
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการ 
ในการเลือกเอเจนซ่ีจังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีจังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรค
แอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจะนําเสนอในภาพรวมโดยไมระบุวาเปนของ
บุคคลใด เพื่อเปนประโยชนในเชิงวิชาการแกผูท่ีสนใจ ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 

นายเมธัส ศรีบุญมาก 
______________________________________________________________________________ 
 
รายละเอียดของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี 
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 คําช้ีแจงโปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

1.     เพศ                
(     )  ชาย       (     )  หญิง  

2.     กำลังศึกษาระดับ               
(     )  ปริญญาตรี      (     )  ปริญญาโท 
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3.    ช้ันปการศึกษา 
(     )  ปท่ี 1     (     )  ปท่ี 2  
(     )  ปท่ี 3     (     )  ปท่ี 4 
(     )  ปท่ี 5     (     )  ช้ันปอ่ืนๆ (ระบุ) … 

4.    รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน     
(     )  ตํ่ากวา 4,000 บาท   (     )  4,001 – 6,000 บาท  
(     )  6,001 – 8,000 บาท   (     )  8,001 – 10,000 บาท 
(     )  10,001 บาท ข้ึนไป 

5.     วัตถุประสงคหลักของทานในการเขารวมโครงการ    (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
(     )  ไดเดินทางทองเท่ียว   (     )  ไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ 
(     )  ตองการหาประสบการณ  (     )  ตองการหารายได    
(     )  ตองการหาเพื่อนใหม   (     )  ตองการเรียนรูวัฒนธรรมของตางชาติ   
(     )  ตองการฝกทักษะในการทํางานรวมกับชาวตางชาติ 

(     ) อ่ืนๆระบุ…..................................... 

6.     ใครเปนผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเขารวมโครงการของทานมากท่ีสุด 
(     )  ตัวทานเอง    (     )  เพื่อน   
(     )  สมาชิกในครอบครัว   (     )  พนักงานของเอเจนซ่ี 
(     )  อ่ืน ๆ ระบุ………………… 

7.     ทานรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการจากส่ือใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        (     )  วิทย/ุโทรทัศน    (     ) นิตยสาร/หนังสือพิมพ  

(     )  เว็บไซด    (     ) การจัดนทิรรศการ/งาน Event 
(     )  ใบปลิว/แผนพับประชาสัมพันธ  (     ) ปายโฆษณา   
(     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

8.   ทานเคยเขารวมโครงการ ท้ังหมดกี่คร้ัง 
 (     )      1   คร้ัง    (     )      2  คร้ัง 
 (     )      3  คร้ัง    (     )      4  คร้ัง 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือก เอเจนซี่โครงการ 
Work &Travel in USA ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 โปรดพิจารณาปจจัยตอไปน้ีวามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in 
USA ของทานในระดับใด แลวทําเคร่ืองหมาย  ในชองดานหลังของปจจัยแตละขอเพียงชองเดียว 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
เอเจนซีโ่ครงการ Work & Travel in USA 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1)  เอเจนซี่มีความนาเช่ือถือ      

2)  มีสถานที่ทํางานใหเลือกหลากหลาย      

3)  มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย      

4)  อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง      

5)  จัดหาสถานท่ีพักที่ตางประเทศให      

6)  มีพนักงานพาไปขอวีซา ที่กงสุล      

7) จัดหาเที่ยวบินในการเดินทางให      

8)  มีพนักงานพาไปสงถึงสถานที่ทํางาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา      

9)  มีการจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหใน 
     ระหวางพักอาศัย ณ ตางประเทศ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ 

     

10)  มีความรวมมือกับบริษัท/องคการท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศ  ทํา
ใหผูเขารวมโครงการทํางานได 

     

11)  มีการทําประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพใหกับผูเขารวม
โครงการตลอดระยะเวลาในการเขารวมโครงการฯ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานราคา 

1)  อัตราคาเขารวมโครงการตํ่ากวาเอเจนซี่อื่นๆ      

2)  มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆอยางละเอียด      

3)  มีระบบการชําระเงินที่สามารถชําระเปนงวดได      

4) เอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง      

5)  มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเกา      

6) มีการลดราคาสําหรับการสมัครเปนกลุม      

7) มีการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ      

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

1)  ที่ต้ังของสํานักงานเอเจนซี่ หางาย สะดวก      

2)  มีที่จอดรถเพียงพอ      

3)  สํานักงานเอเจนซี่มีความนาเช่ือถือ      

4) ที่ต้ังของสํานักงานเอเจนซี่อยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวม      

5) ระยะเวลาการเปดปดของเอเจนซี่      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

1)  มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชสื่อตางๆ เชนปายโฆษณา,      

2)  มี website ของเอเจนซี่ที่ใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และ
สามารถติดตอสื่อสารผานทาง website/e-mail ได 

     

3)  มีของที่ระลึกให เชน เสื้อโครงการ กระเปาโครงการ      

4)  มีการเลาประสบการณเก่ียวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอน 
      ใหทราบอยางครบถวน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (ตอ) 

5) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานนิตยสาร หรือ วารสาร      

6) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว      

7) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานคล่ืนวิทยุทองถ่ิน      

8) มีการสงการดอวยพรวันเกิดใหผูเขารวมโครงการ      

9) มีการจัดกิจกรรมตางๆใหกับผูเขารวมโครงการ เชน การจัดงานปารต้ี      

10) มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการท่ีสถานศึกษา      

11)  มีการโฆษณาโดยใชปายโฆษณาภายนอกสถานที่ เชน สี่แยกไฟแดง
หรือ  ปายติดขางอาคารพาณิชย 

     

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  

1)  พนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถใหขอมูลเก่ียวกับ 
     โครงการ  บริษัท  และสถานที่ที่จะเขาไปทํางานเปนอยางดี 

     

2)  พนักงานที่ใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี      

3) พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ      

4)  มีจํานวนพนักงานที่ใหบริการเพียงพอ      

5)  ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน      

6) พนักงานที่ใหบริการแตงกายสุภาพ      
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
เอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  

1)  บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซี่แสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความ 
      เช่ียวชาญสูง 

     

2)  อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย      

3)  เครื่องแตงกายของพนักงานมีความเปนแบบแผน  ดูนาเช่ือถือ      

4)  ที่ต้ังของสํานักงานอยูในยานทําเลธุรกิจ      

5) มีอินเตอรเนทใหใชบริการ      

6) มีบริการขนมและเครื่องด่ืม      

7) มีเกาอี้ใหน่ังรอเพียงพอ      

8) สถานที่ใหบริการสะอาด เชน หองนํ้า หองประชุม      

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

1)  การชําระคาโครงการทําไดหลายวิธี      

2)  มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ      

3)  ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล      

4) พนักงานมีการกลาวทักทายตอนรับสม่ําเสมอ      

5) ขั้นตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน      

6) มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ      
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีพบในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

 โปรดพิจารณาปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in USA ตอไปน้ี วาทานพบ
หรือไมพบปญหาในระดับใด แลวทําเคร่ืองหมาย  ในชองดานหลังของปจจัยแตละขอเพียงชองเดียว 
 

ปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in 
USA 

ไมพบ 

พบปญหาในระดับ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปญหาดานผลิตภัณฑ       

1)  จํานวนตําแหนงงานไมเพียงพอ       
2)  ไมสามารถเลือกสถานที่ทํางานที่ตัวเองตองการ       
3)  ไมมีการรับรองความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในตาง
แดน 

      

4)  ไมมีการจัดเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวกที่จําเปนให       
5)  ไมมีบริษัทที่มีช่ือเสียงในตางประเทศใหเลือกทํางาน       

ปญหาดานราคา       

1)  อัตราคาเขารวมโครงการ สูงกวาเอเจนซี่อื่นๆ       
2)การแจงอัตราคารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆไมชัดเจน       

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย       

1)  ที่ต้ังเอเจนซี่อยูในทําเลที่ไมสะดวก        
2)  ไมมีที่จอดรถที่เพียงพอ       
3)  สํานักงานเอเจนซี่ไมมีความนาเช่ือถือ       

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด       

1)  มีการโฆษณาไมตรงกับความจริง       
2)  การใหขาวสารไมตอเน่ือง ไมชัดเจน       
3)  เว็บไซดมีปญหา เขาไปใชงานยาก       

ปญหาดานบุคลากรผูใหบริการ       

1)  พนักงานขาดความชํานาญและขาด
ประสบการณในการใหบริการ 

      

2)  พนักงานที่ใหบริการไมเปนมิตร อัธยาศัยไมดี       
3)  พนักงานมีการใหบริการท่ีลาชา  ไมมีความถูกตอง       
4)  จํานวนพนักงานที่ใหบริการไมเพียงพอ       
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ปญหาในการใชบริการเอเจนซี่โครงการ Work & Travel in 
USA 

ไมพบ 
พบปญหาในระดับ 

มากท่ี
สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ       

1)  เครื่องแตงกายของพนักงานไมเหมาะสม/ไมนาเช่ือถือ       
2)  สํานักงานเอเจนซี่ไมเปนระเบียบ ไมเรียบรอย ไมทันสมัย       
3)  ความสะอาดของสถานที่และหองนํ้าภายในสํานักงาน
เอเจนซี่ 

      

4)  ที่ต้ังของสํานักงานเอเจนซี่หางไกลจากยานธุรกิจ/ยาน
การศึกษา 

      

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ       

1)  วิธีการสมัครเขารวมโครงการยุงยาก ซับซอน       
2)  ขั้นตอนการชําระเงินยุงยาก       
3)  การติดตอเอเจนซี่แตละครั้งใชเวลานาน       
4)  ความลาชาของกระบวนการติดตอ  ขาดการติดตามผล       

 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนในการปรับปรุงการใหบริการของทานเอเจนซี่โครงการWork & Travel in USA 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล   นายเมธัส  ศรีบุญมาก 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด 23  กันยายน  2524 
 
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยปการศกึษา 2547 
ประวัติการทํางาน   
 ป.2548   ผูชวยวจิัยคณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ป 2550   Busch Garden, Williamsburg, Virginia , USA 
 ป 2552   บริษัทเดอะมอลลกรุปจํากัด  วิศวกรงานระบบ  
 ป 2552 – ปจจุบัน บริษัท พิษณุ จาํกัด  ตําแหนงผูชวยท่ัวไป 
    
 


