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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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