
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี

จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีจังหวัดเชียงใหมโครงการ

เวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยใชเคร่ืองมือในการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีผูศึกษา

จัดทําข้ึนทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 266 ตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษาเปนผูบริโภคท่ีมาใช

บริการ เอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USAในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากขอมูลป พ.ศ. 

2551 มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 800 คน จาก จํานวนเอเจนซ่ี 14 แหง  คือ  Oversea, 

Acadex, Acme, Globaleducationx, Istc, Yesthailand, Learnmoreinter, Jobsamerica, Pstcenter, 

Thaiinterexchange, Yesc, Igointer, Ie-cs และ Ien-edu (ท่ีมา : ลลิษา นาราศิริฤกษ, 2551) การเปด

ตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต และระดับความ

คลาดเคล่ือน 5 เปอรเซ็นต (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 120 อางอิงจาก Yamane, Taro. 1973 : 1088)ใช

วิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenient Sampling) ท้ังนี้การเก็บขอมูลจากตัวอยางจะเจาะจงเก็บ

จากผูท่ีเคยใชบริการเอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USAแลวเทานั้นและจะทําการคัดเลือก

ตัวอยางจากนักศึกษาของเอเจนซ่ีท้ัง 14 แหง ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ เอเจนซ่ีละ 19 กลุมตัวอยาง  

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง รอยละ 64.3  และเปนผูชาย คิดเปนรอยละ 

35.7 อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.0  ปริญญาตรีช้ันปที่ 3 

รอยละ 21.8   นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 รอยละ 16.5   นักศึกษาปริญญาโทช้ันปท่ี 1 รอยละ 9.4   

นักศึกษาปริญญาโทช้ันปท่ี 2 รอยละ 14.3    มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 4,001 – 6,000 บาท มากท่ีสุด 
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รอยละ 36.8  รองลงมาคือ 10,001 บาท ข้ึนไป รอยละ 19.2    6,001 – 8,000 บาท รอยละ 18.4  

ตํ่ากวา 4,000 บาท  รอยละ17.3   และ 8,001 – 10,000 บาท รอยละ8.3 ตามลําดับ 

 สําหรับวัตถุประสงคหลักในการเขารวมโครงการไดเดินทางทองเท่ียว เปนวัตถุประสงท่ี

มากท่ีสุด รอยละ  39.1  รองลงมาคือ ตองการหาประสบการณ รอยละ  23.1    

ไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ รอยละ 22.6  ตองการหาเพ่ือนใหม รอยละ5.3   ตองการหารายได 

รอยละ 4.9 ตองการฝกทักษะในการทํางานรวมกับชาวตางชาติ รอยละ2.6    และ ตองการเรียนรู

วัฒนธรรมของตางชาติ  รอยละ2.3 ตามลําดับ  สําหรับผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเขารวม

โครงการมากท่ีสุดคือตัวเอง รอยละ 57.9  รองลงมาคือ เพื่อน รอยละ 24.8    และ สมาชิกใน

ครอบครัว รอยละ 16.5  ตามลําดับ  สําหรับผูตอบแบบสอบถามรับทราบขอมูลของโครงการจาก

ใบปลิว/แผนพับประชาสัมพันธมากท่ีสุด รอยละ42.0  รองลงมาคือ เว็บไซด รอยละ  14.3    

ปายโฆษณา รอยละ 13.3    การจัดนิทรรศการ/งาน Event รอยละ12.6   วิทยุ/โทรทัศน รอยละ4.9   

และ นิตยสาร/หนังสือพิมพ รอยละ 2.9 ตามลําดับ  สําหรับผูตอบแบบสอบถามเขารวมโครงการ 1 

คร้ัง มากท่ีสุด รอยละ 79.7  รองลงมา คือ 2คร้ัง รอยละ 17.7   และ 3คร้ัง รอยละ2.6 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบ

แบบสอบถาม  มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ียรวมคือ ดานบุคลากรผูใหบริการ  

ดานกระบวนการใหบริการ  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานลักษณะ

ทางกายภาพ   สวนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียระดับปานกลางคือ ดานการสงเสริมการตลาด  โดยมีผล

การศึกษาในแตละปจจัยดังนี้ 

 ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.31  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ คาเฉล่ีย 4.62   รองลงมาคือ พนักงาน
ท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี คาเฉล่ีย 4.60  และ พนักงานมีความรู ความ
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เช่ียวชาญ  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยางดี 
คาเฉล่ีย 4.52 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.13  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแก ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล คาเฉล่ีย 4.36   
รองลงมาคือมีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ คาเฉล่ีย 4.35  และ ข้ันตอน
การสมัครไมยุงยากซับซอน คาเฉล่ีย 4.17 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.81  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 
เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 4.65   รองลงมาคือ อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง 
คาเฉล่ีย 4.22  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย,มีความรวมมือกับบริษัท/องคการท่ีมี
ช่ือเสียงในตางประเทศ  ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได คาเฉล่ีย 4.01 

 ปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.77  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกไดแกมีการแจงอัตราคา

เขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด คาเฉล่ีย 4.00   รองลงมาคือเอเจนซ่ีสามารถจัดหา

ตั๋วเคร่ืองบิน ในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง คาเฉล่ีย 3.92  และ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระ

เปนงวดได คาเฉล่ีย 3.89 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.72  โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก

ไดแก สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ คาเฉลี่ย 4.37   รองลงมาคือ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี 

หางาย สะดวก คาเฉล่ีย 3.81  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวม

โครงการ คาเฉล่ีย 3.79 

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.52  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแกบรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูงคาเฉล่ีย 
4.11   รองลงมาคือ สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุมคาเฉล่ีย 3.77  และอุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย คาเฉล่ีย 3.71 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียรวม 3.35  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแก มี website ของเอเจนซ่ีท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถ
ติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ไดคาเฉล่ีย 4.24   รองลงมาคือ มีการเลาประสบการณ
เกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยางครบถวน คาเฉล่ีย 3.85  และมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ โดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับคาเฉล่ีย 3.80 
 
 
 เม่ือนําคาเฉล่ียความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย  ท่ีมีผลตอ
การเลือกเอเจนซ่ี 10 อันดับแรก  ซ่ึงอยูในตารางดานลาง 
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ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย 
(แปรผล) 

ปจจัยดาน 

1 เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ 4.64 ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

2 พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 4.62 ปจจัยดาน
บุคลากร 

3 พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร 
อัธยาศัยด ี

4.60 ปจจัยดาน
บุคลากร 

4 พนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะ

เขาไปทํางานเปนอยางด ี

4.52 ปจจัยดาน
บุคลากร 

5 สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ 4.37 ปจจัยดานชอง
ทางการจัด
จําหนาย 

6 ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน 4.36 ปจจัยดาน
บุคลากร 

6 ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และ
ประสิทธิภาพในการติดตามผล 

4.36 ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

8 มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ 

4.35 ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

9 มี website ของเอเจนซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และ

สามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได 

4.24 ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

10 อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง 4.21 ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 
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ตอนท่ี 2.2 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเอเจนซ่ีตอสวนประสมการตลาด

บริการดานตางๆ จําแนกตามเพศ การศึกษา และรายได 

 จําแนกตามเพศ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอ
การเลือกใชบริการในระดับมาก  เพศชาย เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.34) อัตราคาตอบแทนจากนายจาง 
มีอัตราสูง (คาเฉล่ีย4.08)  และ มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย(คาเฉล่ีย4.07)  และเพศหญิง 
เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือเอเจนซีมีความ 
นาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.80)อัตราคาตอบแทนจากนายจาง มีอัตราสูง (คาเฉล่ีย4.28)  และจัดหาสถานท่ี 
พักท่ีตางประเทศให(คาเฉล่ีย4.03)   
 ปจจัยดานราคา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอการ
เลือกใชบริการในระดับมาก  เพศชาย เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 ลําดับแรกคือ เอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง(คาเฉล่ีย4.07)  
มี ร ะ บ บ ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น ท่ี ส า ม า ร ถ ชํ า ร ะ เ ป น ง ว ด ไ ด ( ค า เ ฉ ล่ี ย 3.78)   แ ล ะ
มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด(คาเฉล่ีย3.77)  และเพศหญิง 
เ ลื อ ก ใช บ ริ ก า ร เ อ เ จน ซ่ี  ต าม ลํ า ดั บป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ รก คื อ 
มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด(คาเฉล่ีย4.13)  มีระบบการชําระ
เงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย3.95)  และ มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเกา(คาเฉล่ีย3.90)   
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  (คาเฉลี่ยรวม 3.59 และ 3.77)  เพศชายเลือกใช
บริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความ
นาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.16)  ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ
(คาเฉล่ีย3.67)  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.60)  และเพศหญิง 
เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมี
ความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.49)  ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.92)  และ ท่ีต้ัง
ของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.85) 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียรวม 3.39 และ 3.33) เพศชายเลือกใช
บริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มี website ของเอเจนซ่ีท่ีให
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ขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได(คาเฉล่ีย
4.05) มีการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ(คาเฉล่ีย3.78)  และ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว(คาเฉล่ีย3.78)  และเพศหญิง เลือกใช
บริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มี website ของเอเจนซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.35)  มีการเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยาง
ครบถวน(คาเฉล่ีย3.99)  และ มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการที่สถานศึกษา(คาเฉล่ีย3.94) 
 ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.32 และ 4.32)  เพศชาย เลือกใช
บ ริ ก า ร เ อ เ จน ซ่ี  ตาม ลํ าดั บป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุด  3 ลํ า ดั บแรก คือ  พนั ก ง าน
ท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี(คาเฉล่ีย4.62)  พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ(คาเฉล่ีย4.59)  และ ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน(คาเฉล่ีย4.48)  และ
เพศหญิง เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานมี
ความกระตือ รือรนในการใหบริการ (คา เฉ ล่ีย4.65)   พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ 
มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี(คาเฉล่ีย4.58)  และ พนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยางดี(คาเฉล่ีย4.58)   
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมากและปานกลาง (คาเฉล่ียรวม 3.61 และ 3.45) เพศ
ชาย  เ ลือกใชบ ริการ เอ เจน ซ่ี  ตามลําดับปจจั ยย อย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูง สุด  3 ลํ าดับแรกคือ 
บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง(คาเฉล่ีย3.98)  
สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม(คาเฉล่ีย3.76)  และ มีบริการขนมและเคร่ืองดื่ม
(คาเฉล่ีย3.71) และเพศหญิง เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญสูง
(คาเฉล่ีย4.18)  สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม(คาเฉล่ีย3.78)  และ อุปกรณ
สํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.76) 

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.15 และ 4.14) เพศชาย เลือกใช

บริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความรวดเร็วของกระบวนการ

ติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย4.29)  มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการ
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อยางสมํ่าเสมอ(คาเฉล่ีย4.19)  และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.18)  และเพศหญิง 

เ ลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร เ อ เ จน ซ่ี  ต าม ลํ า ดั บ ป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ 

มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ(คาเฉล่ีย4.44)  ความรวดเร็วของ

กระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย4.40)  และ ข้ันตอนการสมัครไม

ยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.17) 

 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก ยกเวน ระดับการศึกษาปริญญาโท ป 2 ให

ความสําคัญระดับปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจั ยยอย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูง สุด  3 ลํ าดับแรกคือ  เอ เจน ซ่ี มีความน า เ ช่ือ ถือ  (ค า เฉ ล่ีย4.64) 

อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง(คาเฉลี่ย4.48)  และ จัดหาสถานท่ีพักท่ีตางประเทศให

(คาเฉล่ีย4.43)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจั ยยอย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูง สุด  3 ลํ าดับแรกคือ  เอ เจน ซ่ี มีความน า เ ช่ือ ถือ (ค า เฉ ล่ีย4.59) 
อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง(คาเฉล่ีย4.34)  และ จัดหาสถานท่ีพักท่ีตางประเทศให
(คาเฉล่ีย4.07)   
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย4.69)  

ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย4.25)  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย

(คาเฉล่ีย4.09)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ป จจั ยย อย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูง สุด  3 ลํ าดับแรกคือ  เอ เจน ซ่ี มีความน า เ ช่ือ ถือ (ค า เฉ ล่ีย4.68) 
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อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง(คาเฉล่ีย4.51)  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย

(คาเฉล่ีย4.08)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจั ยยอย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูง สุด  3 ลํ าดับแรกคือ  เอ เจน ซ่ี มีความน า เ ช่ือ ถือ (ค า เฉ ล่ีย4.53) 
มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย,มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย,มีความรวมมือกับบริษัท/
องคการที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ  ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได,(คาเฉล่ีย4.00)   
 

 ปจจัยดานราคา  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดยใหความสําคัญตอ

การเลือกใชบริการในระดับมาก 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือเอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเครื่องบินในราคาถูกกวาซ้ือ 

ดวยตัวเอง(คาเฉล่ีย4.50) มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด(คาเฉล่ีย

4.25)  และ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย4.02)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือเอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเครื่องบินในราคาถูกกวาซ้ือ 
ดวยตัวเอง(คาเฉล่ีย3.81)มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด(คาเฉล่ีย
3.69)  และ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย3.67) 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ 

อยางละเอียด(คาเฉล่ีย4.14)  มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเกา (คาเฉล่ีย4.08)  และ มีระบบการชําระ

เงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย3.84) 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ 

อยางละเอียด(คาเฉล่ีย4.12)  มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเกา (คาเฉล่ีย4.08)  และ มีระบบการชําระ

เงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย3.84) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได,มีการ
ลดราคาสําหรับสมาชิกเกา(คาเฉล่ีย4.24)และเอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคา 
ถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง (คาเฉล่ีย4.13) 
 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา 

โดยใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก ยกเวน ระดับการศึกษาปริญญาโท ป 2 ให

ความสําคัญระดับปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.36) ท่ีต้ัง

ของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย4.07)  และ ท่ีต้ังของ

สํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย4.00)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.60) 
ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.98)  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับ
สถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.71)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.37) 
ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.85)  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับ
สถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.78)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.36) 
ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.88)  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับ
สถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.76)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.08) 
ระยะเวลาการเปดปดของเอเจนซ่ี (คาเฉล่ีย3.66)  และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับ
สถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.63)   
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดย

ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผู
แลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยางครบถวน(คาเฉล่ีย4.18) มี  website ของเอเจนซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.07)  และ มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ
(คาเฉล่ีย4.02)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.34) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ(คาเฉล่ีย
3.79)  และ มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการที่สถานศึกษา(คาเฉล่ีย3.69)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.23) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ(คาเฉล่ีย
3.80)  และ มีการเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอน ใหทราบอยาง
ครบถวน(คาเฉล่ีย3.75)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.24) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ  / มีการ
ออกบูธประชาสัมพันธโครงการที่สถานศึกษา(คาเฉล่ีย3.80)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ป จ จั ย ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
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ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail ได
(คาเฉล่ีย4.30) มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการท่ีสถานศึกษา (คาเฉล่ีย3.95)  และ มีการเลา
ประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยางครบถวน(คาเฉล่ีย3.90)   

 ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก ยกเวนระดับการศึกษาปริญญาตรี ป 2 ให

ความสําคัญระดับมากท่ีสุด 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานกระตือรือรนในการใหบริการ(คาเฉล่ีย4.77) 
พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย4.77)  และ พนักงานมีความรู 
ความเช่ียวชาญสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยาง
ดี(คาเฉล่ีย4.64)   
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานมีความรู ความเชี่ยวชาญสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยางดี(คาเฉล่ีย4.66)   พนักงาน
กระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย4.59) และพนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร 
อัธยาศัยดี( คาเฉล่ีย4.57)    
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานกระตือรือรนในการใหบริการ(คาเฉล่ีย4.64) 
พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย4.60)  และ พนักงานมีความรู 
ความเช่ียวชาญสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยาง
ดี(คาเฉล่ีย4.45)   
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานกระตือรือรนในการใหบริการ(คาเฉล่ีย4.68) 
พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย4.64)  และ พนักงานมีความรู 
ความเช่ียวชาญสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยาง
ดี(คาเฉล่ีย4.48)   
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานกระตือรือรนในการใหบริการ(คาเฉล่ีย4.51) 
พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย4.49)  และ พนักงานมีความรู 
ความเช่ียวชาญสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยาง
ดี(คาเฉล่ีย4.43)   
 

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก ยกเวนระดับการศึกษาปริญญาตรี ป 3 และปริญญา

โท ป 2 ใหความสําคัญระดับปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม 
(คาเฉล่ีย4.20) บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความ เช่ียวชาญสูง
(คาเฉล่ีย4.18)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.80)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปน
มืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง(คาเฉล่ีย4.16)   อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มี
ความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.71) และสถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม( คาเฉล่ีย3.67)    
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปน
มืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญสูง(คาเฉล่ีย4.07)   สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม( 
คาเฉล่ีย3.81)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.74)  
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปน
มืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญสูง(คาเฉล่ีย4.08)   สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม( 
คาเฉล่ีย3.80)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.72) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปน
มืออาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง(คาเฉล่ีย4.05)   อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มี
ความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.55) และสถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม( คาเฉล่ีย3.29) 
 

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา โดย

ใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคา เฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ  และ
ประสิทธิภาพในการติดตามผล (คาเฉล่ีย4.50) พนักงานกลาวทักทายตอนรับสมํ่าเสมอ(คาเฉล่ีย
4.48)  และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.39)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป3 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย4.48) ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล
(คาเฉล่ีย4.24)  และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.19)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ป4 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย4.42) ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล
(คาเฉล่ีย4.42)  และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.19)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป1 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคา เฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ  และ
ประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย4.44)  มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย4.40) และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.20)   
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ป2 เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับ
ปจจัยยอยท่ีมีคา เฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ  และ
ประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย4.18)  มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย4.08) และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย3.84)   
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 จําแนกตามรายได 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  เ อ เ จ น ซ่ี มี ค ว า มน า เ ช่ื อ ถื อ (ค า เ ฉ ล่ี ย 4.87)

อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง(คาเฉล่ีย4.74)  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย , 

มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย(คาเฉล่ีย4.04)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.81)อัตราคาตอบแทนจาก
นายจางมีอัตรา สูง(คาเฉล่ีย4.28)  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย (คาเฉล่ีย4.14)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  เ อ เ จ น ซ่ี มี ค ว า มน า เ ช่ื อ ถื อ (ค า เ ฉ ล่ี ย 4.55) 

จัดหาสถานท่ีพักท่ีตางประเทศให(คาเฉล่ีย4.18)  และ มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย , 

มีตําแหนงงานใหเลือกหลากหลาย(คาเฉล่ีย4.16)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ จัดหาสถานท่ีพักท่ีตางประเทศให,จัดหาเท่ียวบินในการ
เดินทางให,มีพนักงานพาไปสงถึงสถานท่ีทํางาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา,มีความรวมมือกับ
บริษัท/องคการท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศ  ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได,มีการทําประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพใหกับผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาในการเขารวมโครงการฯ
(คาเฉล่ีย4.00)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.61) มีความรวมมือกับ
บริษัท/องคการที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ  ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได(คาเฉล่ีย4.37)  และ มี
การทําประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพใหกับผูเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาในการเขารวม
โครงการฯ(คาเฉล่ีย4.12)   
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 ปจจัยดานราคา  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ 

อยางละเอียด(คาเฉล่ีย4.15)มีการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย4.00)  และ มี

การลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย4.00)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง
(คาเฉล่ีย4.07) มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได(คาเฉล่ีย4.00)  และอัตราคาเขารวม
โครงการต่ํากวาเอเจนซ่ีอ่ืนๆ(คาเฉล่ีย3.87)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอย ท่ี มีค า เฉ ล่ีย สูงสุด  3 ลํ าดับแรกคือ  มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเก า (ค า เฉ ล่ีย4.00) 

มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด(คาเฉล่ีย3.85)  และ มีการลดราคา

สําหรับการสมัครเปนกลุม,มีการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.77)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือเอเจนซ่ีสามารถจัดหาตั๋วเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวย 

ตัวเอง(คาเฉล่ีย4.00)  มีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด,มีการลด

ราคาสําหรับสมาชิกเกา,มีการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ(3.68) 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆ 
อยางละเอียด(คาเฉล่ีย4.47) เอเจนซ่ีสามารถจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง (คาเฉล่ีย
4.22)  และ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได (คาเฉล่ีย4.12) 
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 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอ

เดือน โดยใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.57)ท่ีต้ังของ

สํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.72)  และ ระยะเวลาการเปดปดของเอเจนซ่ี(คาเฉล่ีย

3.70)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.41) ท่ีต้ังของ
สํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.88)  และ ท่ีต้ังของ
สํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.86)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย4.57)  ท่ีต้ังของ

สํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย4.14)  และ ท่ีตั้งของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับ

สถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย4.00)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ,ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ี

อยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ, ระยะเวลาการเปดปดของเอเจนซ่ี(คาเฉล่ีย3.68)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.24) ท่ีต้ังของ

สํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.67)  และ ท่ีต้ังของ

สํานักงานเอเจนซ่ี หางาย สะดวก(คาเฉล่ีย3.65) 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 

โดยใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับปานกลาง ยกเวน ชวงรายได 10,000 บาทข้ึนไป 

อยูในระดับมาก  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail , มีการ
เลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอน 

      ใหทราบอยางครบถวน(คาเฉล่ีย4.15) และ มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการท่ีสถานศึกษา

(คาเฉล่ีย3.98)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail 
(คาเฉล่ีย4.21) มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ(คาเฉล่ีย
3.74)  และ มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว(คาเฉล่ีย3.66)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มี website ของเอเจนซ่ีท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  

แ ล ะส า ม า ร ถ ติ ด ต อ ส่ื อ ส า ร ผ า น ท า ง  website/e-mail ( ค า เ ฉ ล่ี ย 4.27) 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ(คาเฉล่ีย3.86)  และ 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว(คาเฉล่ีย3.73)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใช ส่ือตางๆ  เชน 

ปายโฆษณา, แผนพับ / มี website ของเอเจนซ่ีท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถ

ติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail /มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานนิตยสาร หรือ วารสาร 

/ มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยผานแผนพับ หรือ ใบปลิว(คาเฉล่ีย3.91)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ย อ ย ท่ี มี ค า เ ฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  3 ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี  website ข อ ง เ อ เ จ น ซ่ี
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ท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail 
(คา เฉล่ีย4.51)  มีการออกบูธประชาสัมพันธโครงการที่สถานศึกษา(คา เฉล่ีย4.16)   และ 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ / มีการเลาประสบการณ
เกี่ยวกับการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยางครบถวน(คาเฉล่ีย4.04) 

 

 ปจจัยดานบุคลากร  มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยให

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  ยกเวน ชวงรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท  และ6,001-

8,000 บาท  อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย4.87)  
พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี (คาเฉล่ีย4.74)  และ พนักงานมีความรู 
ความเช่ียวชาญ  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปน
อยางดี, มีจํานวนพนักงานท่ีใหบริการเพียงพอ(คาเฉล่ีย4.59)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยางดี (คาเฉล่ีย4.61) พนักงาน
ท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี/พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
(คาเฉล่ีย4.55)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี,

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ,ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน (คาเฉล่ีย

4.84)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี,

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ,ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน,

พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ(คาเฉล่ีย4.00)   
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี, 
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ,ความถูกตองในการใหบริการของพนักงาน(คาเฉลีย่
4.59)  
 

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 

โดยใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก  ยกเวน ชวงรายไดมากกวา 10,000 บาท  อยู

ในระดับปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมือ
อาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง (คาเฉล่ีย4.59)  สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม 
(คาเฉล่ีย4.04)  และ มีเกาอ้ีใหนั่งรอเพียงพอ(คาเฉล่ีย3.74)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมือ
อาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง (คาเฉล่ีย4.02)  สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม 
(คาเฉล่ีย3.87)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.74)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมือ

อาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง (คาเฉลี่ย4.27)  เคร่ืองแตงกายของพนักงานมีความเปนแบบแผน  ดู

นาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย4.02)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย

(คาเฉล่ีย3.86)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบริการขนมและเคร่ืองดื่ม(คาเฉล่ีย4.23) สถานท่ีใหบริการ

สะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม (คาเฉล่ีย3.91)  และ เคร่ืองแตงกายของพนักงานมีความเปนแบบ

แผน  ดูนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย3.91)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมือ
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อาชีพ มีความเช่ียวชาญสูง (คาเฉล่ีย3.90)  สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม 
(คาเฉล่ีย3.57)  และ อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย(คาเฉล่ีย3.57)   
 

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 

โดยใหความสําคัญตอการเลือกใชบริการในระดับมาก   

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 4,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ,มี
การสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย4.30)  ความรวดเร็วของกระบวนการ
ติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล,ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.28)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 4,000-6,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ
(คาเฉล่ีย4.42)  ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย
4.34)  และ การชําระคาโครงการทําไดหลายวิธี (คาเฉล่ีย4.07)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 6,001-8,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.55)  มีการ

ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ( ค า เ ฉ ล่ี ย 4.43)   แ ล ะ 

มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ,ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และ

ประสิทธิภาพในการติดตามผล(คาเฉล่ีย4.41)   

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 8,001-10,000 บาท เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ี มีค า เฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  มีการติดตามขอมูลของผู เข ารวมโครงการอยาง

สมํ่าเสมอ,ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล,พนักงานมีการ

กลาวทักทายตอนรับสมํ่าเสมอ,มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ(คาเฉล่ีย3.91)  

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได10,000 บาทข้ึนไป เลือกใชบริการเอเจนซ่ี ตามลําดับปจจัย

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพใน

การติดตามผล(คาเฉล่ีย4.63)  มีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ(คาเฉล่ีย

4.39)  และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยากซับซอน(คาเฉล่ีย4.39)   



 

 

 

113 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

 ปญหาท่ีพบในการใชบริการเอเจนซ่ี ท่ีพบมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก  
 

ปญหาท่ีพบในการใชบริการเอเจนซ่ี 
พบ

ปญหา
รอยละ 

ระดับ
ความสําคัญ
ของปญหา 
(แปลผล) 

ปจจัยยอย
ดาน 

1.จํานวนตําแหนงงานไมเพยีงพอ 88.0 3.40 
(ปานกลาง) 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

2.ไมสามารถเลือกสถานท่ีทํางานท่ีตัวเองตองการ   88.0 3.20 
(ปานกลาง) 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

3.อัตราคาเขารวมโครงการ สูงกวาเอเจนซ่ีอ่ืนๆ   88.0 2.94 
(ปานกลาง) 

ดานราคา 

4.ไมมีการจัดเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
ให 

87.6 2.67 
(ปานกลาง) 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

5.ไมมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 83.5 2.70 
(ปานกลาง) 

ดาน
ชองทาง
การจัด
จําหนาย 
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 ขอเปรียบเทียบระหวางระดับความสําคัญในการเลือกเอเจนซ่ีกับปญหาท่ีพบในการใช
บริการเอเจนซ่ี พบวาปจจัยยอยท่ีเอเจนซ่ีควรที่จะเรงในการปรับปรุง คือ ปจจัยท่ีมีระดับ
ความสําคัญในการเลือกอยูในระดบัมาก และ พบปญหาในการใชบริการในระดับปานกลาง   ซ่ึง
พบท้ังหมด 6 ปจจัยยอย 
 
ปจจัยยอย ระดับ

ความสําคัญ
ในการเลือก 

ระดับปญหาท่ี
พบ 

 

ปจจัยดาน 
 

1. จํานวนตําแหนงงาน 3.96 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑ 
 

2. การเลือกสถานท่ีทํางานท่ีตัวเองตองการ 
 

4.01 
(มาก) 

3.20 
(ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑ 
 

3.การรับรองความปลอดภยั 
 

3.74 
(มาก) 

2.84 
(ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑ 
 

4. บริษัทมีช่ือเสียงในตางประเทศใหเลือกทํางาน 
 

4.00 
(มาก) 

2.85 
(ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑ 

5.อัตราคาเขารวมโครงการ สูงกวาเอเจนซ่ีอ่ืนๆ 
 

3.54 
(มาก) 

2.94 
(ปานกลาง) 

ราคา 

6.การโฆษณากับส่ิงท่ีเอเจนซี่ไดปฏิบัติ 3.85 
(มาก) 

2.68 
(ปานกลาง) 

การสงเสริม
การตลาด 

 

 ท้ัง 6 ปจจัยยอยเปนปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในการเลือกเอเจนซ่ีในระดับมากและเปน

ปจจัยยอยท่ีพบปญหาในระดับปานกลาง  ฉะนั้น ทางเอเจนซ่ีควรที่จะใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย

ยอยเหลานี้กอนปจจยัยอยอ่ืนๆ  
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ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูให
ขอเสนอแนะ(คน) 

ดานผลิตภัณฑ 
 

-มีสถานท่ีและตําแหนงงานใหเลือกนอยเกนิไป 
-จําหนายต๋ัวเคร่ืองบินในราคาประหยดั 

4 

ดานราคา 
 

มีการแจงรายละเอียดคาใชจาย 2 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 
 

เพิ่มสถานท่ีจอดรถยนต 
 

3 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 

โฆษณาในส่ิงท่ีเปนความจริง 5 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 
 

พนักงานควรที่จะมีอัธยาศัยไมตรีท่ีด ี 3 

ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

เอเจนซ่ีควรมรูีปแบบท่ีทันสมัย 1 

ดานกระบวนการใหบริการ 
 

-เพิ่มความรวดเร็วในการติดตอเอเจนซ่ีในแตละ
คร้ัง 
-ชองทางการชําระคาบริการที่มากข้ึน เชน การ
ใชบัตรเครดิต 

3 

 

 ขอเสนอแนะไดมาท้ังหมด 21 ขอเสนอแนะ  โดยแบงออกเปน 7 ดานตามปจจัยสวน

ประสมการตลาด   โดย ในดานการสงเสริมการตลาด จะไดรับขอเสนอแนะมากที่สุด คือ 5 คน  

รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ  และลําดับท่ีสาม คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย,ดานบุคลากร และ

ดานกระบวนการใหบริการ 
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อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือก

เอเจนซ่ี รวมท้ังส้ิน 266 ราย  พบวา  

ดานขอมูลท่ัวไป   

ผูตอบแบบสอบถามโดยรวม สวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  

ช้ันปท่ี 4 สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เ ลือกใชบ ริการบ ริษัทแนะแนวการ ศึกษาและฝกงานในต า งประ เทศ  ของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ WORK AND TRAVEL USA.  ท่ีพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  ช้ันปท่ี 4 

ดานพฤติกรรมการใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี ของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีวัตถุประสงคหลักในการเขารวมโครงการ  คือ 

ไดเดินทางทองเท่ียว  ไมสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมี

ผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ WORK AND TRAVEL USA.  ท่ีพบวาเหตุผลจูงใจท่ี

เขารวมโครงการคือการไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ  และจากผลการศึกษา พบวาผูท่ีมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเขารวมโครงการ คือ ตัวเอง สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ี

ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ WORK AND TRAVEL USA.  ท่ีพบวาผู

ท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจคือ ตัวทานเอง   

จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ(Service Marketing Mix) หรือ 7Ps ตาม

แนวคิดของ Philip Kotler (อางในอดุลย จาตุรงคกุล, 2546 ) 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเอ
เจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ เอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ  รองลงมาคือ อัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง และ



 

 

 

117 

มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย,มีความรวมมือกับบริษัท/องคการที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ  
ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภกร พรหมวิจิตร (2549) ท่ี
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแกเร่ืองเอเจนซ่ีมีงานใหนักศึกษาเลือก
เพียงพอ 

        ปจจัยดานราคา  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการเอเจน

ซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก

คือมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด รองลงมาคือเอเจนซ่ีสามารถ

จัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง และ มีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได    

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

ระดับมาก ไดแกไดรับคาตอบแทนท่ีดีเม่ือเทียบกับคาใชจายท่ีจายไป  และไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของศุภกร พรหมวจิิตร (2549) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง 

ไดแก เอเจนซ่ีมีคาโครงการท่ีมีราคาถูกกวาเอเจนซ่ีอ่ืน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจัยยอยท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ  สํานักงานเอเจนซ่ีมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ ท่ีต้ังของสํานักงาน

เอเจนซ่ี หางาย สะดวก และ ท่ีต้ังของสํานักงานเอเจนซ่ีอยูใกลกับสถานศึกษาของผูเขารวม

โครงการ สอดคลองกับผลการศึกษาของศุภกร พรหมวิจิตร (2549) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญระดับมาก ไดแก ในเร่ืองท่ีเอเจนซ่ีมีสาขาในจังหวัดท่ีนักศึกษาอาศัยอยู 

ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการเอ

เจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ

แ รก คื อ  พนั ก ง าน มี ค ว ามกร ะ ตื อ รื อ ร น ในก า ร ให บ ริ ก า ร  รอ งล งม า คื อ  พนั ก ง าน

ท่ีใหบริการพูดจาสุภาพ มีความเปนมิตร อัธยาศัยดี และ พนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถ

ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไปทํางานเปนอยางดี สอดคลองกับผล

การศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก

บุคลากรมีความกระตือรือรน สุภาพออนโยน ใสใจลูกคา 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใช
บริการเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับปานกลาง  ในปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือมี website ของเอเจนซ่ีท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถ
ติดตอส่ือสารผานทาง website/e-mail รองลงมาคือ มีการเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางานของผู
แลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบอยางครบถวน และ มีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน 
ปายโฆษณา, แผนพับ  ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของศุภกร พรหมวิจิตร (2549) ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแกในเร่ืองมีการโฆษณาทางอินเตอรเนท  และไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก ใหสวนลดคาบริการ เชน คาจัดสอบ 
 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใช
บริการเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรกคือบรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
สูง   รองลงมาคือ สถานท่ีใหบริการสะอาด เชน หองน้ํา หองประชุม และ อุปกรณสํานักงาน เชน 
คอมพิวเตอร โตะทํางาน มีความทันสมัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ี
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี 
 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการเอเจนซ่ีของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  ในปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรกคือความรวดเร็วของกระบวนการติดตอ และประสิทธิภาพในการติดตามผล รองลงมา
คือมีการติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ และ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก 
ซับซอน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรา  เริกเขียว (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก รวดเร็วและสะดวกในการใชบริการ 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี

จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูศึกษามีขอเสนอแนะและ

แกไขปจจัยตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  เอเจนซ่ีควรทําใหมีความนาเช่ือถือ รักษาช่ือเสียงท่ีดี  
 เอเจนซ่ีควรนําเสนออัตราคาตอบแทนจากนายจางมีอัตราสูง
 มีสถานท่ีทํางานใหเลือกหลากหลาย,มีความรวมมือกับบริษัท/องคการที่มีช่ือเสียงใน
ตางประเทศ  ทําใหผูเขารวมโครงการทํางานได 
 เอเจนซ่ี ควรทีจ่ะนําเสนอเกีย่วกับการหาเท่ียวบินและการพาไปสัมภาษณท่ีสถานกงสุล
ใหกับผูใชบริการโดยเฉพาะเพศหญิง   
 เอเจนซ่ีควรทีจ่ะนําเสนอปจจัยเกีย่วกับดานการหาสถานที่พัก,ดานพาไปขอวีซา,ดานการ
จัดหาเท่ียวบิน รวมถึงการพาไปสงท่ีสหรัฐอเมริกาดานนีก้ับกลุม ปริญญาโท ช้ันปท่ี2 เพียงเล็กนอย 
 เอเจนซ่ีควรนําเสนอในดานเกี่ยวกับการจัดหาเท่ียวบินและดานการเตรียมอุปกรณอํานวย
ความสะดวก  สําหรับกลุมสําหรับผูท่ีมีรายไดมากกวา10,000 บาท เพียงเล็กนอย 
ปจจัยดานราคา 
 เอเจนซ่ีควรมีการแจงอัตราคาเขารวมโครงการและคาใชจายอ่ืนๆอยางละเอียด ชัดเจน  
    เอเจนซ่ีควรจัดหาต๋ัวเคร่ืองบินในราคาถูกกวาซ้ือดวยตัวเอง 
 เอเจนซ่ีควรมีระบบการชําระเงินท่ีสามารถชําระเปนงวดได 
 เอเจนซ่ีควรนําเสนอในดานเกี่ยวกับการลดราคาสําหรับการจัดสอบเขารวมโครงการ  
สําหรับกลุมสําหรับผูท่ีมีรายไดมากกวา10,000 บาท เพียงเล็กนอย 
ปจจัยดานบุคลากร 
 บุคลากรควรมีการกลาวทักทายผูมาใชบริการ และเอเจนซ่ีควรอบรมใหพนักงานมีความ
สุภาพ มีความเปนมิตร, อัธยาศัยดี และกระตือรือรนในการใหบริการ เพื่อสรางความรูสึกท่ีดีใหแก
ผูใชบริการ   
 เอเจนซ่ี ควรมีการใหคําแนะนําและปรึกษาในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับโครงการ เนื่องจาก
บางคร้ังผูใชบริการไมมีความรูดานการเดินทางไปตางประเทศ  ดังนั้นพนักงานควรท่ีจะมีความรู 
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ความเชี่ยวชาญ  สามารถใหขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการ  บริษัท  และสถานท่ีท่ีจะเขาไป
ทํางานไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะเพศหญิง  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 การเดินทางเพื่อเขาใชบริการตองสะดวก ลูกคามีการคํานึงถึงสถานท่ีต้ัง ระยะทางใกล/ไกล
จากบานหรือสถานท่ีศึกษา  โดยเฉพาะเพศหญิงท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยเร่ืองนี้มากและ
แตกตางจากเพศชายในมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยยอยอ่ืนๆ  ดังนั้นถาการท่ีเอเจนซ่ีอยูใกล
แหลงชุมชุนหรือสถานศึกษาจะเปนโอกาสหน่ึงท่ีจะทําใหมีผูมาใชบริการมากข้ึน 
 เอเจนซ่ีควรหาพื้นท่ีจอดรถใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  website ของเอเจนซ่ีท่ีใหขอมูลครบถวนและเปนประโยชน  และสามารถติดตอส่ือสารผาน
ทาง  website/e-mail  
 เอเจนซ่ี ควรมกีารเลาประสบการณเกีย่วกบัการทํางานของผูแลกเปล่ียนรุนกอนใหทราบ
อยางครบถวน โดยเฉพาะเพศหญิง 
 เอเจนซ่ี ควรมกีารโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณา, แผนพับ  และ
สําหรับการออกบูธท่ีสถานศึกษา  โดยเฉพาะเพศหญิง 
 เอเจนซ่ี ควรมกีารจัดกจิกรรมตางๆใหกับผูเขารวมโครงการ โดยเฉพาะเพศชาย   
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 เอเจนซ่ี ควรสรางสรรคบรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซ่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ 
เพื่อใหดูนาเช่ือถือ 
 เอเจนซ่ี ควรจดัสถานท่ีใหบริการสะอาดอยูเสมอ เชน หองน้ํา หองประชุม  
 เอเจนซ่ี ควรใชอุปกรณสํานกังาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน ใหมีความทันสมัยสวยงาม 
 เอเจนซ่ี ควรมกีารบริการดานขนมและเคร่ืองดื่ม  โดยเฉพาะเพศชาย  
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 เอเจนซ่ีควรออกแบบและวางแผนข้ันตอนการใหบริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของ
กระบวนการตดิตอจากผูใชบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลความคืบหนาของเอเจนซ่ี  
 เอเจนซ่ี ควรมกีารติดตามขอมูลของผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ  
 เอเจนซ่ี ควรมชีองทางการชําระเงินท่ีมากข้ึน เชน การชาํระโดยใชบัตรเครดิต  
 เอเจนซ่ี ควรนาํเสนอในดานความรวดเร็วของกระบวนการติดตอและประสิทธิภาพในการ
ติดตามผล สําหรับผูท่ีมีรายไดมากกวา10,000 บาท 
  


