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บทคัดยอ

โปรแกรม Work and Travel เปนที่รูจักกันดีวาเปนโครงการที่นํานักศึกษาไปทํางานตางประเทศในชวงปด
ภาคเรียนฤดูรอน โดยมีบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการการรับรูถึงคุณคาของโปรแกรมเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู
ความยัง่ ยืนของโปรแกรม การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มีจดุ มุง หมายหลักทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของประเทศ
ที่เดินทางไปประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ รวมทั้งคาใชจายทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน ซึ่งในที่นี้
จะเรียกวาคาเสียเวลาซึ่งรวมถึงเวลา ความทุมเท และความเสี่ยง กับการรับรูถึงคุณคาและแรงจูงใจที่จะเดินทาง
ไปกับโปรแกรมฯ โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถามจากนักศึกษาไทยชั้นปที่ 4 จํานวน 351 คนในมหาวิทยาลัย
แหงหนึง่ ผลการศึกษาพบวาภาพลักษณของประเทศในดานความเชือ่ และประโยชนทไี่ ดรบั จากการเขารวมโครงการ
สงผลกระทบทั้งตอการรับรูคุณคาของโปรแกรมฯ และแรงจูงใจที่จะเดินทางไปกับโปรแกรมฯ ในขณะที่คาเสียเวลา
สงผลกระทบตอการรับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรมฯ และภาพลักษณของประเทศในดานความรูส กึ และคาใชจา ยทัง้ ทีเ่ ปน
ตัวเงินและคาเสียเวลาสงผลกระทบตอแรงจูงใจที่จะเดินทางไปกับโปรแกรมฯ
คําสําคัญ: การรับรูคุณคา ภาพลักษณของประเทศปลายทาง แรงจูงใจในการเดินทาง การรับรูประโยชนที่ไดรับ
การรับรูเกี่ยวกับคาใชจาย

Abstract

Work and Travel is known as a program that brings students to work abroad during summer
session. As the program is operated by the private firms, students' perception and reaction on the
program are important in term of the prediction on the sustainability of the business. This research
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aims to study the relationships between destination image, perceived benefits and perceived
monetary and non-monetary cost,which are time, effort, and possible risk, on perceived value
and travel motivation. Questionnaire suvery was designed where 351 sets of data were collected
from the Thai,forth-year students of a University. The results indicated that destination beliefs and
perceived benefits affected both perceived value on the program and travel motivation while
non-monetary costs affected perceived value on the program and affective destination image and
monetary costs affected travel motivation to join with the program.
Key words: Perceived Value, Destination Image, Travel Motivation, Perceived Benefits, Perceived Cost

บทนํา

โปรแกรม Work and Travel เปนที่รูจักกัน
ดีในกลุมนักศึกษาและผูปกครองวาเปนโครงการที่นํา
นักศึกษาไปทํางานตางประเทศในชวงระยะเวลาสั้นๆ
ประมาณสองถึงสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ในชวงปด
ภาคเรียนฤดูรอนโปรแกรม Work and Travel เปน
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทโดย
มี บ ริ ษั ท เอกชนเป น ตั ว แทนประสานงานทํ า หน า ที่
ติดตอกับบริษัทหางรานในตางประเทศเพื่อหางานให
กับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ รวมทั้งอํานวยความ
สะดวก ในการเตรียมเอกสาร ทําวีซา จองตั๋วเครื่องบิน
ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยไมมสี ว นรวมในการจัดโปรแกรม
บริหารจัดการหรือติดตอประสานงานแตอยางใด สวน
ใหญกไ็ มไดปด กัน้ โดยอนุญาตใหนกั ศึกษาทีส่ นใจติดตอ
กับบริษัทเอกชนผูดําเนินงานโดยตรง วัตถุประสงค
หลักของโปรแกรมคือใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใน
ชวงปดภาคเรียนฤดูรอนใหเปนประโยชนดวยการนํา
นักศึกษาไปทํางานในตางประเทศเพื่อฝกทักษะทาง
ดานภาษา ดานการทํางาน และการปรับตัวใหเขา
กับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางรวมทั้งยังเปนการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเดินทางทองเที่ยวในตาง
ประเทศดวยตัวเองนักศึกษาสวนใหญมกั จะเดินทางไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาแตกม็ ปี ระเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป
ออสเตรเลียและบางประเทศในทวีปอเมริกาที่รองรับ
โปรแกรมนีเ้ ชนกัน สําหรับโครงการ Work and Travel
ทีเ่ ดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา จะอยูใ นการควบคุม
ดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of
State) โดยมีบริษัทเอกชนตัวแทนในการดําเนินการ
(U.S. Department of State, 2015: WWW.J1visa.

gov)
งานที่นักศึกษาจะไดทําสวนใหญไมใชเปนงานที่ใช
ทักษะและหรือความรูในระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษา
กําลังเรียนอยูแ ตมกั เปนงานดานบริการเชนงานในสวน
สนุกงานตามรีสอรทโรงแรมรานอาหารโดยทําหนาที่
ควบคุมเครื่องเลนตางๆ เสิรฟอาหารหรือขายของตาม
บูธตางๆ ภายในสวนสนุก หรือเปนพนักงานขายของ
พนักงานรานอาหารฟาสตฟูดเชนแมคโดนัลดเคเอฟซี
ฯลฯ หรืออาจทํางานในโรงงานขับรถรับจางฯลฯ ทั้งนี้
ขึ้ น อยู  กั บ งานที่ มี อ ยู  แ ละความสามารถส ว นตั ว ของ
นักศึกษานักศึกษาอาจมีโอกาสเลือกงานตามตําแหนง
งานทีว่ า งในขณะนัน้ แตการตอบรับเขาทํางานเปนสิทธิ
ขาดของนายจาง (www.ciee.org) นักศึกษาจะไดคา
จางตามงานทีท่ าํ ประมาณ 60 ถึง 80 เปอรเซ็นตของคา
จางปกติสาํ หรับคนในพืน้ ทีซ่ งึ่ สวนใหญกจ็ ะไดประมาณ
6 ถึง 10 ดอลลารสหรัฐตอชั่วโมงทั้งนี้อาจจะมีคาลวง
เวลาคาทิปคาคอมมิชชัน่ หรืออืน่ ๆ แลวแตลกั ษณะงาน
และนโยบายของนายจางแตนกั ศึกษาจะตองมีคา ใชจา ย
ในเรือ่ งของคาทีพ่ กั คาอาหาร คาเดินทางและคาใชจา ย
สวนตัวอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจะตองรับผิดชอบเองทั้งหมด
สวนใหญฝายนายจางจะเปนผูจัดหาที่พักซึ่งอาจจะ
เปนอพารตเมนตหองเชาโฮมสเตยหรือหอพักอาจให
นักศึกษาอยูส ว นตัว หรืออยูร วมกับพนักงานคนอืน่ ก็ได
ขึ้นอยูกับนายจางแตละรายโดยนักศึกษาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดวยตัวเองนอกจากนั้นนักศึกษา
ยังตองจายคาดําเนินการในการประสานงาน ทําวีซา
ตั๋วเครื่องบิน ประกันภัย และคาดําเนินการอื่น ๆ ให
กับบริษทั เอกชนซึง่ เปนผูจ ดั โครงการตัง้ แตกอ นเดินทาง
เปนเงินประมาณ 100,000 บาท หรือมากกวานั้นแลว
แตกรณีรวมทัง้ ยังตองมีเงินสํารองติดตัวไปจํานวนหนึง่
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เพื่อเปนคาใชจายในชวงสองสัปดาหถึงหนึ่งเดือนแรก
ที่ยังไมมีรายไดจากการทํางานอยางนอยก็ตองนําไป
เปนหลักหมื่นบาทจึงจะเพียงพอที่จะอยูรอดในสังคม
ตางประเทศ สวนวีซาที่นักศึกษาไดรับก็จะเปนวีซาที่
อนุญาตใหนักศึกษาสามารถทํางานไดถูกตองตามกฏ
หมาย แตก็ตองเสียภาษีตามขอกําหนดของแตละรัฐ
หรือแตละประเทศตามรายไดที่ไดรับจริง
นอกจากคาใชจายในการดําเนินการและคาใช
จายสวนตัวแลวนักศึกษาก็จะตองปรับตัวเขากับงานที่
ทําแมวา นักศึกษาจะมีโอกาสเลือกงานในเบือ้ งตนแตใน
ทีส่ ดุ นายจางก็จะเปนผูเ ลือกวาจะรับนักศึกษาคนใดเขา
ทํางานในตําแหนงใดนักศึกษาบางคนทีม่ ปี ระสบการณ
เคยเขารวมโครงการมาแลว หรือนักศึกษาที่หาขอมูล
มาดีอาจหางานลวงเวลาเปนงานที่สองเพื่อที่จะไดราย
ไดมากขึน้ ซึง่ ก็เปนสิง่ ทีท่ าํ ไดแตนกั ศึกษาก็ตอ งแลกกับ
เวลาสวนตัวที่เสียไป จนไมมีเวลาที่จะพบปะสังสรรค
เดินทางทองเทีย่ วหรือเขารวมกิจกรรมอืน่ ๆ สําหรับงาน
ทีท่ าํ อาจไมมคี วามเสีย่ งมากนักเพราะสวนใหญเปนงาน
ในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะงานบริการ แตก็มีบาง
ที่นักศึกษายังไมไดงานเมื่อไปถึงตองรองานหรือตอง
รับงานที่ตนเองไมอยากทําซึ่งคาจางที่ไดแมจะสูงกวา
ในประเทศไทยแตอัตราคาจางที่ผูประกอบการจายให
นักศึกษาก็ยังตํ่ากวาอัตราที่จายใหคนในพื้นที่อยูดี
การเดินทางไปตางประเทศเปนสิ่งที่เด็กวัยรุน
หลายคนใฝฝน ซึง่ ก็ไมใชเฉพาะเด็กไทยเด็กตางชาติทงั้
จากยุโรปและอเมริกาก็อยากเดินทางทองเที่ยวศึกษา
วัฒนธรรมในตางประเทศเชนเดียวกัน การไดเดินทาง
ไปตางประเทศ แมวาจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ไมกี่วันไม
กีเ่ ดือนหรือไดไปใชชวี ติ เปนปในตางแดนก็นบั วาเปนสิง่
ที่มีคุณคาในชีวิตของนักศึกษาการเดินทางไปในสถาน
ที่ตางๆ ทําใหไดรับความรูความเขาใจและไดสัมผัส
ถึงความรูเทคโนโลยีการศึกษาสังคมรวมทั้งความเปน
มิตรวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตที่แตกตางรวมทั้ง
มีโอกาสไดไปเยือนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทําให
ทั้งผูเดินทางและบุคคลรอบขางเห็นคุณคาของการ
เดินทาง สําหรับคนรอบขางที่ไมไดเดินทางไปดวยก็
ใหคุณคากับคนที่มีประสบการณในการไดเดินทางไป
ใชชีวิตในตางประเทศเชนกัน การเดินทางจึงไมไดให
ประโยชนเพียงแคการพักผอนแตเปนการเรียนรูสังคม
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บานเมืองประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางซึ่งจะเปน
ประสบการณอันมีคาในชีวิตของบุคคลนั้น คุณคาของ
การเดินทางนอกจากจะมาจากประสบการณตรงทีไ่ ดไป
สัมผัส ซึมซับ และเรียนรูสถานที่ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกตางกันแลว ภาพลักษณของสถานทีท่ เี่ ดินทางไป
ก็มสี ว นชวยเสริมภาพลักษณของบุคคลทีเ่ ดินทางไปให
ดีขนึ้ อีกดวยภาพลักษณของสถานทีท่ เี่ ดินทางไป หรือที่
เรียกวา Destination imageเปนมุมมองที่คนทั่วไปมี
ตอประเทศปลายทางโดยมีความหมายใกลเคียงกับภาพ
ลักษณของประเทศ (Country Image) ซึง่ เกิดขึน้ ไดทงั้
ในหลายมิติ ทั้งความคิดความรูสึกและความเชื่อภาพ
ลักษณตามความเชื่อของประเทศตางๆที่รับรูกันทั่วไป
(Ayyildiz & Turna, 2013) เชน ดินแดนในฝน ดินแดน
แหงเทพนิยาย ดินแดนศิวิไลซ ดินแดนแหงเทคโนโลยี
ดินแดนแหงประวัติศาสตร ฯลฯ หากประเทศที่จะเดิน
ทางไปมีภาพลักษณที่ดี คนก็จะมองภาพลักษณของ
นักศึกษาที่เดินทางไปประเทศนั้นๆ ในทางที่ดีดวย
การเขารวมโปรแกรม Work and Travel จึง
เปนโอกาสของนักศึกษาที่จะไดไปหาประสบการณใน
ตางประเทศที่แตกตางจากการเดินทางทองเที่ยวตาม
ปกติ เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสที่จะฝกหัดทํางาน
จริงในองคกรตางๆ แมจะไมใชงานทีใ่ ชความรูใ นระดับ
อุดมศึกษาแตกเ็ ปนงานจริงทีน่ กั ศึกษาจะไดฝก การปรับ
ตัวใหเขากับงานและกับคนในบรรยากาศการทํางาน
จริง โดยการทํางานของนักศึกษาก็ไมเสียเปลาเพราะ
นักศึกษาจะไดเงินคาจางจากการทํางานดวยซึ่งอยาง
นอยก็เพียงพอตอการใชจาย การทองเที่ยว และยัง
อาจเพียงพอทีจ่ ะซือ้ ของกลับมาใชเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม
อีกดวยอยางไรก็ตามการเขารวมโปรแกรม Work and
Travel ไมไดมีเฉพาะขอดีเทานั้น แตยังมีขอเสียและ
ความเสี่ยงบางประการซึ่งนักศึกษาจะตองพบเจอจาก
การสัมภาษณนักศึกษาที่เคยเขารวมโครงการ สวน
ใหญพูดถึงขอเสียประการแรกคือคาใชจายซึ่งคอนขาง
แพงตามความเห็นของนักศึกษาในเบือ้ งตนจะคาดําเนิน
การตางๆซึง่ ตองจายเปนเงินกอนกอนการเดินทาง และ
ตองเตรียมคาใชจา ยในชวงแรกกอนไดรบั เงินเดือนดวย
เมื่อเดินทางไปถึงนักศึกษาก็มีคาใชจายในเรื่องคากิน
อยูตั้งแตคาที่พักคาอาหารคาเดินทางบางคนอาจโชค
ดีไดที่พักราคาถูก อยูใกลที่ทํางานแตบางคนก็ไดที่พัก

ไกลราคาแพง ตองเสียคาเดินทาง หรือตองไปอยูรวม
กับคนอืน่ ๆ นักศึกษาอาจรูส กึ ไมชอบใจ แตกไ็ มสามารถ
จะหลีกเลีย่ งไดนกั ศึกษาอาจจะอยากลดคาใชจา ยแตก็
ทําไดยากเนื่องจากนายจางเปนผูจัดหาที่พักนักศึกษา
เลือกเองไมได ความเสี่ยงประการตอไปอยูที่ลักษณะ
งานซึ่งอาจไมถูกใจนักศึกษาเทาที่ควร นอกจากนั้นก็
อาจเปนความเสี่ยงในเรื่องของการปรับตัวเรื่องภาษา
สังคม วัฒนธรรม และผูคน
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ภาพลั ก ษณ ข อง
ประเทศปลายทางมีอิทพลตอการตัดสินใจเดินทาง
และพฤติ ก รรมของคนเดิ น ทาง (เช น Ayyildiz &
Turna, 2013; Therkelsen, 2003) ประกอบกับผล
การสั ม ภาษณ นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยเข า ร ว มโครงการอาจ
กลาวไดวา การรับรูถึงคุณคาของโปรแกรมและแรง
จูงใจที่จะเดินทางไปกับโปรแกรม Work and Travelขึ้นอยูกับปจจัยหลักๆ สี่ประการคือภาพลักษณของ
สถานที่ที่เดินทางไปประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
โครงการ เชนรายไดโอกาสในการไดพฒ
ั นาทักษะภาษา
อังกฤษได การเรียนรูสังคม การฝกงาน รวมทั้งคาใช
จายทั้งที่เปนตัวเงิน และอื่น ๆ เชน เวลา ความทุมเท
ความเสี่ยง ฯลฯ การศึกษาครั้งนี้จะหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยหลักทั้งสี่ประการกับการรับรูถึงคุณคา
และแรงจูงใจที่จะเดินทางไปกับโปรแกรม Work and
Travel อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไมไดครอบคลุม
ถึงกระบวนการการตัดสินใจของนักศึกษาวาจะเขา
รวมโปรแกรมฯหรือไมเนื่องจากการเขารวมโปรแกรม
จะตองมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก เชน นักศึกษาตองมีพื้นฐาน
ความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได ตองไมติด
เรียนภาคฤดูรอน และตองสามารถรับผิดชอบคาใช
จายในเบือ้ งตนได ฯลฯ จึงจะสามารถเขารวมโปรแกรม
แมวาจะไมใชทุกคนที่สามารถจะเขารวมโปรแกรมได
แตนักศึกษาทุกคนก็สามารถมีมุมมองตอโปรแกรมฯ
ที่แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงตองการตอบ
คําถามการวิจัยที่วา “ภาพลักษณของประเทศปลาย
ทางประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโปรแกรม คาใช
จาย และความทุมเท ความเสี่ยง และเวลาที่ตองเสีย
ไปในการเขารวมโปรแกรมมีผลตอการรับรูคุณคาของ
โปรแกรมฯ และแรงจูงใจที่จะเดินทางไปกับโปรแกรม
Work and Travel อยางไร”

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาพลักษณของ
ประเทศปลายทาง ประโยชนที่ไดคาใชจายเวลา และ
ความทุม เททีต่ อ งใช ทีม่ ตี อ การรับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรม
Work and Travel
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาพลักษณของ
ประเทศปลายทาง ประโยชนที่ไดคาใชจายเวลา ความ
ทุมเทที่ตองใช และการรับรูคุณคาของโปรแกรมที่มี
ตอแรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม Work and
Travel
3.เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของภาพลักษณ
ของประเทศปลายทาง ประโยชนที่ไดคาใชจายเวลา
ความทุมเทที่ตองใช และการรับรูคุณคาของโปรแกรม
ที่มีตอแรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม Work
and Travel ระหวางนักศึกษาทีเ่ คยและไมเคยเขารวม
โปรแกรมWork and Travel

สมมติฐานของการวิจัย

สมมติฐานที่ 1: ภาพลักษณของประเทศปลายทาง ใน
ดานความคิด (a) ความรูสึก (b) และ
ความเชื่อ (c) ประโยชนที่ได(d) คาใช
จาย(e) มีผลกระทบเชิงบวก และเวลา
ความเสี่ยง และความทุมเทที่ตองใช
(f) มีผลกระทบเชิงลบ ตอการรับรูค ณ
ุ
คาของโปรแกรม Work and Travel
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณของประเทศปลายทาง ใน
ดานความคิด (a) ความรูสึก (b) และ
ความเชื่อ (c) ประโยชนที่ได(d) คาใช
จาย(e) มีผลกระทบเชิงบวก และเวลา
ความเสี่ยง และความทุมเทที่ตองใช
(f) มีผลกระทบเชิงลบ ตอแรงจูงใจใน
การเดินทางกับโปรแกรม Work and
Travel
สมมติฐานที่ 3: คุณคาของโปรแกรมมีผลกระทบตอ
แรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม
Work and Travel
สมมติฐานที่ 4: ภาพลักษณของประเทศปลายทาง
ในดานความคิด (a) ความรูสึก (b)
และความเชื่อ(c) ประโยชนที่ได(d)
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คาใชจาย(e) เวลา ความเสี่ยง และ
ความทุมเทที่ตองใช (f) มีผลกระทบ
ตอการรับรูคุณคาของโปรแกรม และ
แรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม
Work and Travelตางกันในกลุม
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยและไม เ คยเข า ร ว ม
โปรแกรม Work and Travel

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อศึกษาการ
รับรูของนักศึกษาที่มีตอโปรแกรม Work and Travel
โดยมุงเนนที่การรับรูถึงภาพลักษณของประเทศที่จะ
เดินทางไป ประโยชน คาใชจาย เวลา ความทุมเท และ
ความเสี่ยงเมื่อเขารวมโปรแกรม คุณคาของโปรแกรม
ทั้งในดานสังคม ประโยชนที่สามารถนําไปใช และ
คุณคาจากประสบการณที่ไดรับ รวมทั้งแรงจูงใจที่จะ
เขารวมเดินทางไปกับโปรแกรม Work and Travel
โดยออกแบบเปนการวิจยั เชิงสํารวจทีใ่ ชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร
เปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไดไมนอยกวา 100
เครดิต ทัง้ ทีเ่ คยและไมเคยเขารวมโปรแกรม Work and
Travelโดยมีกลุม เปาหมายจํานวนไมนอ ยกวา 350 คน

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การรับรูคุณคาของโปรแกรม Work and
Travel

มุ ม มองของลู ก ค า เรื่ อ งคุ ณ ค า ของตั ว สิ น ค า
เปนสิ่งที่นักการตลาดใหความสนใจมานานมีทฤษฎีที่
อธิบายการรับรูคุณคาของสิ่งตางๆ อยูหลายทฤษฎีแต
ในทางการตลาดทฤษฎีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ
ทฤษฎีของZeithamlในป 1988 และ Woodruffในป
1997 ซึ่งอธิบายวาการรับรูคุณคาเปนการตัดสินวา
อะไรจะมีนํ้าหนักมากกวาระหวางสิ่งที่จะไดกับสิ่งที่
ตองเสียไป โดยใชคําวาGet กับ Give หรือ Benefits
กับSacrifices ในชวงแรกจะมุงเนนที่คุณภาพของตัว
สินคาที่ไดและราคาที่จะตองจายในการที่จะไดครอบ
ครองสินคานัน้ หากประโยชนทจี่ ะไดมนี าํ้ หนักมากกวา
สิ่งที่ตองเสียเรียกไดวาสินคานั้นมีคุณคาสูง แตถาหาก
สิ่งที่ตองเสียมีมากกวาสิ่งที่จะไดเรียกไดวาสินคานั้น
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มีคุณคาตํ่า แนวคิดเรื่องของ Give กับ Get เปนที่
นิยมใชในการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองคุณคาในเชิงการ
ตลาดจนถึงปจจุบันแตมีการขยายความออกไปไมเนน
เฉพาะคุณภาพสินคาและราคาเทานัน้ แตยงั รวมถึงภาพ
ลักษณ โปรโมชั่น ความเสี่ยง ความพยายามของลูกคา
และอื่นๆ อีกมากมาย (เชน Bradley & Sparks 2012;
Gallarza & Saura 2006; Sweeney & Soutar 2001)
Shethและคณะ (1991) ไดแบงการรับรูคุณคาของ
สินคาออกเปน 5 มิตคิ อื คุณคาในเรือ่ งประโยชนใชสอย
(Functional value) คุณคาทางสังคม (Social value)
คุณคาทางอารมณและความรูสึก (Emotional value)
คุณคาตามการตอบสนองความสนใจ (Epistemic value) และคุณคาตามสถานการณแวดลอม (Conditional
value) คุณคาตามประโยชนใชสอย เปนคุณคาที่เกิด
ขึ้นเมื่อมีการนําสินคาไปใช ซึ่งลูกคามักจะประเมินวา
สินคาสามารถใชไดจริงแคไหน คุณภาพเปนอยางไร
ใชงานยากงายเพียงใด คุมคาหรือไม คุณคาทางสังคม
คือการที่สินคานั้นสามารถที่จะเพิ่มพูนคุณคาในตัวเอง
ทําใหผูใชไดการยอมรับในสังคมไดมากนอยเพียงใด
สําหรับคุณคาทางอารมณหมายถึงอารมณความรูสึก
ความภาคภูมใิ จความรูส กึ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ไดซอื้ หรือได
ใชสนิ คาสวนคุณคาตามการตอบสนองความสนใจ หรือ
คุณคาจากประสบการณ (Epistemic value) หมายถึง
ความรูส กึ แปลกใหม ประหลาดใจ มีความรู ความเขาใจ
และรูสึกดี เนื่องจากสินคานั้นสามารถกระตุนและ
ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของลูกคาที่มีตอสิ่ง
ตางๆ รอบตัว ทายสุดคุณคาตามสถานการณแวดลอม
(Conditional value) เปนคุณคาที่เกิดจากขอจํากัด
ของสถานการณ แ วดล อ มเช น สิ น ค า บางตั ว อาจมี
ประโยชน ใ นสถานการณ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สถานการณ
เฉพาะบางอยางโดยสินคานั้นอาจจะไมมีประโยชนใน
เวลาปกติเลยก็ไดนักวิจัยบางทานไดเพิ่มคุณคาทาง
เศรษฐศาสตรหรือความคุมคาตอราคา (Economic
Value) เปนอีกมิติหนึ่งของการรับรูคุณคาของสินคา
สําหรับการรับรูคุณคาของโปรแกรม Work
and Travelของนักศึกษาก็ไมแตกตางจากแนวคิด
การรับรูคุณคาสินคาของลูกคามากนัก โดยอาจนํา
เฉพาะบางดานทีเ่ กีย่ วของมาใชซงึ่ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด
เลือกศึกษาเฉพาะ คุณคาในดานการนําไปใช คุณคาทาง

สังคม และคุณคาจากประสบการณ ในสวนของคุณคา
ในดานการนําไปใชนั้น นักศึกษาที่ไดเขารวมโปรแกรม
จะไดพัฒนาทักษะทางดานภาษา การทํางานและการ
ปรับตัวซึ่งสามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวันทั้ง
ในปจจุบันและการทํางานในอนาคตอันใกล คุณคา
ทางดานสังคมเกิดจากการที่นักศึกษาไดไปใชชีวิตอยู
ในตางประเทศไมใชแคไปเที่ยวไมกี่วันแตเปนการไป
ใชชีวิตจริงๆ ทํางานจริงๆ ทําใหไดรับการยอมรับจาก
คนรอบขาง วาอยางนอยนักศึกษาก็มีความสามารถ
ที่จะไปใชชีวิตในตางแดนดวยตนเองมาแลว การเขา
รวมโปรแกรมจึงสามารถเพิ่มคุณคาทางดานสังคมให
กับนักศึกษาได ในสวนของคุณคาจากประสบการณ
(Epistemic value) นั้น การเรียนรูที่จะปรับตัวเขา
กับผูคน การทํางาน สังคม และวัฒนธรรม ตามลําพัง
ในสภาพแวดลอมใหมโดยไมมคี รอบครัวไปดวยถือเปน
พัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของนักศึกษาประสบการณตรง
ที่ไดจากการเขารวมโปรแกรมจึงสามารถตอบสนอง
ความอยากรูอยากเห็น อยากเรียนรูและอยากสัมผัส
สิ่งแปลกใหมดวยตนเองของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษา
จึงนาจะมองเห็นคุณคาทั้งสามดานของการเขารวม
โปรแกรมWork and Travel
สําหรับคุณคาทางเศรษฐศาสตรไมไดนาํ มารวม
ไวกับการศึกษาครั้งนี้เพราะนักศึกษาแตละคนมีราย
ไดและคาใชจายที่แตกตางกันรวมทั้งนักศึกษาบางคน
อาจใชเวลาวางทํางานลวงเวลา ทําใหมีรายไดมากกวา
คนอื่น หรือนักศึกษาบางคนอาจซื้อของกลับบานมาก
หนอย ทําใหรูสึกวารายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย การ
มองคุณคาทางเศรษฐศาสตรทแี่ ตกตางกันของนักศึกษา
แตละคนจึงอาจสงผลกระทบปจจัยที่เกี่ยวของตางกัน

แรงจูงใจในการเดินทาง

สําหรับแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลอยากจะเดินทาง
ไปยังที่ตางๆ นับวาเปนแรงผลักดันภายในที่เกิดขึ้น
จากทัศนคติและมุมมองที่มีตอการเดินทางและสถาน
ที่ที่จะเดินทางไป Beard และ Raghebไดศึกษาแรง
จูงใจภายในที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยวในป
1983 และไดจําแนกแรงจูงใจในการเดินทางออกเปน
4 ดานคือดานความคิดและสติปญญา (Intellectual)
ดานสังคม (Social) ดานการรับรูขีดความสามารถ

ของตัวเอง (Competency mastery) และ ดานการ
รับรูและหลีกเลี่ยงปจจัยภายนอกที่อาจสงผลกระทบ
(Stimulus-avoidance) ซึ่งตอมา Ryan และ Glendon (1998) ไดนําแนวคิดนี้มาพัฒนาเปนแบบวัดและ
จําแนกแรงจูงใจภายในของการเดินทางออกเปนสีอ่ งค
ประกอบหลัก คือแรงจูงใจทางสังคม (Social motivation) ความตองการการผอนคลาย (Relaxation motivation) ความตองการที่จะหลบเลี่ยงจากภาระตางๆ
ในชีวิต (Escape motivation) และความตองการการ
คนหาประสบการณใหมในชีวติ (Search motivation)
ตอมา Prebensenและคณะ ไดศึกษาความสัมพันธ
ของแรงจูงใจในการเดินทางกับการรับรูคุณคาของการ
เดินทางจากนักทองเที่ยวในป 2012 และสรุปวาแรง
จูงใจในการเดินทาง ควรจําแนกออกเปนเพียงสองดาน
เพื่อสนองตอบความตองการที่จะผอนคลายและความ
ตองการทีจ่ ะเรียนรูส งั คมและการเขาสังคมซึง่ แรงจูงใจ
ทีจ่ ะผอนคลายประกอบไปดวย ความรูส กึ มีความสุขกับ
สถานที่ที่สงบ ไมพลุกพลานมีอิสระเสรีสามารถหลีก
หนีออกจากความเครียด จากงานจากความจําเจและ
เรื่องนารําคาญในชีวิตประจําวันรูสึกถึงการที่ไดเติม
พลังทั้งทางดานอารมณและรางกายรวมทั้งไดใกลชิด
กับธรรมชาติในสวนของแรงจูงใจทางสังคมครอบคลุม
ถึงการมีสังคมใหมๆ และการเรียนรูที่จะปรับตัวเขา
กับสังคม ไดเขารวมกับกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย
ไดพบเห็นผูค นทีแ่ ตกตาง ไดศกึ ษาสังคมและวัฒนธรรม
ไดเลือกทําในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจเปนพิเศษ ไดใชศกั ยภาพ
ทางความคิดและเรียนรูสิ่งใหมๆในชีวิตการศึกษาครั้ง
นี้ไดยึดเอาแนวคิดของ Prebensen และคณะ (2012)
มาเปนกรอบแนวคิดในการวัดแรงจูงใจในการเดินทาง
Schofield และ Thompson (2007) Josiam และคณะ
(2004) และ Yoon และ Uysal (2005) ไดศึกษาเกี่ยว
กับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พบวาแรงจูงใจมาจาก
ทัศนคติและมุมมองในดานตางๆ ที่มีตอการเดินทาง
ทองเที่ยว และสงผลตอความพึงพอใจในการเดินทาง
ทองเที่ยว รวมทั้งการตัดสินใจที่จะเดินทาง ในทํานอง
เดียวกันการทีจ่ ะตัดสินใจเขารวมโปรแกรม Work and
Travel นักศึกษาก็จะตองมีแรงจูงใจภายในที่อยากจะ
เดินทางในระดับหนึ่ง ซึ่งแรงจูงใจนั้นก็มาจากทัศนคติ
และมุมมองตอปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับโปรแกรม
Work and Travel นั่นเอง
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ปจจัยที่สงผลตอการรับรูคุณคาและแรง
จูงใจในการเขารวมโปรแกรม Work and Travel

จากการทีอ่ ตุ สาหกรรมการทองเทีย่ วมีการเจริญ
เติบโตและไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมี
นักวิจัยหลายคนพยายามศึกษาถึงการรับรูคุณคาของ
การเดินทางทองเที่ยวและปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเดินทางของนักทองเทีย่ วเปนจํานวนมาก งาน
วิจัยที่ผานมาพบวาปจจัยที่ทําใหคนตัดสินใจเดินทาง
ทองเทีย่ วมีอยูห ลายประการปจจัยหลักทีท่ าํ ใหคนอยาก
เดินทางทองเที่ยวมักจะเปนเรื่องของภาพลักษณของ
สถานที่ที่จะไปซึ่งอาจจะใชคําวาDestinationimage
หรือหากพูดถึงประเทศที่จะไปก็อาจใชคําวา Country
image ก็ไดซึ่งภาพลักษณในอุตสาหกรรมการทอง
เที่ยวหรือการเดินทางก็เหมือนการเลือกซื้อสินคา มุม
มองทีม่ ตี อ ประเทศทีเ่ ลือกไปก็เหมือนกับมุมมองทีม่ ตี อ
สินคาที่กําลังจะซื้อ กลาวคือภาพลักษณของประเทศก็
เหมือนกับภาพลักษณของตราสินคานัน่ เองภาพลักษณ
ของประเทศที่จะเดินทางไปก็คือทัศนคติโดยรวมที่มี
ตอประเทศนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ขอมูลขาวสารความ
รูความเชื่อความประทับใจที่บุคคลคนหนึ่งจะมีใหกับ
ประเทศนัน้ การศึกษาภาพลักษณของประเทศสามารถ
จําแนกไดเปนสองสวนคือภาพลักษณทมี่ ตี อ สินคาทีม่ า
จากประเทศนั้น (Product Country Image) และ
ภาพลักษณของประเทศในเชิงการทองเทีย่ ว (Tourism
Destination Image) ซึ่งภาพลักษณทั้ง 2 มิติจะนํามา
สูก ารรับรูท มี่ ตี อ ภาพลักษณของทัง้ ประเทศตามแนวคิด
เรื่องCountry of Origin นั่นเอง
ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วของประเทศหรื อ
Tourism destination imageหมายถึงการรับรูตอ
ประเทศที่ จ ะเดิ น ทางไปทั้ ง ข อ มู ล ข า วสารความรู 
ความประทับใจอคติรวมทั้งจินตนาการทั้งตอสถานที่
ทองเที่ยว ผูคนหรือสถานการณบานเมือง (Ayyildiz
& Turna, 2013) จากการวิจัยพบวาปจจัยหลักที่มีผล
ตอภาพลักษณของประเทศคือผูคนสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี แหลงชอปปง แหลงทองเทีย่ วทัง้ ทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ (เชน Therkelsen, 2003; Baloglu,
2001; Pearce, 1982) ภาพลักษณของประเทศก็เหมือน
กับทัศนคติอนื่ ๆ ซึง่ บุคคลมักหยิบยกเอาขอมูลอันนอย
นิ ด เพี ย งบางส ว นมาเป น ตั ว กํ า หนดความคิ ด ข อ มู ล
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เหลานี้อาจจะมาจากสื่อทั่วไปเชน หนังสือ วารสาร
นิตยสารโฆษณา โบชัวร ของประเทศนั้น รวมทั้งจาก
ความคิดเห็นของคนรอบขางซึ่งอาจมีรายละเอียดแตก
ตางกันไป อยางไรก็ตามหากบุคคลไดมโี อกาสเดินทางไป
ยังประเทศนัน้ สักครัง้ ขอมูลทีไ่ ดจากประสบการณจริงก็
จะมีผลทําใหมมุ มองทีม่ ตี อ ประเทศนัน้ แตกตางไปอยาง
สิ้นเชิง
ภาพลักษณของประเทศสามารถจําแนกไดเปน
3 ดาน คือดานความคิดความรูสึก และความเชื่อที่มี
ตอประเทศนั้น ภาพลักษณดานความคิด (Cognitive
Destination Image) หมายถึงขอมูลและความรูที่
บุคคลมีอยูในขณะที่ภาพลักษณในดานความรูสึก (Affective Destination Image) เปนอารมณความรูสึก
ที่มีตอประเทศนั้นโดยจะอธิบายวาบุคคลรูสึกอยางไร
กับสถานที่ชอบหรือไมชอบสถานที่ไหน รูสึกอยางไร
กับสังคมผูคนและสิ่งแวดลอมตางๆ สวนภาพลักษณ
ดานความเชื่อ (Destination Image Beliefs) คือ
ความเชื่อที่บุคคลมีใหกับประเทศนั้นๆ โดยอาจมีหรือ
ไมมขี อ มูลมาสนับสนุนก็ตาม เชนเชือ่ วาเกาหลีเปนผูน าํ
แฟชัน่ ญีป่ นุ เปนผูน าํ เทคโนโลยี นิวซีแลนดมธี รรมชาติ
ที่สวยงามเปนตน แมวาแตละประเทศที่กลาวมาจะมี
ความหลากหลายในเรื่องการทองเที่ยว แตคนทั่วไป
ก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นอยูดี ทั้งนี้บุคคลมักจะตองใช
จินตนาการ (Imagery process) เพื่อที่จะประมวลให
ไดภาพลักษณของประเทศนั้น (Echtner & Ritchie,
1991)
Ayyildiz และ Turna (2013) อธิบายภาพลักษณ
ตามกระบวนการคิดวาประกอบดวยมุมมองในเรือ่ งของ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจความมีอันจะกินของประชากร
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูค น ระดับความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและความทันสมัยของประเทศ
ภาพลักษณตามความรูสึกประกอบดวยมิตรภาพของ
ผูคนความปลอดภัยความนาเชื่อถือและไวใจไดของ
ผูคนความสุขโดยรวมของคนในประเทศความนาอยู
นาเทีย่ วสวนภาพลักษณตามความเชือ่ ประกอบไปดวย
ความสวยงามและความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว
ความหรูหรา สะดวกสบายของทีพ่ กั คุณภาพของสถาน
ทีท่ อ งเทีย่ วความหลากหลายของกิจกรรมการทองเทีย่ ว
ความคุมคาตอราคาที่ตองจายไปและความเชื่อที่มีตอ

ประเทศในภาพรวมหากภาพลักษณของประเทศเปนไป
ในเชิงบวก ก็จะสงผลใหบุคคลมองคุณคาของประเทศ
ที่จะเดินทางไปเที่ยวในระดับสูง แรงจูงใจและความ
ตองการที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนประเทศนั้นก็จะสูง
ขึ้นดวย การเขารวมโปรแกรม Work and Travel คือ
การไดเดินทางไดใชชีวิตอยูในประเทศนั้นๆ แมจะเปน
ชวงเวลาสั้นๆ เพียง 2 ถึง 4 เดือนแตก็ไดไปทํางานจริง
สัมผัสกับผูคน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมจริงรวมทั้งยังมี
เวลาทีจ่ ะเดินทางทองเทีย่ วไปในประเทศนัน้ ดวยตนเอง
อีกดวย ดังนั้นภาพลักษณของประเทศที่จะเดินทางไป
จึงมีอิทธิพลตอการรับรูคุณคาของโปรแกรมและแรง
จูงใจที่จะเขารวมโปรแกรม Work and Travel ของ
นักศึกษา

การรับรูเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับ คาใช
จาย เวลา ความทุมเท และความเสี่ยง

เพือ่ ใหไดแนวคิดเกีย่ วกับการรับรูส งิ่ ทีน่ กั ศึกษา
จะได (Benefits) และสิง่ ทีจ่ ะตองเสีย (Sacrifices) ของ
การเขารวมโปรแกรมที่ตรงกับความคิดของนักศึกษา
มากทีส่ ดุ ผูว จิ ยั จึงไดทาํ การสัมภาษณนกั ศึกษาทีเ่ คยเขา
รวมโปรแกรม หรือวางแผนที่จะเขารวมโปรแกรมในป
นีจ้ าํ นวนทัง้ สิน้ 20 คน สําหรับประโยชนทจี่ ะไดรบั จาก
โปรแกรม (Perceived Benefits) นักศึกษาสวนใหญ
มองวาการเขารวมโปรแกรม Work and Travel เปน
โอกาสทีน่ กั ศึกษาจะไดพฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษซึง่ ไม
เหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนแตเปนการ
ใชภาษาอังกฤษในการทํางานโดยตองทํางานรวมกับ
เจาของภาษาดังนัน้ ทักษะในการฟง การพูดจึงนาจะได
รับการพัฒนาเมื่อเขารวมโปรแกรมประโยชนประการ
ที่สองคือการไดพัฒนาทักษะการทํางานเนื่องจากเปน
โปรแกรมทีน่ าํ นักศึกษาไปทํางานดังนัน้ นักศึกษาจะตอง
ไดทาํ งานแมวา ลักษณะงานอาจจะแตกตางกันตามงาน
ทีน่ กั ศึกษาไดรบั มอบหมายแตอยางนอยนักศึกษาจะได
เรียนรูในการปรับตัวเขากับการทํางานความแตกตาง
ระหวางการทํางานในชีวิตจริง กับงานชีวิตนักศึกษา
นอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะหารายไดดวย
ตัวเอง เพราะทํางานจริงไดคาแรงจริงและนักศึกษามี
โอกาสทีจ่ ะหางานลวงเวลาเพิม่ รายไดอกี ดวย นอกจาก
นั้นยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนในชวงที่

นักศึกษาไมมีเรียน การเขารวมโปรแกรมเปนการไป
ใชชีวิตในตางแดนทําใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรู
วัฒนธรรมสังคมและผูค นในโลกตะวันตกซึง่ มีวธิ คี ดิ และ
สังคมทีแ่ ตกตางจากสังคมไทยประกอบกับนโยบายของ
โปรแกรมที่อนุญาตใหนักศึกษาเดินทางทองเที่ยวดวย
ตัวเองไดอกี หนึง่ เดือนหลังจากทํางานทําใหนกั ศึกษาได
มีโอกาสที่จะไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ ที่นักศึกษาอยาก
ไปดังนั้นจึงเห็นไดวาประโยชนที่นักศึกษาคิดวาจะได
จากโปรแกรม Work and Travel มีความหลากหลาย
โดยสามารถจําแนกไดเปน 5สวนหลักๆ คือ 1) ทักษะใน
เรือ่ งภาษา 2) ทักษะในเรือ่ งการทํางาน 3) การหารายได
4) การไดเดินทางทองเทีย่ วและ 5) การไดประสบการณ
เรียนรูสังคม และวัฒนธรรม
สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเสี ย ไปในการเข า ร ว ม
โปรแกรม (Perceived Sacrifices) ประการแรกคือ
จะตองเสียเงินเปนคาใชจา ยใหกบั บริษทั เอกชนซึง่ เปน
ตัวแทนในการจัดโปรแกรมนอกจากนั้นยังตองเสียคา
ตั๋วเครื่องบินคาทําวีซาและคาดําเนินการอื่น ๆ สวน
ใหญไมนอยกวา 100,000 บาทคาใชจายสวนนี้อาจ
จัดวาแพงเกินไปสําหรับนักศึกษาบางคน นอกจาก
นั้นในขณะที่เขารวมโปรแกรมนักศึกษาจะตองจาย
คาอาหาร คาที่พักคาเดินทางทั้งหมดดวยตัวเองซึ่งคา
ใชจายสวนนี้อาจมากนอยตางกันไมสามารถกําหนด
ลวงหนาไดดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะตองเสียเบื้องตนคือ
คาใชจายในดานตางๆ ดังที่ไดกลาวมา นอกจากคาใช
จายแลวนักศึกษาจะตองเสียเวลาและใชความทุมเท
พยายามที่จะหาขอมูล ติดตอประสานงาน และสวน
ใหญยังตองขาดเรียนในสองสัปดาหแรกของภาคการ
ศึกษาใหม รวมทั้งขาดโอกาสในการเรียนภาคฤดูรอน
ดวย นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความเสี่ยงวาบริษัท
ตัวแทนจะดูแลนักศึกษาไปตลอดโปรแกรมหรือไม งาน
ที่นักศึกษาตองทําเปนงานที่ดีหรือไม จะถูกลอยแพ
หรือไม นักศึกษาบางคนไมมีงานทําเมื่อเดินทางไปตาง
ประเทศแลว ทําใหตองคอยงานอื่น เงินที่เตรียมไปใช
ก็ไมพอเกิดภาวะเงินขาดมือและดํารงชีวติ อยูอ ยางยาก
ลําบากในตางแดน ดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะตองเสียเมื่อ
เขารวมโปรแกรมจึงสามารถแบงได เปน 2 สวนใหญๆ
คือสวนที่เกี่ยวของกับคาใชจาย (Monetary Cost)
และคาเสียเวลา ซึ่งครอบคลุมถึง เวลาความพยายาม
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ความทุมเทที่ตองเสียไปและความเสี่ยงในการเขารวม
โปรแกรม ซึ่งเรียกรวมกันเปน Non-Monetary Cost
ทั้งสามปจจัยรวมทั้งภาพลักษณของประเทศจึงสงผล
โดยตรงตอการรับรูคุณคาของโปรแกรม Work and
Travel และแรงจูงใจทีจ่ ะเขารวมโปรแกรม ซึง่ สามารถ
สรุปเปนสมมติฐานสามขอดังนี้
สมมติฐานที่ 1: ภาพลักษณของประเทศปลายทาง ใน
ดานความคิด (a) ความรูสึก (b) และ
ความเชื่อ(c) ประโยชนที่ได(d) คาใช
จาย(e) มีผลกระทบเชิงบวก และเวลา
ความเสี่ยง และความทุมเทที่ตองใช
(f) มีผลกระทบเชิงลบ ตอการรับรูค ณ
ุ
คาของโปรแกรม Work and Travel
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณของประเทศปลายทาง ใน
ดานความคิด (a) ความรูสึก (b) และ

ความเชื่อ (c) ประโยชนที่ได(d) คาใช
จาย(e) มีผลกระทบเชิงบวก และเวลา
ความเสี่ยง และความทุมเทที่ตองใช
(f) มีผลกระทบเชิงลบ ตอแรงจูงใจใน
การเดินทางกับโปรแกรม Work and
Travel
สมมติฐานที่ 3: คุณคาของโปรแกรมมีผลกระทบตอ
แรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม
Work and Travel
ผลกระทบของภาพลั ก ษณ ข องประเทศที่
จะเดินทางไปแรงจูงใจในการเดินทางและการรับรู
ตอประโยชนและสิ่งที่จะตองเสียไปในการเขารวม
โปรแกรม Work and Travelที่มีตอการรับรูคุณคาข
องโปรแกรมสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังภาพที่ 1
ดังนี้

ภาพที่ 1:กรอบแนวคิดในการวิจัย
õćóúĆÖþèŤ×ĂÜðøąđìýðúć÷ìćÜ
éšćîÙüćöÙĉé
éšćîÙüćöøĎšÿċÖ
éšćîÙüćöđßČęĂ

ðøąē÷ßîŤìĊęĕéšÝćÖÖćøđ×šćøŠüöēðøĒÖøö
ÙŠćĔßšÝŠć÷
ÙŠćđÿĊ÷đüúć

H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f

ÖćøøĆïøĎšÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
éšćîÿĆÜÙö
éšćîÖćøîĞćĕðĔßš
éšćîðøąÿïÖćøèŤ
H3

H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f

ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜ
éšćîÖćøñŠĂîÙúć÷
éšćîÿĆÜÙö
H4

ðøąÿïÖćøèŤÖćøđ×šćøŠüöēðøĒÖøö

ผลกระทบตอปจจัยทั้ง 4 ประการที่มีตอการ
รับรูคุณคาของโปรแกรม Work and Travel อาจ
แตกตางกันในกลุม นักศึกษาทีเ่ คยเขารวมโปรแกรมและ
ไมเคยเขารวมโปรแกรมเนื่องจากนักศึกษาที่เคยเขา
รวมโปรแกรมจะไดรับประสบการณจริงไดรับรูวาภาพ
ลักษณของประเทศทีไ่ ปเปนไปตามทีค่ าดหวังไวหรือไม
เพียงใด รวมทั้งยังไดเปรียบเทียบประโยชน คาใชจาย
และอื่นๆ กับสิ่งที่ตองเสียจากประสบการณจริง ดังนั้น
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นักศึกษาทีเ่ คยและไมเคยเขารวมโปรแกรม Work and
Travelจึงอาจจะมีมุมมองที่แตกตางกันกลาวคือ
สมมติฐานที่ 4: ผลกระทบของภาพลั ก ษณ ข อง
ประเทศที่จะเดินทางไปแรงจูงใจใน
การเดินทางการรับรูประโยชนของ
โปรแกรมและการรับรูสิ่งที่ตองเสีย
ไปในการเขารวมโปรแกรมทีม่ ตี อ การ
รับรูคุณคาของโปรแกรม Work and

Travelแตกตางกันในกลุม นักศึกษาที่
เคยเขารวมโปรแกรมและไมเคยเขา
รวมโปรแกรม Work and Travel

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

การศึกษาครั้งนี้เปนกรณีศึกษาการรับรูคุณคา
ของโปรแกรม Work and Travel ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งประชากรเปาหมายจึง
เปนนักศึกษาทีก่ าํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกลาว แต
เนื่องจากนักศึกษาที่จะเขารวมโปรแกรม Work and
Travelจะตองเปนนักศึกษาที่จบชั้นปที่ 2 ขึ้นไปดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่อยู
ในระดับชั้นปที่ 4 กลาวคือไดผานการศึกษาอยางนอย
100 เครดิตขึน้ ไปสําหรับกลุม ตัวอยางใชการสุม ตัวอยาง
อยางงาย (Simple Random Sampling) เลือกเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ทั้งที่เคยเขารวมโปรแกรมและไม
เคยเขารวมโปรแกรมจํานวน 350 ตัวอยาง โดยใชการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Zikmundและคณะ
(2013) จากคาความเชื่อมั่นที่ 95%(Z95%=1.96) คา
ความผิดพลาดไมมากกวา 5% (E≤5%) และจากการสุม
สอบถามนักศึกษาจํานวน 100 คนพบวานักศึกษา 35
คน อยากเขารวมโปรแกรม Work and Travel (Proportion of success [p]= 0.35; proportion of failure [q] = 0.65) ดังนี้ n = Z2pq/E2=[1.96]2*.35*.65/
[.05]2 ≈ 350

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โปรแกรม
Work and Travelเปนเครื่องมือหลักที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามสามารถแบงออก
เปน 4 สวน
ส ว นแรกเป น ข อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา
เช น เคยเข า ร ว มโปรแกรมWork and Travelหรือไมเขารวมปไหนไปประเทศใด รายไดและคาใช
จายตอเดือนเปนเทาไรเปนตน
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับภาพลักษณของ
ประเทศปลายทางและแรงจูงใจในการเดินทางภาพ
ลักษณของประเทศที่ไปประกอบดวยทัศนคติ 3 ดาน

คือภาพลักษณดา นความคิดความรูส กึ และความเชือ่ ทีม่ ี
ตอประเทศที่ไปโดยใชคําถามทั้งหมด 24 ขอซึ่งพัฒนา
จาก Ayyildiz และTurna (2013) ภาพลักษณดา นความ
คิดจะถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูคน เศรษฐกิจ
ฐานะของผูคนเทคโนโลยีการศึกษาและความนําสมัย
ของประเทศในขณะทีภ่ าพลักษณดา นความรูส กึ จะถาม
เกีย่ วกับความเปนมิตรของผูค นความปลอดภัยความนา
เชื่อถือของผูคนความสุขโดยรวมของผูคนความนาอยู
ของประเทศความนาเที่ยวรวมทั้งความสวยงามของ
วิวทิวทัศนและแหลงทองเทีย่ ว สําหรับภาพลักษณดา น
ความเชือ่ จะถามเกีย่ วกับความเหมาะสมของทีอ่ ยูอ าศัย
คุณภาพของสถานที่กิจกรรมที่มีใหทํา ความคุมคากับ
เงินที่เสียไป และภาพลักษณของประเทศโดยรวมใน
สวนของแรงจูงใจในการเดินทางนั้นประกอบไปดวย
แรงจูงใจทีจ่ ะผอนคลายเปลีย่ นบรรยากาศและไดศกึ ษา
สังคมวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปคําถามที่ใชวัดมี
ทั้งหมด 9 ขอโดยพัฒนาจากคําถามของ Prebensen
และคณะ(2012)แรงจู ง ใจที่ จ ะผ อ นคลายเปลี่ ย น
บรรยากาศประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ความสุขสงบ
ความรูสึกอิสระ ความรูสึกผอนคลายทางดานอารมณ
และรางกาย การมีโอกาสไดหลีกเลี่ยงจากความเครียด
และการทํางาน/การเรียน การไดใกลชิดกับธรรมชาติ
สวนแรงจูงใจดานสังคมประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
โอกาสในการเขารวมกิจกรรมตางๆ การไดพบปะผูคน
ทีไ่ มเคยรูจ กั มากอน การไดคน หาสิง่ ทีต่ นเองสนใจ และ
การเรียนรูสิ่งใหมที่ไมเคยพบเห็นมากอน
ส ว นที่ 3 วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ของโปรแกรม
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโปรแกรม คาใชจาย
และคาเสียเวลา สําหรับประโยชนทไี่ ดรบั ไดขอ คําถาม
จากการสัมภาษณนักศึกษาที่เคยเขารวมโปรแกรม
หรือกําลังจะเขารวมโปรแกรม โดยสรุปไดทั้งสิ้น10
ขอคําถามเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการทํางาน การหารายไดดวยตัวเอง การ
เรียนรูโลกกวางดวยตัวเอง การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนการเรียนรูวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ
อื่น โอกาสในการเดินทางทองเที่ยวศึกษาสถานที่ทอง
เทีย่ ววัฒนธรรมและประเพณี การมีปฏิสมั พันธกบั ผูค น
ตางถิน่ การเรียนรูก ารใชชวี ติ กับคนในประเทศอืน่ การ
ไดผจญภัย การไดทดลองแกไขปญหาดวยตัวเองและ
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ประโยชนที่ไดรับโดยรวมในสวนคาใชจายมีคําถาม
ทั้งหมด 9 ขอซึ่งไดจากการสัมภาษณเชนกัน คําถาม
แรกคือความเหมาะสมของคาใชจายในการดําเนิน
การความคุมคาของคาใชจายที่เสียไปความคุมคาของ
คาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดเวลาที่ตองเสียไป
ทั้งในการดําเนินการติดตอประสานงานเพื่อเขารวม
โปรแกรม เวลาที่ตองเสียไปในการเขารวมโปรแกรม
การขาดเรียนในชวง2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ใหม รวมทั้งความเสี่ยง และความทุมเทที่ใชในการ
ติดตอประสานงานหาขอมูล และอื่นๆ เพื่อเขารวม
โปรแกรมสําหรับการรับรูคุณคาของโปรแกรมWork
and Travelใชขอคําถามทั้งสิ้น 17 ขอโดยพัฒนา
จากPrebensenและคณะ (2012) โดยวัดคุณคาสาม
ดานคือคุณคาดานสังคมคุณคาในดานประโยชนการ

ใชงานและคุณคาจากประสบการณ ที่เกิดจากการได
พบสิ่งแปลกใหมในชีวิต
ส ว นที่ 4 เป น ข อ มู ล ส ว นตั ว ของผู  ต อบ
แบบสอบถามได แ ก เพศ อายุ คณะ เกรดเฉลี่ ย
ฯลฯ เมื่อไดแบบสอบถามครบทุกสวน ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Pre-test)
โดยแจกแบบสอบถามใหนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 4 ซึง่ ไมไดอยู
ในกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน นําขอมูลมาวิเคราะห
หาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficients) ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบราค 0.726 ถึง 0.940 ซึ่งสูงกวา
ระดับ 0.7 (Nunnaly, 1978) แสดงวาแบบสอบถามมี
คาความเชื่อมั่นเพียงพอ

ตารางที่ 1: คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคของตัวแปรหลัก
ตัวแปรที่ศึกษา

Cronbach's Alpha

จํานวนขอคําถาม

0.931

18

ดานความคิด

0.783

6

ดานความรูสึก

0.888

7

ดานความเชื่อเกี่ยวกับประเทศปลายทาง

0.842

5

ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโปรแกรม

0.930

10

คาใชจาย

0.726

4

คาเสียเวลา ความทุมเท และความเสี่ยง

0.771

5

การรับรูคุณคาของโปรแกรม Work and Travel

0.940

17

ดานสังคม

0.836

4

ดานประโยชนการนําไปใช

0.860

7

ดานประสบการณ

0.903

6

0.897

9

ความตองการการผอนคลาย

0.828

5

ความตองการดานสังคม

0.841

4

ภาพลักษณของประเทศปลายทาง

แรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม Work and Travel
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูว จิ ยั ไดขอความรวมมือจากนักศึกษาไทย ชัน้ ป
ที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ โดยสุมรายชื่อนักศึกษาจํานวน
360 คน จากรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่ไดจากสํานัก
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยแจกแบบสอบถามให
นักศึกษาตามรายชื่อที่สุมได และขอใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามและสงคืนผูว จิ ยั ทันที หลังจากตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลพบวามีแบบสอบถามจํานวน
9ชุดที่ตอบไมครบถวนจึงจําหนายออกไป คงเหลือ
ขอมูลทีพ่ รอมใชในการวิเคราะหจาํ นวนทัง้ สิน้ 351 ชุด
นั ก ศึ ก ษาผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น หญิ ง
รอยละ 59.1 ที่เหลือเปนชายรอยละ 40.9 เกรดเฉลี่ย
อยูในระดับ 2.51 ถึง 3.00 รอยละ 31.5 ตามดวยเกรด
เฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 รอยละ 28.9 เกรดเฉลี่ย 2.00 ถึง
2.50 รอยละ 28.4 และเกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 รอย
ละ 11.2 จากกลุม ตัวอยางจํานวน 351 คนเปนนักศึกษา
ที่เคยเขารวมโปรแกรมWork and Travel จํานวน
37 คน และไมเคยเขารวมโปรแกรม 314 คนคิดเปน
รอยละ 10.54 และ 89.46 ตามลําดับนักศึกษาสวน
ใหญรอยละ 32.4 เขารวมโปรแกรมในปนี้ที่เพิ่งผานมา

(พ.ศ. 2558) รอยละ 24.3 เขารวมโปรแกรมในป
พ.ศ. 2556 รอยละ 18.9 เขารวมโครงการในป พ.ศ.
2557 และที่ เ หลื อ ร อ ยละ 24.3เข า ร ว มโครงการ
ในปอนื่ ๆ นักศึกษาสวนใหญทเี่ ขารวมโครงการรอยละ
78.4 เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาที่เหลือรอยละ
21.6 เดิ น ทางไปประเทศอื่ น ในส ว นของค า ใช จ  า ย
สวนใหญมีคาใชจายประมาณ 200 ถึง 500 ดอลลาร
รอยละ 40.5 จํานวน 500 ถึง 1,000 ดอลลารรอยละ
37.8 มากกวา 1,000 ดอลลารรอยละ 18.9 มีเพียง
รอยละ 2.7 ที่ใชจายนอยกวา 200 ดอลลารตอเดือน
สําหรับรายไดนักศึกษาสวนใหญรอยละ 48.6 ได
ประมาณ 500 ถึง 1,000 ดอลลารตอเดือนตามดวย
รายไดมากกวา 1,000 ดอลลารรอยละ 32.4 และ 200
ถึง 500 ดอลลารรอยละ 18.9
คาเฉลี่ยของตัวแปรทุกตัวอยูในระดับใกลเคียง
กันโดยมีคา เฉลีย่ 3.35 ถึง 3.90 จากคะแนนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 1 ถึง 5 โดยคาเฉลี่ยทุก
ตัวแปรของนักศึกษาทีเ่ คยและไมเคยเขารวมโปรแกรม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบ
ดวย t-Test ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: คาเฉลี่ยของตัวแปรหลักจําแนกตามประสบการณของนักศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา

นักศึกษา

เคยเขารวม
ไมเคยเขารวม
ทั้งหมด (n=351) โปรแกรม
(n=37) โปรแกรม (n=314)

ภาพลักษณของประเทศที่เดินทางไป
ดานความคิด
3.49 (0.66)
ดานความรูสึก
3.76 (0.77)
ดานความเชื่อ
3.77 (0.77)
ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโปรแกรม
3.88 (0.83)
คาใชจาย
3.52 (0.72)
คาเสียเวลา ความทุมเท และความเสี่ยง
3.40 (0.72)
การรับรูคุณคาของโปรแกรม Work and Travel
ดานสังคม
3.53 (0.79)
ดานประโยชนการนําไปใช
3.54 (0.70)
ดานประสบการณ
3.68 (0.83)
แรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม Work and Travel
ความตองการการผอนคลาย
3.64 (0.78)
ความตองการดานสังคม
3.88 (0.91)
หมายเหตุ: ขอมูลในวงเล็บเปนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

3.45
3.58
3.71
3.84
3.35
3.35

(0.66)
(0.85)
(0.89)
(1.07)
(0.80)
(0.83)

3.49
3.79
3.78
3.89
3.54
3.40

(0.66)
(0.76)
(0.76)
(0.79)
(0.71)
(0.71)

3.55 (0.96)
3.49 (0.73)
3.72 (0.99)

3.53 (0.77)
3.55 (0.69)
3.67 (0.82)

3.48 (0.84)
3.76 (1.13)

3.66 (0.77)
3.90 (0.88)
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การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย

สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ผู  วิ จั ย ใช ก าร
วิเคราะหสมการโครงสราง(Structural Equation
Modeling) เปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหขอมูล
และทดสอบสมมติฐานโดยสมมติฐานที่ 1 2 และ 3
ใชขอมูลทั้งชุดนํามาวิเคราะห สวนสมมติฐานที่ 4
เปนการเปรียบเทียบระหวางกลุมนักศึกษาที่เคยเขา
รวมโปรแกรมและไมเคยเขารวมโปรแกรมดังนั้นจึงใช
Multiple Group Analysis ในการวิเคราะหสมการ
โครงสรางเปนเครือ่ งมือในการประมวลผลและทดสอบ
สมมติ ฐ านโดยการวิ เ คราะห ข  อ มู ล เริ่ ม ต น จากการ
วิเคราะหองคประกอบของขอคําถามแตละตัวแปรเพือ่
ยืนยันความถูกตองในโมเดลการวัด (Confirmatory
Factor Analysis) ผลการวิเคราะหพบวาดัชนีความ
สอดคลอง (Fit Indices) ระหวางโมเดลองคประกอบ
ในการวัดกับขอมูลเชิงประจักษทเี่ ก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางอยูใ นระดับทีน่ า พึงพอใจ (x2/df = 1.63 [ระดับ
ที่รับได<3.00]; CFI=0.910;IFI=0.911; TLI=0.904;
[ระดับที่รับได>0.9] RMSEA = 0.033 [ระดับที่รับ
ได< 0.05])ขอมูลที่สอดคลองกับโมเดลการวัดจากผล

การวิเคราะหแสดงใหเห็นวาขอมูลที่ไดมีความเที่ยง
ตรงเชิงโครงสรางเพียงพอทีจ่ ะนํามาใชในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตามการวิเคราะหสมการ
โครงสรางและทดสอบสมมติฐานในลําดับตอไป
ในการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางผู
วิจยั ไดนาํ เอาคาเฉลีย่ ของตัวแปร 6 ตัว คือ ภาพลักษณ
ของประเทศในดานความคิดภาพลักษณในดานความ
รูสึกภาพลักษณตามความเชื่อประโยชนที่ไดรับจาก
โปรแกรมฯคาใชจา ย และคาเสียเวลา ความทุม เท และ
ความเสีย่ งในการเขารวมโปรแกรม มาเปนตัวแปรตนใน
โมเดล และใชคาเฉลี่ยของการรับรูคุณคาในดานสังคม
ดานประโยชนการนําไปใชและทางดานประสบการณ
มาเปนตัวชี้วัดการรับรูคุณคาของโปรแกรมฯ(Second
order construct) และใชคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการ
เดินทางสองดานคือ ความตองการการผอนคลายและ
ความตองการการเขาสังคมเปนตัวชีว้ ดั แรงจูงใจในการ
เดินทางกับโปรแกรม Work and Travel โดยแรงจูงใจ
ในการเดินทางเปนตัวแปรตามของโมเดลและการรับ
รูคุณคาของโปรแกรมเปนตัวแปรแทรก (Intervening
Variable) ของโมเดลดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: สมการโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา
er1

DI Cognitive

er2

DI Affective

er3

DI Beliefs

er4

Benefits

er5

Monetary cost

er6

Non-monetary

.09 NS
-.02 NS
.23***
.52***
.08 NS
-.15***
-.02 NS
.29***
.35***
.37***
-.11**
-.03 NS

0.755

Perceived
Value

er7

Functional

er8

Epistemic

er9

Relaxation

er10

Socialization

er11

0.034 NS
0.857

Travel
Motivation

Āöć÷đĀêč: Ȥ2/df=2.907(øąéĆïìĊęøĆïĕéš <3);
GFI=0.946; CFI=0.971; IFI=0.972; TLI=0.928(øąéĆïìĊęøĆïĕéš >0.90);
RMSEA=0.046(øąéĆïìĊęøĆïĕéš <0.05); DI ÷ŠĂÝćÖ Destination Image

44

Social

ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางพบ
วาขอมูลจากกลุม ตัวอยางสอดคลองกับโมเดลทีส่ รางขึน้
ในระดับทีน่ า พอใจโดยมีดชั นีความสอดคลอง(Fit Indices) สูงกวาระดับที่กําหนดไวทุกดัชนีดังรายละเอียด
ในภาพที่ 2เมื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง

ระหวางตัวแปรตามสมมติฐานทีก่ าํ หนดไวพบวาตัวแปร
ตนบางตัวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การรับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรมฯ และแรงจูงใจในการเดิน
ทาง ในขณะที่ตัวแปรบางตัวไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญดังรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3: ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการรับรูคุณคาและแรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม
Work and Travel
Beta (StdE) t-value
ÿööêĉåćî
ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜêĆüĒðø
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f
H3

0.084 ( 0.087)
-0.016 (-0.020)
Æ
0.190 ( 0.230)
Æ
0.398 ( 0.517)
Æ
0.068 ( 0.077)
Æ
-0.129 (-0.146)
Æ
-0.028 (-0.024)
Æ
0.287 ( 0.288)
Æ
0.348 ( 0.349)
Æ
0.340 ( 0.365)
Æ
-0.117 (-0.111)
Æ
-0.031 (-0.029)
Æ
ÙŠćđÿĊ÷đüúćĄ
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.041 ( 0.034)
Æ
R-Square: ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.755
ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜ
0.857
Āöć÷đĀêč: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; NS= Not Significant
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöÙĉé
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöøĎšÿċÖ
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöđßČęĂ
ðøąē÷ßîŤìĊęĕéš
ÙŠćĔßšÝŠć÷
ÙŠćđÿĊ÷đüúćĄ
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöÙĉé
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöøĎšÿċÖ
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöđßČęĂ
ðøąē÷ßîŤìĊęĕéš
ÙŠćĔßšÝŠć÷

Æ

ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ
ĒøÜÝĎÜĔÝ

ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณของประเทศ
ปลายทางในดานความเชื่อ(=0.190; p<0.001)และ
ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโปรแกรม(=0.398;
p<0.001)มี ผ ลกระทบต อ การรั บ รู คุ ณ ค า ของ
โปรแกรมWork and Travel อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในขณะที่คาเสียเวลาความทุมเทและความเสี่ยง
สงผลกระทบในทางลบกับการรับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรม
(=-0.129; p<0.001)แตภาพลักษณดานความคิด
ความรูสึกและคาใชจายที่ตองใชในโครงการ ไมมีผล
ตอการรับรูคุณคาของโปรแกรม(=0.084, -0.016,
0.068; p>0.05)ดังนั้นสมมติฐานที่ 1 จึงถูกตองเพียง

1.844(NS)
-0.348(NS)
3.632 ***
9.026 ***
1.739(NS)
-3.577***
-0.577(NS)
5.746 ***
6.020 ***
6.099 ***
-2.793 **
-0.797(NS)
0.495(NS)

Not Supported
Not Supported
Supported
Supported
Not Supported
Supported
Not Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported

บางสวน(H1c, H1d,และ H1f) โดยประโยขนจากการ
เขารวมโปรแกรมมีผลกระทบสูงสุดตามดวยภาพลักษณ
ดานความเชื่อ และคาเสียเวลา ความทุมเท และความ
เสี่ยงตามลําดับ
สําหรับสมมติฐานที่ 2 พบวาภาพลักษณทาง
ดานความเชื่อ (=0.348; p<0.001)และความรูสึก
(=0.287; p<0.001)และประโยชนทไี่ ดจากโปรแกรม
(  =0.340; p<0.001)มี ผ ลกระทบต อ แรงจู ง ใจใน
การเดินทางกับโปรแกรม โดยคาใชจาย(=-0.117;
p<0.01)มีผลกระทบในเชิงลบกับแรงจูงใจในการเดิน
ทางกับโปรแกรมฯ ในขณะที่ภาพลักษณดานความคิด
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(=-0.028; p>0.05) และคาเสียเวลาความทุมเทและ
ความเสี่ยง (=-0.031; p>0.05)ไมมีผลตอแรงจูงใจ
ในการเดินทางกับโปรแกรมดังนัน้ สมมติฐานที่ 2 จึงถูก
ตองเปนบางสวนเชนกัน(H2b, H2c, H2d, และ H2e)
สําหรับสมมติฐานที่ 3 พบวาคุณคาของโปรแกรมไมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับแรงจูงใจในการเดิน
ทาง (=-0.041; p>0.05)ดังนั้นสมมติฐาน3 จึงไมเปน
ไปตามที่คาดไวโดยประโยชนที่ไดจากโปรแกรม สงผล
กระทบตอแรงจูงใจสูงสุด ตามดวยภาพลักษณดาน
ความเชื่อ ดานความรูสึก และคาใชจาย โดยตัวแปร
ทั้ ง หมดสามารถอธิ บ ายคุ ณ ค า ของโปรแกรมได
รอยละ75.5 (R2 = 0.755) และอธิบายแรงจูงใจ
ในการเดินทางไดรอยละ85.7 (R2 = 0.857)

ในการทดสอบสมมติฐานที่ 4 "ผลกระทบของ
ภาพลักษณของประเทศทีจ่ ะเดินทางไปแรงจูงใจในการ
เดินทางการรับรูประโยชนของโปรแกรมและการรับรู
สิ่งที่ตองเสียไปในการเขารวมโปรแกรมที่มีตอการรับ
รูคุณคาของโปรแกรม Work and Travel แตกตางกัน
ในกลุมนักศึกษาที่เคยเขารวมโปรแกรมและไมเคยเขา
รวมโปรแกรม Work and Travel" ขอมูลไดถูกแบง
ออกเปนสองสวนคือขอมูลจากนักศึกษาที่เคยเขารวม
โปรแกรม Work and Travel มาแลวและนักศึกษาทีไ่ ม
เคยเขารวมโปรแกรม และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ
โดยใช Multiple Group Analysis ดังผลการวิเคราะห
ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการรับรูคุณคาและแรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม
Work and Travel
ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜêĆüĒðø

Beta

đÙ÷đ×šćøŠüöēðøĒÖøö ĕöŠđÙ÷đ×šćøŠüöēðøĒÖøö

Critical Ratio

õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöÙĉé Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.108
0.064
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöøĎšÿċÖ Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.017
-0.011
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöđßČęĂ Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.104
0.212
ðøąē÷ßîŤìĊęĕéš
Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.482
0.368
ÙŠćĔßšÝŠć÷
Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.253
0.050
ÙŠćđÿĊ÷đüúćĄ
Æ ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.027
0.145
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöÙĉé Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.041
-0.021
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöøĎšÿċÖ Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.295
0.263
õćóúĆÖþèŤéšćîÙüćöđßČęĂ Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.525
0.325
ðøąē÷ßîŤìĊęĕéš
Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.085
0.372
ÙŠćĔßšÝŠć÷
Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.194
0.098
ÙŠćđÿĊ÷đüúćĄ
Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.027
-0.042
ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
Æ ĒøÜÝĎÜĔÝ
0.238
0.040
R-Square: ÙčèÙŠć×ĂÜēðøĒÖøö
0.907
0.729
ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜ
0.785
0.946
Āöć÷đĀêč: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; NS= Not Significant
ÝĞćîüîîĆÖýċÖþćìĊęđÙ÷đ×šćøŠüöēðøĒÖøöĄ = 37 Ùî ; ĕöŠđÙ÷đ×šćøŠüöēðøĒÖøöĄ = 314 Ùî

ผลการวิเคราะหพบวาเมื่อเปรียบเทียบความ
สัมพันธระหวางตัวแปรแตละคูของนักศึกษาที่เคยเขา
รวมโปรแกรมWork and Travel และไมเคยเขารวม
โปรแกรมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เลยแมแตคเู ดียวดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา ไมวา นักศึกษา
จะเคยเขารวมโปรแกรมหรือไมเคยเขารวมโปรแกรมมุม
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-0.324 (NS)
-0.220 (NS)
0.793 (NS)
-1.053 (NS)
-2.073 (NS)
1.447 (NS)
-0.407 (NS)
-0.226 (NS)
-1.276 (NS)
1.605 (NS)
-0.746 (NS)
-0.751 (NS)
-0.653 (NS)

มองของนักศึกษาที่มีตอโปรแกรมWork and Travel
ก็ไมแตกตางกันรวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูคุณคาของโปรแกรมและแรงจูงใจที่จะเดินทาง
กลับโปรแกรมWork and Travel ไมแตกตางกัน ดัง
นั้นสมมติฐานที่ 4 จึงไมไดเปนไปตามที่คาดไว

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะหขอมูลบงชี้วา ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการเขารวมโปรแกรมWork and Travel มี
อิทธิพลตอการรับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรมฯ และแรงจูงใจ
ในการที่จะเดินทางกับโปรแกรมWork and Travel
สู ง กว า ป จ จั ย อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะประโยชน ที่
นักศึกษาจะไดรับจากการเขารวมโปรแกรมมีหลาก
หลาย อาทิ การพัฒนาทักษะภาษาการพัฒนาทักษะ
ในการทํางานและการไดเรียนรูสังคม รวมทั้งโอกาสใน
การหารายไดจงึ ทําใหนกั ศึกษาใหความสําคัญกับปจจัย
นี้มากกวาคาใชจาย และภาพลักษณของประเทศที่จะ
เดินทางไป
ในสวนของคาใชจา ยพบวาคาใชจา ยทีเ่ ปนตัว
เงินมีผลกระทบตอแรงจูงใจในการที่จะเดินทางขณะที่
การเสียเวลา การทุมเท และความเสี่ยงมีผลกระทบตอ
การรับรูคุณคาของโปรแกรมฯดังที่กลาวมาแลววาการ
เขารวมโปรแกรมจะตองมีคาใชจายที่คอนขางสูงทั้ง
กอนการเดินทางและในชวงตนเมือ่ ไปถึงประเทศปลาย
ทางแลว ดังนัน้ คาใชจา ยจึงอาจเปนปจจัยสําคัญทีส่ ง ผล
เชิงลบกับแรงจูงใจทีจ่ ะเดินทางหรือเขารวมโปรแกรมฯ
ในทางกลับกันคาใชจายที่เปนตัวเงินกลับไมมีอิทธิพล
ตอการรับรูคุณคาของโปรแกรมแตการเสียเวลา การที่
ตองทุมเททําสิ่งตางๆเพื่อจะไดเขารวมโปรแกรม รวม
ทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขารวมโปรแกรมกลับมี
อิทธิพลในเชิงลบตอการรับรูคุณคาของโปรแกรมทั้งนี้
ตามแนวคิดของการรับรูคุณคาของสิ่งตางๆ บุคคลจะ
ตองพิจารณาชั่งนําหนักวา สิ่งที่จะได(Benefits) และ
สิ่งที่จะตองเสีย (Sacrifices) ในการเขาครอบครอง
สิ่งตางๆ (Ziethaml, 1988) การตัดสินใจเขารวม
โปรแกรมWork and Travel ก็เชนกัน นักศึกษาอาจ
ไมไดใหนาํ หนักกับคาใชจา ยมากนัก หากนักศึกษาหรือ
ผูปกครอง ไมมีปญหาเรื่องของคาใชจายสวนแรก ทั้งนี้
เพราะในที่สุดนักศึกษาก็จะไดทํางานมีรายไดซึ่งจะ
ชดเชยกับคาใชจายเบื้องตนในการติดตอประสานงาน
และดําเนินการ การเสียเวลา การตองทุมเทหาขอมูล
ติดตอประสานงาน และการตองรับสภาพความเสี่ยง
จึงเปนปจจัยที่นักศึกษาใหนําหนักมากกวา
ในส ว นของภาพลั ก ษณ ข องประเทศปลาย
ทาง พบวาเฉพาะภาพลักษณดา นความเชือ่ มีผลตอการ

รับรูคุณคาของโปรแกรมโดยภาพลักษณในดานความ
คิดและความรูสึกไมมีอิทธิพลตอการรับรูคุณคาของ
โปรแกรมฯ ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาไมมีโอกาส
ที่จะเลือกเดินทางไปประเทศที่นักศึกษาอยากไปที่สุด
เนื่องจากโปรแกรมWork and Travel เปนโครงการ
จั ด ขึ้ น โดยประเทศที่ ต อ งการนั ก ศึ ก ษาไปทํ า งานใน
ชวงปดภาคเรียนฤดูรอนหรือเปนประเทศที่มีนโยบาย
ที่จะใหโอกาสกับนักศึกษา เพื่อไปฝกงาน และเรียนรู
ชีวิตในตางแดนจึงไมใชทุกประเทศที่มีโปรแกรมWork
and Travel ใหนักศึกษาเลือกอันที่จริงมีเพียงประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนหลักตามดวยบางประเทศในยุโรป
และออสเตรเลียที่มีโปรแกรมนี้ประเทศเหลานี้อาจจะ
ไมไดเปนประเทศที่นักศึกษาสนใจ หรืออยากไปเปน
พิเศษ และนักศึกษาก็ไปใชชีวิตอยูเพียงชวงสั้นๆ โดย
มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ไปทํางาน สวนการเดินทางทอง
เที่ยวเปนเพียงวัตถุประสงครองดังนั้นนักศึกษาจึงอาจ
ไมไดสนใจหาขอมูล หรือใสใจกับรายละเอียดตางๆ มาก
นัก ทําใหภาพลักษณในเชิงความคิดและความรูส กึ มีผล
กับนักศึกษาไมมากโดยนักศึกษากลับใหความสําคัญกับ
ภาพลักษณตามความเชื่อที่มีตอประเทศปลายทางใน
ภาพรวมวาประเทศนัน้ มีภาพลักษณเปนอยางไรมีความ
เปนอยูเปนอยางไรมีสถานที่ทองเที่ยวมากนอยเพียง
ใดมีกิจกรรมใดใหทําบางและคุมคากับราคาและคาใช
จายที่จะตองเสียไปหรือไมอยางไรก็ตามผลที่ไดก็ไมได
แตกตางจากงานวิจัยอื่นเสียทีเดียว เชน Molina และ
คณะ (2010) พบวามีเพียงบางมิติของภาพลักษณของ
ประเทศที่มีผลตอการรับรูและพฤติกรรมของนักทอง
เที่ยว
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเดินทาง
ไมไดแตกตางจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณคา
ของโปรแกรมWork and Travel มีเพียงปจจัยเดียว
ที่เพิ่มขึ้น คือภาพลักษณในดานความรูสึก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะเมื่อนักศึกษาจะตัดสินใจวาจะเดินทางไป
กับโปรแกรมหรือไมนั้น นักศึกษาจะพยายามหาขอมูล
เกี่ยวกับประเทศนั้นมากขึ้น Vitouladiti (2014) พบ
วาขอมูลและประสบการณตรงที่มีตอประเทศปลาย
ทางจะสงผลโดยตรงกับภาพลักษณของประเทศทัง้ ทาง
ดานความรูสึกและความเชื่อ ซึ่งจะสงผลตอแรงจูงใจที่
ทําใหผูคนรวมทั้งนักศึกษาอยากเดินทางยิ่งไปกวานั้น
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นักศึกษาอาจจะพิจารณาถึงภาพลักษณในดานความ
รูส กึ ดวยวาผูค นเปนอยางไรเปนมิตรหรือไมไวใจไดหรือ
ไมมีอัธยาศัยดีหรือไมประเทศปลอดภัยหรือไมสถาน
ที่นาอยูนาเที่ยวเพียงใด เนื่องจากแรงจูงใจในการเดิน
ทางจะนําไปสูการตัดสินใจวาจะเขารวมโปรแกรมหรือ
ไมมากกวาการรับรูคุณคาของโปรแกรม ในขณะที่การ
รับรูค ณ
ุ คาของโปรแกรม อาจเปนการมองอยูห า งๆ แต
ไมคดิ จะเขารวมโปรแกรมแตอยางใด เปนเพียงทัศนคติ
ที่มีตอโปรแกรม Work and Travel ตามขอมูลที่ไดรับ
มา ในขณะทีแ่ รงจูงใจเกิดขึน้ ภายในและจะเปนตัวผลัก
ดันใหนกั ศึกษาตัดสินใจวาจะเดินทางกับโปรแกรมหรือ
ไมในที่สุด
การที่คุณคาของโปรแกรมไมมีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการเดินทางกับโปรแกรม ออกจะเปน
ผลการศึกษาที่ผิดความคาดหมายไปบาง แตก็เปน
สิ่ ง ที่ เข า ใจได ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
แบบสอบถามรูจ กั โปรแกรมWork and Travel มีขอ มูล
มีรายละเอียด แตอาจยังไมมแี รงจูงใจทีจ่ ะเดินทางหรือ
เขารวมโปรแกรม ทําใหนักศึกษามองเห็นคุณคาของ
โปรแกรมแตยังไมมีแรงจูงใจ หรืออาจติดขัดดวยขอ
จํากัดอื่น เชน เรื่องของคาใชจายเวลาทักษะทางภาษา
หรือครอบครัว ฯลฯ นักศึกษาจึงอาจยังไมคิดที่จะเดิน
ทางไปกับโปรแกรมWork and Travel แมจะเห็นคุณคา
ของโปรแกรมนี้กต็ าม

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

งานวิ จั ย นี้ ต อ งการสร า งองค ค วามรู แ ละ
ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต อ
โปรแกรมWork and Travel ซี่งเปนโปรแกรมที่ได
รับความสนใจจากนักศึกษากลุมเปาหมายจํานวนมาก
ในปจจุบัน ผลการศึกษาบงชี้ถึงการมองความคุมคา
ของโปรแกรมที่ไดจากภาพลักษณของประเทศปลาย
ทาง ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากโปรแกรม กับคาใช
จาย เวลา ความทุมเท และความเสี่ยง ในการเขารวม
โปรแกรม รวมทัง้ แรงจูงใจของนักศึกษาในการเดินทาง
กับโปรแกรมWork and Travel
ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชผลักดันเชิง
นโยบายเกีย่ วกับโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานและ
การทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศ ของหนวยงาน
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ภาคเอกชนที่จัดใหกับนักศึกษา โดยหนวยงานที่รับ
ผิดชอบควรใหความสําคัญกับประโยชนที่นักศึกษาจะ
ไดรับจากการเขารวมโปรแกรมฯ รวมทั้งภาพลักษณ
ของประเทศปลายทางทัง้ ทางดานความเชือ่ และความ
รูสึกที่มีตอประเทศที่สนับสนุนโปรแกรม Work and
Travel หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน การให
ขอมูลทีถ่ กู ตองและเพียงพอ นอกจากจะชวยกระตุน ให
นักศึกษาเห็นคุณคาของโปรแกรม และเสริมแรงจูงใจ
ใหนักศึกษาอยากเดินทางไปแลว ยังจะเปนการชวย
ใหนักศึกษาไดเห็นภาพตามความเปนจริงของประเทศ
นั้นๆ ทั้งในสวนดีและสวนเสีย ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา
สามารถเตรียมตัวเตรียมใจไดดีขึ้น นอกจากนั้นการ
ทําความเขาใจเกีย่ วกับคาใชจา ยทัง้ ทีเ่ ปนตัวเงิน และคา
เสียเวลา จะชวยใหนกั ศึกษาเขาใจและลดแรงตานทาน
ที่อาจเกิดขึ้นได การทําโปรโมชั่นในเชิงการตลาดเพียง
อยางเดียวอาจไมเปนผลดีตอทั้งผูประกอบการ และ
นักศึกษา การพยายามลดราคาคาดําเนินการ เพือ่ จูงใจ
ใหนักศึกษามาเขารวมโปรแกรมแตลดประสิทธิภาพ
หรือลดการติดตอประสานงานเพือ่ จะลดคาใชจา ย การ
ตลาดในรูปแบบนีน้ อกจากจะไมเปนผลดีตอ นักศึกษาที่
เขารวมโปรแกรมแลวยังอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง
ของผูประกอบการในอนาคตได ดังนั้นหนวยงานภาค
เอกชนที่จัดโครงการลักษณะนี้ ควรจะตองเขาใจถึง
มุมมองและความคาดหวังของนักศึกษาที่สนใจหรือ
ตองการเขารวมโครงการฯการรับรูขอเท็จจริง และ
ความคิดเห็นที่มาจากประสบการณตรงของนักศึกษา
ทีไ่ ดเขารวมโครงการนี้ จะชวยใหหนวยงานภาคเอกชน
สามารถตอบสนองการดําเนินโครงการใหสอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ใหมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของกลุมลูกคาเปาหมายได
นอกจากหนวยงานภาคเอกชนที่จัดโครงการ
ทํางานและทองเที่ยวจะไดรับประโยชนจากผลงาน
วิจัยนี้ ผูปกครองของนักศึกษายังไดรับประโยชนจาก
ผลงานวิจัยนี้ในดานการตระหนักถึงความคิดเห็นและ
ทัศนคติของบุตรหลานที่มีความสนใจหรือตองการเขา
รวมโปรแกรมการตระหนักถึงความคิดเห็นและทัศนคติ
นี้จะเปนแรงผลักดันใหบุตรหลานไดมีโอกาสเรียนรู
และพัฒนาทักษะในดานตางๆตามที่บุตรหลานและ

โครงการทํางานและทองเทีย่ วตัง้ เปาหมายไว ยิง่ ไปกวา
นัน้ ผลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั เปนประโยชนกบั หนวยงานของ
รัฐทีเ่ กีย่ วของ ในการมีบทบาทในการประสานงาน ดูแล
ลดความเสี่ยง ใหความชวยเหลือในกรณีที่เกิดปญหา
ระหวางนักศึกษาและหนวยงานภาคเอกชนซึ่งเปนผู
ดําเนินโครงการ รวมทั้งควบคุมคาใชจายตางๆ ใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม ยุติธรรมกับทุกฝาย

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย

เนื่องจากขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมีความ
สําคัญตอผลการวิจัยในเชิงความคิดเห็นและทัศนคติ
ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควรมุงเนนไปที่การขยาย
ขอบเขตประชากรกลุมเปาหมายของงานวิจัย กลุม
ตัวอยางของงานวิจัยนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแหง
เดียวซึ่งอาจมีขอจํากัดในเชิงการนําผลการวิจัยไปใช
อธิ บ ายนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ทั้ ง นี้ ค วามคิ ด
เห็นและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนตอโปรแกรม Work
and Travel จึงเปนที่นาสนใจในงานวิจัยในอนาคต
หลายหนวยงานภาคเอกชนที่จัดโครงการทํางานและ
ทองเที่ยวนั้นไดมุงเนนถึงประโยชนในดานการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดัง
นัน้ งานวิจยั ในอนาคตควรทีจ่ ะศึกษาตัวแปรคุณคาของ
วัฒนธรรม และการเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศของ
นักศึกษา และโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นจริงวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโปรแกรม
มากนอยเพียงใด
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