บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
แนวคิดและทฤษฎี
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อผู ใ ช บ ริ ก ารในการเลื อ กเอเจนซี่ โ ครงการ
Work&Travel in USA โดยมีทฤษฎีที่ใชในการศึกษาไดแก
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการของ Philip Kotler (อดุลย จาตุรงคกุล, 2546)
ไดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาดซึ่งประกอบไปดวยการเลือกตลาดเปาหมายและการจัดทํา
สวนประสมทางการตลาดตองมีเพิ่มจาก 4Ps เปน 7Ps
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ สิ่งที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ 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 เขาจะตัดสินใจซื้อ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถานที่ และ กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลทาง
การตลาดระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ (Non-personal Selling)
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5. บุคลากร (People) หมายถึงบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใหบริการตั้งแต
เริ่มตนจนการใหบริการสิ้นสุดซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกคา และลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการดวย (Other
Customers) นอกจากนี้ในธุรกิจบริการนั้นจําเปนตองมีการสรรหา การคัดเลือกการฝกอบรม และ
การจูงใจพนักงาน
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงในการบริการนั้นตองมีการแสดงให
เห็ น คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ค า ของบริ ก ารโดยผ า นสิ่ ง ที่ ม องเห็ น ได เช น ความสะอาด ความรวดเร็ ว
คุณประโยชนอื่นๆ
7. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนวิธีดําเนินงานขององคกรเพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา

แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546: 196-199)
ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ โดยไดอธิบายเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) ไววาเปน
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)
ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้
1.สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย (Inside stimulus)
และสิ่งกระตุนภายนอก (Outside stimulus) โดยนักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน
ภายนอกใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ เพราะถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่ง
กระตุนภายนอกประกอบดวยสองสวนคือ
1.1) สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของ
กับสวนประสมทาการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย
• สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
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• สิ่งกระตุนดานราคา (Price)
• สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย (Place)
• การสงเสริมการตลาด (Promotion)
1.2) สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus)
1. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อ เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบดวย
2.1) ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristic)
2.2) การตอบสนองผูซื้อ (Buyer decision process)
2. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s
purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice)
3.2) การเลือกตราสินคา (Brand choice)
3.3) การเลือกผูขาย (Dealer choice)
3.4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase choice)
3.5) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิตรลดา ปติมล (2548) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ
Work and Travel Program in USA กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร โดยศึกษา
จากการเก็บ แบบสอบถามจากนั ก ศึก ษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม
จํานวน 160 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ58.8 มีผลการศึกษาเฉลี่ยอยูระหวาง2.51-3.00 มีรายไดครอบครัวตอเดือนอยูที่
10,001-30,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ26.9 สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการมาก
ที่สุดคืออิทธิพลจากครอบครัวและคนรอบขาง ปจจัยที่มีผลรองลงมา คืออิทธิพลจากฐานะทาง
ครอบครัว,อิทธิพลจากความนาเชื่อถือของบริษัทเอเจนซี่โครงการและอิทธิพลจากคาตอบแทนจาก
การทํางานระหวางเขารวมโครงการ ทั้งสามปจจัยมีระดับอิทธิพลมาก และสําหรับปจจัยที่มีอิทธิพล
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ในระดับปานกลางคืออิทธิพลจากการปรับตัวในสังคมและอิทธิพลจากการเรียน กลุมตัวอยางรอย
ละ 95.6 จากจํานวนทั้งหมด 160 ตัวอยาง รูจักโครงการ Work and Travel Program in USA
ทัศนคติที่มีตอโครงการ กลุมตัวอยางคาดวาจะไดรับประโยชนในหลายๆดานจากโครงการ ไดแก
พัฒนาทักษะดานภาษา เปนแนวทางในการศึกษาตอตางประเทศ เปนการหารายไดพิเศษทางหนึ่ง
เปดโอกาสไดเดินทางทองเที่ยวและไดเรียนรูความเปนอยูของสังคมอเมริกัน
ชนิดา สมวานิช (2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญี่ปุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากผูเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญี่ปุนในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 แหง แหงละ 35 ราย รวมเปนจํานวน 160 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ70.95 ปจจัยดาน
บุคคลเปนปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคมากที่สุด ปจจัยรองลงมาตามลําดับคือปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
และปจจัยดานราคา ซึ่งปจจัยทั้ง6ปจจัยมีผลตอการเลือกใชบริการในระดับสําคัญมาก สวนปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลในระดับสําคัญปานกลาง ซึ่งปจจัยดานบุคคลที่เปนปจจัยที่มีผลตอ
ผูบริโภคมากที่สุดนั้น มีปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความสามารถในการสอนใหเขาใจไดดี มีผลมาก
ที่สุด สําหรับพฤติกรรมการใชบริการสถาบันสอนภาษาญี่ปุน พบวาสวนใหญเลือกเรียนภาษาญี่ปุน
เพราะเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาญี่ปุน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจใน
การเรียนภาษาญี่ปุน ณ สถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่กําลังเรียนอยูในปจจุบันและผูที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบันสอนภาษาญี่ปุนคือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง
พัชรา เริกเขียว (2550) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะ
แนวการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ
WORK

AND

TRAVEL

USA.

โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่สนใจหรือเคยเขารวมโครงการ จํานวน 323 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูชั้นปที่ 4 และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 40,000
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บาท โดยเหตุผลจูงใจที่เขารวมโครงการคือการไดฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และผูที่มีสวนรวมใน
การตั ด สิ น ใจคื อ ตั ว ท า นเอง ส ว นป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ผู ต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยสวนผสมการตลาดบริการทุกดานในระดับมาก(คาเฉลี่ย3.77) โดยเรียงลําดับได
ดังนี้ ดานบริการ(คาเฉลี่ย3.91) ดานบุคลากรผูใหบริการ(คาเฉลี่ย3.89) ดานกระบวนการใหบริการ
(คาเฉลี่ย3.83) ดานลักษณะทางกายภาพ(คาเฉลี่ย3.75) ดานราคา(คาเฉลี่ย3.74) ดานชองทางการจัด
จําหนาย(คาเฉลี่ย3.74) ดานการสงเสริมการตลาด(คาเฉลี่ย3.52) โดยปจจัยยอยในแตละดานที่มี
ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด ในด า นบริ ก ารคื อ ในได รั บ
ประสบการณทํางานในตางประเทศ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ดานราคาคือ
ไดรับคาตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับคาใชจายที่จายไป ดานการจัดจําหนายคือ มีศูนยบริการตาม
จังหวัดตางๆ ดานการสงเสริมการตลาดคือ ใหสวนลดคาบริการ เชน คาจัดสอบ ดานบุคลากรคือ
บุคลากรมีความกระตือรือรน สุภาพออนโยน ใสใจลูกคา และดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพคือ ความ
สะอาดเรียบรอยของสถานที่ ในขณะที่ดานกระบวนการใหบริการ คือรวดเร็วและสะดวกในการใช
บริการ

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ชั้นปการศึกษา รายไดของครอบครัวตอเดือน พฤติกรรมดาน

เหตุผลในการเขารวมโครงการ และผูที่มีสวนรวมตัดสินใจในการเขารวมโครงการ ที่แตกตางกัน
ไมมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทแนะแนวการการศึกษาและฝกงานในตางประเทศ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา โครงการ WORK AND TRAVEL USA ในดานบริการ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ
ศุ ภ กร พรหมวิ จิ ต ร (2549)

ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเข า ร ว มโครงการ

Work&Travel in USA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เคยเขารวมโครงการ จํานวน 50

ราย โดยวิธีสุมโดยบังเอิญ ใช

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย พบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผลิตภัณฑ คือใน
เรื่องเอเจนซี่มีงานใหนักศึกษาเลือกเพียงพอ รองลงมาคือปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย คือใน
เรื่องมีการโฆษณาทางอินเตอรเนท จัดอยูในระดับเปนปจจัยที่มีผลมาก และปจจัยทางดานชอง
ทางการจัดจําหนาย คือในเรื่องที่เอเจนซี่มีสาขาในจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู เปนปจจัยที่อยูใน
ระดับที่มีผลมากเชนกัน สวนปจจัยที่มีผลปานกลางคือ ปจจัยทางดานราคา ในเรื่องเอเจนซี่มีคา
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โครงการที่มีราคาถูกกวาเอเจนซี่อื่น กลุมตัวอยางเขารวมโครงการกับเอเจนซี่ ISTC มากที่สุด รอย
ละ48 รองลงมาคือเอเจนซี่Oversea รอยละ32 และเอเจนซี่GlobalX รอยละ14 ตามลําดับ รัฐใน
สหรัฐอเมริกาที่ผูรวมโครงการไปมากที่สุด คือรัฐFlorida รอยละ34 สําหรับผูรวมโครงการที่รวม
โครงการแลวพบปญหาในการดําเนินชีวิตมีรอยละ58 เอเจนซี่ทําการชวยเหลือผานทางการพูดคุย
ดวยโทรศัพท รองลงมาคือเอเจนซี่สงตัวแทนมาชวยเหลือ

