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53602301 : สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสําคญั :  โครงการ Work and Travel 

 กฤติกา  ปวณีวทิยโชติ : ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช.  111 หนา้. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของนกัศึกษา ศึกษาปัจจยัทางดา้นการตดัสินใจของนกัศึกษา ศึกษาลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดที
ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา และระดบัการตดัสินใจของแต่ละปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกบริษทัเพือ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาทีศึกษาในมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด  69,883 คน การกาํหนดตวัอย่างใชว้ธีิของ Yamane ไดจ้าํนวน
ทงัสิน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
สถิติพืนฐาน และการทดสอบดว้ยค่าไค -สแควร์  (Chi-Square Test) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เพือ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีมีอายุระหวา่ง 19–21 ปีมากทีสุด โดยเป็น
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึงศึกษาอยู่ชนัปีที 2 และมีรายไดข้องครอบครัวเฉลียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท สําหรับประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการนนั ผูว้จิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคย
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA และค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไดม้าจาก
พ่อ/แม่/ญาติ ดา้นการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ผูว้จิยัพบวา่ ค่าธรรมเนียมของ
โครงการทีนกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่เหมาะสม คือตาํกวา่ 35,000 บาท ซึงในการเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA นนั นกัศึกษาส่วนใหญ่สนใจทีจะทาํงานในโรงแรม/ รีสอร์ท โดยสิงทีคาดหวงัทีจะไดรั้บ
จากการเขา้ร่วมโครงการมากทีสุดคือ เพือฝึกทกัษะทางภาษา  และผลตอบแทนทีนกัศึกษาส่วนใหญ่
คาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in USA คือ เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมามากกวา่
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ และดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel ผูว้จิยัพบวา่ นกัศึกษาใหค้วามสําคญัสูงทีสุดกบัดา้นบริการ ใน
ระดบัมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ในระดบัมาก รองลงมาอีกคือ ดา้นบุคลากร ในระดบัมาก ดา้น
กระบวนการบริการ ในระดบัมาก ดา้นการจดัจาํหน่าย ในระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการขาย ในระดบั
มาก และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 
 

 

สาขาวชิาการประกอบการ                    บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร               ปีการศึกษา 2554 

ลายมือชือนกัศึกษา........................................  

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

53602301 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD :  WORK AND TRAVEL IN USA 

 KITIKA  PAVEENAVITTAYACHOTE: FACTORS AFFECTED IN CHOOSING 
COMPANY OF STUDENT FOR JOINING WORK AND TRAVEL PROGRAM. THESIS ADVISOR : 
KRISADA PACHRAVANICH, Ph.D. 111 pp.   
 
 This research’s purpose is for studying company quality which students need, 
studying behavior factors affecting to the decision of choosing company of students in 
Bangkok, studying the marketing factors affecting to the decision of choosing company of 
students in Bangkok and the important level of each factor affecting to the decision of 
populations which are students study in University  in Bangkok about 69,883 people, the 
definited sample by Yamane method total 400 people, the using questionnaire as a tool for 
collecting data, the statistic using for collecting data which is the basis statistic, experiment 
with the chi - square (Chi-Square Test) at the level of statistical significance 0.05 to test the 
relationship of independent variables on the dependent variable. 
 From the research of demographic characteristics found that most of female 
students who are between 19-21 years old mostly from Kasetsart University which mainly 
studying in 2nd year and mainly got family income around 50,001-70,000 baht. For the 
experiences of participation of this program showed that students have never join the 
program Work and Travel in USA and the program fees are from their parents. For the 
decision of joining of the Work and Travel in USA program found that the appropriate fees of 
the program that the student think are less than 35,000 baht. For the participation of Work 
and Travel in USA program, the students interest in working in the hotels or resorts, and 
mostly want to improve their language skills, the compensation they wish to get from Work 
and Travel in USA is the money which they gain more than they have paid for the program, 
and compositions of marketing which influenced to the decision of the students in participation 
of Work and Travel program found that the students give the highest priority on the services 
following by prices in high rated, staffs in high rated, service processes in high rated, 
distributions in high rated, promotions in high rated, physical features in average sequentially. 
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บทที 1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหากกกกกก 

 ปัจจุบนัโลกมีการเปลียนแปลงและเติบโตอยา่งรวดเร็ว การศึกษาและการเสริมสร้าง
ความรู้เป็นสิงทีถกูพฒันาควบคู่กนัมาในสงัคม รัฐบาลเห็นความสาํคญัในการพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ จึงสนบัสนุนการศึกษา โดยไดก้าํหนดนโยบายสาํคญัในการปฏิรูปการเรียนการสอน  
การศึกษายคุนีเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน สามารถดาํรงอยูแ่ละแข่งขนัไดใ้นสงัคมปัจจุบนั โดยการสร้างโอกาสและ
มอบประสบการณ์ทีเหมาะสมพอเพียงใหแ้ก่นกัศึกษาทีเป็นสมองของชาติ เป็นแรงกาํลงัทีผลกัดนั
ใหป้ระเทศชาติขบัเคลือนไปขา้งหนา้ ส่งเสริมโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการ และผลกัดนักิจกรรม
ต่างๆทีเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโลกทศัน์สู่ความเป็นสากล (สาํนกัส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษา 2547) 
 การใชชี้วิตในต่างประเทศเป็นเรืองใหม่ในหมู่นกัศึกษา เวลาในช่วงปิดภาคเรียน เป็น
ช่วงเวลาทีนกัศึกษามีเวลาว่างในการแสวงหาโอกาสและประสบการณ์ทีตนเองตอ้งการ จุดประสงค์
ในการเดินทางไปหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป เช่น เพือ
ศึกษาหาความรู้ เพือตอ้งการเดินทางท่องเทียว เพือแลกเปลียนวฒันธรรมและเรียนรู้การใชชี้วิตต่าง
วฒันธรรม ตลอดจนเพือหารายไดพิ้เศษในช่วงปิดภาคเรียน ทาํใหโ้ครงการต่างๆมากมายเกิดขึน
เพือสนองความตอ้งการของนกัศึกษาทีมีความสนใจใชเ้วลาว่างเดินทางท่องเทียวและสามารถหา
รายไดพ้ิเศษไปพร้อมกนัในช่วงเวลาปิดเทอม (จิตรลดา ปิติมล 2548) 

 ในปัจจุบนันกัศึกษาจากหลายหลายประเทศไดใ้หค้วามสนใจในการเดินทางแลกเปลียน
และเรียนรู้วฒันธรรมในต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์
ของการเดินทางครังนี จึงผลกัดนัใหเ้กิด โครงการ  Work & Travel in USA เป็นโครงการทีเริม
ดาํเนินการตงัแต่ปี  พ.ศ. 2512โดย CIEE (Council on International Education Exchange) อยูภ่ายใต้
การดูแลและควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  โดยมุ่งเนน้การฝึกอบรม  (Training) และการ
แลกเปลียนวฒันธรรม (Cultural Exchange) เพือใหน้กัศึกษามีโอกาสใชชี้วิตในสงัคมอเมริกนัและ
เขา้ใจวฒันธรรมในการทาํงานกบัเพือนร่วมงานชาวอเมริกนัและนานาชาติ 
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 การสนบัสนุนของรัฐบาลไทย และความร่วมมือของภาครัฐระหว่างประเทศ ผนวกกบั
ค่านิยมของนกัศึกษาทีนิยมเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กิด โครงการ  Work & Travel in USA

ในประเทศไทย โครงการเริมตน้ครังแรกเมือ ปี พ.ศ. 2543 โดยมีวตัถุประสงคส่์งเสริมใหน้กัศึกษา
ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมการทาํงานในระบบอเมริกนัจากประสบการณ์ในช่วงเวลา ทาํงาน รวมถึง
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงในการดาํเนินชีวิตนอกเหนือจาก การเรียนใน
มหาวิทยาลยั ประสบการณ์จริงระหว่างทีพาํนกัและท่องเทียวในประเทศสหรัฐอเมริกา  เช่น เรียนรู้
การปรับตวัในการอยูร่่วมกนัในสงัคมกบัผูอื้น  ผูที้มีสญัชาติเดียวกนัและสญัชาติอืน  เรียนรู้ทีจะมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง การเรียนรู้แกปั้ญหาและพฒันาตนเอง โดยโครงการส่งเสริมใหน้กัศึกษา
รู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน  สุดทา้ยคือใหน้กัศึกษามีโอกาสฝึกฝนการใช้
ภาษาองักฤษในสภาพแวดลอ้มจริงทงัในสถานทีทาํงานและระหว่างการเดินทาง ทศันศึกษาโดย
โครงการนีไม่ใช่การจดัหางานในตลาดแรงงาน 

 โครงการเริมตน้ในประเทศไทยครังแรกเมือ ปี พ.ศ.2543 มีผูร่้วมโครงการในปีแรกเพียง 

16 ท่านและในปีต่อมามีจาํนวนนกัศึกษาเพิมขึนทุกปี นกัศึกษาทราบจากการแนะนาํของผูที้เขา้ร่วม
โครงการกลบัมา  และการโฆษณา  จากสถิติผูเ้ขา้ร่วมโครงการในปี  พ.ศ.2548 มีนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการมากกว่า  10,000 คน (ธญัญาภรณ์  จนัทรเวช  2549) ตงัแต่  พ.ศ.2549เป็นตน้มา  แนวโนม้
สาํหรับนกัศึกษาทีจะมาเขา้ร่วมโครงการมีมากขึน  เนืองจากทางโครงการอนุญาตใหน้กัศึกษาที
กาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัปีสุดทา้ย สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้(บริษทั โอเวอร์ซีส์เอด็ กรุ๊ป จาํกดั 2550) 

 โครงการ Work and Travel เป็นโครงการพิเศษทีรัฐบาลอเมริกาใหก้ารสนบัสนุน เพือ
มอบโอกาสใหก้บันกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกหอ้งเรียน โดยการทาํงานจาก
สถานทีทาํงานจริง ดงันนัแลว้ผูที้ตอ้งการจะเขา้ร่วมโครงการนีจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ของโครงการนีใหช้ดัเจนก่อนทีจะตดัสินใจเนืองจากผูที้ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel นี 
จะตอ้งไปทาํงานในสถานทีทาํงานจริงในสหรัฐอเมริกา ซึงอาจพบปัญหาต่างๆในระหว่างการ
ทาํงาน พร้อมทงัสิงกดดนัรอบดา้น เนืองมาจากความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม ภาษา สงัคม 
ความคิด หรือสภาพความเป็นอยู ่ซึงจะมีความแตกต่างกบัโครงการแลกเปลียนวฒันธรรมอืนๆและ
ไม่ไดส้วยงามอยา่งทีนกัศึกษาคาดไว ้แต่หนึงสิงทีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดก้ลบัมาหลงัจากเสร็จสิน
การเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel คือ ประสบการณ์ทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียน 
หนา้ทีการงานในอนาคต รวมทงัเป็นส่วนหนึงในการนาํมาพฒันาประเทศอีกดว้ย (สมพร 
ขจร สุวรรณ์ 2550:26 ) 
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 ดว้ยขอ้มลูดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อนกัศึกษาในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการWork & Travel in USA งานวิจยัมุ่งศึกษา
ถึงขอ้มลูทีเป็นประโยชน์และความตอ้งการของนกัศึกษา นาํขอ้มลูทีไดใ้นการศึกษาครังนีมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด เป็นขอ้มลูในการตดัสินใจประกอบธุรกิจต่อไป รวมถึงนาํไป
พฒันาปรับปรุงคุณภาพใหต้รงตามความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้เสนอแนะ
สาํหรับผูส้นใจต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 2.1 ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วม โครงการ Work and Travel in 

USA ของนกัศึกษา 
 2.2 ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USAของนกัศึกษา 
 2.3 ศึกษาลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ ตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USAของนกัศึกษากก 

 

3. สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานการวิจยัในครังนีประกอบสมมติฐานหลกั 2 ขอ้ ดงันี 

 สมมตฐิาน: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 7 สมมติฐาน ดงันี  

 สมมตฐิานที 1: เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: เพศของนกัศึกษา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 H1: เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA 

 สมมตฐิานที 2: อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: อายขุองนกัศึกษา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  
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 H1: อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA 

 สมมตฐิานที 3: มหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  Work 

and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: มหาวิทยาลยัทีศึกษา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA  

 H1: มหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel 

in USA 

 สมมตฐิานที 4: ชนัปีทีศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ชนัปีทีศึกษาไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA  

 H1: ชนัปีทีศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 5: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA  

 H1: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 6: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  
Work and Travel in USA  

 H1: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 7: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลกบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

5 

 H1: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ เขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิาน : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 7 สมมติฐาน ดงันี  

 สมมตฐิานที 8: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA  

 สมมตฐิานที 9: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 10: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลกบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น การจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 11: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลกบั
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีอิทธิพลกบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลกบั การตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
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 สมมตฐิานที 12: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีอิทธิพลกบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีอิทธิพลกบัการ ตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 13: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลกบั
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดดา้นกระบวนการบริการ ไม่มีอิทธิพลกบั การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลกบั การตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 สมมตฐิานที 14: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลกบั
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลกบั การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

  
4. ขอบเขตการวจิยั 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดงันี 

 4.1  ขอบเขตด้านเนือหา  ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ  ศึกษาปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ ศึกษาลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัเพือ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ของนกัศึกษา เพือเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ 

 4.2  ขอบเขตด้านพนืท ีพืนทีทีใชใ้นการศึกษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 4.3  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจยั เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพนัธ ์

2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน 

 4.4  ขอบเขตด้านประชากร นกัศึกษาทีศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั 
ในกาํกบัของรัฐ 
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5. กรอบแนวคดิ 

ต                

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

 - เพศ (X1 : Nominal Scale)    

 - อาย ุ(X2 : Ordinal Scale)   

 - ชนัปีการศึกษา (X3 : Ordinal Scale) 
 - รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (X4 : Ordinal Scale) 
 - มหาวิทยาลยัทีศึกษา (X5 : Ordinal Scale) 
 - ประสบการณ์เขา้ร่วมโครงการ 
            (X6 : Ordinal Scale)  

- แหล่งค่าธรรมเนียม (X7 : Ordinal Scale) 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 - การบริการ 

   (X8 : Interval Scale) 
 - ราคา (X9 : Interval Scale)   

 - ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   (X10 : Interval Scale) 
 - การส่งเสริมการขาย 

   (X11 : Interval Scale) 
 - บุคลากร (X12 : Interval Scale) 
 - กระบวนการใหบ้ริการ 

    (X13 : Interval Scale) 
 - ลกัษณะทางกายภาพ  

    (X14 : Interval Scale) 

การเลอืกบริษัทเพอืเข้าร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA 

+ 
พฤตกิรรมการตดัสินใจของนักศึกษา 
 - ค่าธรรมเนียมโครงการ 
   (Y1 : Interval Scale) 
 - การเลือกสถานทีทาํงาน  

           (Y2 : Interval Scale)  

 - ผลตอบแทนทีไดรั้บ 
   (Y3 : Interval Scale) 
 - ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วม
โครงการ (Y4 : Interval Scale) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 6.1 ทราบพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA ของนกัศึกษา 
 6.2 ทราบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USAของนกัศึกษา 
 6.3 ทราบลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือกบริษทัเพือเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ของนกัศึกษา 
 6.4 ทราบแนวทางในการในการวางแผนธุรกิจทีเกียวขอ้งและเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจ
ประกอบธุรกิจต่อไป 

 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง กลุ่มเป้าหมายทีมีความสนใจทีจะเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel           
 โครงการ Work and Travel หมายถึง โครงการทีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดม้ีโอกาส
เดินทางไปทาํงานและท่องเทียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลา 2-4 เดือน (สมพร ขจรสุวรรณ์ 2550: 30)  
 มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ , มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ , จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 การบริการ หมายถึง ความสะดวกสบายทีนกัศึกษาไดรั้บจากทางบริษทั Work and Travel 

 ราคา หมายถึง อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ทีตงัของบริษทัทีนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงเพือสมคัรเขา้
ร่วมโครงการ 
 การส่งเสริมการขาย หมายถึง การ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูบริษทัรวมถึงการประชาสมัพนัธ์
โครงการเพือใหน้กัศึกษารู้จกั 
 บุคลากร หมายถึง พนกังานของบริษทัทีคอยใหบ้ริการนกัศึกษา 
 กระบวนการให้บริการ หมายถึง ประสิทธิภาพของบริษทัในการใหบ้ริการนกัศึกษา 
 ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง บรรยากาศทงัภายใน ภายนอกและสถานทีตงัของบริษทั 
 ค่าธรรมเนียมโครงการ หมายถึง อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการทีนกัศึกษาตอ้งการ 

   ส
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 การเลอืกสถานทีทํางาน  หมายถึง สถานทีทีนกัศึกษาตอ้งการไปทาํงานเมือเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel 
 ผลตอบแทนทีได้รับ  หมายถึง  อตัราค่าตอบแทนทีนกัศึกษาตอ้งการไดรั้บเมือเขา้ร่วม
โครงการจนกระทงัเสร็จสิน 
 ความคาดหวงัจากการเข้าร่วมโครงการ หมายถึง สิงทีนกัศึกษาตอ้งการเมือเขา้ร่วม
โครงการ 
กกกกกกกก 
 

   ส
ำนกัหอ
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บทที 2 

เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั Work and Travel ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษาดงันี  
 1. ทฤษฎีอุปสงค ์

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  
 4. แนวคิดเกียวกบัการบริการ  
 5. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 

1. ทฤษฎีอุปสงค์ 

 อุปสงค ์หมายถึง สินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ ณ ระดบั
ราคาทีแตกต่างกนัของสินคา้หรือบริการชนิดนนัๆ ในระยะเวลาทีกาํหนด (ศรีสง่า กรรณสูต : 2524) 
ความตอ้งการการซือนนัผูบ้ริโภคจะตอ้งมีอาํนาจซือดว้ย ( Purchasing Power ผูบ้ริโภคตอ้งมีเงิน
เพียงพอและ มีความเต็มใจทีจะซือ (Ability and Willingness) สินคา้และบริการนนัๆ  
 อุปสงค ์(Demand) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด ดงันี 

 1. อุปสงคต่์อราคา ( Price Demand) คือ ปริมาณสินคา้หรือบริการ ชนิดใดชนิดหนึงที
ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ ณ ระดบัราคาสินคา้ต่างๆกนัของสินคา้หรือบริการชนิดนนัภายในเวลาใดเวลา
หนึง (รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร พรหมวิจิตร 2549:3) 
 2. อุปสงคต่์อรายได ้(Income Demand) คือ ปริมาณสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึงที
ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ ณ ระดบัรายไดต่้างๆกนัของผูบ้ริโภคในระยะเวลาใดเวลาหนึง (รัตนา สายคณิต 
และ ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร พรหมวิจิตร 2549:3 

 3. อุปสงคต่์อราคาสินคา้ ชนิดอืนทีเกียวขอ้ง หรือ อุปสงคไ์ขว ้( Cross Demand) คือ
ปริมาณสินคา้หรือบริการชนิดอืนทีเกียวขอ้งภายในระยะเวลาใดเวลาหนึง (รัตนา สายคณิต และ ชลลดา 
จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร พรหมวิจิตร 2549:3) 

   ส
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 ถึงแมว้่าจะแบ่งอุปสงคอ์อกเป็น 3 ชนิด แต่อุปสงคที์ใชว้ิเคราะห์กนัมากทีสุดคือ       
อุปสงคต่์อราคา ดงันนัในทีนีจะเรียกอุปสงคต่์อราคาในคาํสนัๆว่า “อุปสงค”์ (รัตนา สายคณิต และ 
ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร พรหมวิจิตร 2549:3) 
 1.1 กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) 
  กฎของอุปสงคก์ล่าวว่า ปริมาณสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึงทีผูบ้ริโภค
ตอ้งการซือ จะแปรผกผนักบัระดบัราคาสินคา้หรือบริการชนิดนนัเสมอ เมือกาํหนดใหสิ้งอืนคงที  
นนัคือ เมือราคาสินคา้เพิมขึน ผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ชนิดนนัลดลงและเมือราคาสินคา้ลดลง  
ผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ชนิดนนัเพิมขึน (รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร 
พรหมวิจิตร 2549:4) 
  การทีปริมาณซือแปรผกผนักบัราคาสินคา้เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

  1. ผลทางดา้นรายได ้(Income Effect) คือ การเปลียนแปลงของรายไดแ้ทจ้ริง (รัตนา 
สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร พรหมวิจิตร 2549:3)รายไดที้แทจ้ริง
(Real Income) วดัไดจ้ากปริมาณสินคา้ทีผูบ้ริโภคซือได ้หรือเท่ากบัรายไดที้เป็นตวัเงินหารดว้ย
ราคาสินคา้ เมือราคาสินคา้เพิมขึนแต่รายไดที้เป็นตวัเงิน ( Money Income) ของผูบ้ริโภคเท่าเดิมจะ
ทาํใหร้ายไดที้แทจ้ริงของผูบ้ริโภคลดลง จึงทาํใหผู้บ้ริโภคซือสินคา้ชนิดนนัจาํนวนนอ้ยลงในทาง
ตรงกนัขา้ม เมือราคาสินคา้ลดลง แต่รายไดที้เป็นตวัเงินเท่าเดิม ก็จะทาํใหร้ายไดที้แทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภคเพิมขึน ผูบ้ริโภคก็จะซือสินคา้เพิมขึน 

  2. ผลทางดา้นการทดแทน (Substitution Effect) เมือราคาสินคา้ชนิดใดชนิด หนึง
เพิมขึนในขณะทีราคาสินคา้ชนิดอืนซึงใชท้ดแทนสินคา้ชนิดนนัไดมี้ราคาคงที ผูบ้ริโภคจะมี
ความรู้สึกว่าราคาสินคา้ชนิดนนัมีราคาแพงขึน ดงันนัผูบ้ริโภคจะลดการซือสินคา้ชนิดนนัและหนั
ไปซือสินคา้ชนิดอืนแทน ในทางตรงกนัขา้มถา้ราคาสินคา้ชนิดใดชนิดหนึงลดลง ในขณะทีราคา
สินคา้ชนิดอืนทีใชท้ดแทนสินคา้ชนิดนนัไดมี้ราคาคงที ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกว่าราคาสินคา้ชนิด
นนัมีราคาถกูลง ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคสินคา้ชนิดอืนแลว้หนัมาบริโภคสินคา้ชนิดนนัมากขึน 

 1.2 ปัจจยัทีกาํหนดอุปสงค์ (Determinants of Demand) 
  ปัจจยัทีมีอิทธิพลส่งผลต่อจาํนวนสินคา้ทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือหรือปัจจยัทีกาํหนด
อุปสงค ์มีดงันี 

  1.2.1 ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัลดลง ปริมาณการซือจะมีมากขึน แต่เมือราคา สินคา้
เพิมสูงขึนปริมาณซือจะลดลง  

   ส
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  1.2.2 ราคาสินคา้อืนทีเกียวขอ้งความสมัพนัธข์องปริมาณซือ ความสมัพนัธข์อง
สินคา้ไดถ้กูแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สินคา้ทีใชท้ดแทนกนั ( Substitution Goods) และสินคา้ทีใช้
ประกอบกนัหรือใชร่้วมกนั (Complementary Goods)  
  1.2.3 รายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงในการกาํหนดอุปสงค์  การ
พิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้องผูบ้ริโภคกบัปริมาณความตอ้งการซือ สินคา้ไดแ้บ่ง
สินคา้ออกเป็น 2 ชนิด คือ สินคา้ปกติ (Normal Goods) และสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods)  
  1.2.4 รสนิยมของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหนึงทีกาํหนดอุปสงค ์รสนิยมของบุคคลทวัไป
จะมีลกัษณะแตกต่างกนัตามอาย ุอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ รสนิยมในสินคา้ต่างๆจะ
เปลียนแปลงตามยคุสมยัและตามกาลเวลา ถา้สินคา้ชนิดใดอยูใ่นสมยันิยม อุปสงคสิ์นคา้นนัจะ
เพิมขึน แต่ถา้สินคา้ชนิดใดหมดความนิยม อุปสงคใ์นสินคา้ชนิดนนัจะลดลง 
  1.2.5 จาํนวนประชากร โดยทวัไปโดยเมือประชากรของสงัคมหรือของประเทศ
มีจาํนวนมากขึนความตอ้งการในสินคา้และบริการจะเพิมขึนดว้ย แต่ประชากรทีเพิมขึน จะตอ้งมี
อาํนาจซือเพิมขึนดว้ยจึงก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นสินคา้เพิมขึน 

  1.2.6 การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคา้ในอนาคต เป็นปัจจยัอยา่งหนึงทีทาํให้
อุปสงคใ์นสินคา้เปลียนแปลงไป 

  1.2.7 ฤดูกาลความตอ้งการซือสินคา้ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการซือ ของ
ผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนัตามฤดูกาล 

  1.2.8 สภาพการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ แมว้่ารายไดเ้ฉลียต่อหวัของแต่ละ
ประเทศจะเท่ากนั แต่ถา้โครงสร้างการกระจายรายไดข้องประเทศแตกต่างกนั ปริมาณความตอ้งการ
ในสินคา้ก็จะแตกต่างกนัดว้ย (รัตนา สายคณิต และ ชลลดา จามรกุล 2537, อา้งถึงใน ศุภกร 
พรหมวิจิตร 2549:4) 
 

2. ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2540 : 29) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคล
ใดบุคคลหนึงซึง เกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซึ้งสินคา้ และบริการ ทงันี
หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซึงมีมาก่อนแลว้ซึงมีส่วนในการกาํหนดใหม้ีการกระทาํดงักล่าว 

 ปริญ ลกัษิตานนท์  (2536 : 27) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของ
บุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ทงันีหมายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึนก่อนและมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 
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 ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท (2537 : 84) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทงักระบวนการใน
การตดัสินใจทีมีผล 

 2.1 โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ 2541: 129; อา้งถึงใน Phillip Kotler, Marketing Management 

(Englewood Cliffs : Prentice-Hall Inc., 1997),172. 

 

  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจทีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ ์โดยเริมตน้จากการเกิดสิงกระตุน้ (Stimulus) ทีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ จากนนัสิงกระตุน้
จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกของผูซื้อ ซึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของ

สิงกระตุน้
ทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 
การจดั
จาํหน่าย 

สิงกระตุน้
อืนๆ 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 
วฒันธรรม 

ความรู้สึก
นึกคิดของ 

ผูซื้อ 

การตอบสนองของผู ้

การเลือกผลิตภณัฑ ์

การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซือ 

ปริมาณการซือ 

ลกัษณะของผูซื้อ 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture) 

ปัจจยัดา้นสังคม (Social) 

ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

ขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูซื้อ 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

การตดัสินใจซือ (Purchase Decision) 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post Purchase Behavior) 
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ผูซื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซื้อ หรือการตดัสินใจของผูซื้อ จุดเริมตน้ของโมเดลนี
อยูที่มีสิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง  ดงันนัโมเดลนี
จึงอาจเรียกว่า S – R Theory (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2541: 128) 

 2.2 ปัจจยัสําคญัทีมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซือของผู้บริโภค 
  ลกัษณะของผูซื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสงัคม  ปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดงันี (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
2537: 38 – 44) 

  2.2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นตวัประสานความสมัพนัธ์
บุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมภายใตก้ระบวนการทางสงัคม วฒันธรรมเป็นสิง
ทีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมสามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
   วฒันธรรมพืนฐาน (Culture) เป็นสิงทีกาํหนดความตอ้งการซือและพฤติกรรม
การซือของบุคคล (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537: 38 – 44) สิงเหล่านีมีอิทธิพลต่อ
การบริโภคสินคา้ ตามลกัษณะของสงัคม  
   วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  (Subculture) วฒันธรรม
กลุ่มยอ่ยมีรากฐานมาจากเชือชาติ  สีผวิ ศาสนา  และพืนทีแหล่งทีอยูอ่าศยัทีแตกต่างกนั  ทาํให้
วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการซือและบริโภคสินคา้แตกต่างกนั  และในกลุ่ม
เดียวกนัจะมีพฤติกรรมทีคลา้ยคลึง แต่ตอ้งคาํนึงถึงว่าผลิตภณัฑน์นัจะไม่ขดัแยง้กบัวฒันธรรมพืนฐาน
และวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย 

   2.2.1.1 ชนัของสงัคม (Social Class) ชนชนัของสงัคมสามารถแบ่งชนชนัจาก
สูงไปตาํโดยใชอ้าชีพ  ฐานะ  รายได้ ตระกลูหรือชาติกาํเนิด ตาํแหน่งหนา้ที  บุคลิกลกัษณะของ
บุคคล การศึกษา ชนัของสงัคมสามารถนาํมาใชใ้นการแบ่งสดัส่วนตลาดและกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

กาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑแ์ละศึกษาความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย รวมถึงนาํมาพิจารณาจดัส่วน
ประสมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดถ้กูตอ้ง  ชนัของสงัคมสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบัและกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั ดงันี 

    ชนชนัสูง (Upper Class) สามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม คือชนชนัสูง
ระดบับน  (Social Class) ไดแ้ก่  ผูดี้เก่าทีไดรั้บมรดกจาํนวนมากสินคา้ฟุ่ มเฟือยเป็นสินคา้ทีมี
เป้าหมายของกลุ่มนี และชนชนัสูงระดบัล่าง (Lower Upper Class) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง เศรษฐี 

สินคา้ทีมีเป้าหมายทีกลุ่มนีจะไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่ มเฟือย 

    ชนชนักลาง (Middle Class) สามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม คือชนชนั
กลางระดบับน (Upper Middle Class) ไดแ้ก่  ผูที้ไดรั้บความสาํเร็จทางอาชีพพอสมควร  สินคา้ทีมี
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เป้าหมายทีกลุ่มนีไดแ้ก่สินคา้ทีอยูใ่นปัจจยั 4 และชนชนักลางระดบัล่าง  (Lower Middle Class) 

ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติังานและขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน  สินคา้ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัเป็น
สินคา้ทีมีเป้าหมายของกลุ่มนี 

    ชนชนัตาํ (Lower Class) สามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม ดงันีชนชนัตาํ
ระดบับน (Upper Lower Class) สินคา้ทีมีเป้าหมายทีกลุ่มนี ไดแ้ก่ สินคา้จาํเป็นแก่การครองชีพและ
ราคาประหยดั และชนชนัตาํระดบัล่าง (Lower Lower Class) ไดแ้ก่ กรรมกรทีมีรายไดต้าํ สินคา้ทีมี
เป้าหมายทีกลุ่มนีเป็นสินคา้ทีจาํเป็นแก่การครองชีพเช่นกนั 

  2.2.2 ปัจจยัทางสงัคม (Social Factors) ปัจจยัทางสงัคมทีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีมากมาย ไดแ้ก่ 

   2.2.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มบุคคลทีเขา้ไปเกียวขอ้งดว้ย       

(Kolter 1994, อา้งถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2537: 38 – 44) กลุ่มนีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ  ความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น  2 ระดบั  คือกลุ่มปฐมภูมิ  (Primary 

Groups) ไดแ้ก่  กลุ่มคนใกลชิ้ด  และกลุ่มทุติยภูมิ  (Secondary Groups) ไดแ้ก่  กลุ่มบุคคลชนันาํใน
สงัคม เพือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม  

   2.2.2.2 ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นสถาบนัทีสาํคญัทีสุดในสงัคม  
เพราะผูบ้ริโภคทุก คนเติบโตมาจากครอบครัว ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งมาก (Kolter and Amstrong 1996: 149) ดว้ยเหตุทีโครงสร้างทางครอบครัวมีการแปรเปลียนอยู่
เสมอยอ่มทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซือ และพฤติกรรมการซือแปรเปลียนไปดว้ย  

   2.2.2.3 บทบาทและสถานภาพของบุคคล  (Role and Status) บุคคลจะ มี
ส่วนร่วมกบักลุ่มต่างๆ ตลอดชวัชีวิตของเขา เช่น  ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์ารและสถาบนัต่าง ๆ 

บทบาทและสถานะของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  การเลือกผลิตภณัฑจ์ะเป็นการ
เลือกทีสือถึงบทบาทและสถานภาพของตนในสงัคม 
  2.2.3 ปัจจยัส่วนบุคคล  (Personal Factors) ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่งอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค อาย ุขนัตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การศึกษารูปแบบการดาํรงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล  

   2.2.3.1 อายุ (Age) อายทีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั  

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ย ตาํกว่า 6, 6 – 11, 12 – 29, 20 -34, 35 – 49, 50 – 64 ขึนไป  

   2.2.3.2  ขนัตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว  (Family life cycle) เป็นขนัตอน การ
ดาํรงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว  (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
2537: 38 – 44) การดาํรงชีวิตในแต่ละขนัตอนเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ  และ
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ค่านิยมของบุคคล ทาํใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑ์  และพฤติกรรมการซือต่างกนัออกไป  โดยแต่ละ
ขนัตอนของวฏัจกัรจะมีลกัษณะการบริโภคแตกต่างกนั ดงันี  

    ขนัที 1 เป็นโสดและอยู่ ในวยัหนุ่มสาว  (The Bachelor Stage) 

ส่วนมากจะซือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั เครืองสาํอาง และชอบการเดินทางท่องเทียว 
    ขนัที 2 คู่สมรสใหม่และยงัไม่มีบุตร (Newly Married Couples) มกัจะ
ซือสินคา้ถาวรทีจาํเป็นในครอบครัว 
    ขนัที 3 ครอบครัวทีมีบุตรคนเลก็อายตุาํกว่า  6 ขวบ (Full Nest l) 

มกัจะซือสินคา้ถาวรทีใชใ้นบา้น และผลิตภณัฑส์าํหรับเด็ก รวมทงัจะมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
เป็นพิเศษ 

    ขนัที 4 ครอบครัวทีมีบุตรคนเลก็อายมุากกว่า 6 ขวบ (Full Nest ll) มี
ฐานะการเงินดี สินคา้ทีบริโภคจะเป็นสิงทีจาํเป็น  และมีความสนใจในรายการทีเป็นประโยชน์ต่อ
บุตรบุตร 

    ขนัที 5 ครอบครัวทีบิดามารดาอายมุากและมีบุตรโตแลว้แต่ ยงั
ไม่แต่งงาน (Full Nest lll) มีฐานะการเงินดี สามารถซือบา้นทีขนาดใหญ่และมีพืนทีมากกว่าเดิม 
ปรับเปลียนสินคา้ถาวรและเฟอร์นิเจอร์แทนของเดิม และมีการรับบริการของทนัแพทย ์ สนใจใน
รายการการพกัผอ่นและการท่องเทียวทีหรูหรา  
    ขนัที 6 ครอบครัวทีบิดามารดาอายมุากมีบุตรแยกครอบครัว  และยงั
ทาํงานอยู ่ (Emply Nest l) มีฐานะการเงินดี สนใจในการเดินทาง พกัผอ่น บริจาคทรัพยสิ์น บาํรุง
ศาสนาและช่วยเหลือสงัคม 

    ขนัที 7 ครอบครัวทีบิดามารดาอายมุากมีบุตรแยกครอบครัว แลว้และ
ออกจากงานแลว้ (Emply Nest ll) กลุ่มนีรายไดล้ดลง แต่ยงัมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นการซือยารักษาโรค และ
ผลิตภณัฑส์าํหรับผูสู้งอาย ุ
    ขนัที 8 คนทีอยูค่นเดียวเนืองจากฝ่ายหนึงตายหรือหยา่ขาดจากกนั
และทาํงานอยู ่ (Solitary Saviors, in Labor Force) จะมีค่าใชจ่้ายส่วนตวัในการดูแลตวัเอง และค่า
รักษาพยาบาล 
    ขนัที 9 คนทีอยูค่นเดียว เนืองจากฝ่ายหนึงตาย  หยา่ขาดจากกนัหรือ
ออกจากงานแลว้ (Solitary Saviors, Retired) ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่ายา
รักษาโรค 
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   2.2.3.3 อาชีพ (Occupation) พฤติกรรมการซือสินคา้และบริการของแต่ละ
อาชีพจะมีความตอ้งการและความจาํเป็นทีแตกต่างกนัออกไป (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ 

เสรีรัตน ์2537: 38 – 44) 

   2.2.3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) ทีส่งผลกระทบ ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้และบริการประกอบดว้ยรายได ้อาํนาจการซือ การออมสินทรัพย ์
และทศันคติการใชจ่้ายเงิน (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2537: 38 – 44) 
   2.2.3.5 การศึกษา (Education) ผูที้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ในการบริโภค
สินคา้และบริการทีคุณภาพดีมากกว่าผูที้มีการศึกษาตาํ (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
2537: 38 – 44) 

   2.2.3.6 รูปแบบการดาํรงชีวิต  (Life Style) การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคล
ขึนอยูก่บั รูปแบบการดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคล (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537: 

38 – 44) 

   2.2.3.7 บุคลิกลกัษณะ (Personality) ทศันคติและนิสยัของบุคคลแต่ละคนจะมี
ลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไป (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2537: 38 – 44) ซึง
บุคลิกลกัษณะจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  

  2.2.4 ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ทีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

   2.2.4.1 การจูงใจ (Motivation) การจูงใจมีวตัถุประสงคเ์พือกระตุน้ใหบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการ  (Needs) โดยอาศยัสิงจูงใจหรือสิงกระตุน้ทางการตลาด  เป็นวิธีการชกันาํ
พฤติกรรมใหบุ้คคลปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ 
   2.2.4.2 การรับรู้ (Perception) กระบวนการรับรู้  เริมจากบุคคลไดรั้บรู้สิง
กระตุน้จากประสาทสมัผสัทงั 5 คือ เห็น ไดย้นิ กลิน สมัผสัและรส การรับรู้ทีเกิดขึนแตกต่างกนั
ขึนอยูก่บัลกัษณะสิงกระตุน้ สิงแวดลอ้มและลกัษณะเฉพาะ 

   2.2.4.3 การเรียนรู้ (Learning) การเปลียนแปลงพฤติกรรมซึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

   2.2.4.4 ความเชือและทศันคติ  (Beliefs and Attitude) เกิดจากการคิดถึง
ประสบการณ์ในอดีตทียดึถือเกียวขอ้งกบัสิงใดสิงหนึง ทศันคติเป็นการประเมินผลการรับรู้ทงัดา้น
พอใจหรือไม่พอใจ  จะส่งผลต่อ พฤติกรรมการซือหรือใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค และมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ (Kolter 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537: 38 – 44) 
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    ผูริ้เริม (Initiator) เป็นผูเ้สนอหรือแนะนาํความคิดในการซือผลิตภณัฑ์
เป็นคนแรก  

    ผูม้ีอิทธิพล (Influencer) เป็นผูก้ระตุน้หรือชกัจูงว่าควรซือหรือไม่ควร
ซือสินคา้และบริการ  

    ผูต้ดัสินใจซือ (Decider) เป็นผูต้ดัสินใจขนัสุดทา้ยว่าจะซือหรือไม่ซือ
สินคา้และบริการ  

    ผูซื้อ  (Buyer) เป็นผูไ้ปทาํการซือ  หรือลงมือซือโดยนาํเงินไป
แลกเปลียนกรรมสิทธิในสินคา้และบริการ  

    ผูใ้ช ้(User) เป็นผูบ้ริโภคทีใชสิ้นคา้และบริการนนั ๆ  

 2.3 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการสงัเกต หรือวิจยัเกียวกบัพฤติกรรมการซือ
และการใชข้องผูบ้ริโภคเพือศึกษาถึงลกัษณะความตอ้งการ ในการเลือกซือและใชข้องผูบ้ริโภค  
ขอ้มลูทีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถวางกลยทุธก์ารตลาด  (Marketing Strategic) ทีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ คาํถามทีใชเ้พือช่วยในการ
สงัเกตลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ  6 Ws และ 1 H ซึงประกอบดว้ย  WHO? WHAT? WHY? 

WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพือคน้หาคาํตอบ  7ประการ หรือ  7 Os ประกอบดว้ย  

OCCUPANTS OBJECTS OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS OUTLETS และ 

OPERATIONS   (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  2541 : 125) การประยกุตใ์ช้  
7Os ของกลุ่มเป้าหมายโดยใชค้าํถามทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

  2.3.1 ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพือทราบ
ถึงส่วนประกอบของกลุ่มเป้าหมาย  (Occupants) กลุ่มเป้าหมายอาจประกอบดว้ย กลุ่มลกูคา้ทีมี
รายไดใ้นครอบครัว ระดบักลางหรือผูม้ีรายไดร้ะดบัสูง 
  2.3.2 ผูบ้ริโภคซืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือทราบถึงสิง
ทีผูบ้ริโภคซือ (Objects) ซึงก็คือผลประโยชน์ทีผูบ้ริโภคตอ้งการจากโครงการ Work and Travel in 

USA 

   2.3.2.1 การไดป้ระสบการณ์การใชชี้วิตและการทาํงานในต่างประเทศ 

   2.3.2.2 การท่องเทียวและพกัผอ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2.3.3 ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ  (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามทีทราบถึง
วตัถุประสงค ์ (Objectives) ในการใชบ้ริการและเหตุผลจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA มีดงันี 
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   2.3.3.1 เขา้ร่วมโครงการเพือตอ้งการเดินทางไปเทียวประเทศสหรัฐอเมริกา 
   2.3.3.2 เขา้ร่วมโครงการเพือตอ้งการหาประสบการณ์การทาํงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
   2.3.3.3 เขา้ร่วมโครงการเพือตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรม วิถีชีวิตทีแตกต่างจากที
ตนเองเป็นอยู ่
   2.3.3.4 เขา้ร่วมโครงการเพือตอ้งการหารายไดใ้นช่วงระหว่างปิดภาคเรียน 
  2.3.4 ใครมีส่วนร่วมในการซือ  (Who participants in the buying?) เป็นคาํถามเพือ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ  (Organizations) ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA เช่น เพือน บิดามารดา พีนอ้ง 

  2.3.5 ผูบ้ริโภคซือเมือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือทราบถึง
โอกาสในการเขา้ร่วมโครงการ (Occasions) โดยทวัไปคือ 

   2.3.5.1 นกัศึกษาจะเขา้ร่วมโครงการเมือมีเพือนชกัชวน 
   2.3.5.2 นกัศึกษาจะเขา้ร่วมโครงการเมือมีงานและเมืองทีนกัศึกษาสนใจ 
  2.3.6 ผูบ้ริโภคซือทีใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือทราบถึง
สถานทีซึงผูบ้ริโภคสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการ นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาเพือจดัช่องทางการจดั
หน่าย ในกรณีการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA นนั ผูบ้ริโภคจะติดต่อสมคัรเขา้ร่วม
โครงการไดจ้ากการประชาสมัพนัธใ์นมหาวิทยาลยั หรือการสมคัรทีบริษทัโดยตรง 
  2.3.7 ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร  (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพือทราบถึง
ขนัตอนในการตดัสินใจซือ  (Operations) ในกรณีทีผูป้ระกอบการจะนาํเสนอโครงการ Work and 

Travel in USA เขา้สู่ตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงขนัตอนในการตดัสินใจซือ 

   2.3.7.1 การรับรู้ถึงความตอ้งการของ นกัศึกษาเมือสมคัรเขา้ร่วม โครงการ  

(Problem Recognition) เช่น การโฆษณาเพือชีใหเ้ห็นถึงประสบการณ์ทีคุม้ค่า และผลตอบแทน
ทีไดรั้บ 

   2.3.7.2 การคน้หาขอ้มลู (Information Search) ว่ามีลกัษณะงานเป็นอยา่งไร มี
ใครเป็นผูดู้แล ระดบัค่าตอบแทนเป็นอยา่งไร 

   2.3.7.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) โดยจะพิจารณา
ว่าลกัษณะงาน เมือง และทีอยูอ่าศยัแบบใดทีเหมาะสม ในขนัตอนนีการกาํหนดคุณสมบติัและ
บริการต่าง ๆ ทีจะมอบใหแ้ก่ลกูคา้ตอ้งมีจุดเด่นพอทีจะทาํใหล้กูคา้ตดัสินใจซือ 

   2.3.7.4 การตดัสินใจซือ (Purchase Decision) โดยการตดัสินใจจะสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลดเพือการซือ
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ครังต่อไป หรือใชเ้ครืองมือในการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยใหมี้การตดัสินใจซือ
ไดง่้ายขึน 

   2.3.7.5 พฤติกรรมทีดีภายหลงัการซือ (Post Purchase Behavior) ถา้ผูซื้อไดรั้บ
ความเชือมนั และความประทบัใจจากการทีไดเ้ดินทางแลว้ จะเกิดความพอใจ จะสนใจทีจะเขา้ร่วม
โครงการครังต่อไป 

 

ตารางที 1 สรุปคาํถาม 6 Ws และ 1H เพือหาคาํตอบ 7Os เกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คาํถาม (6Ws และ 1H ) คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้ง 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target 

market ?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) 

1. ทางดา้นประชากรศาสตร์ 

2. ภูมิศาสตร์ 

3. จิตวิทยาและจิตวิเคราะห์ 

4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธท์างการตลาด
(4Ps)ประกอบดว้ยกลยทุธ ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมทางการตลาด 
ทีเหมาะสมกบัการตอบสนอง
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซืออะไร 
(What does the consumer 

buy?) 

สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ
(Objects)หรือสิงทีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑคื์อ 

1.คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ(์Product 

Components) 

2. ความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง 
(Competitive Differentiation ) 

กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1.ผลิตภณัฑห์ลกั 

2.รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เช่น
ตราสินคา้ รูปแบบ คุณภาพ 

บริการ 

3.ผลิตภณัฑค์วบ 

4.ผลิตภณัฑที์คาดหวงั 
5.ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
แตกต่างทางการแข่งขนั 

(Competitive Differentiation )  
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ตารางที 1 (ต่อ) 
 

คาํถาม (6Ws และ 1H ) คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้ง 
3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ 
(Why does the consumer 

buy?) 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงคใ์นการซือ
(Objectives) ผูบ้ริโภคซือสินคา้
เพือตอบสนองความตอ้งการ
ของเขาดา้นร่างกายและ
จิตวิทยา ซึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ คือ 

กลยทุธที์ใชม้ากคือ 

1. กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์

( Product Strategic ) 

2.กลยทุธด์า้นการส่งเสริมทาง
การตลาด(Promotion Strategic)

ประกอบดว้ยกลยทุธท์างดา้น
การโฆษณา การขายโดยใช ้

คาํถาม (6Ws และ 1H ) คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

1. ปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัทาง 
จิตวิทยา 
2. ปัจจยัทางสงัคม และ
วฒันธรรม 

3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข่้าว และการ
ประชาสมัพนัธ ์

กลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้ง 
3. กลยทุธด์า้นราคา และ
ช่องทางการจดั 

จาํหน่าย 
4. ใครมีส่วนร่วมในการ 

ตดัสินใจซือ (Who 

participants in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 

(Organization)และมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือประกอบดว้ย 

1. ผูริ้เริม 

2. ผูม้ีอิทธิพล 

3. ผูต้ดัสินใจซือ 

4. ผูซื้อ 

5. ผูใ้ช ้

กลยทุธที์ใชก้นัมากทีสุดก็คือ 

กลยทุธก์ารโฆษณา และ(หรือ) 

การส่งเสริมการตลาด 

(Advertising and Promotion 

Strategic)โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
 

คาํถาม (6Ws และ 1H ) คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้ง 
5. ผูบ้ริโภคซือเมือใด 

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซือ (Occasions) 

เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
สาํคญัต่างๆ 

 

กลยทุธที์ใชก้นัมาก คือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategic) เช่น ทาํ
การส่งเสริมการตลาดเมือใดจึง
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ 

6. ผูบ้ริโภคซือทีไหน 

( Where does the consumer 

buy? ) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที 

ผูบ้ริโภคทาํการซือ เช่น
หา้งสรรพสินคา้ ซือบริการผา่น
โทรศพัท ์ซือทีบริษทันาํเทียว
โดยตรง 

กลยทุธช่์องทางจดัจาํหน่าย 

(Distribution Channel 

Strategies) บริษทันาํผลิตภณัฑ์
สู่ตลาดเป้าหมายในการ
พิจารณาว่าจะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 

 

ทีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, กลยทุธก์ารตลาด การบริการ และกรณีศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ธีระฟิลม์และไซเท็กซ ์จาํกดั, 2541), 12. 

 

 2.4 กระบวนการตดัสินใจซือ 

  กระบวนการตดัสินใจซือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคนนัจะตอ้งมีขนัตอน ในการ
ตดัสินใจก่อนซือ 
  อดุลย ์จาตุรงคกุล  (2541 : 40) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซือคือ ผูบ้ริโภค
จดัการรับภาวะแวดลอ้มทางการตลาดและทาํการซือ โดยแบ่งกระบวนการตดัสินใจเป็นลาํดบัขนั  5 

ขนัตอน ดงันี 

  2.4.1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ  (Need Recognition) ความตอ้งการนนั เป็น
ขนัตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจ ซึงเกิดจากความรู้สึกถึงสิงทีปรารถนาเพือใหไ้ดม้า 
  2.4.2 การระบุทางเลือก (Identification of Alternatives) ในขนัตอนนีผูบ้ริโภคจะ
ระบุผลิตภณัฑแ์ละตรายหีอ้ทีเป็นทางเลือก และรวบรวมข่าวสารเกียวกบัทางเลือกดงักล่าว เพือระบุ
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ทางเลือกทีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ถา้ข่าวสารไม่มากพอก็ตอ้งทาํการแสวงหาจาก
แหล่งอืนๆ ต่อไป 

  2.4.3 การประเมินทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคตอ้งทาํการ
ประเมินทางเลือกดงักล่าวก่อนทีจะทาํการตดัสินใจซือ โดยพิจารณาถึงคุณประโยชน์เป็นสาํคญั เมือ
ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร ขอ้มลูเหล่านนัจะถกูนาํมาใชใ้นการประกอบการประเมินทางเลือก 
  2.4.4 การตดัสินใจ  (Decision) ผูบ้ริโภคเมือประเมินทางเลือกแลว้จะทาํการ
ตดัสินใจว่าจะทาํการซือสินคา้หรือไม่ การซือสินคา้มกัเกิดในช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆตาม
ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์

  2.4.5 พฤติกรรมหลงัซือ  (Past Purchase Behavior) เมือผูบ้ริโภคทาํการซือ
ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะกลบัมาคาํนึงว่าผลิตภณัฑที์ซือมาใหผ้ลตามทีคาดหวงัไวห้รือไม่ อยา่งไร ถา้
เป็นไปตามทีผูบ้ริโภคคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะพึงพอใจและกลบัไปซือซาํ แต่ถา้ไม่พึงพอใจ ตรายหีอ้
อืนก็จะเป็นทางเลือกใหม่ ผูบ้ริโภคก็จะไม่ทาํการซือซาํอีก 

 

3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theory) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธก์ารตลาดสาํหรับธุรกิจบริการว่า
จะใช้ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (Marketing Mix: 7'Ps) ของ Philip Kotler ถือเป็น
หวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาด  การบริหารดาํเนินงานในกิจการตอ้งอาศยัการผสมผสาน
ความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดทีเหมาะสม ผูบ้ริหาร จะตอ้งวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกนัอยา่งดี เพือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายใหไ้ดรั้บความ
พึงพอใจสูงสุด ซึงมีองคป์ระกอบดงันี 

 3.1 ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) หมายถึง สิงใดสิงหนึงทีถกูนาํเสนอแก่ผูบ้ริโภคเพือ
สร้างคุณค่า ( Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2546) สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  สามารถทาํการแข่งขนัไดดี้เมือเทียบกบัคู่แข่ง
ในธุรกิจประเภทเดียวกนั โดยผลิตภณัฑที์เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้  ผลิตภณัฑ์  จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานที องคก์ร หรือบุคคล  
 3.2 ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายส่วนทีลกูคา้ตอ้งจ่าย เพือแลกเปลียนกบั
สินคา้หรือบริการนนั  ๆ(Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2546) การกาํหนดราคา
สินคา้เป็นส่วนของผูบ้ริหารทีจะตอ้งกาํหนด โดยคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนแบ่งทางการตลาด  
และคู่แข่งทางการคา้ ราคาทีถกูกาํหนดขึนจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
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ทาํการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้ไดด้ว้ย นอกเหนือจากนีราคาทีถกูกาํหนดขึนผูบ้ริหารตอ้ง
คาํนึงถึงความคุม้ค่าทีลกูคา้จะไดรั้บดว้ยเพือใหเ้กิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการซาํอีก  
 3.3 สถานทีหรือการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กระบวนการทาํงาน
ทีจะทาํใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการ   
(Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  2546) โดยตอ้งคาํนึงถึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ  

ซึงเป็นช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ เช่นทาํเลทีตงั รวมถึงกิจกรรมทีใชใ้นการนาํเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดหรือผูบ้ริโภคใหเ้ป็นทีพอใจและประทบัใจของลกูคา้  ปัจจุบนั
เทคโนโลยพีฒันากา้วหนา้ การส่งสินคา้และบริการง่ายและสะดวกขึนสาํหรับผูผ้ลิตและลกูคา้ ใน
การส่งมอบบริการตอ้งคาํนึงถึงสถานที ทีใหบ้ริการและเวลาทีสะดวกรวดเร็วจากการไดรั้บบริการ
โดยผา่นทาง อีเมล ์หรือทางเวบ็ไซต ์เพราะลกูคา้จะคาํนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
เป็นหลกั  

 3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนบัสนุนกระบวนการสือสาร
ทางการตลาดเพือใหแ้น่ใจว่า ตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและเห็นคุณค่าในสิงทีผูข้ายตอ้งการนาํเสนอ
(Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2546) โดยมีเครืองมือทีสาํคญั  4 ประการ  ซึง
อาจเลือกใชเ้ครืองมือเพียงหนึงหรือมากกว่าหนึง  ตอ้งอาศยัหลกัการเลือกใชเ้ครืองมือสือสารแบบ
ประสมประสานกนั  การสือสารทางการตลาด  (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง  ใหเ้กิดความเหมาะสมและบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั โดยเครืองมือดงักล่าวมีดงันี  
  3.4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดทีใช้
ค่าใชจ่้ายสูงทีสุดและเป็นเครืองมือทีดีทีสุด ( Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  

2546) 
  3.4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการใชสื้อโฆษณาประเภทต่างๆ  ในการเขา้ถึง
ตลาดทีมุ่งเสนอต่อผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2546) 
  3.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นการใชสื้อโฆษณาประเภทต่างๆใน
การเขา้ถึง ผูบ้ริโภค โดยอาศยัการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ ( Kolter 1997, อา้งถึงใน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2546) 
  3.4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรม
ทีเนน้วตัถุประสงคก์ารใหบ้ริการแก่สงัคม  (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  

2546) เพือเสริมภาพพจน์หรือชดเชยเบียงเบนความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์
และบริการทีประสบผลสาํเร็จนนัจาํเป็นตอ้งอาศยัโปรแกรมการสือสารการตลาดทีดี ไดแ้ก่ การให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

25 

 

ขอ้มลู ชีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ ตลอดจนกระตุน้ใหล้กูคา้ตดัสินใจซือสินคา้ และบริการ  หลกัการ
สือสารการตลาดของการบริการมกัจะเนน้ทีการสอนลกูคา้เกียวกบับริการนนัๆ  ว่าไดรั้บประโยชน์
อยา่งไรบา้ง เมือใดจึงควรจะใช ้จะหาไดที้ไหนและจะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งในการมารับบริการนนัๆ  
 3.5 บุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง บุคลากรทีเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของการ
ดาํเนินธุรกิจ  (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2546) หมายรวมถึง  ลกูคา้  

บุคลากรทีจาํหน่ายและบุคลากรทีใหบ้ริการหลงัการขาย  บุคลากรผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งผา่นการ
คดัเลือก  (Selection) ฝึกอบรม  (Training) และมีแรงจูงใจ  (Motivation) เพือทาํใหส้ามารถสร้าง
ความพึงพอใจ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันนับุคลากรตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที
ดี มีความคิดริเริม สามารถแกไ้ขปัญหาได ้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  สร้าง
ค่านิยมใหก้บัธุรกิจ ตลอดจนทาํใหล้กูคา้ประทบัใจจากสิงทีเห็น และรู้สึกว่า บริการนนัมีคุณภาพ  มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ สถานที ทีใหบ้ริการ เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช ้ตลอดจนการ
แต่งกายของพนกังานทีเหมาะสมทีช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบุคลากร  
 3.6 กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง การส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการ  ทีมี
ความถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นทีพึงพอใจและประทบัใจ (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และ
คณะ 2546) ในความรู้สึกของลกูคา้ ธุรกิจบริการนนัผลิตภณัฑเ์ป็นสิงทีไม่สามารถจบัตอ้งได้  การ
ส่งมอบบริการ ( People) เป็นกระบวนการทีสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ บริการ
หลายประเภทเจาะจงใหล้กูคา้และพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในงานบริการร่วมกนัซึงจะขาดฝ่ายใด
ฝ่ายหนึงไม่ได ้ 
 3.7 ลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง  การแสดงให้
เห็นคุณภาพของบริการเป็นรูปธรรมทีมองเห็นได้  (Kolter 1997, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และ
คณะ 2546) โดยออกแบบตกแต่งสถานที สร้างสภาพแวดลอ้ม  แบ่งพืนทีส่วนหรือแผนก  รวมทงั
เครืองมืออุปกรณ์และเครืองใชต่้างๆในการใหบ้ริการทีสามารถดึงดูดใจลกูคา้เพือใหล้กูคา้มองเห็น
ภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของการบริการทีส่งมอบเหนือกว่าคู่แข่งอยา่งชดัเจนลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

กระบวนการออกแบบบริการ (Process Design) เป็นการส่งมอบบริการใหล้กูคา้ การส่งมอบบริการ
ทีมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตรงเวลา มีคุณภาพสมาํเสมอ ถือเป็นการออกแบบบริการทีดี แต่ถา้ขนัตอน
การออกแบบบริการไม่ดีพอมีความบกพร่องในการส่งมอบบริการ ทาํใหล้กูคา้ไม่ประทบัหรือทาํให้
ลกูคา้ไม่พอใจ จนทาํใหเ้ลิกใชบ้ริการไป ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึงการใหบ้ริการกบัลกูคา้เป็นหลกั 
และไม่ควรไปลดตน้ทุนของการบริการ เพราะจะส่งผลใหคุ้ณภาพการบริการแยล่งไปดว้ย  คุณภาพ
ของการบริการทีไม่ดีจะทาํใหล้กูคา้ไม่พึงพอใจ และไม่กลบัมาใชบ้ริการซาํอีก  
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4. แนวความคดิเกยีวกบัการบริการ 
 4.1 ความหมายและลกัษณะของการบริการ 
  คอทเลอร์  (Kotler 2000 : 428) กล่าวว่า การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมทีผูห้นึงผูใ้ด
สามารถเสนอสิงซึงไม่เป็นตวัตน มองไม่เห็นและไม่มีผลในการเป็นเจา้ของผลิตผลของบริการอาจ
เป็นหรือไม่เป็นผลิตภณัฑ ์

  วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์  (2543 : 6 - 7) กล่าวว่า การบริการ  หมายถึง  กระบวนการ
กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้หบ้ริการ  (บริกร) ไปยงัผูรั้บบริการ  (ลกูคา้) หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยบริการเป็นสิงทีจบัสมัผสัและแตะตอ้งไดย้ากและเป็นสิงทีเสือมสูญสลายไปไดง่้าย  

บริการจะไดรั้บการทาํขึนโดยบริกรจะส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ  (ลกูคา้) เพือใชส้อยบริการนนั  ๆ โดย
ทนัทีหรือในเวลาเกือบจะทนัทีทนัใดทีมีการใหบ้ริการ 

  ดนยั เทียนพุฒ (2543 : 10) กล่าวว่า การมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศดว้ยบริการหรือชนะใจ
ลกูคา้นนัควรเขา้ใจถึงสิงทีลกูคา้คาดหวงัและตอบสนองลกูคา้ดว้ยบริการทีเป็นเลิศ  โดยเสนอสิงที
เหนือกว่าความคาดหวงัของลกูคา้  รวมถึงความสามารถในการแกปั้ญหาใหล้กูคา้ไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีเหมาะสมการบริการ ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า Service เมือนาํมาแยกตวัอกัษรแต่ละตวั 

สามารถแยกองคป์ระกอบในการบริการได ้(จิตวิทยาการบริการ. 2539 : 55)ดงันี 

  S = Satisfaction  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

  E = Expectation หมายถึง ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

  R = Readiness  หมายถึง  ความพร้อมในการบริการ 

  V = Values   หมายถึง ความมีคุณค่าของการบริการ 
  I = Interest   หมายถึง ความสนใจต่อการบริการ 

  C = Courtesy  หมายถึง  ความมีไมตรีจิตในการบริการ 
  E = Efficiency  หมายถึง  ความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานบริการ 

 4.2 ประเภทของธุรกจิบริการ 

  พิษณุ จงสถิตวฒันา ( 2544 : 131-132) ไดแ้บ่งประเภทของธุรกิจบริการออกเป็น 4 
ประเภทดงันี 

  4.2.1 ผลิตภณัฑค์วบบริการ ธุรกิจประเภทนีถึงแมว้่าผลิตภณัฑห์ลกัทีเสนอขาย เป็น
สิงทีจบัตอ้งได ้แต่จาํเป็นตอ้งมี บริการหลงัการขายดว้ย เพราะเป็นส่วนประกอบทีสาํคญั ผลิตภณัฑ์
ประเภทนีส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑที์มีอายกุารใชง้านนาน ดงันนับริการหลงัการขายเป็นสิง
ประกอบการตดัสินใจทีสาํคญั 
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  4.2.2 ลกูผสมของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในธุรกิจประเภทนีขอยกตวัอยา่งธุรกิจ
ภตัตาคาร ซึงจะเห็นไดว้่าผลิตภณัฑห์ลกัทีเสนอขายแลว้ การตดัสินใจซือของลกูคา้จะขึนอยูก่บั
รสชาติของอาหารและบริการเป็นสาํคญัดว้ย 

  4.2.3 บริการควบผลิตภณัฑ์  ยกตวัอยา่งธุรกิจของบริษทัการบินไทย นอกจาก การ
บริการขนส่งลกูคา้ไปยงัจุดหมายแลว้ ยงัตอ้งบริการหรือเสริมผลิตภณัฑค์วบคู่ไปดว้ย เช่น บริการ
อาหารและเครืองดืม เป็นตน้ 

  4.2.4 ธุรกิจบริการลว้นๆ ธุรกิจนีลกูคา้เขา้มารับเพียงบริการเพียงอยา่งเดียว  เช่น 
ธุรกิจนวดแผนโบราณ บริการทีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ 

 4.3 ลกัษณะเฉพาะของธุรกจิบริการ 
  Payne and Zeithaml (อา้งใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ  2547 : 27-29) ไดก้ล่าวว่า
การบริการมีลกัษณะเฉพาะ 5 ประการ ดงันี 

  4.3.1 ความไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้ง มองเห็น หรือใชป้ระสาทสมัผสัทงัหา้ได ้
ดว้ยเหตุนีผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งสร้างความมนัใจใหผู้บ้ริโภคโดยสร้างความเชือมนัใน ดา้นสถานที 
บุคลากร เครืองมือ สือทีใชใ้นการสือสาร สญัลกัษณ์ ตลอดจนดา้นราคา เพือใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ
สูงสุด 

  4.3.2 ความรวมเป็นหนึงระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการในช่วงเวลาการใหบ้ริการ 

  4.3.3 การเก็บรักษาไม่ได ้การใหบ้ริการเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบับุคลากรโดยตรง เมือ
ไม่มีลกูคา้ บุคลากรจะว่างงานทนัที ผูบ้ริหารจึงตอ้งบริหารงานใหดี้ เพือไม่ใหเ้กิดการจา้ง งาน
ทีไม่ก่อประโยชน ์

  4.3.4 ความตอ้งการทีไม่แน่นอน ความตอ้งการของลกูคา้จะเกิดขึนไม่สมาํเสมอ  
การใหบ้ริการมากหรือนอ้ยจะขึนอยูก่บัจาํนวนลกูคา้ในช่วงนนัๆ  ความแตกต่างของการบริการใน
แต่ละครัง คุณภาพในการใหบ้ริการในแต่ละครังอาจจะไม่คงที เนืองจากงานบริการเป็นลกัษณะงาน
ทีขึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ 

 4.5 ความพเิศษของงานบริการ 
  วรภทัร์ (กลัยา ดาํรงคศ์กัดิ  2544, อา้งจาก วรภทัร์ ม.บ.ป.) กล่าวถึงลกัษณะพิเศษ
ของงานบริการ ทีตอ้งคาํนึงไวด้งันี 

  4.5.1 งานบริการแต่ละงานมีลกัษณะแตกต่างกนั 
  4.5.2 งานบริการมีหลากหลายลกัษณะ อาจเป็นเรืองระหว่างบุคคลกบับุคคล ระหว่าง
บุคคลกบัสินคา้ หรือไม่มีการเกียวขอ้งกบับุคคลเลย  
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  4.5.3 คุณภาพในการบริการค่อนขา้งเป็นนามธรรมไม่สามารถวดัออกมา เป็นตวัเลข
ไดโ้ดยง่ายเหมือนงานการผลิต ทาํใหก้ารวดัคุณภาพในการบริการทาํไดย้ากและผูรั้บบริการมกัเป็น
ผูป้ระเมิน 

  4.5.4 หวัใจของงานบริการอยูที่การควบคุม กระบวนการในการผลิต  ทฤษฎีการ
ควบคุมคุณภาพสามารถนาํมาใชไ้ดง่้ายและตรง แต่ธรรมชาติของงานบริการนนัทฤษฎีการควบคุม
คุณภาพประยกุตใ์ชไ้ดไ้ม่หมดดงันนักว่าจะรู้ว่างานบริการผดิพลาดเมือเวลาอาจผา่นไปแลว้ไมส่ามารถ
ยอ้นกลบัมาแกไ้ขได ้

  4.5.5 งานดา้นบริการตอ้งเนน้การทาํงานเป็นทีม  งานบริการตอ้งมีลกัษณะของ การ
ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Cross Function) 

 4.6 กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกจิให้บริการ 
  พิษณุ จงสถิตวฒันา ( 2544 : 133-134) กล่าวถึงกลยทุธที์สาํคญั 8 ประการทีทาํให้
ธุรกิจการใหบ้ริการรวมทงัการใหบ้ริการประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

  4.6.1 การเสนอบริการทีแตกต่าง เนืองจากผลิตภณัฑบ์ริการทวัๆไป มีความแตกต่าง
กนันอ้ย การใหบ้ริการทีแตกต่าง สามารถทาํไดโ้ดยเนน้ทีตวัผูใ้หบ้ริการ อุปกรณ์มีใชใ้นการบริการ 
รวมไปถึงความแตกต่างทางเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

  4.6.2 ความรวดเร็ว ในยคุอินเตอร์เนททีข่าวสารสามารถเดินทางดว้ยความเร็วสูง  
ผูบ้ริโภคยคุนีมีความตอ้งการบริการทีรวดเร็วและไม่ขาดช่วง  การบริการทีถกูตอ้งและรวดเร็วจะ
สามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคในยคุแห่งเทคโนโลยไีด ้

  4.6.3 ความสะดวกสบาย การ บริการทีเขา้ถึงผูบ้ริโภคและสามารถ ทาํให้
ชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคสะดวกสบายขึนในยคุทีการแข่งขนัสูง และมีแต่ความรีบเร่ง จะเป็น
ทางเลือกทีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

  4.6.4 การสร้างความน่าเชือถือ ลกูคา้ทีซือบริการใหค้วามสาํคญัของความน่าเชือถือ
ของสถานทีใหบ้ริการ การรับรองความปลอดภยัจากทีต่างๆ รวมไปถึงการไดรั้บการันตีจาก
หน่วยงานต่างๆ ดว้ย 

  4.6.5 การสือสารกบัลกูคา้ การสือสารกบัลกูคา้อยา่งสมาํเสมอ ช่วยสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ และสร้างโอกาสในการขายบริการมากขึน สร้างความใกลชิ้ดกบัลกูคา้ ถือ
เป็นกลยทุธที์สาํคญัสาํหรับการบริการ 

  4.6.6 การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจบริการ เพือยกระดบัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ และ
เพิมขีดความสามารถในการอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในกลุ่มเดียวกนั และสามารถสร้างความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจ เพือลดความเสียงในการแข่งขนักบัผูใ้หบ้ริการรายอืน 
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  4.6.7 การแบ่งส่วนตลาด กลยทุธ์การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดทีความสาํคญัมาก
ในตลาดธุรกิจบริการ เพราะความสมัพนัธพ์ิเศษระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ การแบ่งส่วน
ตลาดช่วยใหผู้บ้ริการสามารถเสนอบริการใหแ้ก่ลกูคา้เป้าหมายในแต่ละส่วนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ไดต้ามกลุ่มนนั  ๆ

  4.6.8 การสร้างความตืนเตน้ การสร้างความตืนเตน้และความยงิใหญ่ของสถานที
ใหบ้ริการจะสามารถดึงดูดความสนใจใหก้บัลกูคา้เป้าหมายทีอยากมาใชบ้ริการ สถานทีใหบ้ริการ
ตอ้งหมนัสร้างความแปลกใหม่ และพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ เพือป้องกนัไม่ใหล้กูคา้เกิดความ
เบือและดึงดูดความสนใจใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 

 

5. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 จิตรลดา ปิติมล (2548) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel Program in USA กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  โดยศึกษาจากการ
เก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษาปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จาํนวน  160 

ราย ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ค่าร้อยละ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ58.8 มีผลการศึกษาเฉลียอยูร่ะหว่าง2.51-3.00 มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูที่10,001-30,000 

บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 26.9 สิงทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการมากทีสุดคืออิทธิพล
จากครอบครัวและคนรอบขา้ง ปัจจยัทีมีผลรองลงมา  คืออิทธิพลจากฐานะทางครอบครัว  อิทธิพล
จากความน่าเชือถือของบริษทัเอเจนซีโครงการและอิทธิพลจากค่าตอบแทนจากการทาํงานระหว่าง
เขา้ร่วมโครงการ ทงัสามปัจจยัมีระดบัอิทธิพลมาก และสาํหรับปัจจยัทีมีอิทธิพลในระดบัปานกลาง 
คืออิทธิพลจากการปรับตวัในสงัคมและอิทธิพลจากการเรียนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  95.6 จากจาํนวน
ทงัหมด  160 ตวัอยา่ง  รู้จกัโครงการ  Work and Travel Program in USAทศันคติทีมีต่อโครงการ  

กลุ่มตวัอยา่งคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในหลายๆดา้นจากโครงการ  ไดแ้ก่พฒันาทกัษะดา้นภาษา  

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ  เป็นการหารายไดพ้ิเศษทางหนึงเปิดโอกาสไดเ้ดินทาง
ท่องเทียวและไดเ้รียนรู้ความเป็นอยูข่องสงัคมอเมริกนั 

 พชัรา เริกเขียว (2550) ไดศ้ึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัแนะแนว
การศึกษา และฝึกงานในต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น  กรณีศึกษา โครงการ 
WORK AND TRAVEL USA โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น
ทีสนใจหรือเคยเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 323 ราย ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ศึกษาอยูช่นัปีที 4 และมีรายไดข้องครอบครัวเฉลียต่อเดือนตาํกว่า 40,000บาท โดยเหตุผลจูงใจที 
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เขา้ร่วมโครงการคือการไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และผูที้มีส่วนรวมในการตดัสินใจคือ ตวัท่านเอง 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสม
การตลาดบริการทุกดา้นในระดบัมาก(ค่าเฉลีย3.77) โดยเรียงลาํดบัไดด้งันี ดา้นบริการ(ค่าเฉลีย3.91) 

ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ(ค่าเฉลีย3.89) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(ค่าเฉลีย3.83) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ(ค่าเฉลีย3.75) ดา้นราคา(ค่าเฉลีย3.74) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉลีย3.74) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด(ค่าเฉลีย3.52) โดยปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดและผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัมากทีสุดในดา้นบริการคือ  ในไดรั้บประสบการณ์ทาํงานในต่างประเทศ  ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ดา้นราคาคือไดรั้บค่าตอบแทนทีดีเมือเทียบกบัค่าใชจ่้าย
ทีจ่ายไป  ดา้นการจดัจาํหน่ายคือ  มีศนูยบ์ริการตามจงัหวดัต่างๆ  ดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ  

ให้ส่วนลดค่าบริการ เช่น ค่าจดัสอบ ดา้นบุคลากรคือบุคลากรมีความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยน 

ใส่ใจลกูคา้ และดา้นสิงนาํเสนอทางกายภาพคือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที ในขณะทีดา้น
กระบวนการ ใหบ้ริการ  คือรวดเร็วและสะดวกในการใชบ้ริการ  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  ชนั
ปีการศึกษา รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน พฤติกรรมดา้นเหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการ และผูที้มี
ส่วนร่วมตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ  ทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัแนะ
แนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น กรณีศึกษา โครงการ 

WORK AND TRAVEL USA ในดา้นบริการ ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 ศุภกร  พรหมวิจิตร  (2549) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

&Travel in USA ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจาก
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทีเคยเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 50 ราย โดยวิธีสุ่มโดยบงัเอิญ ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย พบว่าปัจจยัทีมีผลมากทีสุดคือผลิตภณัฑ์  คือในเรือง
เอเจนซีมีงานใหน้กัศึกษาเลือกเพียงพอ รองลงมาคือปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการขาย คือในเรืองมี
การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต จดัอยูใ่นระดบัเป็นปัจจยัทีมีผลมาก และปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย  คือในเรืองทีเอเจนซีมีสาขาในจงัหวดัทีนกัศึกษาอาศยัอยู่  เป็นปัจจยัทีอยูใ่นระดบัทีมีผล
มากเช่นกนั ส่วนปัจจยัทีมีผลปานกลางคือ ปัจจยัทางดา้นราคา ในเรืองเอเจนซีมีค่าโครงการทีมีราคา
ถกูกว่าเอเจนซีอืน กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการกบัเอเจนซี ISTC มากทีสุด  ร้อยละ48 รองลงมาคือ
เอเจนซีOversea ร้อยละ32 และเอเจนซี  Global X ร้อยละ14 ตามลาํดบั  รัฐในสหรัฐอเมริกาทีผูร่้วม
โครงการไปมากทีสุด คือรัฐFlorida ร้อยละ34 สาํหรับผูร่้วมโครงการทีร่วมโครงการแลว้พบปัญหา
ในการดาํเนินชีวิตมีร้อยละ58 เอเจนซีทาํการช่วยเหลือผา่นทางการพดูคุยดว้ยโทรศพัท์ รองลงมาคือ
เอเจนซีส่งตวัแทนมาช่วยเหลือ  
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บทที 3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 
 

กกกกกกกกการวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อนกัศึกษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
ในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ Work & Travel in USA การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
จากการศึกษาขอ้มลูแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การสาํรวจใชก้ารออกแบบสอบถาม ขอ้มลูทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ไดจ้ากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง บทความจากหนงัสือต่างๆ และทฤษฎีการศึกษา มีการ
เก็บขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ การสาํรวจในครังนีใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ ในการวิจยั โดย
ขนัตอนและวิธีการวิจยัมีดงันี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาทีศึกษาในมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐบาลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน  69,883 คน (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2554) 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาทีศึกษาในมหาวิทยาลยั ในกาํกบัของ
รัฐบาลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งจากวิธี
ของ Yamane (สุธรรม  รัตนโชติ 2551 : 95) โดยใชร้ะดบัความเชือมนัที 95 % และจาํนวนประชากร 
จะหาไดจ้ากสูตร  

  
2Ne1

N
n  

 

  เมือ  n   =  จาํนวนตวัอยา่ง  

 N  =  จาํนวนประชากร  

 E =  ระดบัความเชือมนัที 95 % 
 

  แทนค่า ได ้          
)2(0.05883,691

69,883n   

             n 397.723 

  ดงันนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี มีจาํนวน 397.723  400 คน 
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 1.3 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันนักลุ่มตวัอยา่งดงัตาราง
ที 2 

กกกกกก 

ตารางที 2 แสดงกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มตามสดัส่วนกบัจาํนวนนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัในกาํกบั
ของรัฐบาลตามแต่ละมหาวิทยาลยั 

 
มหาวทิยาลยั จาํนวนนักศึกษา (คน) สัดส่วน (%) จาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่าง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 26,736 38 153 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตวงัท่าพระ 4,181 6 24 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ 3,377 5 19 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 25,135 36 144 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 10,454 15 60 

 
69,883 100 400 

 

ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  “จาํนวนนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั, ” ขอ้มลูนกัศึกษา
ในแต่ละมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2554 จาก สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554. 
 
2. เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี จะใชแ้บบสอบถามทีสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร          
แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ ์และปรับปรุงมาจากงานวิจยัเรือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการทีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกเอเจนซีจงัหวดัเชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนดท์ราเวล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (เมธสั ศรีบุญมาก  2551) นาํขอ้มลูทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยจะ
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงันี
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 ส่วนที 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  
 1. เพศ  
 2. อาย ุ 
 3. ชนัปีการศึกษา 
 4. มหาวิทยาลยัทีกาํลงัศึกษา 
 5. รายไดค้รอบครัวเฉลียต่อเดือน 

 6. ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
 7. แหล่งค่าธรรมเนียม 
กกกกกกกกส่วนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัโครงการ Work and Travel ประกอบดว้ย 

 1. ค่าธรรมเนียมโครงการ 
 2. สถานทีทาํงาน 

 3. ผลตอบแทนทีไดรั้บ 

 4. ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ 
 ส่วนที 3 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฒันามาจากทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ 2546 : 53-55) ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัดา้นบริการ   จาํนวน  7   ขอ้  

 2. ปัจจยัดา้นราคา   จาํนวน   5     ขอ้  

 3. ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย จาํนวน   3     ขอ้ 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย จาํนวน      6    ขอ้  

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร จาํนวน      5    ขอ้ 

 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ จาํนวน      5    ขอ้ 

 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํนวน      5    ขอ้ 

 แบบสอบถามในส่วนที 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ  Rating Scale (สุธรรม  
รัตนโชติ 2551 : 119) มาตราวดัทีใชเ้ลือกคาํตอบมี 5 ระดบั ความสาํคญัคือ 

 คะแนน  5  หมายถึง  สาํคญัมากทีสุด 

 คะแนน  4  หมายถึง  สาํคญัมาก 

 คะแนน  3  หมายถึง  สาํคญัปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  สาํคญันอ้ย 

 คะแนน  1  หมายถึง  สาํคญันอ้ยทีสุด 
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 ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามมีลกัษณะปลายเปิด เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

 
3. การสร้างและพฒันาเครืองมอื 
 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

กกกก 3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวิจยัทีเกียวขอ้งต่าง  ๆ

 3.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพือตรวจสอบ ความครอบคลุม
ของเนือหาและความถกูตอ้งของภาษา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

 3.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ข เรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน       

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง  (Index of 

Consistency: IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญเป็นผูใ้หค้ะแนน 
ดงันี (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-124)   

กกกกกกกก      +1    เมือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
    0    เมือไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
  -1     เมือขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
 3.4 คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.60 ขึนไป เพือให้ ไดแ้บบ  

สอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์
 3.5 นาํแบบสอบถามทีผา่นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาแลว้ ไป ทดลองใช้ 
(Try -Out) กบันกัศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัจาํนวน 30 คน 

  3.6 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม(Reliability) 

โดยใชว้ิธีการหาสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้าความเชือมนั
ทงัฉบบัเท่ากบั 0.8708 ความเชือมนัดา้นบริการเท่ากบั 0.8329 ความเชือมนัดา้นราคาเท่ากบั 0. 7808 
ความเชือมนัดา้นการจดัจาํหน่ายเท่ากบั 0. 9211 ความเชือมนัดา้นการส่งเสริมการตลาดเท่ากบั  
0.9104 ความเชือมนัดา้นบุคลากรเท่ากบั 0. 7773 ความเชือมนัดา้นกระบวนการบริการเท่ากบั  
0.8647 ความเชือมนัดา้นลกัษณะทางกายภาพเท่ากบั 0. 9402 แสดงว่าแบบสอบถามทีพฒันาขึนนี
เป็นแบบสอบถามทีมีคุณภาพทงัความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมนัในระดบัทีใชไ้ดดี้
เนืองจากมีค่าความเชือมนัตงัแต่ 0.70 ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 

 3.7 นาํแบบสอบถามทีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ แลว้
เก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
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4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพนัธ ์ 2555 

โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน ดงันี 

 

ตารางที 3 แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 

 

รายการ 

 

2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั          

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง          

เกบ็และรวบรวมขอ้มูล          

วิเคราะห์ขอ้มูล           

สรุปผลการวิจยั          

นาํเสนอผลงานวิจยั          

ทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์          

 

 

5. วธิีการเกบ็ข้อมูล 
 งานวิจยัครังนีใช้ วิธีการเก็บขอ้มลู โดยการสุ่มตวัอยา่งเพือตอบแบบสอบถามทีผูศ้ึกษา        

สร้างขึน โดยมีขนัตอน ดงันี  

 5.1 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนนกัศึกษาทีมีความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ  โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จนครบถว้นตามจาํนวนทีตอ้งการ  
 5.2 นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพือเก็บขอ้มลูนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัทาํการ ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกครัง แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 6.1 นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
 6.2 จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

 6.3 นาํขอ้มลูทงัหมดลงรหสั เพือวิเคราะห์ขอ้มลู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 36 

 6.4 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ กาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทีระดบั  
0.05 โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มลูใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage of Frequency) คาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เป็นรายดา้น และโดยรวม จากนนันาํค่าเฉลียทีไดม้าแปลความหมายโดยใชเ้กณฑส์มับูรณ์ 
(Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉลียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2542 : 

111) ตามระดบัความสาํคญัทีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ดงันี   
  ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 6.5 วิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา โดยใชส้ถิติแจกแจง
ความถีและค่าร้อยละ
 6.6 วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  โดยใชส้ถิติคาํนวณหา
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 6.7 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีตงัไว ้ 2 ขอ้ ไดแ้ก่  สมมติฐาน ที 1 ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA และสมมติฐานที 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มอิีทธิพลกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA โดยสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ  การทดสอบดว้ยค่าไค-สแควร์ 

(Chi-Square Test) ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เพือทดสอบความสมัพนัธที์มีอิทธิพลของ
ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 6.8 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ  และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพือรายงาน ผล
การศึกษา 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ  
Work and Travel in USA” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือการวิจยั นาํมาประมวลผลดว้ย
โปรแกรมทางสถิติ  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการนาํเสนอ
ออกเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงันี 

 ตอนที 1 การวิเคราะห์เกียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา โดยใชค่้าความถี
และ ร้อยละ 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์เกียวกบัขอ้มลูในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA โดยใชค่้าความถีและ ร้อยละ   

 ตอนที 3 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัศึกษา ในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA โดยใชค่้าเฉลีย ( x ) และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ตอนที 4 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจยั 

 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยั ดงันี 

 

ตอนที 1 การวเิคราะห์เกยีวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษา 
 การวิเคราะห์เกียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาซึงประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุ มหาวิทยาลยัทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีศึกษา รายไดค้รอบครัวเฉลียต่อเดือน ประสบการณ์การเขา้ร่วม
โครงการ แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมทีเขา้ร่วมโครงการ โดยใชค่้าความถี และค่าร้อยละ  ไดผ้ล
ดงันี 
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ตารางที 4 จาํนวนและค่าร้อยละ ของเพศจาํแนกตามอาย ุ
 

เพศ 
อาย ุ รวม 

18 ปี 19 - 21 ปี 22 - 23 ปี มากกว่า 23 ปี 

ชาย 22 (5.5) 128 (32.0) 45 (11.3) 3 (.8) 198 (49.5) 

หญิง 30 (7.5) 102 (25.5) 69 (17.3) 1 (.3) 202 (50.5) 

รวม 52 (13.0) 230 (57.5) 114 (28.5) 4 (1.0) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 4 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  50.5 ซึง
แบ่งเป็นอาย ุ19 – 21 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.5 และนอ้ยทีสุดคือ อายมุากกว่า 23 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 

 
ตารางที 5 จาํนวนและค่าร้อยละ ของอายจุาํแนกตามประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
 

อาย ุ

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ รวม 

ไม่เคยเขา้ร่วม
โครงการ 

เคยเขา้ร่วม 1 

ครัง 
เคยเขา้ร่วม 2 

ครัง 
เคยเขา้ร่วม
มากกว่า 2 

ครัง 
18 ปี 46 (11.5) 4 (1.0) 2 (.5) - 52 (13.0) 

19 - 21 ปี 202 (50.5) 22 (5.5) 5 (1.3) 1 (.3) 230 (57.5) 

22 - 23 ปี 95 (23.8) 11 (2.8) 5 (1.3) 3 (.8) 114 (28.5) 

มากกว่า 23 ปี 3 (.8) 1 (.3) - - 4 (1.0) 

รวม 346 (86.5) 38 (9.5) 12 (3.0) 4 (1.0) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 5 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 19 - 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 
57.5  ซึงส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in USA คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเคย
เขา้ร่วมมากกว่า 2 ครัง มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที 6 จาํนวนและค่าร้อยละ ของชนัปีทีศึกษาจาํแนกตามประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
 

ชนัปีทีศึกษา 

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ รวม 

ไม่เคยเขา้
ร่วมโครงการ 

เคยเขา้ร่วม 1 

ครัง 
เคยเขา้ร่วม 2 

ครัง 
เคยเขา้ร่วม
มากกว่า 2

ครัง 
ชนัปีที 1 84 (21.0) 5 (1.3) 2 (.5) - 91 (22.8) 

ชันปีที 2 149 (37.3) 7 (1.8) 1 (.3) 1 (.3) 158 (39.5) 

ชนัปีที 3 98 (24.5) 15 (3.8) 5 (1.3) 1 (.3) 119 (29.8) 

ชนัปีที 4 15 (3.8) 11 (2.8) 4 (1.0) 2 (.5) 32 (8.0) 

รวม 346 (86.5) 38 (9.5) 12 (3.0) 4 (1.0) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 6 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่นัปีที 2 คิดเป็นร้อยละ 39.5  ซึง
ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in USA คิดเป็นร้อยละ 37.3 และเคยเขา้ร่วม
มากกว่า 2 ครัง มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 

ตารางที 7 จาํนวนและค่าร้อยละ ของรายได้ ครอบครัวเฉลียต่อเดือนจาํแนก ตามแหล่งทีมาของ
ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ 

  

รายไดค้รอบครัว
เฉลียต่อเดือน 

แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ รวม 

ตวัเอง เพือน พ่อ/แม/่ญาติ อืนๆ 

ตาํกว่า 10,000 บาท - - 1 (.3) - 1 (.3) 

10,001-30,000 บาท 2 (.5) - 8 (2.0) 1 (.3) 11 (2.8) 

30,001-50,000 บาท 21 (5.3) - 116 (29.0) 9 (2.3) 146 (36.5) 

50,001-70,000 บาท 51 (12.8) 2 (.5) 116 (29.0) 11 (2.8) 180 (45.0) 

มากกว่า 70,000 บาท 12 (3.0) - 43 (10.8) 7 (1.8) 62 (15.5) 

รวม 86 (21.5) 2 (.5) 284 (71.0) 28 (7.0) 400 (100.0) 
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 ตารางที 7 แสดง ใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดข้องครอบครัวเฉลียต่อเดือน  
50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.0 ซึงส่วนใหญ่ไดค่้าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการจาก
พ่อ/แม/่ญาติ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.8 และนอ้ยทีสุดคือ จากเพือน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 

ตารางที 8 จาํนวนและค่าร้อยละ ของแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ จาํแนก
ตามเพศ 

  

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 177 (44.3) 169 (42.3) 346 (86.5) 

เคยเขา้ร่วมโครงการ 1 ครัง 14 (3.5) 24 (6.0) 38 (9.5) 

เคยเขา้ร่วมโครงการ 2 ครัง 5 (1.3) 7 (1.8) 12 (3.0) 

เคยเขา้ร่วมโครงการมากกว่า 2 ครัง 2 (.5) 2 (.5) 4 (1.0) 

รวม 198 (49.5) 202 (50.5) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 8 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA คิดเป็นร้อยละ 86.5 แบ่งเป็นเพศชายมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.3 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
42.3  
 

ตารางที 9 จาํนวนและค่าร้อยละ ของแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการจาํแนก
ตามอาย ุ

  

แหล่งทีมาของ
ค่าธรรมเนียม 

อาย ุ รวม 

18 ปี 19 - 21 ปี 22 - 23 ปี มากกว่า 23 ปี 

ตวัเอง 13 (3.3) 39 (9.8) 33 (8.3) 1 (.3) 86 (21.5) 

เพือน - 1 (.3) 1 (.3) - 2 (.5) 

พ่อ/แม่/ญาต ิ 37 (9.3) 177 (44.3) 67 (16.8) 3 (.8) 284 (71.0) 

อืนๆ 2 (.5) 13 (3.3) 13 (3.3) - 28 (7.0) 

รวม 52 (13.0) 230 (57.5) 114 (28.5) 4 (1.0) 400 (100.0) 
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 ตารางที 9 แสดงใหเ้ห็นว่า ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไดม้าจากพ่อ/
แม/่ญาติ คิดเป็นร้อยละ 71.0 ซึงแบ่งเป็นช่วงอาย ุ19 – 21 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.3 และอายุ
มากกว่า 23 ปี นอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 

ตอนที 2 การวเิคราะห์เกยีวกบัข้อมูลในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 การวิเคราะห์เกียวกบัขอ้มลูในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

โดยใชค่้าความถีและ ร้อยละ ปรากฏผลดงัตารางที 10 - 13  

 

ตารางที 10 จาํนวนและค่าร้อยละ ของค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสมจาํแนกตามเพศ 
 

ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม 

เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ตาํกว่า 35,000 บาท 85 (21.3) 107 (26.8) 192 (48.0) 

35,001-40,000 บาท 49 (12.3) 45 (11.3) 94 (23.5) 

40,001-45,000 บาท 50 (12.5) 33 (8.3) 83 (20.8) 

มากกว่า 45,000 บาท 14 (3.5) 17 (4.3) 31 (7.8) 

รวม 198 (49.5) 202 (50.5) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 10 แสดงใหเ้ห็นว่า  ค่าธรรมเนียมของโครงการทีนกัศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า
เหมาะสม คือตาํกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 ซึงแบ่งเป็นเพศหญิงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 
26.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.3 

 
ตารางที 11 จาํนวนและค่าร้อยละ ของสถานทีทาํงานทีสนใจจาํแนกตามมหาวิทยาลยัทีศึกษา 
 

สถานทีทาํงานทีสนใจ 

มหาวิทยาลยัทีศึกษา รวม 

เกษตร 

ศาสตร์ 
ศิลปาก

ร 
ธรรม 

ศาสตร์ 

จุฬาฯ มศว. 

สวนสนุก 4 (1.0) 1 (.3) 1 (.3) 17 (4.3) 3 (.8) 26 (6.5) 

โรงแรม/ รีสอร์ท 57 (14.3) 10 (2.5) 6 (1.5) 34 (8.5) 13 (3.3) 120 (30.0) 

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ 
ร้านอาหารจานด่วน 

42 (10.5) 5 (1.3) 5 (1.3) 39 (9.8) 20 (5.0) 111 (27.8) 
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ตารางที 11 (ต่อ) 
 

สถานทีทาํงานทีสนใจ 

มหาวิทยาลยัทีศึกษา รวม 

เกษตร 

ศาสตร์ 
ศิลปาก

ร 
ธรรม 

ศาสตร์ 

จุฬาฯ มศว. 

คาสิโน 23 (5.8) 1 (.3) 2 (.5) 28 (7.0) 9 (2.3) 63 (15.8) 

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ 
ร้านสะดวกซือ 

7 (1.8) - 1 (.3) 9 (2.3) 8 (2.0) 25 (6.3) 

วนอุทยาน 9 (2.3)   16 (4.0) 2 (.5) 27 (6.8) 

อืนๆ 11 (2.8) 7 (1.8) 4 (1.0) 1 (.3) 5 (1.3) 28 (7.0) 

รวม 153(38.3) 24 (6.0) 19 (4.8) 144(36.0) 60 (15.0) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 11 แสดงใหเ้ห็นว่า ในการเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in USA นนั 
นกัศึกษาส่วนใหญ่สนใจทีจะทาํงานในโรงแรม/ รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 30.0 ซึงเป็นนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.3 และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นอ้ยทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 

 
ตารางที 12 จาํนวนและค่าร้อยละ ของความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in 

USA จาํแนกประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

ความคาดหวงัจากการ
เขา้ร่วมโครงการ 

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ รวม 

ไม่เคยเขา้ร่วม
โครงการ 

เคยเขา้ร่วม 1 

ครัง 

เคยเขา้ร่วม 2 

ครัง 

เคยเขา้ร่วม
มากกว่า 2ครัง 

เพือเดินทางพกัผ่อนและ
ท่องเทียว 

95 (27.5) 17 (44.7) 5 (41.7) 3 (75.0) 120 (30.0) 

เพือแลกเปลียน
วฒันธรรม 

179 (51.7) 6 (15.8) 3 (25.0) 2 (50.0) 190 (47.5) 

เพือหารายไดใ้นช่วงปิด
ภาคเรียน 

120 (34.7) 30 (78.9) 6 (50.0) 2 (50.0) 158 (39.5) 

เพือฝึกทักษะทางภาษา  256 (74.0) 22 (57.9) 8 (66.7) 1 (25.0) 287 (71.8) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

ตารางที 12 แสดงใหเ้ห็นว่า ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA ของนกัศึกษาส่วนใหญ่คือ เพือฝึกทกัษะทางภาษา คิดเป็นร้อยละ 71.8 ซึงแบ่งเป็นนกัศึกษา
ทีไม่เคยเขา้ร่วมโครงการมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.0 และนกัศึกษาทีเคยเขา้ร่วมมากกว่า 2 ครัง มี
จาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 
ตารางที 13 จาํนวนและค่าร้อยละ ของผลตอบแทนทีคาดหวงัจาํแนกตามค่าธรรมเนียมทีคิดว่าเหมาะสม 
 

ผลตอบแทนทีคาดหวงั 
ค่าธรรมเนียมทีคิดวา่เหมาะสม รวม 

ตาํกวา่ 
35,000  

35,001-

40,000  

40,001-

45,000  
มากกวา่ 
45,000  

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลับมา
มากกว่าค่าใช้จ่ายทงัหมดทีใช้
เข้าร่วมโครงการ 

113 (28.3) 47 (11.8) 50 (12.5) 23 (5.8) 233 (58.3) 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
เท่ากบัค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้
ร่วมโครงการ 

26 (6.5) 17 (4.3) 12 (3.0) 4 (1.0) 59 (14.8) 

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 53 (13.3) 30 (7.5) 21 (5.3) 4 (1.0) 108 (27.0) 

รวม 192 (48.0) 94 (23.5) 83 (20.8) 31 (7.8) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 1 3 แสดงใหเ้ห็นว่า ผลตอบแทนทีนกัศึกษาส่วนใหญ่คาดหวงัจากการเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA คือ เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมามากกว่าค่าใชจ่้ายทงัหมดที
ใชเ้ขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.3 แบ่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาทีคิดว่า ตาํกว่า  35,000 เป็น
ค่าธรรมเนียมทีเหมาะสมต่อการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.3 และนกัศึกษาทีคิดว่า
ค่าธรรมเนียมทีเหมาะสมคือ มากกว่า 45,000 มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 

   ส
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ตอนที 3 การวเิคราะห์เกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเข้าร่วม 
โครงการ Work and Travel 

 การวิเคราะห์ เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ซึงประกอบดว้ย 1) ดา้นบริการ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดั
จาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการขาย 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้นกระบวนการบริการ และ 7) ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ โดยใชค่้าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึงปรากฏผลดงัตารางที 
14 - 21 

 

ตารางที 14 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้น
บริการ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจยัด้านบริการ 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1. มีสถานทีทาํงานใหเ้ลือกหลากหลาย 4.25 .87 มากทีสุด 

2. มีพนกังานพาไปขอวีซ่า ทีกงสุล 4.26 .79 มากทีสุด 

3. จดัหาเทียวบินในการเดินทางให ้ 4.27 .81 มากทีสุด 

4. มีพนกังานพาไปส่งถึงสถานทีทาํงาน ณ สหรัฐอเมริกา 4.31 .74 มากทีสุด 

5.  มีการจดัเตรียมอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็น
ใหใ้นระหว่างพกัอาศยั ณ ต่างประเทศ เช่น ผา้ห่ม หมอน ฯลฯ 

4.40 .67 มากทีสุด 

6. มีความร่วมมือกบับริษทั/องคก์ารทีมีชือเสียงในต่างประเทศ 

ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทาํงานได ้

4.37 .67 มากทีสุด 

7. มกีารทําประกนัอุบัตเิหตุและประกนัสุขภาพให้กบัผู้เข้าร่วม
โครงการตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ 

4.45 .66 มากทีสุด 

รวม 4.33 .50 มากทีสุด 
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ตารางที 14 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นบริการ 
ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบัมากทีสุด  ( x  = 

4.33) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีการทาํ
ประกนัอุบติัเหตุและ ประกนัสุขภาพใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการตลอดระยะเวลา ในการเขา้ ร่วม 
โครงการฯ ในระดบัมากทีสุด ( x  = 4.45) รองลงมาคือ มีความร่วมมือกบับริษทั/องคก์ารทีมี
ชือเสียงในต่างประเทศ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทาํงานได ้ ในระดบัมากทีสุด ( x  = 4.37) ส่วนขอ้ที
นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุด คือ มีสถานทีทาํงานใหเ้ลือกหลากหลาย ในระดบัมากทีสุด ( x  = 

4.25) 

 
ตารางที 15 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคา

ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจยัด้านราคา 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1. อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการตาํกว่าเอเจนซีอืน  ๆ 3.95 .80 มาก 

2. มีการแจง้อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการและค่าใชจ่้ายอืนๆ
อยา่งละเอียด 

4.01 .77 มาก 

3. มีระบบการชาํระเงินทีสามารถชาํระเป็นงวดได ้ 3.89 .98 มาก 

4. มกีารลดราคาสําหรับสมาชิกเก่า 4.03 .82 มาก 
5. มีการลดราคาสาํหรับการจดัสอบเขา้ร่วมโครงการ 3.99 .88 มาก 

รวม 3.97 .62 มาก 
 

 ตารางที 15 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา ที
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบัมาก  ( x  = 3.97) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีการลดราคา
สาํหรับสมาชิกเก่า ในระดบัมาก ( x  = 4.03) รองลงมาคือ มีการแจง้อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการและ
ค่าใชจ่้ายอืนๆอยา่งละเอียดในระดบัมาก ( x  = 4.01) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุดคือ มี
ระบบการชาํระเงินทีสามารถชาํระเป็นงวดได ้ในระดบัมาก ( x  = 3.89) 
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ตารางที 16 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้นการ
จดัจาํหน่าย ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1. ทีตงัของสาํนกังานเอเจนซี หาง่าย สะดวก 3.55 .90 มาก 

2. ทีตงัของสํานักงานเอเจนซีอยู่ใกล้กบัสถานศึกษาของ
ผู้เข้าร่วม 

3.78 .97 มาก 

3. มีการจดับูทรับสมคัรในสถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม 3.40 .96 ปานกลาง 
รวม 3.58 .80 มาก 

 
 ตารางที 16 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดั
จาํหน่าย ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบัมาก  

( x  = 3.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ ทีตงั
ของสาํนกังานเอเจนซีอยูใ่กลก้บัสถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม  ในระดบัมาก ( x  = 3.78) รองลงมาคือ 
ทีตงัของสาํนกังานเอเจนซี หาง่าย สะดวก  ในระดบัมาก ( x  = 3.55) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาให้
ความสาํคญัตาํทีสุดคือ มีการจดับูทรับสมคัรในสถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม  ในระดบัปานกลาง ( x  = 

3.40) 

 

ตารางที 17 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคัญ 

1. มีการออกบูธประชาสัมพนัธ์โครงการทีสถานศึกษา 3.38 .93 ปานกลาง 

2. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใชสื้อต่างๆ เช่นป้ายโฆษณา 
นิตยสาร แผ่นผบั และคลืนวทิยุทอ้งถิน 

3.43 1.05 มาก 

3. มี Website ของเอเจนซีทีใหข้อ้มูลครบถว้นและเป็นประโยชน ์ 3.52 .90 มาก 

4. สามารถติดต่อสือสารผ่านทาง website/e-mail ได ้ 3.55 .92 มาก 
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ตารางที 17 (ต่อ)  
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคัญ 

5. มีของทีระลึกให ้เช่น เสือโครงการ กระเป๋าโครงการ 3.30 .99 ปานกลาง 

6. มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดงาน
ปาร์ตี การแลกเปลียนประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ 

3.85 1.06 มาก 

รวม 3.51 .78 มาก 

 

 ตารางที 17 แสดงใหเ้ห็น ว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น การ
ส่งเสริมการขาย  ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.51) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูง
ทีสุดคือ มีการจดักิจกรรมต่างๆใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เช่น การจดังานปาร์ตี  การแลกเปลียน
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ ในระดบัมาก ( x  = 3.85) รองลงมาคือ สามารถติดต่อสือสาร
ผา่นทาง website/e-mail ได ้ในระดบัมาก ( x  = 3.55) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุด คือ 
มีของทีระลึกให ้เช่น เสือโครงการ กระเป๋าโครงการ ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.30) 

 

ตารางที 18 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร 
ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจยัด้านบุคลากร 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1. พนักงานมคีวามรู้ ความเชียวชาญ สามารถให้ข้อมูล
เกยีวกบัโครงการ บริษัท และสถานทีทีทํางานเป็นอย่างด ี

4.11 .72 มาก 

2. พนกังานทีใหบ้ริการพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี 4.05 .71 มาก 
3. พนกังานมีความน่าเชือถือ 4.00 .69 มาก 

4. พนกังานทีใหบ้ริการแต่งกายสุภาพ 3.86 .80 มาก 
5. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการทีเพียงพอ 3.60 1.11 มาก 

รวม 3.92 .59 มาก 
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 ตารางที 18 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร 
ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบัมาก  ( x  = 

3.92) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ พนกังานมี
ความรู้ ความเชียวชาญ สามารถใหข้อ้มลูเกียวกบัโครงการ บริษทั  และสถานทีทีทาํงานเป็นอยา่งดี  

ในระดบัมาก ( x  = 4.11) รองลงมาคือ พนกังานทีใหบ้ริการพดูจาสุภาพ มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี  

ในระดบัมาก ( x  = 4.05) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุดคือ มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการ
ทีเพียงพอ ในระดบัมาก ( x  = 3.60) 

 

ตารางที 19 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 

ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1. การชาํระค่าบริการทาํไดห้ลายวิธี 3.68 .88 มาก 

2. มีการติดตามขอ้มลูของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยา่งสมาํเสมอ 3.77 .80 มาก 
3. มคีวามรวดเร็วของกระบวนการตดิต่อ 3.87 .77 มาก 

4. มีประสิทธิภาพในการติดตามผล 3.85 .78 มาก 
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 3.45 1.04 มาก 

รวม 3.72 .67 มาก 
 

 ตารางที 19 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ  ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.72) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญั   
สูง ทีสุดคือ มีความรวดเร็วของกระบวนการติดต่อ  ในระดบัมาก ( x  = 3.87) รองลงมาคือ มี
ประสิทธิภาพในการติดตามผล ในระดบัมาก ( x  = 3.85) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุด
คือ มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ในระดบัมาก ( x  = 3.45) 
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

1.  บรรยากาศภายในสํานักงานเอเจนซีแสดงถึงความเป็นมอื
อาชีพ มคีวามเชียวชาญสูง 

3.68 1.05 มาก 

2. ทีตงัของสาํนกังานอยูใ่นยา่นทาํเลใกลม้หาวิทยาลยั 3.54 1.08 มาก 
3. มีบริการอินเตอร์เน็ต 3.38 .95 ปานกลาง 
4. มีบริการขนมและเครืองดืม 3.14 .95 ปานกลาง 
5. สถานทีใหบ้ริการสะอาด เช่น หอ้งนาํ หอ้งประชุม 3.01 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.35 .79 ปานกลาง 
 

 ตารางที 20 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ    ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.35) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูง
ทีสุดคือ บรรยากาศภายในสาํนกังานเอเจนซีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ  มีความเชียวชาญสูง ใน
ระดบัมาก ( x  = 3.68) รองลงมาคือ ทีตงัของสาํนกังานอยูใ่นยา่นทาํเลใกลม้หาวิทยาลยั  ในระดบั
มาก ( x  = 3.54) ส่วนขอ้ทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัตาํทีสุดคือ สถานทีใหบ้ริการสะอาด เช่น หอ้งนาํ 
หอ้งประชุม ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.01) 
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ตารางที 21 สรุปค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ 
x  S.D. ระดับความสําคญั 

ด้านบริการ 4.33 .50 มากทีสุด 
ดา้นราคา 3.97 .62 มาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.58 .80 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.51 .78 มาก 

ดา้นบุคลากร 3.92 .59 มาก 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.72 .67 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.35 .79 ปานกลาง 

รวม 3.77 .49 มาก 

 

 ตารางที 21 แสดงใหเ้ห็นว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ในระดบั
มาก ( x  = 3.77) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น แสดงใหเ้ห็นว่า  ดา้นทีนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุด
คือ ดา้นบริการ ในระดบัมากทีสุด ( x  = 4.33) รองลงมาคือ ดา้นราคา ในระดบัมาก ( x  = 3.97) 

รองลงมาอีกคือ ดา้นบุคลากร ในระดบัมาก ( x  = 3.92) ดา้นกระบวนการบริการ ในระดบัมาก ( x  

= 3.72) ดา้นการจดัจาํหน่าย ในระดบัมาก ( x  = 3.58) ดา้นการส่งเสริมการขาย ในระดบัมาก ( x  = 

3.51) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.35) ตามลาํดบั 
 

ตอนที 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานการวิจยัในครังนีประกอบสมมติฐานหลกั 2 ขอ้ ดงันี 

 สมมตฐิานหลกั : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 7 สมมติฐาน ดงันี  

 สมมตฐิานที 1: เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: เพศของนกัศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 H1: เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างเพศ ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 ปรากฏดงัตารางที 22 
 

ตารางที 22 แสดงอิทธิพลดา้นเพศของนกัศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA 

 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
เพศ 2

 p-value 
ชาย หญิง รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม      

ตาํกว่า 35,000 บาท 85 107 192 6.424 .093 

35,001-40,000 บาท 49 45 94   

40,001-45,000 บาท 50 33 83   

มากกว่า 45,000 บาท 14 17 31   

รวม 198 202 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ       

สวนสนุก 11 15 26 50.934* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 49 71 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหารจาน
ด่วน 

47 64 111   

คาสิโน 54 9 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 17 8 25   

วนอุทยาน 6 21 27   

อืนๆ 14 14 28   

รวม 198 202 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
เพศ 2

 p-value 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั      

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมามากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
115 118 233 .299 .861 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
31 28 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 52 56 108   

รวม 198 202 400   

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

ตารางที 22 แสดงใหเ้ห็นว่า เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (

2  =50.934, p-value 

=.000) ดงันนั เพศของนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 2: อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: อายขุองนกัศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 H1: อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลดา้นอายตุ่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 ปรากฏดงัตารางที 23 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 แสดงอิทธิพลดา้นอายขุองนกัศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม โครงการ Work and Travel 

in USA 

 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

อาย ุ
2  p-value 18 ปี 19-21 ปี 22-23 ปี มากกว่า 

23 ปี 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม   

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 37 107 45 3 192 20.353* .016* 

35,001-40,000 บาท 11 52 30 1 94   

40,001-45,000 บาท 2 51 30 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 2 20 9 - 31   

รวม 52 230 114 4 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ         

สวนสนุก 7 13 5 1 26 20.218 .321 

โรงแรม/ รีสอร์ท 12 66 40 2 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

10 68 33 - 111   

คาสิโน 10 37 16 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 2 17 6 - 25   

วนอุทยาน 5 16 6 - 27   

อืนๆ 6 13 8 1 28   

รวม 52 230 114 4 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั        

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

32 134 66 1 233 2.066 .913 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

7 34 17 1 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 13 62 31 2 108   

รวม 52 230 114 4 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  23 แสดงใหเ้ห็นว่า อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม (

2  = 

20.353, p-value =.016) ดงันนั อายขุองนกัศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 3: มหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA  
 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: มหาวิทยาลยัทีศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA  

 H1: มหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์ อิทธิพลดา้นมหาวทิยาลยัทีศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม โครงการ Work 

and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 24 
 

ตารางที 24 แสดงอิทธิพลดา้นมหาวิทยาลยัทีศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

มหาวิทยาลยัทีศึกษา 
2  p-value ม.เกษตร 

ศาสตร์ 
ม.

ศิลปากร 
ม.ธรรม 

ศาสตร์ 
จุฬาฯ มศว. รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 58 14 16 80 24 192 25.589* .012* 

35,001-40,000 บาท 40 4 3 32 15 94   

40,001-45,000 บาท 38 5 - 25 15 83   

มากกว่า 45,000 บาท 17 1 - 7 6 31   

รวม 153 24 19 144 60 400   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 55 

ตารางที 24 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

มหาวิทยาลยัทีศึกษา 
2  p-value ม.เกษตร 

ศาสตร์ 
ม.

ศิลปากร 
ม.ธรรม 

ศาสตร์ 
จุฬาฯ มศว. รวม 

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 4 1 1 17 3 26 67.951* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 57 10 6 34 13 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

42 5 5 39 20 111   

คาสิโน 23 1 2 28 9 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 7 - 1 9 8 25   

วนอุทยาน 9 - - 16 2 27   

อืนๆ 11 7 4 1 5 28   

รวม 153 24 19 144 60 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

86 9 11 93 34 233 38.155* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

14 1 2 33 9 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 53 14 6 18 17 108   

รวม 153 24 19 144 60 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที  24 แสดงใหเ้ห็นว่า มหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม (

2  = 

25.589, p-value =.012) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (
2  =67.951, p-value =.000) และดา้น

ผลตอบแทนทีคาดหวงั ( 2  =38.155, p-value =.000) ดงันนัมหาวิทยาลยัทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 4: ชนัปีทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: ชนัปีทีศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA  

 H1: ชนัปีทีศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลดา้นชนัปีทีศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 25 
 

ตารางที 25 แสดงอิทธิพลดา้นชนัปีทีศึกษาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
ชนัปีทีศึกษา 

2  p-value 
ชนัปีที 1 ชนัปีที 2 ชนัปีที 3 ชนัปีที 4 รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม   

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 49 70 51 22 192 14.726 .099 

35,001-40,000 บาท 18 36 31 9 94   

40,001-45,000 บาท 18 37 27 1 83   

มากกว่า 45,000 บาท 6 15 10 - 31   

รวม 91 158 119 32 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ         

สวนสนุก 10 8 6 2 26 16.142 .583 

โรงแรม/ รีสอร์ท 26 47 39 8 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

20 49 33 9 111   

คาสิโน 15 21 20 7 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 6 12 7 - 25   

วนอุทยาน 5 10 7 5 27   

อืนๆ 9 11 7 1 28   

รวม 91 158 119 32 400   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 25 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
ชนัปีทีศึกษา 

2  p-value 
ชนัปีที 1 ชนัปีที 2 ชนัปีที 3 ชนัปีที 4 รวม 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั        

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

57 81 76 19 233 12.614 .050 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

11 24 15 9 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 23 53 28 4 108   

รวม 91 158 119 32 400   

 

 ตารางที  25 แสดงใหเ้ห็นว่า ชนัปีทีศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 สมมตฐิานที 5: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA  

 H1: รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์ อิทธิพลดา้นรายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือนต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 26 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 แสดงอิทธิพลรายได้เฉลียครอบครัวต่อเดือนต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน 
2  p-value ตาํกว่า 

10,000 
10,001-

30,000  
30,001-

50,000 
50,001-

70,000 

มากกว่า 
70,000 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 1 8 66 88 29 192 11.817 .460 

35,001-40,000 บาท - 1 36 47 10 94   

40,001-45,000 บาท - 2 34 33 14 83   

มากกว่า 45,000 บาท - - 10 12 9 31   

รวม 1 11 146 180 62 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก - 2 8 13 3 26 23.417 .495 

โรงแรม/ รีสอร์ท - 2 41 53 24 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

1 3 44 48 15 111   

คาสิโน - 3 29 25 6 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ - 1 6 11 7 25   

วนอุทยาน - - 11 15 1 27   

อืนๆ - - 7 15 6 28   

รวม 1 11 146 180 62 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1 8 104 99 21 233 32.880

* 

.000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

- 2 12 34 11 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน - 1 30 47 30 108   

รวม 1 11 146 180 62 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 26 แสดงใหเ้ห็นว่า รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ( 2  =32.880, p-value 

=.000) ดงันนั รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน มอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 6: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA  

 H1: ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์ อิทธิพลดา้นประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 27 

 
ตารางที 27 แสดงอิทธิพลดา้นประสบการณ์ การเขา้ร่วมโครงการต่อการตดัสินใจ เขา้ร่วมโครงการ  

Work and Travel in USA 

 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
2  p-value ไม่เคย 1 ครัง 2 ครัง มากกว่า 

2 ครัง 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม   

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 156 25 9 2 192 16.358 .060 

35,001-40,000 บาท 80 9 3 2 94   

40,001-45,000 บาท 80 3 - - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 30 1 - - 31   

รวม 346 38 12 4 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 60 

ตารางที 27 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
2  p-value ไม่เคย 1 ครัง 2 ครัง มากกว่า 

2 ครัง 

รวม 

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ         

สวนสนุก 19 4 3 - 26 45.198* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 103 11 4 2 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

102 7 2 - 111   

คาสิโน 55 5 2 1 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 25 - - - 25   

วนอุทยาน 15 10 1 1 27   

อืนๆ 27 1 - - 28   

รวม 346 38 12 4 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั        

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

202 26 5 - 233 42.904* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

39 11 6 3 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 105 1 1 1 108   

รวม 346 38 12 4 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 27 แสดงใหเ้ห็นว่า ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อ การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ (

2  = 

45.198, p-value =.000) และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั (
2  =42.904, p-value =.000) ดงันนั

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 7: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 H1: แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลดา้นแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square 

Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 28 
 

ตารางที 28 แสดงอิทธิพลดา้นแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วม โครงการต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียม 
2  p-value ตวัเอง เพือน พ่อ/แม่/

ญาติ 

อืนๆ รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดวา่เหมาะสม         

ตาํกว่า 35,000 บาท 53 2 127 10 192 28.578* .001* 

35,001-40,000 บาท 25 - 58 11 94   

40,001-45,000 บาท 7 - 72 4 83   

มากกว่า 45,000 บาท 1 - 27 3 31   

รวม 86 2 284 28 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ         

สวนสนุก 6 - 20 - 26 34.164* .012* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 21 - 92 7 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

24 - 77 10 111   

คาสิโน 20 1 42 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 3 - 18 4 25   

วนอุทยาน 7 1 18 1 27   

อืนๆ 5 - 17 6 28   

รวม 86 2 284 28 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 28 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียม 
2  p-value ตวัเอง เพือน พ่อ/แม่/

ญาติ 

อืนๆ รวม 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั        

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

50 - 176 7 233 34.196* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั  
ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

15 1 42 1 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 21 1 66 20 108   

รวม 86 2 284 28 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที  28 แสดงใหเ้ห็นว่า  แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่  ดา้นค่าธรรมเนียมของ
โครงการทีคิดว่ าเหมาะสม  (

2  =28.578, p-value =.001) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (
2  = 

34.164, p-value =.012) และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั (
2  = 34.196, p-value =.000) ดงันนั

แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สรุปสมมตฐิานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แสดงใหเ้ห็นว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 พบ 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุมหาวิทยาลยัทีศึกษา รายไดเ้ฉลียของครอบครัวต่อเดือน 
ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ และแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ 

 สมมตฐิานหลกั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 7 สมมติฐาน ดงันี  

 สมมตฐิานที 8: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น บริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น บริการ ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น บริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นราคาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 ปรากฏดงัตารางที 29 

 

ตารางที 29 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นบริการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นบริการ 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 110 76 5 1 - 192 3.659 .932 

35,001-40,000 บาท 56 34 4 - - 94   

40,001-45,000 บาท 49 30 4 - - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 19 12 - - - 31   

รวม 234 152 13 1 - 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 9 15 2 - - 26 28.786 .051 

โรงแรม/ รีสอร์ท 77 40 3 - - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

68 40 3 - - 111   

คาสิโน 33 26 4 - - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 15 9 - 1 - 25   

วนอุทยาน 17 9 1 - - 27   

อืนๆ 15 13 - - - 28   

รวม 234 152 13 1 - 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 29 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นบริการ 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

136 88 8 1 - 233 18.037* .006* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
24 30 5 - - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 74 34 - - - 108   

รวม 234 152 13 1 - 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 ตารางที  29 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นบริการ มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่  ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั (

2  =18.037, p-value = 

.006) ดงันนัปัจจยัดา้นบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 9: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ราคา ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นราคาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 30 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นราคาต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นราคา 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 42 96 51 3 - 192 15.540 .077 

35,001-40,000 บาท 29 43 19 3 - 94   

40,001-45,000 บาท 31 39 12 1 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 8 20 3 - - 31   

รวม 110 198 85 7 - 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 3 15 8 - - 26 51.105* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 39 60 19 2 - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

33 59 19 - - 111   

คาสิโน 13 23 24 3 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 4 16 3 2 - 25   

วนอุทยาน 3 14 10 -- - 27   

อืนๆ 15 11 2  - 28   

รวม 110 198 85 7 - 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

59 114 55 5 - 233 30.398* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
7 29 21 2 - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 44 55 9 - - 108   

รวม 110 198 85 7 - 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 66 

 ตารางที 30 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ไดแ้ก่  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (

2  =51.105, p-value =.000) และ
ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ( 2  =30.398, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นราคา  มีอิทธิพลต่อ การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 10: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้ นการจดัจาํหน่าย ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 31 
 

ตารางที 31 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นการจดั จาํหน่ายต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  Work and 

Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 50 71 61 10 - 192 34.358* .000* 

35,001-40,000 บาท 19 36 29 10 - 94   

40,001-45,000 บาท 15 23 24 21 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 4 5 14 8 - 31   

รวม 88 135 128 49 - 400   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 31 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 2

 p-value 

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 4 10 11 1 - 26 42.463* .001* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 26 36 36 22 - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

31 40 29 11 - 111   

คาสิโน 8 18 28 9 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 5 4 11 5 - 25   

วนอุทยาน 3 12 11 1 - 27   

อืนๆ 11 15 2  - 28   

รวม 88 135 128 49 - 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

45 63 86 39 - 233 50.772* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
7 18 24 10 - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 36 54 18  - 108   

รวม 88 135 128 49 - 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  

 ตารางที 31 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม (

2  = 

34.358, p-value =.000) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (
2  =42.463, p-value =.001) และดา้น

ผลตอบแทนทีคาดหวงั (
2  =50.772, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 11: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้ นการส่งเสริมการขาย ไม่ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม โครงการ 
Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 32 
 

ตารางที 32 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม          

ตาํกว่า 35,000 บาท 36 83 65 8 - 192 64.373* .000* 

35,001-40,000 บาท 21 40 25 8 - 94   

40,001-45,000 บาท 11 30 21 20 1 83   

มากกว่า 45,000 บาท 2 7 7 14 1 31   

รวม 70 160 118 50 2 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 2 13 10 1 - 26 59.789* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 26 41 29 22 2 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

24 50 25 12 - 111   

คาสิโน 4 19 30 10 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 2 8 12 3 - 25   

วนอุทยาน 1 14 10 2 - 27   

อืนๆ 11 15 2 - - 28   

รวม 70 160 118 50 2 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 32 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

30 76 83 42 2 233 97.312* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
3 18 30 8 -- 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 37 66 5 - - 108   

รวม 70 160 118 50 2 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 ตารางที 32 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดวา่เหมาะสม 

(
2  =64.373, p-value =.000) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ (

2  =59.789, p-value =.000) และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั (

2  =97.312, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 12: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นบุคลากรต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 33 
 

ตารางที 33 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นบุคลากรต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 45 97 45 5 - 192 10.005 .350 

35,001-40,000 บาท 25 47 20 2 - 94   

40,001-45,000 บาท 16 52 13 2 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 4 23 4  - 31   

รวม 90 219 82 9 - 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 2 10 13 1 - 26 53.548* .000* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 36 64 19 1 - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

29 65 15 2 - 111   

คาสิโน 7 33 20 3 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 6 15 3 1 - 25   

วนอุทยาน - 15 11 1 - 27   

อืนๆ 10 17 1 - - 28   

รวม 90 219 82 9 - 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

44 125 59 5 - 233 47.469* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4 33 18 4 - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 42 61 5 - - 108   

รวม 90 219 82 9 - 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 ตารางที  33 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (

2  =53.548, p-value 

=.000) และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ( 2  =47.469, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นบุคลากร มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 13: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้ นกระบวนการบริการ ไม่ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพล ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 34 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 34 แสดงอิทธิพลปัจจยัดา้นกระบวนการบริการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 40 72 62 18 - 192 18.894* .026* 

35,001-40,000 บาท 17 43 31 3 - 94   

40,001-45,000 บาท 18 36 28 1 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 1 18 12 - - 31   

รวม 76 169 133 22 - 400   

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 2 10 11 3 - 26 39.345* .003* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 29 48 37 6 - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

26 51 32 2 - 111   

คาสิโน 6 24 27 6 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ 5 11 6 3 - 25   

วนอุทยาน - 9 16 2 - 27   

อืนๆ 8 16 4 - - 28   

รวม 76 169 133 22 - 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

42 86 90 15 - 233 49.061* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
7 16 29 7 - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 27 67 14 - - 108   

รวม 76 169 133 22 - 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 34 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่  ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่ าเหมาะสม  

(
2  =18.894, p-value =.026) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (

2  =39.345, p-value =.003) และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั (

2  =49.061, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 14: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA  

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้ นลกัษณะทางกายภาพ ไม่ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 

 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 2) สถานทีทาํงาน
ทีสนใจ และ 3) ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพต่อการตดัสินใจเขา้ ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 35 
 

ตารางที 35 แสดงอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  Work 

and Travel in USA 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

1. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า
เหมาะสม    

      

ตาํกว่า 35,000 บาท 19 83 77 12 1 192 81.274* .000* 

35,001-40,000 บาท 7 43 30 14 - 94   

40,001-45,000 บาท 5 26 19 33 - 83   

มากกว่า 45,000 บาท 1 6 5 19 - 31   

รวม 32 158 131 78 1 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 35 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
2

 p-value มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

รวม 

2. สถานทีทาํงานทีสนใจ          

สวนสนุก 3 9 10 4 - 26 37.736* .037* 

โรงแรม/ รีสอร์ท 12 40 33 35 - 120   

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหาร 

จานด่วน 

12 50 30 18 1 111   

คาสิโน 3 27 21 12 - 63   

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ - 7 10 8 - 25   

วนอุทยาน 1 11 14 1 - 27   

อืนๆ 1 14 13  - 28   

รวม 32 158 131 78 1 400   

3. ผลตอบแทนทีคาดหวงั         

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมา
มากกว่า 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 

23 76 68 65 1 233 45.007* .000* 

เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากบั 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4 24 18 13 - 59   

ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 5 58 45 - - 108   

รวม 32 158 131 78 1 400   

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 ตารางที 35 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ไดแ้ก่ ดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม 

(
2  =81.274, p-value =.000) ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  (

2  =37.736, p-value =.037) และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั (

2  =45.007, p-value =.000) ดงันนัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สรุปสมมตฐิานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติ 0.05 พบทงั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาในการเลือกบริษทั
เพือเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ผูท้าํวิจยัทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดด้งันี 

 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA” สรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

 1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า  นกัศึกษา
เป็นเพศหญิงทีมีอายรุะหว่าง 19–21 ปี มากทีสุด โดยส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร์ ศึกษาอยูช่นัปีที 2 และส่วนใหญ่มีรายไดข้องครอบครัวเฉลียต่อเดือน 50,001-70,000 

บาท สาํหรับประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ นนั ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA และค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไดม้าจาก
พ่อ/แม/่ญาติ  
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูใน การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA 
ผูว้ิจยัพบว่า ค่าธรรมเนียมของโครงการทีนกัศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม คือ ตาํกว่า 35,000 บาท 
ซึงในการเขา้ร่วมโครงการ  Work and Travel in USA นนั นกัศึกษาส่วนใหญ่สนใจทีจะทาํงานใน
โรงแรม/ รีสอร์ท โดยสิงทีคาดหวงัทีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการมากทีสุดคือ เพือฝึกทกัษะ
ทางภาษา และผลตอบแทนทีนกัศึกษาส่วนใหญ่คาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA คือ เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมามากกว่าค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 3. ผลการวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ การตดัสินใจ ใน
การเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel ผูว้ิจยัพบว่า โดยภาพรวมนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in 

USA ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียดดงันี 
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  3.1 ปัจจยัดา้นบริการ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีการทาํประกนัอุบติัเหตุและประกนั
สุขภาพใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการตลอดระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการฯ  
  3.2 ปัจจยัดา้นราคา ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel 

in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีการลดราคาสาํหรับสมาชิกเก่า 
  3.3 ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work 

and Travel in USA พบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ ทีตงัของสาํนกังานเอเจนซีอยูใ่กลก้บั
สถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม  
  3.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย     ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีการจดักิจกรรมต่างๆ
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เช่น การจดังานปาร์ตี การแลกเปลียนประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
โครงการ  
  3.5 ปัจจยัดา้นบุคลากร ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ Work and 

Travel in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ พนกังานมีความรู้ ความเชียวชาญ 
สามารถใหข้อ้มลูเกียวกบัโครงการ บริษทั และสถานทีทีทาํงานเป็นอยา่งดี  
  3.6 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ  
Work and Travel in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีความรวดเร็วของ
กระบวนการติดต่อ  
  3.7 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ    ทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ บรรยากาศภายใน
สาํนกังานเอเจนซีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเชียวชาญสูง  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดผ้ลดงันี 
  สมมติฐานที 1 ผูว้ิจยัพบว่า เพศของนกัศึกษามีอิทธิพลต่อดา้นสถานที ทาํงานทีสนใจ 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 2 ผูว้ิจยัพบว่า อายุ ของนกัศึกษามีอิทธิพลต่อดา้น ค่าธรรมเนียมของ
โครงการทีคิดว่าเหมาะสม ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 3 ผูว้ิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัทีศึกษามีอิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของ
โครงการทีคิดว่าเหมาะสม  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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  สมมติฐานที 4 ผูว้ิจยัพบว่า ชนัปีทีศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  สมมติฐานที 5 ผูว้ิจยัพบว่า รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือนมีอิทธิพล ต่อดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 6 ผูว้ิจยัพบว่า ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อดา้น
สถานทีทาํงานทีสนใจ และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 7 ผูว้ิจยัพบว่า แหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ มี
อิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 8 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ มีอิทธิพลต่อ
ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  สมมติฐานที 9 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีอิทธิพล ต่อ
ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 10 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มี
อิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 11 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย 
มีอิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่า  ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

  สมมติฐานที 12 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีอิทธิพล
ต่อดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ และดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 13 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการ 
มีอิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
  สมมติฐานที 14 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มีอิทธิพลต่อดา้นค่าธรรมเนียมของโครงการทีคิดว่าเหมาะสม ดา้นสถานทีทาํงานทีสนใจ  และดา้น
ผลตอบแทนทีคาดหวงั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัมีประเด็นทีน่าสนใจ และสามารถนาํมาอภิปรายไดห้ลายขอ้ ผูว้ิจยัพบว่า  ใน
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA นกัศึกษาส่วนใหญ่คาดหวงัทีจะไดรั้บจาก
การเขา้ร่วมโครงการมากทีสุดคือ เพือฝึกทกัษะทางภาษา ทงันีเนืองจากในสงัคมปัจจุบนั
ภาษาองักฤษเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากยงิขึน  โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาและหนา้ทีการงาน 
บุคคลทีมีความสามารถและทกัษะทางภาษาต่างประเทศทีดีกว่ายอ่มมีโอกาสไดร่้วมงานกบับริษทั
ชนันาํสูงกว่า ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตรลดา ปิติมล (2548) ซึงศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการWork and Travel Program in USA กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาตรี  คณะ
เศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า   กลุ่มตวัอยา่งคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในหลายๆดา้น
จากโครงการ  ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะดา้นภาษา และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัรา  

เริกเขียว  (2550) ซึงศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัแนะแนวการศึกษา และ
ฝึกงานในต่างประเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น  กรณีศึกษา  โครงการ WORK AND 

TRAVEL USA ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า เหตุผลจูงใจทีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการ คือ 
การไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษายงั
แสดงอีกว่า 6 ตวัแปรนนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุมหาวิทยาลยัทีศึกษา รายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน  

ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ และแหล่งทีมาของค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการ ซึง
สอดคลอ้งกบัแบบจาํลองผูบ้ริโภคของอดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2545:7) ทีกล่าวว่า 
ลกัษณะของผูซื้อหรือผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ดงันีคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยั
ดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา กล่าวคือ ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเป็น
เกณฑที์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทีสาํคญัและสถิติทีวดัไดข้องประชากรทีช่วยกาํหนด
เป้าหมาย ในขณะทีลกัษณะลกัษณะทางจิตวิทยา และสงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านนั ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพ
ต่อการการกาํหนดเป้าหมายรวมทงัง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอืน  
 สุดทา้ยผูว้ิจยัพบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travel in USA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
บริการ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  
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(2546) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธก์ารตลาดสาํหรับธุรกิจบริการว่าจะใช้  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (Marketing Mix: 7'Ps) ของ Philip Kotler ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาด  การ
บริหารดาํเนินงานในกิจการตอ้งอาศยัการผสมผสานความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดที
เหมาะสม ผูบ้ริหารจะตอ้งวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนัอยา่งดี เพือใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  แสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด  (Marketing Mix) ของสินคา้นนั โดยพืนฐานจะมีอยู่  4 ประการไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์  ราคา  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่สาํหรับธุรกิจบริการส่วนประสมทางการตลาดจะ
มีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทวัไป  กล่าวคือ  จะตอ้งมีการเนน้ถึง
พนกังาน  กระบวนการในการใหบ้ริการ  และสิงแวดลอ้มทางกายภาพซึงทงัสามส่วนประสมเป็น
ปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาในการเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel in USA ผูท้าํวิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 
 1. ข้อเสนอแนะทีได้จากผลการศึกษา 
  1.1 ดา้นบริการ ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัการทาํประกนัอุบติัเหตุ
และประกนัสุขภาพใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการตลอดระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการฯ ดงันนัทาง
บริษทัควรจะทาํประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการตลอดระยะเวลาใน
การเขา้ร่วมโครงการฯ เพือสร้างความเชือมนัในความปลอดภยัทีจะเกิดขึน 
  1.2  ดา้นราคา ผูว้ิจยัพบว่า  นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัการลดราคาสาํหรับ
สมาชิกเก่า ดงันนัทางบริษทัควรจะมีการลดราคาสาํหรับนกัศึกษาทีเคยเขา้ร่วมโครงการแลว้ เช่น 
ส่วนลด 10 - 20 % สาํหรับค่าสมคัร หรือค่าสอบเขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้ เพือเป็นแรงดึงดูดความ
สนใจใหแ้ก่นกัศึกษาทีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
  1. 3 ดา้นการจดั จาํหน่าย ผูว้ิจยัพบว่า  นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัทีตงัของ
สาํนกังานเอเจนซีอยูใ่กลก้บัสถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม ดงันนัทางบริษทัควรจะหาทาํเลทีตงัใหอ้ยู่
ใกลก้บัสถานศึกษาทีเขา้ร่วม โครงการ Work and Travel in USA เพือความสะดวกของนกัศึกษา อีก
ทงัยงัเป็นแรงดึงดูดในการเขา้มาใชบ้ริการหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ  
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  1. 4 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัการจดั
กิจกรรมต่างๆใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เช่น การจดังานปาร์ตี  การแลกเปลียนประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมโครงการ ดงันนัทางบริษทัควรจะมีการจดังานเลียงสงัสรรคร์ะหว่างผูเ้ขา้ร่วมโครงการในรุ่น
ต่างๆ รวมทงัรุ่นทีกาํลงัจะเดินทาง เพือเป็นการแลกเปลียนประสบการณ์เพือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํรงชีวิตในต่างแดนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการรุ่นต่อไป 
  1. 5 ดา้นบุคลากร ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบั พนกังานมีความรู้  
ความเชียวชาญ สามารถใหข้อ้มลูเกียวกบัโครงการ บริษทั  และสถานทีทีทาํงานเป็นอยา่งดี ดงันนั
ทางบริษทัควรจะมีการอบรมพนกังานใหม้ีความรู้ความเขา้ใจขอ้มลูทุกดา้นเกียวกบัโครงการ และ
สามารถตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน เพือประโยชน์ของนกัศึกษา และเพือเพิม
ศกัยภาพในการใหบ้ริการใหม้ากขึน ซึงจะส่งผลใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูไ้ดรั้บบริการ 
  1. 6 ดา้น กระบวนการบริการ ผูว้ิจยัพบว่า  นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัความ
รวดเร็วของกระบวนการติดต่อ ดงันนัทางบริษทัควรจะมีมาตรฐานเวลาในการติดต่อประสานงาน
เพือเป็นการอาํนวยความ สะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา  และควรพฒันาฝึกอบรมบุคลากร ใหส้ามารถ
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งในทุกขนัตอนของกระบวนการใหบ้ริการ 
  1. 7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูว้ิจยัพบว่า นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัสูงสุด กบั
บรรยากาศภายในสาํนกังานเอเจนซีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ  มีความเชียวชาญสูง ดงันนัทาง
บริษทัควรจะจดัสาํนกังานใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งสถานทีในสาํนกังานใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงการ  Work and Travel in USA เพือเป็นการสร้างบรรยากาศเพ่อเป็นแรงดึงดูดใหก้บั
นกัศึกษาทีเขา้มาสมคัรและเป็นการสร้างความมนัใจในการเป็นมืออาชีพทีจะเลือกใช้ บริการกบั
บริษทันี 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 
  2.1 การศึกษาครังนีเป็น การศึกษาเฉพาะ กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัศึกษาใน เขต

กรุงเทพมหานคร 5 สถาบนัเท่านนั ดงันนัในการจดัวิจยัครังต่อไป ผูว้ิจยัควรทาํศึกษากบักลุ่ม
ตวัอยา่งจากสถาบนัอืนๆ ทีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และอยูใ่นภูมิภาคอืนๆ  ดว้ย เพือจะไดเ้ป็น
แนวทางในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดทีชดัเจนยงิขึน 

  2.2 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการศึกษาเชิงสาํรวจ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจยั ทาํใหม้ีขอ้จาํกดัคือ ขาดขอ้มลูเชิงลึก ในการศึกษา
ครังต่อไป ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการ
สนทนากลุ่ม เป็นตน้ เพือจะไดข้อ้มลูทีครอบคลุมมากขึน  
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  2.3 ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาวิจยั อยา่งต่อเนือง เนืองจากพฤติกรรม ผูบ้ริโภค มีการ
เปลียนแปลงอยูเ่สมอเพือจะไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริการใหเ้ป็นทีน่าพอใจ
แก่ผูบ้ริโภคสูงสุด 
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โครงการ Work and Travel in USA 

 

ประวตัคิวามเป็นมาของโครงการ Work and Travel in USA 

 จากการสนบัสนุนของรัฐบาลไทย และความร่วมมือของภาครัฐระหว่างประเทศ ผนวก
กบัค่านิยมของนิสิต นกัศึกษาทีนิยมเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กิด โครงการ  Work & Travel 

in USAในประเทศไทย โดยโครงการเริมตน้ครังแรกเมือ ปี พ .ศ. 2543 โดยมีวตัถุประสงค ์ในเรือง
ของการส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้วฒันธรรมการทาํงานในระบบอเมริกนัจากประสบการณ์ใน
ช่วงเวลาทาํงาน รวมถึงส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงในการดาํเนินชีวิตนอกเหนือ  
จากการเรียนในมหาวิทยาลยั ประสบการณ์จริงระหว่างทีพาํนกัและท่องเทียวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น เรียนรู้การปรับตวัในการอยูร่่วมกนัในสงัคมกบัผูอื้น ทงัทีมีสญัชาติเดียวกนัและสญัชาติอืน  
เรียนรู้ทีจะมีความรับผดิชอบต่อตนเอง เรียนรู้การแกปั้ญหาและเรียนรู้ทีจะพฒันาตนเองและ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน สุดทา้ยคือใหน้กัศึกษามี
โอกาสฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในสภาพแวดลอ้มจริงทงัในสถานทีทาํงานและระหว่างการเดินทาง
ทศันศึกษาโดยโครงการนีไม่ใช่การจดัหางานในตลาดแรงงาน 

 ในประเทศไทย โครงการเริมตน้ครังแรกเมือ ปี พ .ศ.2543 มีผูร่้วมโครงการในปีแรก
เพียง 16 ท่านและในปีถดัๆไปมีจาํนวนนกัศึกษาเพิมขึนทุกปี ซึงทราบจากการแนะนาํของผูที้เขา้
ร่วมโครงการกลบัมา หรือจากการโฆษณา และจากสถิติผูเ้ขา้ร่วมโครงการในปี พ .ศ.2548 มี
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการมากกว่า  10,000 คน (ธญัญาภรณ์ จนัทรเวช  2549) สาํหรับปี พ .ศ.2549

เป็นตน้มา แนวโนม้สาํหรับนกัศึกษาทีจะมาเขา้ร่วมโครงการมีมากขึน เนืองจากทางโครงการ
อนุญาตใหน้กัศึกษาทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีสุดทา้ย สามารถเขา้ร่วมโครงการได้ (บริษทั โอเวอร์ซีส์ เอด็ 
กรุ๊ป จาํกดั, 2550: ออนไลน์) 

 โครงการ Work and Travel ซึงเป็นทีนิยมในหมู่นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยันนั เป็น
โครงการทีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหก้ารสนบัสนุนแกนกัศึกษาทีไม่ไดถื้อสญัชาติอเมริกนั และไม่ได้
พาํนกัอยูที่สหรัฐอเมริกนั ไดม้ีโอกาสหาประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนจากการทาํงานและเดินทาง
ท่องเทียวในสหรัฐอเมริกา โดยนาํเอารายไดพ้ิเศษทีไดรั้บจากการทาํงาน มาเป็นค่าใชจ่้ายขณะอาศยั
อยูใ่นประเทศ นกัศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel เมือผา่นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตแลว้ 
จะไดรั้บวีซ่าประเภทนกัศึกษาแลกเปลียน หรือ J-1 VISA ซึงจะอนุญาตใหน้กัศึกษาสามารถ
ท่องเทียวในสหรัฐอเมริกาต่อไดอี้ก 25 วนัหลงัจากการทาํงานวนัสุดทา้ยซึงระบุอยูใ่นวีซ่าที
นกัศึกษาไดรั้บซึงโอกาสนี นกัศึกษาสามารถนาํเงินทีสะสมจากการทาํงาน นาํไปเดินทางไป
ท่องเทียวตามสถานทีต่างๆตามทีนกัศึกษาใฝ่ฝันจะไปเยอืน ก่อนทีจะเดินทางกลบัประเทศไทย  
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โครงการ Work and Travel ในอดีต อนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัทีอาศยัอยูใ่น
ยโุรปและลาตินอเมริกาบางประเทศเขา้ร่วมโครงการเพียงเท่านนั จนกระทงัปี 2540 ประเทศไทย
และประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเกิดวิกฤติการณ์ตกตาํทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาในภูมิภาค ซึงไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ ญีปุ่น และไทย สามารถเขา้ร่วม
โครงการ Work and Travelนีได ้เพือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาในเอเชียสามารถมาเก็บเกียว
ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบกระเทือนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 การเขา้ร่วมโครงการ Work and Travelนี จะมีบริษทัเป็นผูเ้ดินเรืองเพือดาํเนินและขอ
เอกสารทีใชส้าํหรับขอวีซ่าประเภท J-1 รวมทงัจดัหางานและนายจา้งใหก้บันกัศึกษา สาํหรับบาง
บริษทัอาจจะเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสามารถติดต่อทีทาํงานและนายจา้ง เองได ้( Independence 

Option) โครงการ Work and Travel เป็นอีกโอกาสหนึงทีนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจะใชใ้นการ
เก็บเกียวประสบการณ์ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากนกั เมือเทียบกบัการไปเรียนคอร์สระยะสนัหรือ
การไปเทียวกบับริษทัทวัร์ ซึงมีจุดประสงคแ์ละประโยชน์ทีต่างกนั อตัราค่าจา้งทีนกัศึกษาจะไดรั้บ
จากการทาํงานนนั จะคิดตามชวัโมงทาํงานจริง โดยปกติแลว้จะตกอยูที่ประมาณ 6-10 ดอลลาร์
สหรัฐต่อชวัโมง ซึงอตัราค่าจา้งทีนกัศึกษาไดรั้บนนัจะขึนอยูก่บัประเภท ตาํแหน่ง ความรับผดิชอบ 
ระดบั ภาษา และรัฐทีนกัศึกษาไดไ้ปทาํงาน 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 สาํหรับวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ Work and Travel ซึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐอเมริกานนั เพือเปิดโอกาสใหก้บันกัศึกษาต่างชาติทีไดรั้บการอนุมติัใหส้ามารถเขา้ร่วม
โครงการนี ไดรั้บโอกาสและประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ  
 วตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel มีดงัต่อไปนี 

 1. เปิดโอกาสใหก้บันกัศึกษาเก็บเกียวประสบการณ์ ณ สหรัฐอเมริกา 
 2. สนบัสนุนใหน้กัศึกษารู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

 3. เปิดโลกทศัน์และมุมมองใหม่ใหก้บันกัศึกษา 
 4. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนจากประสบการณ์จริง 

 5. แลกเปลียนวฒันธรรมของไทยและอเมริกนั 

 6. มีโอกาสฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา 
 7. เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจทีจะหาประสบการณ์ แต่มีขอ้จาํกดัทางดา้นการเงิน มีโอกาส
เพิมมากขึน 
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 8. สามารถนาํเอาความรู้ทีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ นาํมาพฒันาตนเอง สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

 โครงการ Work and Travel เป็นโครงการพิเศษทีรัฐบาลอเมริกาใหก้ารสนบัสนุน เพือ
มอบโอกาสใหก้บันกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกหอ้งเรียน โดยการทาํงานจาก
สถานทีทาํงานจริง ดงันนัแลว้ ผูที้ตอ้งการจะเขา้ร่วมโครงการนี จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึง
วตัถุประสงคข์องโครงการนีใหช้ดัเจนเสียก่อนทีจะตดัสินใจ เนืองจากผูที้ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ 
Work and Travel นี จะตอ้งไปทาํงานในสถานทีทาํงานจริงในสหรัฐอเมริกา ซึงอาจพบปัญหาต่างๆ
ทีตามมาในการทาํงาน พร้อมทงัสิงกดดนัรอบดา้น เนืองมาจากความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม 
ภาษา สงัคม ความคิด หรทอสภาพความเป็นอยู ่ซึงจะมีความแตกต่างกบัโครงการแลกเปลียน
วฒันธรรมอืนๆและไม่ไดส้วยงามอยา่งทีนกัศึกษาคาดไว ้แต่หนึงสิงทีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะได้
กลบัมาหลงัจากเสร็จสินการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel คือ ประสบการณ์ทีสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียน หนา้ทีการงานในอนาคต รวมทงัเป็นส่วนหนึงในการนาํมาพฒันาประเทศ
อีกดว้ย 
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เลขที…..…… 

 

แบบสอบถาม 

เรืองการศึกษาปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อนักศึกษาในการเลอืกบริษัทเพอืเข้าร่วม 
โครงการ Work and Travel in USA 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1. ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
กกกกกกกก2. ศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
กกกกกกกก3. ศึกษาลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
 

คาํชีแจง 

กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัการตดัสินใจ 

 ส่วนที 3 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ 

กกกกกกกก2. โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มลูของท่าน 

กกกกกกกก3. ขอ้มลูทีไดจ้ากการสอบถามในครังนีจะเก็บเป็นความลบัเพือใชใ้นการศึกษาเท่านนั 
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ส่วนที 1 ข้อมูลเกียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ ชาย                   หญิง     

2. อาย ุ

 18 ปี                                                           22-23 ปี       
 19-21 ปี                                                         มากกวา่ 23 ปี      

3. มหาวทิยาลยัทีกาํลงัศึกษา 
                             มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                             มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                             จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                             มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

4. ชนัปีการศึกษา 
 ปี 1                        ปี 3       
 ปี 2                             ปี 4                อืนๆ....................... 

5. รายไดค้รอบครัวเฉลียต่อเดือน 
 ตาํกวา่ 10,000 บาท                          50,001-70,000 บาท   
 10,001-30,000 บาท               มากกวา่ 70,000 บาท                                                      

                30,001-50,000 บาท   

6. ประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ 
 ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ                เคยเขา้ร่วมโครงการ 2 ครัง     
  เคยเขา้ร่วมโครงการ 1 ครัง             เคยเขา้ร่วมโครงการมากกวา่ 2 ครัง    

7. ค่าธรรมเนียมทีท่านนาํมาเพือเขา้ร่วมโครงการมาจาก 
  ตวัท่านเอง                              เพือน     
  พ่อ/แม่/ญาต ิ                                   อนืๆ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของผูว้จิยั 

1.............. 

 

 

2.............. 
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ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับการตัดสินใจ  
8. ค่าธรรมเนียมของโครงการทีท่านคิดวา่เหมาะสม คือ 
                          ตาํกวา่ 35,000 บาท               40,001-45,000 บาท  

                             35,001-40,000 บาท                                        มากกวา่ 45,000 บาท      
9. สถานทีทาํงานทีท่านสนใจ 

สวนสนุก                โรงแรม/ รีสอร์ท 

ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร/ ร้านอาหารจานด่วน        คาสิโน 

ร้านคา้/ ร้านขายของ/ ร้านสะดวกซือ              วนอุทยาน 

อืนๆ....................................  

10. ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เพือเดินทางพกัผ่อนและท่องเทียว  เพือแลกเปลียนวฒันธรรม               
เพือหารายไดใ้นช่วงปิดภาคเรียน  เพือฝึกทกัษะทางภาษา 

                            อืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
11. ผลตอบแทนทีคาดหวงั 
                             เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมามากกว่าค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
                             เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาเท่ากับค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ         
                             เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลบัมาน้อยกว่าค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชเ้ขา้ร่วมโครงการ 
                 ไม่คาดหวงัผลตอบแทน 
 

ส่วนที 3 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

5 = สาํคญัมากทีสุด 4 = สาํคญัมาก 3 = สาํคญัปานกลาง 2 = สาํคญันอ้ย 1 = สาํคญันอ้ยทีสุด 
 

การตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
ระดบัความสําคญั 

5 4 3 2 1 

ก. ปัจจัยด้านบริการ      

  12. มีสถานทีทาํงานใหเ้ลือกหลากหลาย      

  13. มีพนกังานพาไปขอวซ่ีา ทีกงสุล      

  14. จดัหาเทียวบินในการเดินทางให ้      

  15. มีพนกังานพาไปส่งถึงสถานทีทาํงาน ณ 

สหรัฐอเมริกา 
     

      

ส่วนของผูว้ิจยั 
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การตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
ระดบัความสําคญั 

5 4 3 2 1 

  16. มีการจดัเตรียมอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวก
ทีจาํเป็นใหใ้นระหวา่งพกัอาศยั ณ ต่างประเทศ เช่น ผา้
ห่ม หมอน ฯลฯ 

     

  17. มีความร่วมมือกบับริษทั/องคก์ารทีมีชือเสียงใน
ต่างประเทศ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทาํงานได ้

     

  18. มีการทาํประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตลอดระยะเวลาในการเขา้ร่วม
โครงการฯ 

     

ข. ปัจจัยด้านราคา      

  19. อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการตาํกวา่เอเจนซีอืน  ๆ      

  20. มีการแจง้อตัราค่าเขา้ร่วมโครงการและค่าใชจ่้าย
อืนๆอย่างละเอียด 

     

  21. มีระบบการชาํระเงินทีสามารถชาํระเป็นงวดได้      

  22. มีการลดราคาสําหรับสมาชิกเก่า      

  23. มีการลดราคาสําหรับการจดัสอบเขา้ร่วมโครงการ      

  ค. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย      

  24. ทีตงัของสํานกังานเอเจนซี หาง่าย สะดวก      

  25. ทีตงัของสํานกังานเอเจนซีอยู่ใกลก้บัสถานศึกษา
ของผูเ้ขา้ร่วม 

     

  26. มีการจดับูทรับสมคัรในสถานศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม      

ง. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย      

  27. มีการออกบูธประชาสัมพนัธ์โครงการทีสถานศึกษา      

  28. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใชสื้อต่าง  ๆเช่น
ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่นผบั และคลืนวทิยุทอ้งถิน 

     

  29. มี Website ของเอเจนซีทีใหข้อ้มูลครบถว้นและเป็น
ประโยชน ์ 

     

  30. สามารถติดต่อสือสารผ่านทาง website/e-mail ได ้      

  31. มีของทีระลึกให้ เช่น เสือโครงการ กระเป๋า
โครงการ 

     

 

ส่วนของผูว้ิจยั 
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การตดัสินใจเลือกบริษทัเพือเขา้ร่วมโครงการ 
ระดบัความสําคญั 

5 4 3 2 1 

  32. มีการจดักิจกรรมต่างๆใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เช่น
การจดังานปาร์ตี การแลกเปลียนประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมโครงการ 

     

จ. ปัจจัยด้านบุคลากร      

  33. พนกังานมีความรู้ ความเชียวชาญ สามารถใหข้อ้มูล
เกียวกบัโครงการ บริษทั และสถานทีทีทาํงานเป็นอย่างดี

     

  34. พนกังานทีใหบ้ริการพูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร
อธัยาศยัดี 

     

  35. พนกังานมีความน่าเชือถือ      

  36. พนกังานทีใหบ้ริการแต่งกายสุภาพ      

  37. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการทีเพียงพอ      

ฉ. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ      

  38. การชาํระค่าบริการทาํไดห้ลายวธีิ      

  39. มีการติดตามขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอย่าง
สมาํเสมอ 

     

  40. มีความรวดเร็วของกระบวนการติดต่อ       

  41. มีประสิทธิภาพในการติดตามผล      

  42. มีการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      

ช. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ      

  43. บรรยากาศภายในสํานกังานเอเจนซีแสดงถึงความ
เป็นมืออาชีพ มีความเชียวชาญสูง

     

  44. ทีตงัของสํานกังานอยู่ในย่านทาํเลใกลม้หาวทิยาลยั      

  45. มีบริการอินเตอร์เน็ต      

  46. มีบริการขนมและเครืองดืม      

  47. สถานทีใหบ้ริการสะอาด เช่น หอ้งนาํ หอ้งประชุม      
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ส่วนที 4 ข้อเสนอแนะ 

คาํชีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีให้ข้อมูลในครังนี 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมนัของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือมัน 
 

1. ด้านบริการ 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C12           26.5862         6.0369        .6050           .8078 
C13           26.6552         5.5911        .6280           .8025 
C14           26.5862         5.2512        .6574           .7981 
C15           26.5517         5.6133        .5854           .8104 
C16           26.4138         6.1084        .5533           .8148 
C17           26.4138         6.1084        .5533           .8148 
C18           26.5862         6.2512        .5077           .8213 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    .8329 
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2.  ด้านราคา 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C19           17.4138         3.4655        .3033           .8064 
C20           17.3103         3.2217        .3016           .8175 
C21           17.2069         2.4557        .7430           .6727 
C22           17.2759         2.3498        .7303           .6737 
C23           17.2759         2.3498        .7303           .6737 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .7808 
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3. ด้านการจดัจาํหน่าย 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C24            6.8621         3.3374        .7901           .9255 
C25            6.8276         3.1478        .8683           .8638 
C26            6.8621         2.9089        .8664           .8654 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .9211 
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4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C27           17.6207        15.8867        .7132           .9000 
C28           17.5517        14.6847        .8643           .8789 
C29           17.6207        15.4581        .6963           .9018 
C30           17.5862        15.3941        .7012           .9012 
C31           17.5172        15.2586        .7163           .8991 
C32           16.9310        13.1379        .8383           .8825 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .9104 
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5. ด้านบุคลากร 

 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C33           16.4138         2.9655        .3936           .7863 
C34           16.6552         2.9483        .7107           .7129 
C35           16.5862         2.7512        .5701           .7305 
C36           16.5172         2.4729        .6861           .6879 
C37           16.7241         2.3498        .5272           .7603 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .7773 
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6. ด้านกระบวนการบริการ 
 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C38           15.7931         5.8128        .5190           .8774 
C39           15.7586         5.3325        .7148           .8289 
C40           15.7241         5.7069        .6862           .8379 
C41           15.7586         4.9754        .7768           .8119 
C42           15.7241         5.1355        .7485           .8198 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8647 
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7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C43           12.2414        13.1897        .7943           .9352 
C44           12.5172        13.7586        .8528           .9247 
C45           12.4483        13.1133        .8810           .9186 
C46           12.3793        13.0296        .8261           .9290 
C47           12.4828        13.4015        .8501           .9243 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .9402 
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ภาพรวมทังฉบับ 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C12          135.3793       132.5296        .1246           .8715 
C13          135.4483       132.6847        .0820           .8726 
C14          135.3793       132.1724        .1002           .8727 
C15          135.3448       133.7340        .0042           .8740 
C16          135.2069       134.5271       -.0506           .8739 
C17          135.2069       134.5271       -.0506           .8739 
C18          135.3793       136.8867       -.2545           .8765 
C19          135.5517       134.8990       -.0918           .8737 
C20          135.4483       132.3990        .1202           .8717 
C21          135.3448       131.6626        .1691           .8710 
C22          135.4138       131.7512        .1463           .8716 
C23          135.4138       131.7512        .1463           .8716 
C24          136.3448       120.9483        .6225           .8613 
C25          136.3103       120.0788        .6662           .8601 
C26          136.3448       118.4483        .6908           .8590 
C27          136.4138       121.8941        .6472           .8612 
C28          136.3448       119.1626        .7544           .8581 
C29          136.4138       120.6798        .6443           .8607 
C30          136.3793       119.1010        .7243           .8586 
C31          136.3103       120.9360        .6210           .8613 
C32          135.7241       114.8498        .7553           .8562 
C33          135.4483       130.1133        .3063           .8689 
C34          135.6897       133.9360        .0135           .8723 
C35          135.6207       133.8153        .0091           .8731 
C36          135.5517       130.3276        .2779           .8693 
C37          135.7586       131.4754        .1366           .8722 
C38          135.8621       133.7660       -.0060           .8751 
C39          135.8276       131.4335        .1402           .8721 
C40          135.7931       132.4557        .0932           .8725 
C41          135.8276       130.8621        .1603           .8720 
C42          135.7931       130.2414        .2046           .8710 
C43          136.4828       115.5443        .7643           .8562 
C44          136.7586       117.4754        .7901           .8566 
C45          136.6897       118.2931        .6867           .8590 
C46          136.6207       118.1724        .6464           .8599 
C47          136.7241       119.4926        .6401           .8604 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29.0                    N of Items = 36 
 
Alpha =    .8708 
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กรุงเทพฯ10700 
ทีทาํงาน บริษทัชยัรัตน์ ไทยเทคโนโลย ีจาํกดั  เลขที 29/61-62  
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