรวันเกิดใหผูเขารวมโครงการ
9) มีการจัดกิจกรรมตางๆใหกับผูเขารวมโครงการ เชน การจัดงานปารตี้
10) มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการที่สถานศึกษา
11) มีการโฆษณาโดยใชปายโฆษณาภายนอกสถานที่ เชน สี่แยกไฟแดง
หรือ ปายติดขางอาคารพาณิชย
ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ
1) พนักงานมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ บริษัท และสถานที่ที่จะเขาไปทํางานเปนอยางดี
2) พนักงานที่ใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี
3) พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
4) มีจํานวนพนักงานที่ใหบริการเพียงพอ
5) ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน
6) พนักงานที่ใหบริการแตงกายสุภาพ

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ
มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
1) บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซี่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความ
เชี่ยวชาญสูง
2) อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย
3) เครื่องแตงกายของพนักงานมีความเปนแบบแผน ดูนาเชื่อถือ
4) ที่ตั้งของสํานักงานอยูในยานทําเลธุรกิจ
5) มีอินเตอรเนทใหใชบริการ
6) มีบริการขนมและเครื่องดื่ม
7) มีเกาอี้ใหนั่งรอเพียงพอ
8) สถานที่ใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
1) การชําระคาโครงการทําไดหลายวิธี
2) มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ
3) ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล
4) พนักงานมีการกลาวทักทายตอนรับสม่ําเสมอ
5) ขั้นตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน
6) มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ
มากที่
สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA
ของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดพิจารณาปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA ตอไปนี้ วาทานพบ
หรือไมพบปญหาในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย 9 ในชองดานหลังของปจจัยแตละขอเพียงชองเดียว
ปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in
USA
ปญหาดานผลิตภัณฑ
1) จํานวนตําแหนงงานไมเพียงพอ
2) ไมสามารถเลือกสถานที่ทํางานที่ตัวเองตองการ
3) ไมมีการรับรองความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในตาง
แดน
4) ไมมีการจัดเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวกที่จําเปนให
5) ไมมีบริษัทที่มีชื่อเสียงในตางประเทศใหเลือกทํางาน
ปญหาดานราคา
1) อัตราคาเขารวมโครงการ สูงกวาเอเจนซี่อื่นๆ
2)การแจงอัตราคารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆไมชัดเจน
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย
1) ที่ตั้งเอเจนซี่อยูในทําเลที่ไมสะดวก
2) ไมมีที่จอดรถที่เพียงพอ
3) สํานักงานเอเจนซี่ไมมีความนาเชื่อถือ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด
1) มีการโฆษณาไมตรงกับความจริง
2) การใหขาวสารไมตอเนื่อง ไมชัดเจน
3) เว็บไซดมีปญหา เขาไปใชงานยาก
ปญหาดานบุคลากรผูใหบริการ
1) พนักงานขาดความชํานาญและขาด
ประสบการณในการใหบริการ
2) พนักงานที่ใหบริการไมเปนมิตร อัธยาศัยไมดี
3) พนักงานมีการใหบริการที่ลาชา ไมมีความถูกตอง
4) จํานวนพนักงานที่ใหบริการไมเพียงพอ

ไมพบ

พบปญหาในระดับ
มากที่
ปาน
นอย
มาก
นอย
สุด
กลาง
ที่สดุ
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ปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in
USA

พบปญหาในระดับ
ไมพบ มากที่
ปาน
นอย
มาก
นอย
สุด
กลาง
ที่สดุ

ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ
1) เครื่องแตงกายของพนักงานไมเหมาะสม/ไมนาเชื่อถือ
2) สํานักงานเอเจนซี่ไมเปนระเบียบ ไมเรียบรอย ไมทันสมัย
3) ความสะอาดของสถานที่และหองน้ําภายในสํานักงาน
เอเจนซี่
4) ที่ตั้งของสํานักงานเอเจนซี่หางไกลจากยานธุรกิจ/ยาน
การศึกษา
ปญหาดานกระบวนการใหบริการ
1) วิธีการสมัครเขารวมโครงการยุงยาก ซับซอน
2) ขั้นตอนการชําระเงินยุงยาก
3) การติดตอเอเจนซี่แตละครั้งใชเวลานาน
4) ความลาชาของกระบวนการติดตอ ขาดการติดตามผล
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นในการปรับปรุงการใหบริการของทานเอเจนซี่โครงการWork & Travel in USA
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ - สกุล

นายเมธัส ศรีบุญมาก

วัน เดือน ป เกิด

23 กันยายน 2524

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2547

ประวัติการทํางาน
ป.2548
ป 2550
ป 2552
ป 2552 – ปจจุบัน

ผูชวยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Busch Garden, Williamsburg, Virginia , USA
บริษัทเดอะมอลลกรุปจํากัด วิศวกรงานระบบ
บริษัท พิษณุ จํากัด ตําแหนงผูชวยทั่วไป

