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บทนํา
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากหลายๆประเทศ ไดใหความสนใจที่จะ
เดิ น ทางไปต า งประเทศเป น จํ า นวนมากด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ตกต า งกั น เช น เดิ น ทางเพื่ อ การ
ทองเที่ยว เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อหาประสบการณชีวิต หรือแมกระทั่ง
เพื่อหารายไดพิเศษในชวงปดภาคเรียน จึงสงผลทําใหเกิดโครงการตางๆ มากมายที่เปดโอกาส
ใหกับนักศึกษาที่มีความสนใจที่อยากจะเดินทางไปตางประเทศสามารถเดินทางไปทองเที่ยวและ
นอกจากนั้นยังสามารถหารายไดพิเศษในชวงปดภาคเรียนไปพรอมๆกัน ซึ่งสําหรับนักศึกษาใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มมาใหความสนใจกับโครงการดังกลาวดวยเชนกัน (จิตรลดา ปติมล, 2548)
โครงการ Work&Travel in USA เปนโครงการที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2512
โดย CIEE (Council on International Education Exchange) อยูภายใตการดูแลและควบคุมของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา มุงเนนการฝกอบรม (Training) และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural
Exchange) เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใชชีวิตในสังคมอเมริกันและเขาใจวัฒนธรรมในการทํางานกับ
ชาวอเมริกันและนานาชาติ สําหรับประเทศไทย โครงการเริ่มตนครั้งแรกเมื่อ ป พ.ศ. 2543 โดยมี
วัตถุประสงค ในเรื่องของการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมการทํางานในระบบอเมริกัน
จากประสบการณในชวงเวลาทํางานรวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณจริงในการ
ดําเนินชีวิตนอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ประสบการณจริงระหวางที่พํานักและทองเที่ยว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน เรียนรูการปรับตัวในการอยูรวมกันในสังคมกับผูอื่น ทั้งที่มีสัญชาติ
เดียวกันและสัญชาติอื่น เรียนรูที่จะมีความรับผิดชอบตอตนเอง เรียนรูการแกปญหาและเรียนรูที่จะ
พัฒนาตนเองและสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในชวงปดภาคเรียน สุดทาย
คือใหนักศึกษามีโอกาสฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในสภาพแวดลอมจริงทั้งในสถานที่ทํางานและ
ระหวางการเดินทางทัศนศึกษาโดยโครงการนี้ไมใชการจัดหางานในตลาดแรงงาน ผูที่สมัครเขา
รวมโครงการจะตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท อายุ 18-28 ป และตอง
ผานการคัดเลือก เมื่อผานการคัดเลือกแลวทางโครงการจะดําเนินการขอวีซาประเภทนักเรียน
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แลกเปลี่ยน (J-1 Visa) เพื่อผูสมัครสามารถเขารวมโครงการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งตาม
กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหนักศึกษาผูที่เขารวมโครงการ ทํางานอยางถูกตองตาม
กฎหมายในสาขาตางๆ โดยมีระยะเวลาตั้งแต 2-4 เดือน ขึ้นอยูกับชวงเวลาปดภาคเรียน และ
ชวงเวลาเปด-ปดของสถานที่ทํางานนั้นๆ หลังจากนั้นนักศึกษายังสามารถเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอีก 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการทํางาน (บริษัท โอเวอรซีส เอ็ด กรุป จํากัด,
2550: ออนไลน) ชวงเวลาที่นักศึกษาเขารวม โครงการ Work&Travel in USA มี 2 ชวงเวลาคือ
ชวงเดือนมีนาคมเปนตนไป สําหรับนักศึกษาที่ปดภาคเรียนระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ภาค
ปกติ) และชวงเดือนพฤษภาคมเปนตนไปสําหรับนักศึกษาที่ปดภาคเรียนระหวางเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม (ภาคนานาชาติ) โดยบริษัทและองคกรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงาน
ในการคัดสรรสถานที่ทํางานที่มีมาตรฐานตามที่กําหนดไว
สํา หรั บลั ก ษณะงานนั้ น เปน งานที่ ไ มต องใชทัก ษะเฉพาะในการทํา งาน (Nonskilled Work) ซึ่งสวนใหญจะเปนงานที่เปดตามฤดูกาล (Seasonal Job) เชน งานสวนสนุกและ
สถานที่พักผอนรีสอรท โรงแรม งานในอุทยานแหงชาติ (National Park) และงานในรานสะดวกซื้อ
รานอาหารจานดวน เปนตน คาใชจายตอผูเขารวมโครงการ 1ทาน ประมาณ 80,000 บาท ถึง
120,000 บาท แลวแตเอเจนซี่ (ธัญญาภรณ จันทรเวช, 2549)
ในประเทศไทย โครงการเริ่มตนครั้งแรกเมื่อ ป พ.ศ.2543 มีผูรวมโครงการในป
แรกเพียง 16 ทานและในปถัดๆไปมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งทราบจากการแนะนําของผูที่
เขารวมโครงการกลับมา หรือจากการโฆษณา และจากสถิติผูเขารวมโครงการในป พ.ศ.2548 มี
นักศึกษาเขารวมโครงการมากกวา 10,000 คน (ธัญญาภรณ จันทรเวช, 2549) สําหรับป พ.ศ.2549
เปนตนมา แนวโนมสําหรับนักศึกษาที่จะมาเขารวมโครงการมีมากขึ้น เนื่องจากทางโครงการ
อนุญาตใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทาย สามารถเขารวมโครงการได (บริษัท โอเวอรซีส
เอ็ด กรุป จํากัด, 2550: ออนไลน) สําหรับในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลป พ.ศ. 2551 พบวา
มีเอเจนซี่ ทั้งหมด14 แหง คือ Oversea, Acadex, Acme, Globaleducationx, Istc, Yesthailand,
Learnmoreinter, Jobsamerica, Pstcenter, Thaiinterexchange, Yesc, Igointer, Ie-cs และ Ien-edu มี
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จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการ 800

คน โดยส ว นใหญ จ ะเป น นั ก ศึ ก ษาจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ลลิษา นาราศิริฤกษ, 2551: สัมภาษณ)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจวาสิ่งใดคือ ปจจัยที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจน
ซี่โครงการ Work&Travel in USA และตองการจะทราบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอเอเจน
ซี่โครงการอยางไร เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเอเจนซี่สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูใชบริการมากที่สุด
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือก
เอเจนซี่โครงการ Work&Travel in USA
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือก
เอเจนซี่โครงการ Work&Travel in USA
2. สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อใหเอเจนซี่โครงการ Work&Travel in USA ใชเปน
แนวทางในการวางแผนการตลาดและเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่จะเขารวมโครงการ
นิยามศัพท
ปจจัย ส วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ผลิตภัณ ฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
เอเจนซี่ หมายถึง หนวยงานเอกชนที่ทําหนาที่เปนตัวแทนในการประสานงาน
ระหวางนิสิตนักศึกษาผูเขารวมโครงการ กับองคกรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา

4
โครงการเวิ ร ค แอนด ท ราเวลประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หมายถึ ง โครงการที่ ใ ห
นักศึกษาไดมีโอกาสไปทํางานและทองเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลา 2-4 เดือน
ในชวงเวลาที่นักศึกษาปดภาคเรียน
ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษาที่เคยเขารวมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศ
สหรัฐอเมริกา

