
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี

การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีโครงการ 

Work&Travel in USA โดยมีทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาไดแก 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการของ Philip Kotler  (อดุลย จาตุรงคกุล, 2546) 

           ไดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวยการเลือกตลาดเปาหมายและการจัดทํา

สวนประสมทางการตลาดตองมีเพิ่มจาก 4Ps เปน 7Ps 

          1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตองการของ

ลูกคาใหพึงพอใจ ส่ิงท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย

สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มี

มูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหขายผลิตภัณฑได 

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ

ผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Cost) ของ

ผลิตภัณฑนั้น ถามูลคาสูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซ้ือ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย 

สถานท่ี และ กิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา 

ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลทาง

การตลาดระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใช 

พนักงานทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ (Non-personal Selling) 
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5. บุคลากร (People) หมายถึงบุคคลท้ังหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใหบริการตั้งแต

เร่ิมตนจนการใหบริการส้ินสุดซ่ึงรวมถึงพนักงาน ลูกคา และลูกคาคนอ่ืนท่ีมาใชบริการดวย (Other 

Customers) นอกจากนี้ในธุรกิจบริการนั้นจําเปนตองมีการสรรหา การคัดเลือกการฝกอบรม และ

การจูงใจพนักงาน 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงในการบริการนั้นตองมีการแสดงให

เห็นคุณภาพหรือคุณคาของบริการโดยผานส่ิงท่ีมองเห็นได เชน ความสะอาด ความรวดเร็ว 

คุณประโยชนอ่ืนๆ 

7. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนวิธีดําเนินงานขององคกรเพื่อสนองตอบความ

ตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา 

           

แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546: 196-199)  

 ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ โดยไดอธิบายเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) ไววาเปน

การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) 

ที่ทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึง

เปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพล

จากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ

ของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 

1.ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) 
และส่ิงกระตุนภายนอก (Outside stimulus) โดยนักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุน
ภายนอกใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ เพราะถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ส่ิง
กระตุนภายนอกประกอบดวยสองสวนคือ 

1.1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของ
กับสวนประสมทาการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย 

• ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 
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• ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) 

• ส่ิงกระตุนดานการจัดจําหนาย (Place) 

• การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1.2) ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) 

1. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือ  ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ ประกอบดวย 

2.1) ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristic) 
2.2) การตอบสนองผูซ้ือ (Buyer decision process) 

2. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s 
purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

3.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) 
3.2) การเลือกตราสินคา (Brand choice) 
3.3) การเลือกผูขาย (Dealer choice) 
3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase choice) 
3.5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  จิตรลดา  ปติมล (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ 

Work and Travel Program in USA  กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร โดยศึกษา

จากการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 160 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิงรอยละ58.8 มีผลการศึกษาเฉล่ียอยูระหวาง2.51-3.00 มีรายไดครอบครัวตอเดือนอยูท่ี 

10,001-30,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ26.9 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการมาก

ท่ีสุดคืออิทธิพลจากครอบครัวและคนรอบขาง ปจจัยท่ีมีผลรองลงมา คืออิทธิพลจากฐานะทาง

ครอบครัว,อิทธิพลจากความนาเช่ือถือของบริษัทเอเจนซ่ีโครงการและอิทธิพลจากคาตอบแทนจาก

การทํางานระหวางเขารวมโครงการ ท้ังสามปจจัยมีระดับอิทธิพลมาก และสําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพล



 

8 

ในระดับปานกลางคืออิทธิพลจากการปรับตัวในสังคมและอิทธิพลจากการเรียน  กลุมตัวอยางรอย

ละ 95.6 จากจํานวนท้ังหมด 160 ตัวอยาง รูจักโครงการ Work and Travel Program in USA  

ทัศนคติท่ีมีตอโครงการ กลุมตัวอยางคาดวาจะไดรับประโยชนในหลายๆดานจากโครงการ ไดแก 

พัฒนาทักษะดานภาษา เปนแนวทางในการศึกษาตอตางประเทศ เปนการหารายไดพิเศษทางหน่ึง 

เปดโอกาสไดเดินทางทองเท่ียวและไดเรียนรูความเปนอยูของสังคมอเมริกัน 

  ชนิดา สมวานิช (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ

ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากผูเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุนในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 แหง แหงละ 35 ราย รวมเปนจํานวน 160 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ70.95 ปจจัยดาน

บุคคลเปนปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคมากท่ีสุด ปจจัยรองลงมาตามลําดับคือปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

และปจจัยดานราคา ซ่ึงปจจัยท้ัง6ปจจัยมีผลตอการเลือกใชบริการในระดับสําคัญมาก สวนปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดมีผลในระดับสําคัญปานกลาง ซ่ึงปจจัยดานบุคคลท่ีเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

ผูบริโภคมากท่ีสุดนั้น มีปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความสามารถในการสอนใหเขาใจไดดี มีผลมาก

ท่ีสุด  สําหรับพฤติกรรมการใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุน พบวาสวนใหญเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน

เพราะเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาญ่ีปุน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจใน

การเรียนภาษาญ่ีปุน ณ สถาบันสอนภาษาญ่ีปุนท่ีกําลังเรียนอยูในปจจุบันและผูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบันสอนภาษาญ่ีปุนคือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง 

  พัชรา  เริกเขียว (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะ

แนวการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ 

WORK AND TRAVEL USA.  โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีสนใจหรือเคยเขารวมโครงการ จํานวน 323 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง  ศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 และมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 40,000 
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บาท  โดยเหตุผลจูงใจท่ีเขารวมโครงการคือการไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และผูท่ีมีสวนรวมใน

การตัดสินใจคือ ตัวทานเอง  สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยสวนผสมการตลาดบริการทุกดานในระดับมาก(คาเฉล่ีย3.77) โดยเรียงลําดับได

ดังนี้ ดานบริการ(คาเฉล่ีย3.91) ดานบุคลากรผูใหบริการ(คาเฉล่ีย3.89) ดานกระบวนการใหบริการ

(คาเฉล่ีย3.83) ดานลักษณะทางกายภาพ(คาเฉล่ีย3.75) ดานราคา(คาเฉล่ีย3.74) ดานชองทางการจัด

จําหนาย(คาเฉล่ีย3.74) ดานการสงเสริมการตลาด(คาเฉล่ีย3.52) โดยปจจัยยอยในแตละดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดและผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานบริการคือ ในไดรับ

ประสบการณทํางานในตางประเทศ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ดานราคาคือ 

ไดรับคาตอบแทนท่ีดีเม่ือเทียบกับคาใชจายท่ีจายไป ดานการจัดจําหนายคือ มีศูนยบริการตาม

จังหวัดตางๆ ดานการสงเสริมการตลาดคือ ใหสวนลดคาบริการ เชน คาจัดสอบ ดานบุคลากรคือ 

บุคลากรมีความกระตือรือรน สุภาพออนโยน ใสใจลูกคา และดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพคือ ความ

สะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ในขณะท่ีดานกระบวนการใหบริการ คือรวดเร็วและสะดวกในการใช

บริการ  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ช้ันปการศึกษา รายไดของครอบครัวตอเดือน พฤติกรรมดาน

เหตุผลในการเขารวมโครงการ และผูท่ีมีสวนรวมตัดสินใจในการเขารวมโครงการ  ท่ีแตกตางกัน

ไมมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะแนวการการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ WORK AND TRAVEL USA ในดานบริการ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 

 ศุภกร พรหมวิจิตร (2549) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ 

Work&Travel in USA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเคยเขารวมโครงการ จํานวน 50  ราย โดยวิธีสุมโดยบังเอิญ ใช

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย พบวาปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือผลิตภัณฑ คือใน

เร่ืองเอเจนซ่ีมีงานใหนักศึกษาเลือกเพียงพอ รองลงมาคือปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย คือใน

เร่ืองมีการโฆษณาทางอินเตอรเนท จัดอยูในระดับเปนปจจัยท่ีมีผลมาก และปจจัยทางดานชอง

ทางการจัดจําหนาย คือในเร่ืองท่ีเอเจนซ่ีมีสาขาในจังหวัดท่ีนักศึกษาอาศัยอยู เปนปจจัยท่ีอยูใน

ระดับท่ีมีผลมากเชนกัน สวนปจจัยท่ีมีผลปานกลางคือ ปจจัยทางดานราคา ในเร่ืองเอเจนซ่ีมีคา
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โครงการท่ีมีราคาถูกกวาเอเจนซ่ีอ่ืน กลุมตัวอยางเขารวมโครงการกับเอเจนซ่ี ISTC มากท่ีสุด รอย

ละ48 รองลงมาคือเอเจนซ่ีOversea รอยละ32  และเอเจนซ่ีGlobalX รอยละ14 ตามลําดับ  รัฐใน

สหรัฐอเมริกาท่ีผูรวมโครงการไปมากท่ีสุด คือรัฐFlorida รอยละ34 สําหรับผูรวมโครงการที่รวม

โครงการแลวพบปญหาในการดําเนินชีวิตมีรอยละ58 เอเจนซ่ีทําการชวยเหลือผานทางการพูดคุย

ดวยโทรศัพท รองลงมาคือเอเจนซ่ีสงตัวแทนมาชวยเหลือ 

 

 

 


