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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง”ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซี่
จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซี่ โดยทําการศึกษาดวย
การเก็บขอมูลจากผูที่เคยใชบริการเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหม 14 แหง จํานวนทั้งสิ้น 266 ราย และ
ใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก เก็บ รวบรวมขอ มูล โดยใชแ บบสอบถาม คา สถิติที่ใ ชไ ดแ ก
สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวยความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง เปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 4 มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 4,001 – 6,000 บาท มีวัตถุประสงคหลักในการเขารวมโครงการคือไดเดินทางทองเที่ยว ผูที่
มีสวนรวมในการตัดสินใจเขารวมโครงการมากที่สุดคือตัวเอง รับทราบขอมูลของโครงการจาก
ใบปลิว/แผนพับประชาสัมพันธ และสวนมากเคยเขารวมโครงการ 1 ครั้ง
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ปจจัยดานบุคลากร

ดานกระบวนการใหบริการ ดาน

จ
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลในระดับปานกลาง คือ ดานการสงเสริมการตลาด
เมื่อพิจารณาแตละปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑคือเอเจนซี่
มีความนาเชื่อถือ ปจจัยดานราคาคือมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆอยาง
ละเอียด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย คือ สํานักงานเอเจนซี่มีความนาเชื่อถือ ปจจัยดานการ
ส ง เสริ ม การตลาด คื อ มี website ของเอเจนซี่ ใ ห ข อ มู ล ครบถ ว นและเป น ประโยชน ส ามารถ
ติดตอสื่อสารผานทาง website/e-mail ได ปจจัยดานบุคลากร คือ พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซี่แสดงถึง
ความเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญสูง ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ ความรวดเร็วของ
กระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล
ปญหาที่พบในการใชบริการเอเจนซี่ ที่พบมากที่สุดสามลําดับแรก ไดแก จํานวนตําแหนง
งานไมเพียงพอ ไมสามารถเลือกสถานที่ทํางานที่ตัวเองตองการ และ อัตราคาเขารวมโครงการ
สูงกวาเอเจนซี่อื่นๆ
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to evaluate service marketing mix factors
affecting customer decision towards selecting agency for Work & Travel in USA Program in
Chiang Mai Province. The sampling group included 266 customers of 14 agencies in Muang
District, Chiang Mai Province. The samples were randomly selected and by quota. A
questionnaire was used to collect data and the data was statistically analyzed using frequency,
percentage and mean.
According to the research results, most of the questionnaire respondents were female,
forth- year students, with monthly income of approximately 4,001-6,000 baht. The main purpose
of participating in this program was to travel. The students decided to join the program by
themselves. They obtained information about this program from leaflet, brochure and
advertisement. Most of them had been in this program once.
It was found from this study that service marketing mix factors affecting customer
decision towards selecting agencies at the high level, ranking from the most influential factor to

ช
the least were as follows: people, process, product, product, price, place, and physical evidence,
while the factor affecting customer decision at the medium level was promotion.
The sub-factors that ranked at the highest level in each category were as follows. For
product, it was that the agency was reliable. For price, the agency explained in detail about the
costs. For place, the agency office has good appearance and looked trustworthy. For promotion,
the agency provided a website with complete and useful information about the program and the
agency could be reached via website and e-mail. For people, the staff was enthusiastic to serve.
For physical evidence, the atmosphere in the agency showed professionalism and high level of
expertise. And for process, the process was quick and the agency was effective in following up on
process results.
The problems of using the agency were insufficient of work positions to choose from and
the service rate was high compared to other agencies.

