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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัต่อส่วนประสม 

การตลาดบริการของโครงการเวิร์คแอนดท์ราเวลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาของบริษทัโอเวอร์ซีส์ เอด็ทูเคชัน่นอล กรุ๊ป  
สาขาเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัต่อโครงการเวิร์คแอนดท์ราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกาของ บริษทัโอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป 
สาขาเชียงใหม ่ 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี 
ศึกษาอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขณะเข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวอยู่ท่ี 
45,001-65,000 บาท และเลือกท างานท่ีสวนสนุก Busch Garden Williamsburg มากท่ีสุด โดยมีเหตุผล
จูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ คือ ตอ้งการท่องเท่ียวในต่างประเทศ 

เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดว้ยเทคนิค IPA พบว่าปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ อยู่
ใน Quadrants B ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่น Quadrants 
C ในขณะท่ีปัจจยัดา้นราคาอยูใ่น Quadrants A ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัดงักล่าวมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ต่อลูกคา้แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอ ดงันั้น บริษทัโอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป สาขาเชียงใหม่ 
ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  



 

จ 

และเม่ือท าการวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ีอยู่ใน Quadrants A 
ทั้งส้ิน ดา้นมีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนจากการท างานท่ีน่าสนใจ ดา้นราคาตัว๋เคร่ืองบินท่ีบริษทัจดัหา
ให้มีความเหมาะสม ด้านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีดีเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไป ดา้นมีการให้ส่วนลด 
Gift Voucher หรือ โปรโมชัน่ต่าง ๆ ซ่ึงหมายความวา่บริษทัโอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป สาขาเชียงใหม่ ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเช่นกนั 
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ABSTRACT 
 

  The purpose of this independent study aimed to study the satisfaction of university 
students towards service marketing mix of work and travel in USA program of overseas Ed Group 
Company Limited, Chiang Mai Branch   
  The study revealed that respondents mostly were female, aged 20-30 years  attended 
in Chiang Mai University in Bachelor of Humanities, while participating in the program.  Most of the 
family income was approximately 45,001-65,000 Baht per month.  The respondents mostly chose to 
work at Busch Garden Williamsburg Amusement Park, while the motive of participating in the 
program was to travel abroad. 
  Based upon the IPA analysis on service marketing mix, the results presented that the 
factor of product, place, people and process were classified in Quadrants B, the factor of promotion and 
physical evidence were classified in Quadrants C. Meanwhile, the factor of price was classified in 
Quadrants A which meaned  these factors were the features that were  important to customers, but did 
not get adequate response. 
  When analyzed in detail, the following sub-factors were classified in Quadrants A, 
which included: The rate of compensation paid by the working interest factor, Ticket prices  provided 
by the Company were reasonable, The compensation was good comparing to the cost, The discount gift 
voucher or other promotion which were provided.  Thus, Overseas Ed Group Company Limited, 
Chiang Mai Branch  needed to urgently perform improvement on those factors.   


