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 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 
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 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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 วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร .กฤษฎา พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา            
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
ก ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สงัศิต พิริยะรังสรรค ์และ อาจารย์  ดร.
สวรรยา ธรรมอภิพล  ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  
และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการวิจยัครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ          
จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้ิจยั 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ที คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรทีไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ พร้อมคาํแนะนาํในการทาํวิจยัในครังนี 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาํถาม  
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูที้ช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ทาํวิจยัครังนี  
กกกกกกกก สุดทา้ยผูว้ิจยั ใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ทีใหค้วามรัก ความ
ห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถจดัทาํ
วิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็น
เครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ทีไดอ้บรมสงัสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมี
คุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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