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Work and Travel in USA. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.กฤษฎา พัชราวนิช. 111 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของนักศึกษา ศึกษาปั จจัยทางด้านการตัดสิ นใจของนักศึกษา ศึกษาลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของนักศึกษา และระดับการตัดสิ นใจของแต่ละปั จจัยทีส่ งผลต่อการเลือกบริ ษทั เพือ
เข้าร่ วมโครงการ Work and Travel ประชากร ได้แก่ นักศึกษาทีศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวนทังหมด 69,883 คน การกําหนดตัวอย่างใช้วธิ ี ของ Yamane ได้จาํ นวน
ทังสิ น 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
สถิติพนฐาน
ื
และการทดสอบด้วยค่าไค -สแควร์ (Chi-Square Test) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพือ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงทีมีอายุระหว่าง 19–21 ปี มากทีสุ ด โดยเป็ น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ งศึกษาอยู่ชนปี
ั ที 2 และมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน
50,001-70,000 บาท สําหรับประสบการณ์การเข้าร่ วมโครงการนัน ผูว้ จิ ยั พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่เคย
เข้าร่ วมโครงการ Work and Travel in USA และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ได้มาจาก
พ่อ/แม่/ญาติ ด้านการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ Work and Travel in USA ผูว้ จิ ยั พบว่า ค่าธรรมเนียมของ
โครงการทีนักศึกษาส่ วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม คือตํากว่า 35,000 บาท ซึงในการเข้าร่ วมโครงการ Work and
Travel in USA นัน นักศึกษาส่ วนใหญ่สนใจทีจะทํางานในโรงแรม/ รี สอร์ ท โดยสิ งทีคาดหวังทีจะได้รับ
จากการเข้าร่ วมโครงการมากทีสุ ดคือ เพือฝึ กทักษะทางภาษา และผลตอบแทนทีนักศึกษาส่ วนใหญ่
คาดหวังจากการเข้าร่ วมโครงการ Work and Travel in USA คือ เงินค่าตอบแทนทีเหลือกลับมามากกว่า
ค่าใช้จ่ายทังหมดทีใช้เข้าร่ วมโครงการ และด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเข้าร่ วมโครงการ Work and Travel ผูว้ จิ ยั พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญสู งทีสุ ดกับด้านบริ การ ใน
ระดับมากทีสุ ด รองลงมาคือ ด้านราคา ในระดับมาก รองลงมาอีกคือ ด้านบุคลากร ในระดับมาก ด้าน
กระบวนการบริ การ ในระดับมาก ด้านการจัดจําหน่าย ในระดับมาก ด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับ
มาก และด้านลักษณะทางกายภาพ ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
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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
nd
studying in 2 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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร .กฤษฎา พัชราวนิช
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และข้อแนะนําต่างๆ
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี มีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึงในความกรุ ณา
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ก
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ อาจารย์ ดร.
สวรรยา ธรรมอภิพล ทีกรุ ณาให้ความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
และเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาํ แนะนําในการวิจยั ครังนี
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผวู้ ิจยั
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือ พร้อมคําแนะนําในการทําวิจยั ในครังนี
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุ ณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูท้ ีช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุ ณาให้ความร่ วมมือ และเป็ นประโยชน์ในการ
ทําวิจยั ครังนี
กกกกกกกก สุดท้ายผูว้ ิจยั ใคร่ กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ทีให้ความรัก ความ
ห่วงใย เป็ นกําลังใจและสนับสนุน ส่งเสริ มในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทําให้ผวู้ ิจยั สามารถจัดทํา
วิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี คุณประโยชน์ทีได้รับจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ น
เครื องบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครู อาจารย์ ทีได้อบรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมี
คุณค่าตลอดมาจนสําเร็ จการศึกษา
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