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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั จจั ย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย รวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศ
ของเยาวชนไทยในอนาคต โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 280 คน เป็นเยาวชนไทยที่มี
อายุ 18-25 ปี ซึ่งพํานักอยู่ในประเทศไทยและเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว เก็บข้อมูลในเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษานี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยเมื่อ
ทําการศึกษาปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัย
ด้านการสื่อสาร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสําคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
ของเยาวชนไทยในระดับ มาก โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสองอันดับแรกว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ คือ ความต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่น
สถานที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ สถานที่ ท างธรรมชาติ ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการหา
ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจเดิน ทางไปต่า งประเทศ ในระดับ มาก ประเด็น เรื่อ งความสวยงามของแหล่ ง ท่องเที่ย ว
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ มาก ในขณะที่ประเด็นด้านค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าตั๋วเดิน ทางไปต่างประเทศไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ มีผ ลต่อระดับการ
ตัดสินใจในระดับ มาก เช่นเดียวกับเรื่องความสวยงามกัน สําหรับข้อนี้ได้สอดคล้องกับความเห็นด้าน
ปัญหาที่พบจากการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างระบุว่าพบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด
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ส่ ว นปั จ จั ย ทางการสื่ อ สาร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ เฟซบุ๊ ก
อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ มาก ในขณะที่ปั จจัยทางสังคม มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศในอันดับสุดท้าย ในระดับ ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการ
มีตัวอย่างจากบุคคลอื่นที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วและการรับคําชักชวนจากพื่อน มีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจเดินทางในระดับ มาก สําหรับแนวโน้มการเดินทางไปต่ างประเทศในอนาคตกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยเลือกที่จะเดินทางไปกับ
เพื่อนหรือเดิน ทางพร้อมครอบครัวในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมและต้องการ
เดินทางไป ยุโรป เป็นส่วนใหญ่
คาสาคัญ : เยาวชนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
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ABSTRACT
The research study about the decision factor of youth journey to
overseas. The purpose of this research paper is for tacking the student behavior
and decision factor including the trend for new journey in the future by recruit the
information from the Thai student with age varied from 18-25 years old who base
living in Thailand and been to overseas. Information begin collected from June until
July 2016 by use the descriptive statistics research method for being tool of study.
The result of the research study about the decision factor of youth journey with 4
factor areas as personal factor, social factor, marketing factor and communication
factor. And found that the personal factor is effect important for making decision to
journey in high level result. The sample group is agree with the result for making
decision for journey by answer that be needed to in touch real atmosphere as feel
being at the historical place, famous natural place, new technology and experience
for the real journey. The marketing factor is the reason that sample group classify to
be high level effect for decision to journey.
Point of the beautiful attractions art and culture effect to the decision in
high level. But the point of budget and cost of journey as air ticket or hotel should in
the plan is in the high level of decision also. This relation is involved with the
problem of traveling to overseas session the sample group inform that the problem
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of the budget is the most very high level. For the communication factor found that
the sample group used to be experience with internet communication such as
website facebook instragram and twitter is effect to the decision in the high level.
While the social factor is effect for decision making to journey in the normal level.
The sample group give the result that the invitation from other friends or relative is
effect to the decision the high level.
Trend for the new journey in the future the sample group is they choose
to journey for vacation with friend or family member in the uncertain period of time
depend on the occasion and the most answer destination place is Europe.
Keywords: Youth ,Decision Factor
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การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา การชี้แนะ ความเมตตา และ
กําลังใจอย่างสูงสุดจาก รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางที่เป็น
แรงผลักดันให้ผู้ศึกษาได้เพียรพยายามจนสําเร็จการศึกษา จากคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ ขอ
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร ประธานกรรมการโครงการเฉพาะบุคคล
และกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช กรรมการการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนอาจารย์
ทุกท่านที่ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้ศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่ว มมือ และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้ศึกษาขอขอบคุณมิตรภาพที่แสนดี จาก พี่อีฟ ปั๋น น้องโม ปัน และโน เพื่อนรวมกลุ่มที่
ทําให้การศึกษาในระดับปริญญาโทสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งขอบคุณกลุ่มลูกศิษย์ในที่ปรึกษาของ
อาจารย์วงหทัย ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะปัน ที่คอยห่วงใยและให้กําลังใจเสมอมา
ตลอดจนขอบคุณเพื่อน ๆ MCM15 และเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณกําลังใจสําคัญจากคุณยาย คุณแม่ คนรัก และเพื่อนสนิท ที่คอย
สนับสนุน ดูแล และอยู่เคียงข้างเสมอ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในอดีตการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และใช้ระยะเวลายาวนาน อาจจะยาวนานมากกว่า 1 ปีขึ้น
ไป จนกว่าจะจบหลักสูตรการศึกษา โดยการเดินทางไปต่างประเทศของไทยมีขึ้นตั้งแต่รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ในลั กษณะของการเป็นทุน เล่ าเรียนหลวง(King
Scholarship) และทุนการศึกษาที่สนับจากทั้งองค์กร หน่วยงานภาคและเอกชนอื่น ๆ เด็กเดินทาง
ไปได้หลายรูปแบบ ที่สนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนที่ได้รับทุนนั้นกลับมารับราชการพัฒนาประเทศต่อ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีการเปิดการค้าขายกับ
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ในช่ ว งนี้ เ องทํ า ให้ เ กิ ด วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ม ากมายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
เจริญเติบ โตด้านวิทยาศาสตร์ ในต่างประเทศ ทําให้เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไป
ศึกษาเล่าเรียนได้รับความนิยมและเผยแพร่กระจายสู่ประชาชนทั่วไป ไม่จําเพาะเพียงกลุ่มนักเรียน
ทุนเท่านั้น แต่เยาวชนที่มีโอกาสสามารถเดินทางไปได้ง่ายขึ้น ความนิยมไปศึกษาเล่าเรียนยัง
ต่างประเทศมีสาเหตุจากการยอมรับจากสังคมไทย นักเรียนที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้รับ
ความนับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว จึง
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยผู้ปกครองนั้น มีความคาดหวังให้บุตรหลานไปศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่ยังไม่มีการสอนใน
ประเทศไทยหรืออาจจะมีการสอนแต่ อาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการในสาขาอาชีพนั้นๆ
ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังเรื่องการเรียนรู้ ฝึกฝนด้านภาษาจากประเทศเจ้าของ
ภาษาอีกด้วย ผู้ปกครองบางรายคาดหวังว่าการเดินทางไปต่างประเทศจะทําให้บุตรหลานพัฒนา
ความรับ ผิดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่จากการพึ่งพาตนเองในขณะที่อยู่ต่างประเทศ และบางราย
ยอมรับว่ามีความคาดหวังให้บุตรหลานที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านศึกษาในประเทศไทยจาก
หลายสาเหตุ เช่นปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านความใส่ใจในการศึกษา ปัญหาด้านระเบียบวินัย ได้มี
ทางเลือกใหม่ ณ ต่างประเทศเพื่อโอกาสที่ดีในการทํางานและประสบความสําเร็จมากขึ้น
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ปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายประการเอื้ออํานวยให้การเดินทางไปประเทศสามารถทําได้ความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเยาวชนที่ได้รับความนิยม การเดินทางใน
ปัจจุบันจึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเพื่อมุ่งไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น แต่มีความ
ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การเดินทางเพื่อเรียนภาษา เพื่อทํางานและท่องเที่ยว (Work and
Travel) เพื่อการพักผ่อน (Leisure) เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student)
อาจกล่ าวได้ว่า การเดินทางไปต่างประเทศมี ผ ลต่อเศรษฐกิจและสั งคมในปัจจุบัน มี
องค์กรธุรกิจจํานวนมากที่ประกอบกิจการเพื่อรองรับการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจภาคการคมนาคม และการบริการ เช่น สายการบิน บริษัททัวร์ บริษัทรับ
ทําวีซ่า บริษัทให้คําปรึกษาการเดินทาง เป็นต้น จากข้อมูลของบริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน ได้
แสดงให้เห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2531
การบินไทยมีเส้นทางบินทั้งหมด 48 เมืองใน 35 ประเทศ ซึ่งมีเมืองในประเทศไทย 23 เมือง ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2536 การบินไทยได้บริการผู้โดยสารครบ 10 ล้านคน และในปัจจุบันเที่ยวบินของสาย
การบินไทยที่มีเส้นทางการบินถึง 30 ประเทศ 61 จุดหมายปลายทาง (เส้นทางการบินของสายการบิน
ไทย, 2559) นอกจากนี้ในปี 2555ประเทศไทยยังมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัด อันดับให้
เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลก ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารใช้
บริการต่อปีมากกว่า 40 ล้านคน อีกด้วย(ฝ่ายกิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , 2559) จึง
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เอื้ออํานวยความสะดวกเหล่านี้ทําให้การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบันมี
ความสะดวกสบายยิ่ งขึ้ น จากการสํ า รวจพฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของชาวไทย โดยสํ า นั ก สถิ ติ
เศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี พ.ศ. 2555 สําหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบปี พ.ศ. 2555 มีร้อยละ 3.7 โดยเป็นการ
เดินทางในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน มากที่สุด ร้อยละ 31.5 รองลงมาเดือนตุลาคม- ธันวาคม
ร้อยละ 30.8 เดือนมกราคม-มีนาคม ร้อยละ 21.1 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ร้อยละ 16.6 ส่วน
จํานวนครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปีในภาพรวม โดยเฉลี่ยเดินทาง 1.6 ครั้ง/ปี และสถิติปี
พ.ศ. 2557 สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบปีพ.ศ.
2557 มีร้อยละ 3.6 ส่วนจํานวนครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปีเฉลี่ยเดินทาง 1.8 ครั้ง/ปี
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
จากตัว เลขสถิติรวมของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่น่าสนใจดังกล่าว สังเกตได้ว่า
ตัวเลขการเดินทางขาออกประเทศของคนไทยในเดือนมีนาคม,เมษายน,ตุลาคม และพฤศจิกายน เป็น
ช่วงเวลาที่มีการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยมากที่สุด (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2558.)
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ทั้งนี้อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า ในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการปิ ดภาคเรียนใน
ประเทศไทย และทําให้มีหน่วยงาน องค์กร บริษัท ที่เห็นโอกาสด้านธุรกิจ มีความพยายามพัฒนา
ศักยภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนในกลุ่มนี้ ยกตัวอย่างเช่น สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติมีชื่อเรียกภาษาอั งกฤษว่า
Thai International Education Consultants Association หรือชื่อย่อว่าTIECA มีจํานวน76 บริษัท
ที่ดําเนินกิจการด้านการให้คําปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษา และการเดินทางไปต่างประเทศสําหรับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นดําเนินกิจการด้านการให้คํา ปรึกษา และจัดหาสถานที่
ศึกษาหรือท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะดําเนินงานติดต่อกับสถาบันการศึกษาจากหลากหลาย
ประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา สําหรับความต้องการของผู้ที่สนใจในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีประเทศ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ที่ได้รั บความนิยมสําหรับผู้ที่
สนใจศึกษาในระดับมัธยมหรือ การเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ส่วนผู้ที่สนใจเฉพาะสาขาวิชา
เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ (วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ยังคงมีตัวแทน
ดําเนินการประสานงานด้านการเดินทาง ที่พัก และเอกสารประกอบก่อนการเดินทาง เช่นกัน (สมาคม
ไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ, 2559)
ในด้านการสื่อสาร และกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางไปต่างประเทศได้รับการสนับสนุน
และมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เช่น การประกาศเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้ านการเดินทาง
ไปต่างประเทศร่วมงานสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) โดยความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และธุรกิจ ภาคเอกชนต่าง ๆ กําหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 17
Thai International Travel Fair 2015 ในระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิ ริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ซื้อบริการด้านท่องเที่ยว
โดยตรงกับผู้ ประกอบการธุร กิจ ท่องเที่ยวทั้งแพคเกจทัว ร์เส้นทางต่าง ๆ ตั๋ว เครื่องบินราคาพิเศษ
ห้องพักราคาพิเศษ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมที่พัก
บริษัททัวร์ ให้ได้นําเสนอขายธุรกิจที่มีคุณภาพและราคาพิเศษให้ลูกค้า ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน
พ.ศ. 2558–มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเปิดบูธ กว่า 629 บูธ (สมาคม
ไทยบริการท่องเที่ยว.) อีกทั้งในปัจจุบันด้านการเข้าถึงการสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก
เว็บไซต์ มีสถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยข้อมูลสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมคนไทยในการใช้งาน Social
Network ต่าง ๆ ที่เปิดเผยในงาน Thailand Zocial Awards 2014 ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับ ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต และนักการตลาดออนไลน์ ระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้ Social Network อันดับ1 : ใช้
facebook อย่างเดียว 35% อันดับ 2 : ใช้ทั้ง facebook , twitter , Instagram 33% อันดับ 3 : ใช้ทั้ง
facebook, Instagram 24% ทั้งนี้คนไทยใช้ facebook มากถึง 97% โดยประชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ.2557 ใช้ facebook จํานวน 15.4 ล้านคน คิดเป็น 55% จากทั้งหมด ส่วนพฤติกรรมการใช้สื่อ
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สังคมออนไลน์นั้นได้ระบุไว้ว่า ในกรณีของ Twitter นั้น ผู้ใช้ twitter ส่วนใหญ่ เป็นเด็กวัยเรียน โดย
เด็กชอบทวิต ผู้ใหญ่ชอบอ่านโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุด หรือช่วงปิดเทอม จะมีปริมาณ
ทวิตเพิ่มขึ้น (it24hrs, 2557) จากข้อมูลตัวเลขเติบโตด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนไทย
จึงมีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
มุมมองในการเดินทางไปต่างประเทศ และยังมีศักยภาพด้านการเงินอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุน บุตร
หลาน เครือญาติ ที่อยู่ในความปกครองซึ่งยังเป็นเยาวชน ผู้ปกครองสามารถสืบค้นข้อมูล อ่านรีวิว
บล็อกเกอร์ ตรวจสอบความปลอดภัยในการเดินทางได้แม้ว่าตนเองจะไม่เคยเดินทางไปประเทศนั้น ๆ
มาก่อน จากการที่มีบทความหลากหลายเขียนแนะนําในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีผลประโยชน์ในด้าน
การให้ข้อมูลโดยตรง ได้แก่ รูปแบบการแนะนําการท่องเที่ยว รูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวกับบริการระหว่าง
ประเทศ เช่ น สายการบิ น โรงแรม หน่ ว ยงานการท่ อ งเที่ ย วของประเทศต่ า งๆ บริ ษั ท ทั ว ร์
มหาวิ ท ยาลั ย -โรงเรี ย นของต่ า งประเทศ ประกั น ภั ย ต่ า งแดน และรู ป แบบทางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์และทัศนคติอันดีต่อการสนับสนุนให้มีการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การบสนับสนุน
ประกวดภาพถ่ายในต่างแดนของบริษัทกล้ อง การโพสต์ภาพท่องเที่ยวของผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น ดาราคนดัง ศิลปิน หรือผู้ที่มียอดติดตามจํานวนมาก
ในการศึกษานี้ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการสื่อสาร
และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยซึ่งเป็นกลุ่ม
หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการเดินทางจากการเดินทางด้วยตนเองและการเดินทางที่มีผู้สนับสนุน รวมถึง
สามารถนําข้อมูลไปปรับปรุงวางแผนในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนที่ใช้
บริการ
1.2 ปัญหาปัญหานาวิจัย
1.
2.
3.
4.

ลักษณะทางประชากรของเยาวชนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นอย่างไร
พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยคืออะไร
แนวโน้มในการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย เป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของเยาวชนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
4. เพือ่ ศึกษาแนวโน้มในการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึก ษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านการ
สื่อสารและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ผู้วิจัย
ได้กําหนดขอบเขต ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนไทยที่พํานักในประเทศไทยซึ่งเคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วและมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ทําการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
1.5 นิยามศัพท์
เยาวชนไทย หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์ที่ พํานักอยู่ใน
ประเทศไทยและเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้ว
ปัจจัยที่มีผลเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือรับบริการของ
ผู้บริโภค มีลักษณะเป็นการดําเนินไปอย่างมีขั้นตอนจากการรับรู้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม
กลุ่มอ้างอิงและปัจจัยทางการตลาด
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ยด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
การศึกษา อาชีพ สถานทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางสังคม หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม
และกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจ โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้กําหนดปัจจัยสังคมที่แวดล้อมเยาวชน
ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง โรงเรียนหรือที่ทํางาน
ปัจจัยด้านการสื่อสาร หมายถึง การเปิดรับข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไป
ต่า งประเทศ จากสื่ อ ประเภทต่ า งๆ โดยในครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ กํ า หนดสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ สื่ อ
อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ ) หนังสือ วารสารท่องเที่ยว คู่มือเดินทาง
ต่างประเทศนิทรรศการการท่องเที่ยว กิจกรรมแนะแนวการเดินทางไปต่างประเทศโทรทัศน์ นิตยสาร
และสิ่งพิมพ์ (แจกฟรี)
ปัจ จั ย ทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ประกอบด้วย
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่ (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทาง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ของการเดินทางในครั้งต่อไป ได้แก่ ช่วงเวลาในการเลือกเดินทาง รูปแบบของการเดินทาง ประเทศที่
สนใจจะเดินทางไป และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อทําให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรของเยาวชนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ
2. เพื่อทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
3. เพื่อทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
4. เพื่อทําให้ทราบถึงแนวโน้มด้านพฤติกรรมการเดินทางในอนาคตของเยาวชนไทย
5. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ระหว่างประเทศสามารถนําข้อมูลนี้ไปอ้างอิงปรับใช้ในการจัดการและพัฒนาการดําเนินกิจการให้สอ
ดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย”
ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนํามา
ประกอบการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Reference Group)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
การรับรู้ข่าวสาร จากแนวคิดของ Schiffman and Kanuk ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การรั บ รู้ หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์แต่ละคนได้เลื อกจัดระเบียบและแปลความหมายของสิ่ ง
กระตุ้น ไปเป็นความหมายและเป็นภาพที่ติดอยู่ หรือ อาจหมายถึง วิธีการที่เรามองโลกรอบตัว หาก
ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนได้ รั บ การกระตุ้ นจากสิ่ ง เร้ าเดีย วกั นในสภาพแวดล้ มที่ เหมือ นกั น ผู้ บ ริโ ภคจ ะ
เลือกสรร จัดการ ตีความ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยม ความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน
“การเกิดการรับรู้ ” จากแนวคิดของ Hawkins, Best, and Coney (2001) ได้ให้
ความหมายว่า การเกิดการรับรู้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ
คือ การสัมผัสสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ การแปลความหมาย และการจดจํา สําหรับ 3 ระยะแรก
ได้แก่ การสัมผัสสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ การแปลความหมาย
การเลือกการรับรู้ (Important concepts concerning selective perception)
เมื่อมีสิ่งกระตุ้นในการรับรู้เกิดขึ้นผู้บริโภคจะเลือกสรรอย่างมีกระบวนการ จึงมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ ดังนี้
การเลือกรับ (Selective exposure) ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้เฉพาะบางอย่างที่เป็นสิ่งที่
เมื่อรับรู้แล้วจะเกิดความสบายใจและจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกที่เจ็บปวด ไม่
สบายใจ
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การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) เมื่อมีสิ่งกระตุ้นเกิดขึ้นผู้บริโภคจะ
มองหาสิ่งที่ตรงกับความสนใจ หรือตรงกับความต้องการ โดยที่จะขจัดสิ่งกระตุ้นที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผู้บริโภคจะสนใจรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจแม้ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นเดียวกันก็ตาม
การต่อต้านการรับรู้ (Perceptual defense) เป็นการกรองสิ่งกระตุ้นที่เห็นว่าเป็น
ภัยคุกคามออกไปโดยจิตใต้สํานึก หรือในบางครั้งอาจเป็นการบิดเบือนข้อมูลจากการรับรู้ที่ได้รับเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้ตนเอง
การปิดกั้นการรับรู้ (Perceptual blocking) เป็นกลไกลป้องกันตนเองจากสิ่งกระตุ้น
ที่เข้ามาอย่างมากมายด้วยวิธีการปิดกั้น เช่น เมื่อมีข้อความโฆษณาส่งมาในกล่องรับข้อความทาง
โทรศัพท์ ทําให้ ผู้ บ ริ โภคเกิดความรําคาญและอาจแจ้งเครือข่ายเพื่อปิดกันไม่รับข้อความโฆษณา
เหล่านั้นอีก หรือในกรณีที่มีการปิดป้ายโฆษณาต่างๆที่มากมายจนเกินไปจะทําให้ผู้บริโภคไม่ให้ความ
สนใจกับโฆษณาชิ้นใดเลย
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์
แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงผลักดันจากภายในที่นําไปสู่การกระทํา พฤติกรรมของ
มนุษย์และเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ที่มนุษย์จะเกิดความต้องการอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งความต้องการที่เกิดขึ้น
นั้นทําให้มีนักคิดทฤษฎีที่ทําการศึกษาและนําเสนอแนวคิดทฤษฎีด้านความ ต้องการของมนุษย์ไว้
มากมาย เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความตึงเครียด (Tension) เพราะความ
ต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองจากจิตสํานึก(Conscious)และจิตใต้สํานึ ก (Subconscious) จึง
เกิดแรงขับ (Drive) ที่ผลักดันให้มนุษย์หาหนทางลดความตึงเครียด(Tension reduction) เกิดเป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรม(Behavior) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Goal or need fulfillment)
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายและมีรูปแบบ
ซึ่งการกระทําจะถูกกําหนดตามบุ คลิกภาพ (Personality) การเรียนรู้ (Learning) การ
รับรู้ (Perception) ทัศนคติ (Attitude)
แรงจูงใจ Blythe (2008, p. 32-33) ระบุว่าแรงจูงใจเกิดจากสัญชาตญาณภายในของ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimuli) ที่เข้ามากระทบ จนนําไปสู่แรงจูงใจ
ที่เกิดจากกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ ทําให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถ
แบ่งประเภทแรงจูงใจได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายใน (Dormant motives) เป็นแรงจูงใจที่อยู่ในระดับใต้จิตสํานึก
(Subconscious) แรงจูงใจนี้จะเกิดขึ้นโดยมนุษย์ไม่ทันรู้ตัวว่ากําลังเกิดความปรารถนานั้น ๆอยู่ เช่น
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กลุ่มวัยกลางคนจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริมแต่ในขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคกลุ่มวัยกลางคนจะไม่ทันได้ตระหนักรู้ถึงความต้องการนี้
2. แรงจูงใจระดับจิตสํานึก (Conscious motives) เป็นแรงจูงใจที่มนุษย์ตระหนักรู้ได้
ถึงความต้องการของตนเองในขณะนั้น เช่น เมื่อมีความรู้สึ กป่วย ร่างกายอ่อนเพลีย สุ ขภาพไม่ดี
มนุษย์จะตระหนักรู้ว่าตนต้องการยา อาหรเสริมบํารุงสุขภาพ
3. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของ
มนุษย์ เช่น ความรู้สึกที่ดีที่มีต่อวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งแม้ว่าจะมี
ผู้ผลิตรายอื่นอยู่มากมายก็ตาม
4. แรงจูงใจเชิงเหตุผล (Rational motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากกระบวนการคิด
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล เช่น ผู้ป่วยจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถรับประทานอาหารเสริมหรือ
วิตามินชนิดใดได้บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการเลือกอาหารเสริมที่อาจจะไปกระตุ้นการเกิดโรคของ
ผู้ป่วยบางราย
5. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลอยู่เบื้องหลัง
การตัดสินใจ เช่นการตัดสินใจรับบริการจากสถานพยาบาล ผู้ที่เคยมีความรู้สึกดีต่อโรงพยาบาลใดก็
จะเลือกรับบริการจากโรงพยาบาลนั้นในยามเจ็บป่วย
6. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary motives) เป็นแรงจูงใจที่นํามนุษย์ไปสู่การตัดสินใจใน
ระดับต่างๆ
เมื่อ แรงจู งใจของมนุ ษย์ นํา ไปสู่ การเกิด พฤติกรรมเพื่อ หาหนทางที่จ ะเติมเต็มความ
ต้องการ และเพื่อให้ ความตึงเครียดที่มีลดลงแต่ในบางกรณีที่มนุษย์เกิดมีแรงจูงใจด้านอื่นที่มีแรง
ใกล้เคียงกันจนกลายเป็นความขัดแย้งด้านแรงจูงใจ สามารถแบ่งความขัดแย้งด้านแรงจูงใจได้ดังนี้
1. ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งสิ่ ง ที่ ป รารถนากั บ สิ่ ง ที่ ป รารถนา (Approach-approach
conflict) เกิ ด ขึ้ น จากสถานการณ์ ที่ ม นุ ษ ย์ มี ท างเลื อ กที่ ต้ อ งการแล้ ว เกิ ด ความปรารถนาทั้ ง สอง
ทางเลือก ความขัดแย้งนี้จะโน้มน้าวให้มนุษย์เลือกทางที่ตอบสนองความต้องการของตนเองที่มาก
ที่สุด
2. ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ไม่ปรารถนากับสิ่งที่ไม่ปรารถนา (Avoidance-avoidance
conflict) เกิ ด ขึ้ น จากมนุ ษ ย์ มี ท างเลื อ กแต่ ไ ม่ ต้ อ งการที่ จ ะเลื อ กทั้ ง สองทาง อาจเกิ ด จากกรณี ที่
ทางเลือกทั้งสองทางนั้นเป็นไปในด้านลบ
3. ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ปรารถนากับสิ่งที่ไม่ปรารถนา (Approach-avoidance
conflict) เกิดขึ้นในกรณีที่ทางเลือกหนึ่งเป็นเชิงบวกและอีกทางเลือกหนึ่งเป็นเชิงลบ
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4. ความขั ด ระหว่ า งสิ่ ง ที่ ป รารถนากั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ป รารถนาที่ ห ลากหลาย (Multiple
approach-avoidance conflicts) เกิดขึ้นในกรณีที่มนุษย์มีทางเลือกที่ต้องการหลากหลายทางเลือก
โดยในแต่ละทางเลือกนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
นั กจิ ตวิทยาหลายคนเชื่อ ว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นจากความต้องการที่มีอยู่ม ากมาย และ
แรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของมนุษย์ (Reason for behavior) สามารถแบ่งเป็น
ความต้ อ งการทางกายและความต้ อ งการทางจิ ต โดยทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ และสามารถนํ า มาอธิ บ าย
พฤติกรรมผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
2.2.1 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of
needs)
วุฒิ สุขเจริญ (2559, น. 73) อธิบายว่า Abraham Maslow ได้ทําการศึกษา
และสร้างแบบจําลองด้วยการจัดกลุ่มความต้องการของมนุษ ย์ที่มีอยู่ทั่วไปให้แล้วแยกออกมาเป็น
กลุ่มๆ อธิบายแบบเป็นลําดับขั้นโดยเริ่มจากขั้นความต้องการทางชีวภาพ (Biogenic needs) ซึ่งเป็น
ความต้องการขั้นแรกสุดของมนุษย์ ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดที่เป็นความต้องการเชิงจิตวิทยา (Psychogenic
needs) ลําดับชั้นความต้องการของ Maslow อยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไข 4 ประการ คือ
1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน โดยเป็นความต้องการจากทางร่างกายที่
มีมาตั้งแต่เกิด (Genetic endowment) และความต้องการที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social interaction)
2. ความต้องการบางประเภทเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานหรือมีความสําคัญและจําเป็น
มากกว่าความต้องการในบางตัว
3. ความต้องการในขั้นพื้นฐานต้องได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการในระดับอื่นจึง
จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นมา
4. เมื่อความต้องการในขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการในลับดับถัดมา
ก็จะมาเข้ามามีความสําคัญแทนที่ในทันที
จากแนวคิดพื้นฐานของลําดับชั้นความต้องการทั้ง 4 ประการของ Maslow ได้กําหนด
รายละเอียดลําดับชั้นความต้องการไว้ 5 ระดับ
ลําดับความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ลักษณะการเรียงลําดับจากขั้นแรกสุด (basic level
needs) จนถึงขั้นความต้องการสูงสุด (upper level needs) คือ
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ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ ( Physiological Needs) เป็นความต้องการเพื่อ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในขั้นพื้นฐานมีความจําเป็นต่อร่างกาย เช่น อากาศเพื่อหายใจ อาหาร น้ําดื่ม การ
ขับถ่าย การนอนหลับพักผ่อน หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกาย สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต และความต้องการทางเพศ เป็นต้น ลําดับขั้นแรกนี้เป็นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการตอบสนอง
เสียก่อนจึงจะเกิดความต้องการในลําดับขั้นที่สูงขึ้น
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security
needs) เมื่อได้รับการตอบสนองจากขั้นที่แรกแล้ว มนุษย์จะเริ่มต้องการการปกป้องคุ้มครอง ต้องการ
ความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจ (psychological security) เพื่อบรรเทา
ความกังวลและความกลัวที่เกิดขึ้น เช่น ความต้องการบ้านที่มั่นคงปลอดภัย อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคย
การงานที่มั่นคง ต้องการควบคุมสถานการณ์และความสามารถทํานายได้ เช่น แผนการดํารงชีวิต
หลังจากเกษียณ การมีกรมธรรม์ประกันชีวิต การซื้อกองทุนยังชีพในอนาคต
ขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็นความต้องการความรัก การ
ยอมรับ ความผูกพันและความเป็นเจ้าของเพื่อคลายความกลัวที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ท้อแท้ และ
ไม่ได้รับการยอมรับในสังคม จึงเริ่มรู้สึกอยากจะมีเพื่อนที่สนิท ผูกพัน มีคนรักที่พัฒนาความสัมพัน ธ์
กันไปจนถึงรูปแบบของการแต่งงานอยู่เป็นครอบครัว รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (Self-esteem needs) เป็นความต้องการความ
ภาคภูมิใจได้รับการยกย่องเคารพนับถือ โดยจะเกิดขึ้นได้จากทั้งภายในและภายนอกบุคคล แบบแรก
คือความต้องการความเคารพยอมรับนับถือจากผู้อื่น เช่น ต้องการเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในสังคม ความ
ต้องการประสบความสําเร็จ การมีชื่อเสียงที่ผู้อื่นกล่าวถึง และแบบที่สองคือ ความต้องการเคารพ
ตัวเอง (Self-respect) ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเกิดได้จากความต้องการที่จะมีความมั่นใจในตัวเอง
ต้องการเอาชนะ พึ่งพาตนเองได้ ความต้องการเคารพตัวเองนั้นเมื่อเกิดขึ้นและรู้สึกเคารพตนเองแล้ว
นั้นยากที่จะสูญเสียไปต่างจากความเคารพที่เกิดจากภายนอกบุคคล
ขั้นที่ 5 ความต้องการไปสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิต ตน (Self-actualization) เมื่อมนุษย์
บรรลุความต้องการในระดับต่างๆแล้ว มนุษย์จะไปสู่ความต้องการในระดับสูงสุด ได้แก่ การมีภาวะ
ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเท่าที่ความสามารถของผู้นั้นจะเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นความเติมเต็มความสมบูรณ์ของ
ชีวิต
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ภาพที่ 2.1 ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, น. 74)
อย่างไรก็ตามแม้ว่า ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow จะได้รับความยอมรับ
อย่างแพร่หลายแต่ยังคงมีข้อสังเกตที่ขัดแย้งกับทฤษฎีนี้อยู่หลายประการ เช่น ความต้องการที่ข้ามขั้น
มนุ ษย์บ างคนมีความต้องการที่ข้ามขั้น ยกตัว อย่างเช่น ศิล ปิน นักอนุรักษ์ นักปรัช ญาที่มักจะให้
ความสําคัญและต้องการไปู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตมากกว่าความต้องการในลําดับขั้นอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ระดับต่ํากว่า และในบางกรณีที่ผู้บริโภคอาจเกิดความต้องการทั้ง 2 ระดับ ขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น ความ
ต้องการทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกับความต้องการการยกย่อง
2.2.2 แรงปรารถนาทางจิตวิทยาของ McGuire (McGuire’s psychological
motives)
แนวคิดแรงปรารถนาทางจิตวิทยาของ McGuire แบ่งระบบในการจัดแบ่งความ
ต้องการหรือแรงปรารถนาเป็น 16 ประเภท อันเป็นประโยชน์กับนักการตลาดในการแยกความต้องการ
ของผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดีกว่าการใช้ทฤษฎีลําดับขั้นของ Maslow โดยเบื้องต้น McGuire
ได้แบ่งแรงจูงใจและความต้องการออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, น. 75)
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1. แรงจูงใจนั้นมาจากความคิดหรือมาจากอารมณ์
2. ความต้องการนั้นมุ่งที่จะรักษาสภาพเดิมหรือเน้นที่การเติบโตหลังจากแบ่งแรงจูงใจ
และความต้องการตามหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อแล้ว จึงนํามาแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมอีก
2 ประการ ได้แก่
3. พฤติกรรมมีลักษณะเป็นการริเริ่มหรือเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
4. พฤติกรรมมีลักษณะช่วยให้บุคคลได้บรรลุระดับภายในใหม่ของตนเอง หรือสร้างความ
สัมพันธ์ใหม่ภายนอกกับสภาพแวดล้อม
จากหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการ สามารถแบ่งแรงจูงใจได้เป็น 16 ประเภท ตามการจัด
กลุ่มแรงจูงใจ 3 ด้าน ดังนี้ (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, น. 75)
กลุ่มที่ 1 แรงจูงใจด้านความคิดที่รักษาสภาพ (Cognitive preservation motives)
กลุ่มที่ 2 แรงจูงใจด้านความเติบโตจากความคิด (Cognitive growth motives)
กลุ่มที่ 3 แรงจูงใจด้านการรักษาสภาพเดิมจากอารมณ์ (Affective preservation motives)
แรงจูงใจด้านความคิดที่รักษาสภาพ (Cognitive preservation motives)
1. ความต้องการสอดคล้องกัน (Need for consistency) มนุษย์มีความต้องการทําทุก
อย่างให้มีความสอดคล้องกันกับทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้เดิม
2. ความต้องการเหตุผล (Need for Attribution) เป็นความต้องการที่จะทราบถึง
เหตุผล สาเหตุที่สามารถนํามาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ต้องการความชัดเจนและน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
3. ความต้องการจัดหมวดหมู่ (Need for categorize) ในปัจจุบันข้อมูล ข่าวสารที่มี
อย่างมากมาย มนุษย์จึงต้องการการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับมาง่ายขึ้น
4. ความต้องการความเป็นรูปเป็นร่างสังเกตได้ (Need for objectification) การเลือก
ตัดสินใจของมนุษย์ในการอุปโภคบริโภคสินค้านั้นไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าที่นํามาใช้งานเท่านั้นแต่ยัง
ต้องการการสื่อสารบางอย่างที่แสดงออกถึงความเป็น ตนเองหรือแสดงออกถึงบางอย่างที่เกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นสังเกตได้
แรงจูงใจด้านความเติบโตจากความคิด (Cognitive growth motives)
5. ความต้องการความเป็นอิสระ (Need for autonomy) เป็นความต้องการมีอิสระ
ได้เป็นตัวตนของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
6. ความต้องการการกระตุ้น (Need for stimulation) เป็นความต้องการความหลาก
หลายไม่จําเจ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้เจอสิ่งใหม่ ๆ
7. ความต้องการด้านเหตุผลทางธรรมชาติ (Teleological need) เกิดจากความเชื่อ
หรือภาพความต้องการที่มีอยู่แล้ว ด้วยการเปรียบเทียบเหตุการณ์หนึ่งกับประสบการณ์หรือภาพที่มี
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อยู่ในใจตนเองว่าต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกั น เช่น เมื่อชมภาพยนตร์คนดูมักคาดว่าพระเอกนางเอก
จะได้แต่งงานครองรักกันในตอนจบ
8. ความต้องการประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian need) มนุษย์มักจะแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆเพื่อนํามาแก้ปัญหาที่ตนเองกําลังประสบอยู่หรืออาจจะนําข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้เป็นความรู้
อ้างอิงเพื่อใช้ในอนาคต
แรงจูงใจด้านการรักษาสภาพเดิมจากอารมณ์ (Affective preservation motives)
9. ความต้องการความผ่อนคลาย (Need for tension reduction) เป็นความต้องการ
การผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆที่ทําให้ได้รับความเครียด ความเหนื่อยล้า ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน เช่น การไป
นวดเพื่อสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยว
10. ความต้องการแสดงตัวตน (Need for expression) มนุษย์ต้องการความมีตัวตน
เป็น “ใครสักคน”ที่ได้รับความสําคัญ ได้รับการดูแลที่พิเศษ
11. ความต้องการปกป้องตนเอง (Heed for ego defense) เป็นความต้องการปกป้อง
ตนเองเพื่อความมั่นใจ เช่น การปกป้องตนเองจากการถูกล่าวหาว่ามีรสนิยมด้านแฟชั่นที่ล้าหลังจึง
เลือกใช้สินค้าตราที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นของกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมทางแฟชั่น
12. ความต้องการการตอกย้ํา (Need for reinforcement) เป็นการแสดงพฤติกรรม
เดิมเมื่อพฤติกรรมนั้นได้รับรางวัล เช่น การใส่เสื้อผ้าสีเดิมๆเมื่อได้รับคําชื่นชมจากเพื่อนว่าเมื่อใส่
เสื้อผ้าสีนี้แล้วทําให้ดูดีขึ้นและตอกย้ําด้วยการซื้อเสื้อผ้าสีนี้ในจํานวนเพิ่มขึ้น
แรงจูงใจด้านการรักษาสภาพเดิมจากอารมณ์ (Affective preservation motives)
13. ความต้องการเครื่องยืนยัน (Need for assertion) เป็นพฤติกรรมการค้นหาความ
โดดเด่น และความสําเร็จ จะมีความต้องการเครื่องยืนยันว่าจะประสบความสําเร็จ
14. ความต้องการการยอมรับ (Need for affiliation) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและ
ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
15. ความต้องการระบุสถานะ (Need for identification) เป็นความต้องการที่จะมี
บทบาท มีสถานะที่ระบุได้อย่างชัดเจน
16. ความต้องการต้นแบบ (Need for modeling) สําหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
หรือไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จะต้องการต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นใจภายใน
ผู้ศึกษาสามารถนํามาใช้เพื่อประกอบการศึกษาในครั้งนี้โดยแบ่งรูปแบบแรงจูงใจเพื่อใช้
อธิบายการตัดสินใจเลือกเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยได้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
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แรงจูงใจด้านการใช้งาน (Functional motives)
คือการที่เยาวชนไทยเลือกเดินทางไปต่าง ประเทศเพื่อต้องการการตอบสนองทางด้าน
กายภาพ เช่น เยาวชนต้องการไปศึกษาด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาภายใต้สภาวะ
แวดล้อมเอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา หรือ ความจําเป็นด้าน
หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยที่อาจจะยังไม่ตรงตามความต้องการของเยาวชนจึง มีความจําเป็นที่
จะไปเสาะแสวงหาสถานที่ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นๆที่มีอยู่ในต่างประเทศ
แรงจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional motives)
คือ การที่เยาวชนตัดสินเลือกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทาง
อารมณ์ เกิดการเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ที่แปลกใหม่ทําให้ เกิดแรงบันดาลใจ เช่น เยาวชนที่ชื่นชอบ
ฟุตบอลทีมในประเทศอังกฤษ มักมีความต้องการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอลของทีมในดวงใจ
การตัดสินใจเลือกเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยนั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการและค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งในหลายประเทศที่อยู่ในเขตยุโรป อเมริก า ที่มีค่าเงินเมื่อเทียบ
ต่ออัตราเงินบาทไทยแล้วเป็นจํานวนเงินสูง หรือแม้แต่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เป็นจํานวนเงินสูง ดังนั้นแม้ผู้ประกอบการ จะออกรายการ
ค่าใช้จ่ายมาอย่างเท่าๆกันในแต่ละที่ ผู้บริโภคยังคงจะตัดสินใจจากการตอบสนองความต้องการทั้ง
ทางด้านกายภาพและทางด้านอารมณ์ไปพร้อมๆกันแต่จะให้น้ําหนักในแต่ละด้านไม่เท่ากันนั้นขึ้นอยู่
กับบุคคลที่แตกต่างกัน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Reference Group)
Majumdar ได้อธิบายถึงพลังของกลุ่มอ้างอิงไว้ว่า “กลุ่มอ้างอิง” มีอิทธิพลต่อความเชื่อ
และทัศนคติของผู้บริโภคและนําไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ “กลุ่มอ้างอิงพื้นฐาน” (Normative
reference group) เป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลแบบทั่วไป เด็กที่เติบโตมาจะใช้ครอบครัวเป็นกลุ่ม
อ้างอิงพื้นฐาน เช่น เลือกรับประทานอาหารที่ครอบครัวเห็นว่ามีประโยชน์ “กลุ่มเปรียบเทียบอ้างอิง”
(Comparative reference group) อาจเป็นคนในครอบครัวหรือคนอื่น ๆ ก็ได้ที่ผู้บริโภคเจาะจง
เลือกแล้ วว่าอยากจะให้มาเป็ นแบบอย่าง โดยทั้ง “กลุ่มอ้างอิงพื้นฐาน” และ “กลุ่มเปรียบเทียบ
อ้างอิง” มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยัง
มีแนวความคิด ของ Tyagi & Kumar ที่อธิบายว่า กลุ่มผู้บริโภคอาจไม่ได้ติดต่อด้วยกับกลุ่มอ้างอิง แต่
กลุ่ ม อ้างอิงนั้ น ยั ง สามารถมีอิท ธิพลต่อผู้ บริโ ภคได้อยู่ เรี ยกว่ า “กลุ่ ม อ้างอิงทางอ้ อม” (Indirect
reference groups) เช่น กลุ่มนักร้อง นักกีฬา กลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคจะคอยสังเกต
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พฤติกรรมและเกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมนั้น เช่น การสังเกตนักกีฬาฟุตบอลว่าใส่รองเท้าแบบใด
เมื่อทราบแล้วจะเกิดทัศนคติในด้านบวกและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อแบบเดียวกับที่นักกีฬาใส่
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
1.ข้อมูลและประสบการณ์
2.ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจและความมีอํานาจของกลุ่มอ้างอิง
3.กลุ่มอ้างอิงและความคล้อยตามของผู้บริโภค
จากแนวคิดเรื่องกลุ่มอ้างอิงตามที่ได้ศึกษานี้ ผู้วิจัยได้นําไปศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย โดยใช้ได้ทําการสํารวจข้อมูลที่อ้างอิงจาก
“กลุ่มอ้างอิงพื้นฐาน” และ “กลุ่มเปรียบเทียบอ้างอิง ” ได้แก่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ กลุ่มเพื่อน และ ผู้มี
ชื่อเสียง
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในเชิ ง จิ ต วิ ท ยาซึ่ ง เป็ น ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ คํ า ว่ า “พฤติ ก รรม
(behavior)” หมายถึง การกระทําของบุคคลซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ภายนอก (overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (convert behavior) (ชูชัย สมิทธิไกร,2558, น. 9)
1. พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทําที่สามารถสังเกตได้ บุคคลอื่นเห็นได้และวัดได้
เป็ น ได้ ทั้ ง การแสดงออกในรู ป แบบวั จ นะภาษา (verbal) เช่ น การพู ด และแบบอวั จ นะภาษา
(nonverbal) เช่นการเดิน การร้องไห้ การซื้อสินค้า
2. พฤติกรรมภายใน คือ การกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และบุคคลอื่นไม่สามารถ
สังเกตเห็นการกระทํานั้นได้ เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ การคิด การรับรู้ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรม
ภายในสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ
กล่าวได้ว่า ทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในของบุคคล ต่างมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน โดยที่พฤติกรรมภายนอกมักจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทราบถึงพฤติกรรมภายในของบุคคล
เช่น เมื่อสังเกตเห็นบุคคลกําลังร้องไห้ อาจจะสันนิษฐานได้ว่าบุคคลนั้นกําลังรู้สึกเสียใจ ดังนั้น หากไม่
สามารถที่จะให้บุคคลทําแบบทดสอบหรือรายงานด้วยตนเองแล้ว การที่จะเข้าใจพฤติกรรมภายใน
ของบุคคลจําเป็นต้องอนุมาน (infer) จากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลนั้นแสดงมา แต่ทั้งนี้ข้อพึงระวัง
คือ การสังเกตและแปลความหมายจากพฤติกรรมภายนอกนั้น อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงก็ได้ เช่น การร้องไห้ สามารถเป็นได้ทั้งอาการที่เกิดจากความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึก
ปลาบปลื้มตื้นตันใจก็ได้ ดังนั้น ในการศึกษาพฤติกรรมภายนอกของบุคคลจึงควรสังเกตพฤติกรรม
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ภายนอกหลายๆแบบ ทั้งในรูปแบบของวัจนะภาษา (verbal) และแบบอวัจนะ (nonverbal) ควบคู่
กันไป
2.4.1 ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
กล่าวโดยสังเขป ปัจจัยทั้งสองคือปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2558, น. 11-18)
ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ได้แก่
1. การรับรู้ (perception) หมายถึงการเปิดรับให้ความสนใจ และแปลความหมายสิ่ง
เร้าหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับผ่านประสาทรับ สัมผัสทั้งห้า
2. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
3. ความต้องการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ทําให้บุคคลมี
ความปรารถนา เกิดความตื่นตัวและเกิดพลังที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการนั้นได้
4. บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล โดยลักษณะนั้นจะ
เป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคล และเป็นสิ่งที่กําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพั นธ์กับสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ของบุคคลนั้น
5. ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น
บุ ค คล วั ตถุ ซึ่ งผลสรุ ป ได้ บ่ ง ชี้ว่ าสิ่ งนั้ นดี ห รื อเลว น่ าพอใจหรือ ไม่ พอใจ ชอบหรื อไม่ช อบ และมี
ประโยชน์หรือเป็นอันตราย
6. ค่านิยมและวิถีชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยม คือ รูปแบบของความเชื่อที่
แต่ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดเลว และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล ส่วนวิถีชีวิตคือ รูปแบบของการใช้ชีวิตที่บุคคลแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (activities)
ความสนใจ (interests) และความคิดเห็น (opinions)
ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกตัวของผู้บริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ครอบครั ว (family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความเกี่ยวพันกันทาง
สายเลือด การแต่งงาน หรือการรับเลี้ยงดูบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน
2. กลุ่มอ้างอิง (reference group) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ ง ๆ โดยที่แนวทางการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลจะได้รับมาจาก
มุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิง
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3. วัฒนธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคม รวมถึง
สิ่งที่มนุ ษย์ สร้ างขึ้น มาเพื่อเป็น การสะท้อนให้ เห็ นถึงความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงแบบแผน
พฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ในสังคมนั้นและจะมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
4. ชั้นทางสังคม (social class) หมายถึง การจําแนกบุคคลในสังคมออกเป็นชั้นๆ จําแนก
ตามความคล้ ายคลึงกันในด้านค่านิยม วิถีชีวิต พฤติกรรม ความสนใจ การศึกษาและสถานะทาง
เศรษฐกิจ
2.4.2 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน นักการตลาด
ส่วนมากได้หันไปศึกษาความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral sciences) มาช่วยอธิบาย โดย
การศึกษาจากตัวแบบต่าง ๆ (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557, น. 57-60)
ตัวแบบพฤติกรรม ผู้บริโภคของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง
คอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong, 1997, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล
และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557, น. 57) ได้คิดตัวแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดย
อาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทางการตลาด โดยยึดถือแนวความคิดที่ว่า พฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุหรือมีสิ่งเร้า (stimuli) ทําให้เกิด และจากนั้นสิ่งเร้าจะกลายเป็นแรงจูงใจให้มี
การแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อสนองตอบ (response) ต่อสิ่งเร้านั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการ
ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาดั้งเดิม “S–R theory” มาเป็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
หรือ “stimulus-response model”
ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2557, น. 57) สิ่งเร้าทางการตลาดประกอบด้วย
“4Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) การจัดจําหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion)
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ ส่วนสิ่ งเร้าอื่น ๆ เช่น ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัว แปรที่มีอิทธิพลผลักดันต่อการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ เทคโนโลยี การเมือง
สภาวะเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สิ่งเร้าเหล่านี้จะเป็นตัวนําเข้า (input) เข้าสู่กล่องดํา (สมอง) ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้นภายในสมองหรือกล่องดํา ซึ่งมองไม่เห็นและจะปรากฏแสดงออกมา
(input) จึงเป็นพฤติกรรมตอบสนองที่มองเห็นได้ คือ การตัดสินใจซื้อ เลือกผลิตภัณฑ์ เลือกจํานวนซื้อ
เลือกเวลาซื้อ เลือกตรา และเลือกผู้จําหน่าย
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ภาพที่ 2.2 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ที
ปะปาล, 2557, น. 58)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กฤษณวรรณ วรมิ ศ ร์ ( 2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งการเปิ ด รั บ สื่ อ กั บ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่ อประเภท
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ตามลําดับ กลุ่มตั วอย่างมี
การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นกาข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ต และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางต่างประเทศ 3 อันดับ
แรก คือสื่อบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบน
เฟซบุ๊ ก ที่มีผลต่อการตัดสิ น ใจซื้อสิ นค้าและบริการ ของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร”พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 16-25 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษั ทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000บาท และมีระยะ
เวลาในการเข้าใช้เฟซบุ๊กต่อวัน 2-4 ชั่วโมง ปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊กด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า อยู่ใน
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมากโดยการที่ตราสินค้า (Brand) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะทําให้มีระดับที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมากเป็น อันดับแรก
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เสิ้งสุง เฉา, กัลยรัตน์ แสนจันทร์ และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ (2558) กลุ่มเยาวชนเป็นตลาด
สําคัญที่มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเนื่องจากนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากและสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันหลาย
ประเทศได้ส่ งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวจากต่าง ประเทศมา
ท่องเที่ ยวยั งประเทศของตนเองมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่ อวิเคราะห์ และเปรียบ เทียบ
แรงจู งใจใน การท่องเที่ ยวของนั กท่ องเที่ยวเยาวชนนานาชาติ ที่ท่ องเที่ ยวที่ มาเยื อนไทยและไต้หวั น
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดของแรงจูงใจแบบผลักของนักท่องเที่ยวเยาวชนนานาชาติ คือ ด้าน
ความรู้การผจญภัยและด้านการพักผ่อนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังตัดสินใจเดินทางมาไทยหรือไต้หวัน ด้วย
ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบผลักในด้านความรู้ ด้านกีฬา ด้านการผจญภัย และด้านการ พักผ่อนที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบดึงที่สําคัญ คือด้านวิวทิวทัศน์
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) สําหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
3.1.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 แบบสอบถามในการวิจัย
3.2.2 เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
3.3.3 การทดสอบเครื่องมือ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น เยาวชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ
18 – 25 ปี โดยเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว ระหว่างช่วงระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556–2558) กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนผู้มีสัญชาติไทย
3.1.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยใช้สูตรตารางสําเร็จรูป
ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องการสรุปผลด้วยความเชื่อมั่น
ระดับ 95%และยอมรับความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนประชากร ±6 % ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 280
คน โดยใช้สูตรในการคํานวณกลุ่มประชากรดังนี้
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เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม 0.06
แทนค่าสูตรของทามาเน่

ดังนั้น จากการคํานวนตามสูตรของ Taro Yamane ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นจํานวน 277.77 คน จึงปัดเศษให้เป็น 280
3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการสร้าง
แบบสอบถามทั้งแบบที่เป็นกระดาษสํารวจเยาวชนทั่วไปและสร้างแบบสอบถามในเว็บไซต์ นํา URL
ลิงค์ ฝากประกาศบนเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่ างประเทศของ
เยาวชน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 แบบสอบถามในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว น ที่ 1. แ บบส อบ ถาม ปล ายปิ ดลั กษณ ะคํ า ถา มเป็ นแ บบ 2 ท างเ ลื อ ก
(DichotomousQuestion) และแบบหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) โดย
ผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบได้ เ พี ย งข้ อ เดี ย ว ได้ แ ก่ ส่ ว นของคํ า ถามด้ า นข้ อ มู ล ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3.2.2 เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามส่วนที่ 1 มีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ใน
หรือเติมข้อความตามความเป็นจริง
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แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ ตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
รูปแบบคําถามเป็นแบบ Likert Scale ระดับ การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งกําหนดระดับคะแนนดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง
มากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง
มาก
ระดับที่ 3 หมายถึง
ปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง
น้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง
น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับแรงจูงใจ 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล โดยใช้
สูตรคํานวนความกว้างของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 2537, อ้างถึงใน ฤทัย เตชะบูรณ์เทพาภรณ์,
2554, น. 47) ดังนี้
ระดับของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย จะนํามาหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ของระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ดังนี้
จากสูตร : ความกว้างของอันตรภาคชั้น
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด หารจํานวนชั้น
แทนสูตร = (5 – 1)  5
= 0.8
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด
3.2.3 การทดสอบเครื่องมือ
1. การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบ
สอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ไปปรึ ก ษาและขอคํา แนะนํา เพื่อ ปรับ ปรุ งแก้ไ ขจากอาจารย์ที่ป รึก ษาในการ
ทําการค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒ นา
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน 30 คน
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จากนั้นนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์คํานวนหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาค Cronbach’ Alpha Coefficient
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวม ข้อมูล มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหาแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทยเพื่อสร้างแบบสอบถามจากประเด็นที่ได้
2. ส่ ง ให้ อ าจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม รั บ คํ า ชี้ แ นะเพิ่ ม เติ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาให้แบบสอบถามมีความอดคล้องกับการวิจัยมากที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ตามข้อมูลจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทาง ประชากรศาสตร์แรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ Secondary data นําแบบสอบถาม
ที่ได้รับการตอบข้อมูลจริงโดยกลุ่มตัวอย่างแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัยสรุป ผลการ
วิเคราะห์ จัดทํารายงานการวิจัยและนําเสนอ
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ โ ดยการใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดย หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทํา การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในส่วนแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว ทําการลงรหัส (Coding) จากนั้นจึงนําผลข้อมูล ไปประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เป็นสถิติ
เบื้ อ งต้ น ในการอภิ ป รายผล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน
280 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนไทยที่พํานักในประเทศไทยเคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 25 ปี การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 4
ส่วน ได้แก่
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
4.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
4.4 ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคต
4.1 ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษาใน
ปัจจุบันหรือสูงสุด อาชีพ และรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.1
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
หญิง
171
ชาย
109
รวม
280

ร้อยละ
61.1
38.9
100.0

จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 280 คน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเป็นเพศ
ชายจํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ของกลุ่มตัวอย่าง
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ชาย

หญิง

เพศ

ชาย
39%
หญิง
61%

ภาพที่ 4.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.2
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
18–19 ปี
91
20–21 ปี
61
22–23 ปี
67
24–25 ปี
61
รวม
280

ร้อยละ
32.5
22
23.5
22
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 280 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 18-19 ปี โดยมีจํ านวนมากถึง 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ของกลุ่ มตัว อย่างทั้งหมด
รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 22–23 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด กลุ่มอายุระหว่าง 24-25 ปี มีจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22 เท่ากับกลุ่มอายุระหว่าง 2021 ปี คือ มีจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22 เช่นกัน
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อายุ
24-25 ปี
22%

[CATEGORY NAME]
32.5%

[CATEGORY NAME]
23.5%

20-21 ปี
22%
18-19 ปี

20-21 ปี

22-23 ปี

24-25 ปี

ภาพที่ 4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.3
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาในปัจจุบันหรือสูงสุด
จานวนคน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
40
อนุปริญญา
7
ปริญญาตรี
199
สูงกว่าปริญญาตรี
34
รวม
280

ร้อยละ
14.3
2.5
71.1
12.1
100

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 280 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่าจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และสุ ดท้ายคือ ระดั บ
อนุปริญญา จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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ระดับการศึกษา
[CATEGORY NAME]
12.1%

[CATEGORY NAME]
14.3%
[CATEGORY NAME]
2.5%

[CATEGORY NAME]
71.1%
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ภาพที่ 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.4
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
อยู่ในระหว่างศึกษา
165
ทํางานแล้ว
53
กําลังศึกษาและทํางานไปพร้อมกัน
30
อยู่ระหว่างรอศึกษา หรือ รองาน
32
รวม
280

ร้อยละ
59
19
11
11
100

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 280 คน ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
ระหว่างศึกษา จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ ทํางานแล้ว จํานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19 ส่ว นผู้ที่อยู่ระหว่ างรอศึกษาหรือรองาน มีจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด และ กําลังศึกษาและทํางานไปพร้อมกัน มีจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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อยู่ระหว่างรอศึกษาหรือรอ
งาน
11%

อาชีพ

กําลังศึกษาและทํางานไป
พร้อมกัน
11%
อยู่ในระหว่างศึกษา
59%

ทํางานแล้ว
19%

อยู่ในระหว่างศึกษา

ทํางานแล้ว

กําลังศึกษาและทํางานไปพร้อมกัน

อยู่ระหว่างรอศึกษาหรือรองาน

ภาพที่ 4.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 4.5
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
20,000 – 40,000 บาท
87
31
40,001 – 60,000 บาท
49
18
60,001 – 80,000 บาท
40
14
80,001 – 100,000 บาท
36
13
มากกว่า 100,000 บาท
68
24
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ปัจจุบันของ
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 20,000–40,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาคือ มากกว่า 100,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด ผู้มีรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 40,000–60,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผู้มีรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 60,000–80,000
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บาท จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ มีรายได้ปัจจุ บันของครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน 80,000 – 100,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
รายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 100,000 บาท
24%

20,000-40,000 บาท
31%

80,001-100,000 บาท
13%

40,001-60,000 บาท
18%

60,001-80,000 บาท
14%
20,000-40,000 บาท

40,001-60,000 บาท

80,001-100,000 บาท

มากกว่า 100,000 บาท

60,001-80,000 บาท

ภาพที่ 4.5 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
4.2 ส่วนที่ 2. พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ตารางที่ 4.6
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนครั้งที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยต่อปี
จานวนครั้งที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยต่อปี
จานวน (คน)
ร้อยละ
1 ครั้ง
170
60.7
2 ครั้ง
49
17.5
3 ครั้ง
38
13.6
4 ครั้ง
11
3.9
5 ครั้งขึ้นไป
12
4.3
รวม
280
100
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยปีละ
1 ครั้ง จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
เคยเดินทางไปต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 กลุ่มตัวอย่างที่เคย
เดินทางไปต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 กลุ่มตัวอย่างที่เคย
เดินทางไปต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และ กลุ่มตัวอย่างที่เคย
เดินทางไปต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 5 ครั้งขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
จานวนการเดินทางเฉลี่ยต่อปี
70
60

60.7

50
40
30
20
17.5

10

13.6
3.9

0
1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4.3
4 ครั้ง

5 ครั้งขึ้นไป

ภาพที่ 4.6 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนครั้งที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยต่อปี
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ตารางที่ 4.7
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด*
ลักษณะของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด
จานวน (คน)
ร้อยละ
เดินทางพร้อมครอบครัว
97
34.6
เดินทางด้วยตนเอง
80
28.6
เดินทางไปกับเพื่อน
100
35.7
เดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยว
62
22.1
เดินทางไปกับตัวแทนการศึกษา
64
22.9
*ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ (n=280)
จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่
เดินทางไปกับเพื่อน จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ
เดินทางพร้อมครอบครัว จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เดินทางด้วย
ตนเอง จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เดินทางไปกับตัวแทนการศึกษา
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและเดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยว
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ลักษณะการเดินทาง
40
30
20

34.6

35.7
28.6

22.1

10

22.9

0

ลักษณะการเดินทาง

ภาพที่ 4.7 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้ง
ล่าสุด
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ตารางที่ 4.8
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางไปต่างประเทศ
ครั้งล่าสุด
ช่วงเวลาในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุด
จานวน (คน)
ร้อยละ
วันหยุดเทศกาล
32
11
ปิดเทอม
116
42
ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
130
46
อื่น ๆ
2
1
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเดินทางในช่วงเวลาที่ไม่
แน่นอนแล้วแต่โอกาสมากที่สุด จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
รองลงมาคือ เดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาปิดเทอม จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด และ อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ช่วงเวลาในการเดินทาง
อื่นๆ
1%

วันหยุดเทศกาล
11%

ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
46%
ปิดเทอม
42%

วันหยุดเทศกาล

ปิ ดเทอม

ไม่แน่นอนแล้ วแต่โอกาส

อื่นๆ

ภาพที่ 4.8 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางไปต่ างประเทศ ครั้ง
ล่าสุด
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ตารางที่ 4.9
แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศ
ในครั้งล่าสุด
วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่องเที่ยวและพักผ่อน
194
69
ไปเรียนภาษา
36
13
ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น
31
11
ไปเรียน และ/หรือ ไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา
11
4
อื่นๆ เช่น ไปดูคอนเสิร์ต เยี่ยมญาติ
8
3
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวและ
พักผ่อน จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปเรียนภาษาจํานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น จํานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 11 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปเรียนหรือไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา จํานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เช่น ไป
ดูคอนเสิร์ต เที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษาการทํางานของเกาหลี เข้าค่ายลูกเสือ เยี่ยมญาติ ได้ทุนไป
เรียนกฎหมาย และไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น
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ไปเรียนและ/หรือไปทํางาน
ในช่วงปิดภาคการศึกษา
4%

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
อื่นๆ
3%

ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิ
ปริญญาที่สูงขึ้น
11%
ท่องเที่ยวและพักผ่อน
69%

ไปเรียนภาษา
13%

ท่องเที่ยวและพักผ่อน

ไปเรี ยนภาษา

ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริ ญญาที่สงู ขึ ้น

ไปเรี ยนและ/หรื อไปทางานในช่วงปิ ดภาคการศึกษา

อื่นๆ

ภาพที่ 4.9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้ง
ล่าสุด
ตารางที่ 4.10
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาที่พักขณะอยู่ต่างประเทศ*
ระยะเวลา
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 เดือน
179
63.9
1-3 เดือน
37
13.2
3-6 เดือน
29
10.4
6-12 เดือน
32
11.4
มากกว่า 12 เดือน
23
8.2
*ตอบได้มากว่า 1 ข้อ (n=280)
จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปต่างประเทศส่วน
ใหญ่พักในต่างประเทศระยะเวลา น้อยกว่า 1 เดือน จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่พักในต่างประเทศระยะเวลา 1-3 เดือน จํานวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ระยะเวลา 6-12 เดือน จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
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11.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ระยะเวลา 3-6 เดือน จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และอันดับ
สุดท้ายระยะเวลามากกว่า 12 เดือน จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

มากกว่า 12 เดือน
8%
6-12 เดือน
10%

ระยะเวลาที่พักอยู่ในต่างประเทศ

3-6 เดือน
10%

น้อยกว่า 1 เดือน
60%

1-3 เดือน
12%

น้อยกว่า 1 เดือน

1-3 เดือน

3-6 เดือน

6-12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

ภาพที่ 4.10 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามระยะเวลาที่พักอยู่ในต่างประเทศ
ตารางที่ 4.11
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัญหาที่เคยพบจากการเดินทางไปต่างประเทศ
ในครั้งล่าสุด*
ปัญหาที่เคยพบจากการเดินทาง
จานวน (คน)
ร้อยละ
ไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด
ค่าใช้จ่าย
143
51.1
ระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ
71
25.2
ข้อมูลการเดินทาง
70
25.0
ปัญหาสุขภาพ
43
15.4
เพื่อนร่วมทาง
40
14.3
ผู้ปกครอง
33
11.8
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ตารางที่ 4.11
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัญหาที่เคยพบจากการเดินทางไปต่างประเทศ
ในครั้งล่าสุด* (ต่อ)
ปัญหาที่เคยพบจากการเดินทาง
จานวน (คน)
ร้อยละ
ไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด
บริษัทตัวแทนนําเที่ยว (Travel Agent)
22
7.9
ตัวแทนแนะแนวเรียนต่างประเทศ (Agency)
12
4.3
อื่นๆ เช่น ปัญหาด้านภาษาการสื่อสาร
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดจากคน
10
3.6
ต่างชาติ
*ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ (n=280)
จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
จํ า นวน 143 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.1 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด รองลงมาคื อ ระยะเวลาที่ อ ยู่
ต่างประเทศ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ปัญหาจากข้อมูลการ
เดินทาง จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ปัญหาสุขภาพ จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4
ปัญหาจากเพื่อนร่วมทาง จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ปัญหาจาก
ผู้ปกครอง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ปัญหาจากบริษัทนําเที่ยว จํานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ปัญหาจากตัวแทนแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมี กลุ่มตัวอย่ างที่พบ
ปัญหาอื่น ๆ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คือ ปัญหาด้านภาษาการ
สื่อสารและปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดจากคนต่างชาติ

38

ปัญหาที่เคยพบจากการเดินทาง
60
50
40
30
20
10
0

51.1

25.2

11.8

25
14.3

15.4

7.9

4.3

3.6

ปัญหาที่เคยพบจากการเดินทาง

ภาพที่ 4.11 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปัญหาที่เคยพบจากการเดินทางไปต่างประเทศ
ในครั้งล่าสุด
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4.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ตารางที่ 4.12
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนบุคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยส่วนบุคคล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

ระดับที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ

หาประสบการณ์ ได้เรียนรูส้ ิ่ง
ใหม่ๆ

146

81

37

10

6

4.3

0.9617

มาก

(52.1)

(28.9)

(13.2)

ได้ค้นหาตนเอง

102

100

60

4.0

0.9429

มาก

(36.4)

(35.7)

(21.4)

67

94

86

3.7

1.0248

มาก

(23.9)

(33.6)

(30.7)

153

74

39

12

2

4.3

0.9118

มาก

(54.6)

(26.4)

(13.9)

(4.3)

(.7)

113

83

62

13

9

4.0

1.0487

มาก

(40.4)

(29.6)

(22.1)

4.1

1.005

มาก

ต้องการทํากิจกรรมที่ไม่มีใน
ประเทศไทย เช่น การเรียน
บางหลักสูตรกีฬาศิลปะ
ต้องการสัมผัสหรือเห็น
บรรยากาศของต่างประเทศ
เช่น สถานที่ประวัติศาสตร์
สถานที่ทางธรรมชาติความ
เจริญทางเทคโนโลยี
ได้แสดงออกในรูปแบบของ
ตนเอง มีอิสรภาพมีความ
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
หลีกหนีความกดดัน
รวม

(3.6) (2.1)
15

3

(5.4) (1.1)
25

8

(8.9) (2.9)

(4.6) (3.2)

จากตารางที่ 4.12 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลในระดับมากต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ความต้องการ
สัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่น สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ทางธรรมชาติความ
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เจริ ญทางเทคโนโลยี มีผ ลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด เท่ ากับ 4.3 ด้านความ
ต้องการหาประสบการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.3 เช่นเดียวกัน ในขณะที่ประเด็นด้านการได้
ค้นหาตนเองและการได้แสดงออกในรูปแบบของตนเอง มี อิสรภาพ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
หลีกหนีความกดดัน มีผลต่อระดับการตัดสินใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.0 สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล
ในประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความต้องการทํากิจกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย เช่น การเรียน
บางหลักสูตร กีฬา ศิลปะ มีค่าเฉลี่ย 3.7
ปัจจัยส่วนบุคคล
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2

4.3

4.3
4

4
3.67

ปัจจัยส่วนบุคคล

ภาพที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย
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ตารางที่ 4.13
จ านวน ร้ อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจั ยทางสั งคมที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยทางสังคม
ได้รับคําแนะนําจาก
ผู้ปกครองให้เดินทางไป

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

ระดับที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ

49

83

86

36

26

3.33

1.1773

ปานกลาง

(27.5)

(29.6)

3.07

1.1207

ปานกลาง

3.61

1.0901

มาก

3.16

1.1687

ปานกลาง

3.80

1.1073

มาก

3.40

1.1639

ปานกลาง

ได้รับการชักชวนจากญาติ
พี่น้อง

29

69

(10.4)

(24.6)

ได้รับการชักชวนจากเพื่อน

68

89

(24.3)

(31.8)

38

76

(13.6)

(27.1)

86

94

(30.7)

(33.6)

ได้รับการชักชวนจาก
โรงเรียนที่ทํางานกลุ่ม
กิจกรรม
ได้เห็นตัวอย่างจากบุคคล
อื่นที่เคยเดินทางไป

(30.7) (12.9)

(9.3)

104

30

48

(37.1) (17.1)
78

35

(27.9) (12.5)
88

50

(31.4) (17.9)
61

28

(21.8) (10.0)

(10.7)
10
(3.6)
28
(10.0)
11
(3.9)

จึงอยากไปบ้าง
รวม

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ปัจจัยด้านสังคมมีผลในระดับปานกลางต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า
การได้เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นที่เคยเดินทางไป จึงทําให้เกิดความอยากไปบ้าง มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ในขณะที่การได้รับคําชักชวนจากเพื่อน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใกล้เคียงกัน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61
สําหรับปัจจัยทางสังคมที่ได้รับจากคําแนะนําของผู้ปกครองให้เดินทางไป มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 รองลงมา
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คือ การได้ รั บ การชั ก ชวนจากโรงเรีย น ที่ ทํ างาน กลุ่ มกิ จ กรรม มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเดิ น ทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16 ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การได้รับการชักชวนจากญาติ พี่น้อง มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทยในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07
ปัจจัยทางสังคม
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.33

3.07

3.61

3.8
3.16

ปัจจัยทางสังคม

ภาพที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย
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ตารางที่ 4.14
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

สื่ออินเทอร์เน็ต

131

80

46

17

6

(เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก

(46.8)

(28.6)

(16.4)

(6.1)

(2.1)

57

85

86

35

16

คู่มือการเดินทางต่างประเทศ

(20.4)

(30.7)

(30.7)

(12.5)

(5.7)

นิทรรศการการท่องเที่ยว
กิจกรรมแนะแนวการเดินทาง

54

75

92

42

17

(19.3)

(26.8)

(32.9)

(15.0)

(6.1)

62

74

91

40

13

(22.1)

(26.4)

(32.5)

(14.3)

(4.6)

33

56

101

66

24

(11.8)

(20.0)

(36.1)

(23.6)

(8.6)

X

S.D.

4.11 1.0446

ระดับที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
มาก

อินสตราแกรม ทวิตเตอร์)
หนังสือ วารสารท่องเที่ยว

3.50 1.3068 ปานกลาง
3.40 1.1603 ปานกลาง

ไปต่างประเทศ
รายการท่องเที่ยวในโทรทัศน์
โฆษณาแฝงเรื่องการท่องเที่ยว
ต่างประเทศในรายการ
โทรทัศน์

3.40 1.1372 ปานกลาง

โบรชัวร์ (Brochure)

รวม

3.12 1.1563 ปานกลาง

3.52 1.1714

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลในระดับ มาก ต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า
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กลุ่ มตัว อย่างติดตามใช้ สื่ ออิน เทอร์เน็ต (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์) มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.11
หนังสือ วารสารท่องเที่ยว คู่มือการเดินทางต่างประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศ ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 ด้านรายการท่องเที่ยวในโทรทัศน์ โฆษณาแฝง
เรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศในรายการโทรทัศน์ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ ใน
ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40 เช่นเดียวกับนิทรรศการการท่องเที่ยว กิจกรรมแนะแนวการ
เดินทางไปต่างประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โบรชัวร์ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.12
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.11
3.5

3.4

3.4

3.12

ปัจจัยด้านการสื่อสาร

ภาพที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย
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ตารางที่ 4.15
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยด้านการตลาด

เป็นประเทศที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงาม เช่น
ธรรมชาติหรือ
ศิลปวัฒนธรรม
เป็นประเทศที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดี มีการจัด
การศึกษาที่ดี
เป็นประเทศที่เป็นแหล่ง
พํานักของศิลปินดาราที่มี
ชื่อเสียง หรือถ่ายทํา
ภาพยนตร์มิวสิควีดิโอ
องค์กรบริษัทจัดการทีด่ ูแล
รับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือ
ให้คําแนะนําที่ดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า
ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
ไม่เกินไปกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

ระดับที่มี
ผลต่อ
การ
ตัดสินใจ

101

112

47

14

6

4.03

0.959

มาก

(36.1)

(40.0)

(16.8)

(5.0)

(2.1)

89

102

62

15

12

3.87

1.058

มาก

(31.8)

(33.4)

(22.1)

(5.4)

(4.3)

53

69

88

50

20

3.30

1.172

(18.9)

(24.6)

(31.4)

(17.9)

(7.1)

ปาน
กลาง

53

104

75

31

17

3.52

1.101

มาก

(18.9)

(37.1)

(26.8)

(11.1)

(6.8)

99

97

60

19

5

4.00

0.998

มาก

(35.4)

(34.6)

(21.4)

(6.8)

(1.8)
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ตารางที่ 4.15
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยด้านการตลาด

ค่าครองชีพ ค่าอาหาร

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

ระดับที่
มีผลต่อ
การ
ตัดสินใจ

91

97

62

21

9

3.90

1.056

มาก

(34.6)

(22.1)

(7.5)

(3.2)

59

90

90

33

8

3.57

1.036

มาก

(21.1)

(32.1)

(32.1)

(11.8)

(2.9)

103

86

70

16

5

4.00

1.002

มาก

(36.8)

(30.7)

(25.0)

(5.7)

(1.8)

103

90

58

22

7

3.93

1.053

มาก

(36.8)

(32.1)

(20.7)

(7.9)

(2.5)

88

97

61

27

7

3.83

1.055

มาก

(31.1)

(34.6)

(21.8)

(9.6)

(2.5)

82

80

75

28

15

3.66

1.153

มาก

(29.3)

(28.6)

(26.8)

(10.0)

(5.4)

3.80

1.082

มาก

ค่าโรงแรมที่พัก และค่า
(32.5)
ขนส่งคมนาคม
ภายในประเทศไม่เกินไปกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้
เป็นประเทศที่เดินทาง
ไปได้ง่าย
ใช้เวลาเดินทางไม่นาน
เป็นประเทศที่มีระบบการ
คมนาคมภายในประเทศ
สะดวกสบาย สามารถ
เดินทางเองได้ง่าย
ส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋ว
จากสายการบิน
ส่วนลดราคา โปรโมชั่นจาก
ที่พัก
มีข้อเสนอพิเศษ เช่น
ส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้า
ร่วมโครงการ หรือ
ทุนทดลองเรียนภาษา
รวม
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดมีค วามสําคัญในระดับ มาก ต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ปัจจัยจากการเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เช่น ธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03รองลงมาในค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก คือ การเป็นประเทศ
ที่มีระบบการคมนาคมภายในประเทศสะดวกสบายสามารถเดินทางเองได้ง่าย มีความสําคัญต่อการ
ตัดสิน ใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ มีความสําคัญ
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปต่ า งประเทศของยาวชนไทยในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.00
เช่นเดียวกัน ส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋วจากสายการบิ น มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของยาวชนไทย ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93
การเป็นประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ดี มีความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 ค่าครอง
ชีพ ค่าอาหาร ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งคมนาคมภายในประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.90 เช่นเดียวกัน
ด้ า นส่ ว นลดราคา โปรโมชั่ น จากที่ พั ก มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ด้านข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ หรือ ทุนทดลองเรียนภาษา มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 การเป็นประเทศที่เดินทางไปได้ง่าย
ใช้เวลาเดินทางไม่นาน มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.57 และการมี องค์กรบริษัทจัดการที่ดูแลรับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือ ให้
คําแนะนํ าที่ดีมีความสํ าคัญต่อการตัดสิ นใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับ
ปานกลาง คื อ ด้ า นการเป็ น ประเทศที่ เ ป็ น แหล่ ง พํ า นั ก ของศิ ล ปิ น ดาราที่ มี ชื่ อ เสี ย ง หรื อ ถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์ มิวสิควีดิโอมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของยาวชนไทยในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.30
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ปัจจัยด้านการตลาด
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.03

3.9

3.3

3.52

4

3.9

3.57

4

3.93

3.83

3.66

ปัจจัยด้านการตลาด

ภาพที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย
4.4 ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคต
ตารางที่ 4.16
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางอีกครั้งในอนาคต
ช่วงเวลา
จานวน (คน)
ร้อยละ
วันหยุดเทศกาล
37
13.2
ปิดเทอม
107
38.2
ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
134
47.8
อื่น ๆ
2
.8
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จ ะเดินทาง
ไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสม จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ
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47.8 รองลงมาคือช่วงเวลาปิดเทอม จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 วันหยุดเทศกาล 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ อื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .8
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางอีกครั้ง
อื่นๆ
1%

วันหยุดเทศกาล
13%

ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
48%
ปิดเทอม
38%

วันหยุดเทศกาล

ปิดเทอม

ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส

อื่นๆ

ภาพที่ 4.16 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางอีกครั้งในอนาคต
ตารางที่ 4.17
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามแนวโน้มของลักษณะการเดินทางในอนาคต
แนวโน้มการเดินทางในอนาคต
จานวน (คน)
ร้อยละ
เดินทางไปกับเพื่อน
168
60.0
เดินทางพร้อมครอบครัว
162
57.9
เดินทางด้วยตนเอง
142
50.7
เดินทางไปกับตัวแทนการศึกษา
30
10.7
เดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยว
26
9.3
*ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ (n=280)
จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางไปกับเพื่อนหาก
มีโ อกาสเดิน ทางไปต่างประเทศ จํ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด
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รองลงมา คือเดินทางพร้อมครอบครัว จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เดินทางด้วยตนเอง จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เดินทางไปกับ
ตัวแทนการศึกษา จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ เดินทางไปกับ
บริษัทนําเที่ยว จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แนวโน้มของลักษณะการเดินทาง
70
60
50
40
30
20
10
0

57.9

60
50.7

9.3

10.7

แนวโน้มของลักษณะการเดินทาง

ภาพที่ 4.17 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามแนวโน้มของลักษณะการเดินทางในอนาคต
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ตารางที่ 4.18
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่ม ตัวอย่าง จาแนกตาม กลุ่มประเทศที่เยาวชนสนใจเดินทางไปมาก
ที่สุดเมื่อมีโอกาสได้เดินทางอีกครั้ง
กลุ่มประเทศที่สนใจ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ยุโรป
128
45.7
เอเชีย
67
23.9
อเมริกา
59
21.1
อาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
26
9.3
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
เวียดนาม)
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเดินทางไปกลุ่ม
ประเทศยุโรป จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ กลุ่มประเทศเอเชีย จํานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.9 กลุ่มประเทศอเมริกา จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และกลุ่มประเทศ
อาเซียน จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
กลุ่มประเทศ

อาเซียน
9%
เอเชีย
24%

ยุโรป
46%

อเมริกา
21%
อาเซียน

เอเชีย

อเมริกา

ยุโรป

ภาพที่ 4.18 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามกลุ่มประเทศที่เยาวชนสนใจเดินทางไปมาก
ที่สุด เมื่อมีโอกาสได้เดินทางอีกครั้ง
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ตารางที่ 4.19
แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางในอนาคต
วัตถุประสงค์
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่องเที่ยวและพักผ่อน
141
50.4
ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น
64
22.9
ไปเรียนภาษา
41
14.6
ไปเรียน และ/หรือ ไปทํางานในช่วงปิดภาค
28
10.0
การศึกษา
อื่น ๆ เช่น ต้องการไปดูคอนเสิร์ต ต้องการไป
6
2.4
ทํางานอาสาสมัคร
รวม
280
100
จากตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าหากในอนาคต
เมื่อมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศจะเลือกเดินทางไปเพื่อ ท่องเที่ยวและพักผ่อน จํานวน 141 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา จะไปศึกษาต่อในระดั บวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปเรียนภาษาจํานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไปเรียน และ/หรือไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา จํานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ ยัง มีกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดย
ระบุว่าหากในอนาคตหากมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศจะต้องการไปดูคอนเสิร์ต และไปทํางาน
อาสาสมัคร
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ไปเรียนและ/หรือไปทํางาน
ในช่วงปิดภาคการศึกษา
10%

วัตถุประสงค์

อื่นๆ
2%

ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิ
ปริญญาที่สูงขึ้น
23%

ท่องเที่ยวและพักผ่อน
50%

ไปเรียนภาษา
15%
ท่องเที่ยวและพักผ่อน

ไปเรียนภาษา

ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาทีส่ ูงขึ้น

ไปเรียนและ/หรือไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา

อื่นๆ

ภาพที่ 4.19 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางในอนาคต
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่ อศึ กษาลั กษณะทางประชากรของเยาวชนไทยที่ตั ด สิ น ใจเดิ นทางไป
ต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทย
4. เพื่อศึกษาแนวโน้มในการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
จากการศึ ก ษานี้ ส ามารถทราบถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ทางสั ง คม ปั จ จั ย ทาง
การตลาด และปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยทํา
ให้ ทราบถึงแนวโน้ มด้านพฤติกรรมการเดินทางในอนาคตของเยาวชนไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศสามารถนําข้อมูลนี้
ไปอ้างอิงปรับใช้ในการจัดการและพัฒนาการดําเนินกิจการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบของการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใช้วิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา และใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive
Statistics) เพื่ อ หาค่ าร้ อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเยาวชนไทยที่พํานักใน
ประเทศไทยซึ่งเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วและมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์
จํานวน 280 คน
1. ข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมู ล ลั กษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึก ษา ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาในปัจจุบันหรือสูงสุด อาชีพ และรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษา
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ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนที่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุของเยาวชนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศอยู่ระหว่าง 18 – 19 ปี มากที่สุด สําหรับ
การศึกษา พบว่า เยาวชนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน เป็นผู้ที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วน
ใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา เมื่อพิจารณารายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดือนพบว่า
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 – 40,000 บาท รองลงมาคือกลุ่มรายได้เฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท
ต่อเดือน
2. พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเดิ น ทางไปต่ า งประเทศของเยาวชนไทยที่ เ คยเดิ น ทางไป
ต่างประเทศมาแล้ว ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนไทยเคยเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 1 ครั้ง/ปี
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่การเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนเป็นไปในลักษณะของ
การเดินทางไปกับเพื่อนในสัดส่ว นที่ใกล้เคียงกับการเดินทางไปพร้อมครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ
คําตอบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เดินทางที่ พบว่า โดยส่วนใหญ่จะเลือกช่วงเวลาเดินทางที่ขึ้นอยู่กับโอกาส
รองลงมาคือช่วงปิดเทอม สําหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยนิยมไป
เพื่ อท่ องเที่ย วและพั กผ่ อ นมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ผู้ ตอบแบบสอบถามได้ มี การะบุ เพิ่ มเติ มทํ าให้ ทราบว่ า
นอกจากวัตถุประสงค์ในการไปต่างประเทศเพื่อการไปท่องเที่ยวและพักผ่อน, การไปเรียนภาษา, การ
ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น และการไปเรียนหรือทํางานในช่วงปิดภาคเรียนแล้ว ยังมี
เยาวชนที่ไปต่างประเทศเพื่อไปชมคอนเสิร์ต, เพื่อเข้าค่ายลูกเสือ, เพื่อเยี่ยมญาติ และเพื่อเป็นตัวแทน
ไปแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม สําหรับระยะเวลาที่พักในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางพักค้างอยู่ต่างประเทศน้อยกว่า 1 เดือน ด้านปัญหาจากการเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนพบว่าเรื่องของค่าใช้จ่ ายเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่พบมากที่สุด ปัญหาที่พบรองลงมาคือเรื่อง
ระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศและข้อมูลการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมว่า ได้พบกับปัญหา
ด้านภาษาการสื่อสารและปัญหาความไม่ปลอดภัยซึ่งมีสาเหตุเกิดจากคนต่างชาติ (ตารางที่ 4.11 หน้า 36)
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
การศึกษาปัจจั ยที่มีผ ลต่ อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัย
ด้านการตลาด
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความ
ต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่น สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ทางธรรมชาติ
ความเจริญทางเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความต้องการ
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หาประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อันดับสามคือความต้องการค้นหาตนเอง และอันดับสี่ คือ ความ
ต้องการแสดงออกในรูปแบบของตนเอง มีอิสรภาพ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หลีกหนีความ
กดดัน สําหรับการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในครั้งนี้พบว่าในทุกข้อคําถามด้านความต้องการส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศชองเยาวชนไทย อยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใน
ระดับ มาก ทุกข้อ
จากการศึกษาปัจจัยทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางสังคม มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้
เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่ นที่เคยเดินทางไปจึงทําให้อยากไปบ้างและการได้รับคําชักชวนจากเพื่อน มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยอยู่ในระดับ มาก สําหรับปัจจัยทางสังคม
ด้านการได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง การได้รับคําชักชวนจากญาติพี่น้อง และการได้รับการชักชวน
จากโรงเรียน ที่ทํางานหรือกลุ่มกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
ในระดับ ปานกลาง
จากการศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ มาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า
ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยที่อยู่ในระดับ
มาก มีเพียงข้อเดียวคือ การสื่อสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์)
ส่วนปัจจัยการสื่อสารจาก หนังสือ วารสารท่องเที่ยว คู่มือการเดินทางต่างประเทศ รายการท่องเที่ยว
ในโทรทัศน์ โฆษณาแฝงเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศในรายการโทรทัศน์ และ โบรชัวร์ มีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยที่อยู่ในระดับ ปานกลาง
จากการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ มาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า
ข้อคําถามด้านปัจจัยทางการตลาด เมื่อผลการประมวลออกมาแล้วพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินในเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับ มาก มีจํานวน 10 ข้อ จากคําถาม
ทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่ ปั จจัยจากการเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เช่น ธรรมชาติหรือ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ รองลงมาคือ การเป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมภายในประเทศ
สะดวกสบาย สามารถเดินทางเองได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ ไม่
เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้ งไว้ การมีส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋วจากสายการบิ น การเป็นประเทศที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ดี ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าโรงแรมที่พัก และค่า
ขนส่งคมนาคมภายในประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การมีส่วนลดราคา โปรโมชั่นจากที่พัก
นอกจากนี้ด้านข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ หรือ ทุนทดลองเรียนภาษา
การเป็น ประเทศที่เดิน ทางไปได้ง่ายใช้เวลาเดินทางไม่นาน และการมี องค์กรบริษัทจัดการที่ดูแล
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รับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือ ให้คําแนะนําที่ดี มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
ยาวชนไทยในระดับ มาก ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทย ในระดับ ปานกลาง คือด้านการเป็นประเทศที่เป็นแหล่งพํานักของศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง หรือ
ถ่ายทําภาพยนตร์ มิวสิควีดิโอ
4. แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคต
การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในอนาคต
พบว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน โดย
เยาวชนไทยเลื อกที่จะเดิน ทางไปกับเพื่อนหรือเดินทางพร้อมครอบครัว ในช่ว งเวลาที่ไม่แน่นอน
แล้วแต่โอกาสที่เหมาะสม สําหรับกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มว่ากลุ่มเยาวชนไทยจะเดินทางไปมากที่สุด
ในอนาคต คือ ยุ โรป นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในอนาคตเมื่อได้มีโอกาส
เดินทางอีกครั้งนั้นนอกจากการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและพักผ่อน
หรื อการไปศึกษาต่อแล้ว เยาวชนยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อีก เช่น
ต้องการไปดูคอนเสิร์ตและต้องการไปทํางานอาสาสมัคร (ตารางที่ 4.19 หน้า 52)
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย จาก
การศึกษาพบว่า
1. ลั กษณะทางประชากร กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่เ ป็น เยาวชนไทยเพศหญิ ง สู งถึ ง
ร้อยละ 61 ของเยาวชนไทยที่เคยเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด ผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพศหญิงมี
ลักษณะของการร่วมมือและให้ความสนใจ จึงตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชายซึ่ง มีอายุ ระหว่าง
18-19 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยสัดส่วนอายุในช่วง
20-21 ปี 22-23 ปี และ 24-25 ปี มีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน ด้านระดับการศึกษาผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกต
ว่าการกําหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ 18 - 25 ปี อาจเป็นข้อจํากัดให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เ ป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามได้น้อย
เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีอายุเฉลี่ยที่ 17-18 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามในที่มีระดับการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจํานวนถึง 40 คน จากทั้งหมด 280
คน มากเป็นอันดับ 3 ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ระดับอนุปริญญา (ตารางที่ 4.3 หน้า 27) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เคยเดินทางเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปพร้อมเพื่อน ในช่วงเวลาที่ไม่
แน่นอนแล้วแต่โอกาส ด้านรายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตั วอย่างเยาวชนที่เคย
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เดินทางไปต่างประเทศจะมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 20,000-40,000 บาท และ มากกว่า 100,000
บาท ในร้อยละที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 24 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.5 หน้า 29)
2. ด้านพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางเฉลี่ยอยู่ที่
และเลือกเดินทางพร้อมเพื่อนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการเดินทางพร้อมครอบครัว จากการศึกษาพบ
ข้ อ ที่ น่ า สั ง เกตว่ า การเดิ น ทางไปพร้ อ มกั บ บริ ษั ท นํ า เที่ ย วเป็ น ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มน้ อ ยที่ สุ ด
วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศและระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ใ นต่างประเทศของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวและพักผ่อน ในระยะเวลาที่น้อยกว่า 1
เดือน อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 4.7 หน้า 32 แสดงให้เห็นว่าแม้กลุ่มตัวอย่างจะเลือกเดินทางพร้อม
เพื่อนในอันดับแรก ร้อยละ 35.7 แต่เมื่อดูจากตารางพบว่า การเดินทางพร้อมครอบครัวมีจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันมาก คือ ร้อยละ 34.6 และเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทางไป
พร้อมบริษัทนําเที่ยวและตัวแทนการศึกษา ร้อยละ 45
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัย
ด้านทางการตลาด สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ได้แก่
ความต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่น สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ทาง
ธรรมชาติ ความเจริญทางเทคโนโลยี ,ความต้องการหาประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความต้องการ
ค้นหาตนเอง และความต้องการแสดงออกในรูปแบบของตนเอง มีอิสรภาพ มีความเป็นตัวของตัวเอง
มากขึ้น หลีกหนีความกดดัน ต่างก็มีความสําคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่า งประเทศของ
เยาวชนไทย ในระดับ มาก ทุกข้อ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ
Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) อธิบายตามความสอดคล้องและเปรียบเทียบได้ดังนี้
ขั้นความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security needs) ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ต้องการการควบคุมสถานการณ์และสามารถทํานายได้ จากการที่กลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนไทย ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ อ ายุ ร ะหว่า ง 18-19 ปีแ ละยั งคงศึก ษาอยู่ใ นระดั บปริญ ญาตรี ได้ ใ ห้
ความสําคัญในระดับมากเรื่องความต้องการเดินทางไปทํากิจกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย เช่น การเรียน
บางหลักสู ตร กีฬา และศิลปะ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศมีความ
ต้องการแสวงหาความมั่นคงทางกายในอนาคต เช่น การได้เรียนในบางหลักสูตรที่ที่ประเทศไทยไม่มี
นั้น ย่อมมีแนวโน้มว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยจะได้รับโอกาสเจริญก้าวหน้าที่ดีในการทํางานหรือศึกษา
ต่อ หรือการไปเล่นกีฬาที่ต่างประเทศอาจจะได้รับความมั่นใจจากการรับรองความปลอดภัยที่ดีกว่า
ขั้นความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็นความต้องการความรักสร้างความ
ผูกพัน กลุ่มตัวอย่างเยาวชนไทยที่เคยเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งเลือกการเดินทางไป
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ต่างประเทศกับครอบครัวและเพื่อน สอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow ด้านความต้องการพัฒนา
ความสัมพันธ์ การเดินทางไปต่างประเทศจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างความรัก กระชับ
ความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ทั้งกลุ่มครอบครัว เพื่อน คนรัก
ขั้น ความต้ องการการยกย่อง (Self-esteem needs) ความต้องการการยกย่อ ง
ต้องการความภาคภูมิใจโดยจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกบุคคล ในกรณีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ มาก ใช้การเดินทางเพื่อออกไปแสวงหา
การยอมรับ เช่น การหาความโดดเด่นจากการทํากิจกรรมบางอย่ างที่ไม่มีในประเทศไทย นอกจากนี้
การเดินทางไปต่างประเทศยังทําให้เยาวชนได้รูสึกว่า มีโอกาสที่ใช้ในการค้นหาตนเองระหว่างที่อยู่
ต่างประเทศด้วย นําไปสู่การเกิดคุณค่าทางจิตใจที่เกิดจากการยอมรับนับถือตนเอง
ปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ได้แก่
การได้ รั บ การชั ก ชวนจากเพื่ อ นและการได้ เ ห็ น ตั ว อย่ า งจากบุ ค คลอื่ น จึ ง อยากไปบ้ า ง ต่ า งก็ มี
ความสําคัญต่อระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ มาก ผล
การศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ เสิ้ ง สุ ง เฉา ,กั ล ยรั ต น์ แสนจั น ทร์ และ วงศ์ ลั ด ดา วี ร ะ ไพบู ล ย์
(2558,บทคัดย่ อ) เรื่ องการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบผลั กและแบบดึงของ
นักท่องเที่ยวเยาวชนนานาชาติ กรณีศึกษาของไทยและไต้หวัน โดยที่ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวเยาวชนนานาชาติที่มายังไทยและไต้หวัน พบว่า เรื่องแหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่ วนใหญ่คือ
การบอกปากต่อปากจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง โดยคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Peerrett (2007) ที่
กล่าวว่า แหล่งข้อมูลของนั กท่องเที่ยวเยาวชนนานาชาติคือ การได้รับข้อมูลจากการบอกเล่าของ
ครอบครัวและเพื่อน
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่า งประเทศของเยาวชนไทย
อยู่ในระดับ มีผ ลต่อการตัดสิน ใจ ในระดับ มาก เมื่อวิเคราะห์เป็นราย ข้อ พบว่า สื่ ออินเทอร์เน็ต
(เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์) มีความสําคัญต่อระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ ระดับมาก
อยู่เพียงหัวข้อเดียว ในขณะที่การศึกษาปัจจัยด้านการสื่ อสารจาก หนังสือ วารสารท่องเที่ยว คู่มือ
การเดินทางต่างประเทศ รายการท่องเที่ยวในโทรทัศน์ โฆษณาแฝงเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศใน
รายการโทรทัศน์ และ โบรชัวร์ มีผลต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยที่อยู่
ในระดับ ปานกลาง ทั้งหมด ซึ่งผลการศึกษานี้ ส อดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤษณวรรณ วรมิศวร์
(2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปิ ด รั บ สื่ อ กั บ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับในระดับค่อ นข้างมาก และยังใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศมากที่สุดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อสมัยใหม่ ที่สร้าง
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ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลได้ละเอียดและสะดวกไป
พร้อมๆกัน กับการรับข้อมูลใหม่ที่สอดสอดแทรกมาได้ตลอดเวลา
ปัจจัยทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยอยู่ใน
ระดับมีผลต่อการตัดสินใจ ในระดับ มาก เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ปัจจัยจากการเป็นประเทศที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงาม เช่น ธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนมากเป็นอันดับแรก
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (2555) เรื่อง อุปสงค์
การเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่กล่าวว่า การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของ
ชาวไทยนั้นเกิดจากความต้องการประสบการณ์ชีวิตและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยว และ
แรงดึงดูดจากแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาอุปสงค์การเดินทางไปยังเดนมาร์กของนักท่องเที่ยวไทย โดย Mosbaek-Guldal and
Klasson (2010, อ้างถึงใน ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, 2555, น. 36) ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการ
เดิ น ทางไปยั ง เดนมาร์ ก นั้ น เกิ ด จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต้ อ งการเดิ น ทางมายั ง กลุ่ ม ประเทศ
สแกนดิ เ นเวี ย ชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมายั ง เดนมาร์ ก โดยทั่ ว ไปนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น เช่ น การ
ประชุมสั มมนา หรื อการเยี่ ย มญาติ ปั ญหาที่สํ าคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ ความต้อ งการเดินทางมายั ง
เดนมาร์ กตกต่ําคือ ความยุ่ งยากในการออกวีซ่าให้ กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบินจากประเทศไทยมายังเดนมาร์กที่มีราคาสูง
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ต่า งประเทศของเยาวชนไทย ในระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้า นการเป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบการคมนาคม
ภายในประเทศสะดวกสบาย สามารถเดินทางเองได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไป
ต่างประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การมีส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋วจากสายการบิน การ
เป็นประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ดี ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าโรงแรม
ที่พัก และค่าขนส่ งคมนาคมภายในประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การมีส่ วนลดราคา
โปรโมชั่นจากที่พัก นอกจากนี้ด้านข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ หรือ ทุน
ทดลองเรียนภาษา การเป็นประเทศที่เดินทางไปได้ง่ายใช้เวลาเดินทางไม่นาน และการมีองค์กรบริษัท
จัดการที่ดูแลรับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือ ให้คําแนะนําที่ดี มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ กฤษณวรรณ วรมิศวร์ (2553) ศึกษาเรื่อง การ
เปิดรับสื่อกับการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ าย การขายโดยพนักงานและการลดราคา ต่างก็มีความสําคัญในระดับมาก
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เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของความคุ้มค่า หรือสิ่งที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement)
4. แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตของกลุ่มตั วอย่าง พบว่า
เยาวชนไทยส่ ว นใหญ่มีแนวโน้ ม ที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่ อน โดย
เยาวชนไทยเลื อกที่จะเดิน ทางไปกับเพื่อนหรือเดินทางพร้อมครอบครัว ในช่ว งเวลาที่ไม่แน่นอน
แล้ ว แต่โ อกาสที่ เหมาะสม สํ าหรั บกลุ่ มประเทศที่มีแนวโน้มว่ากลุ่ มเยาวชนไทยที่ส่ ว นใหญ่อยู่ใ น
ระหว่างการศึกษาจะเดินทางไปมากที่สุดในอนาคต คือ ยุโรป
ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (2555) เรื่อง อุป
สงค์การเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พบว่า การเพิ่มขึ้นของงบประมาณการ
ท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวเลื อกเดินทางไปยุโรปเป็นอันดับแรก รองลงมาคืออเมริกา ซึ่งสอดคล้อง
กับความสามารถด้านการแข่งขันด้านราคา ภูมิภาคยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ การมีงานทําจะเป็นอุปสรรคกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคที่อยู่
ห่างไกลประเทศไทย เช่น อเมริกาหรือ ยุโรป เนื่องจากการเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าวต้องใช้
เวลานาน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทย ที่ทํ าการศึก ษาพฤติก รรมการเดิ นทางไปต่ างประเทศของเยาวชนไทย ปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย และแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศใน
อนาคตของเยาวชนไทย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
เกินกว่าครึ่งเลือกเดินทางพร้อมเพื่อน ครอบครัว และเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งพฤติกรรมการเดินทางนี้มี
ความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เยาวชนนิยมเดินทางไปต่างประเทศกับบริษัทนําเที่ยวหรือบริษัทตัวแทน
การศึกษาที่เป็นผู้เหมาการจัดการทุกอย่างทั้งหมดเองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนกระทั่งเดินทาง เช่น
เรื่องการทําวีซ่า จัดหาตั๋วเครื่องบิน จัดหาโรงแรม รถจัดส่งระหว่างอยู่ต่างประเทศ ค่าอาหาร และ
วางแผนตารางการเดินทาง ซึ่งการจัดการทั้งระบบนี้จะรวมค่าใช้จ่ายไว้ครั้งเดียวอาจทําให้ดูมีราคาสูง
เกินกว่ากลุ่มเยาวชนที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,000 บาท ที่
จะสามารถไปได้อย่างสะดวก ดังนั้นองค์กรทางธุรกิจจึงควรปรับกลยุทธ์การบริการให้เหมาะสมกับทั้ง
กลุ่มเยาวชนที่เดินทางกันเองและเยาวชนที่เดินทางกับครอบครัว
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2. จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทยในระดับ มาก หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจจึงควรมีการให้ข้อมูลที่เน้น
เนื้อหา ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และความสวยงาม นอกจากนี้ยังต้องมีในส่วนการนําเสนอ
ด้านราคา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ และเนื่องจากสังคมไทยเป็น
สังคมที่ผู้ปกครองจะให้เกียรติใ นการตัดสินใจได้เองของบุตรหลานเมื่อจบจากมัธยมปลายและเข้าสู่
มหาวิทยาลัยได้แล้ว การนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจนต่อผู้ปกครองจะมีผลดีต่อการได้รับความยินยอมให้
เยาวชนเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น
3. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ด้านปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย อยู่ ในระดับ ปานกลาง จากการได้เห็ นตัว อย่างจากบุคคลอื่นที่เคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วจึงอยากไปบ้างและการได้รับการชักชวนจากเพื่อน อยู่ในระดับที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ มาก จึงควรให้ความสําคัญในเรื่องของกลุ่มอ้างอิง รวมถึงอาจใช้การประชาสัมพันธ์
ด้วยเนื้อหาจากการบอกเล่าประสบการณ์ผ่านบุคคลที่เคยเดินทางมาแล้ว
4. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ มาก สื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ ,เฟซบุ๊ก ,
อินสตราแกรม ,ทวิตเตอร์) และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว กว้างขวาง และสามารถ
ติดตามข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระหว่างประเทศ องค์กรธุรกิจ
จึงควรให้ความสําคัญกับสื่ออินเทอร์เน็ต และใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประกาศข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
โฆษณา ควรมีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ให้ความสําคัญกับการออกแบบหน้า
เว็บเพจ (webpage) ให้เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม เช่น ขนาดตัวอักษร สี และอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงด้วยเครื่องมือต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น เช่น จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
นอกจากนี้ในด้านการสื่อสาร ควรใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่มีมากกว่า 1 อย่างขึ้นไป
เพื่อให้การสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพ เช่นการซื้อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม เพราะตรง
กับกลุ่มเป้ าหมายที่นิ ยมรับ ข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศผ่ านทางอินเทอร์เน็ ต รวมถึงการซื้อ
โฆษณาแฝงในรายการท่ องเที่ย วในโทรทัศน์และเครื่องมือสื่ อที่ไม่ผ่ านสื่ อมวลชน เช่น สื่ อบุคคล
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศ และให้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถ
ตอบคําถามได้อย่างมีไหวพริบ
5. จากการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการตลาด มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ มาก และจากการศึกษาพบว่า มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบในข้อคําถามเรื่องปัญหาการเดินทางไปต่างประเทศ คือ ด้านค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขยายโอกาสในการเลือกซื้อของผู้บริโภคให้มากขึ้น บริษัทและองค์กรธุรกิจที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดการเดินทางไปต่างประเทศควรมีการปรับรูปแบบบริการให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) หรือการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
2. ควรได้มีการศึกษารูปแบบการเดินทางไปต่างประเทศที่เยาวชนไทยต้องการ เช่น สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ต้องการในการเดินทาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
3. ควรให้ความสําคัญกับรูปแบบของการสื่อสารผ่านสื่อชนิดในแต่ละชนิด เพื่อนํามา
วิเคราะห์และออกแบบสารให้มีความชัดเจน ตรงใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ้ างอิงให้มี
การสนับสนุนการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลในระดับปริญญา
โท หลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร) คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ศึกษาขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ด้วยข้อมูลตามความเป็นจริงหรือตรงกับความ
คิดเห็นของท่านเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
1. เพศ :
☐ หญิง
☐ ชาย
2. อายุ
☐ 18 – 19 ปี
☐ 20 – 21 ปี
☐ 22 – 23 ปี
☐ 24 – 25 ปี
3. ระดับการศึกษาในปัจจุบันหรือสูงสุด
☐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
☐ อนุปริญญา
☐ ปริญญาตรี
☐ สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
☐ อยู่ในระหว่างศึกษา
☐ ทํางานแล้ว
☐ กําลังศึกษาและทํางานไปพร้อมกัน
☐ อยู่ระหว่างรอศึกษา หรือ รองาน
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5. รายได้ปัจจุบันของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
☐ 20,000 – 40,000 บาท
☐ 40,001 – 60,000 บาท
☐ 60,001 – 80,000 บาท
☐ 80,001 – 100,000 บาท
☐ มากกว่า 100,000 บาท
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
คําชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
6. ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ หากเคยเดินทาง เฉลี่ยปีละกี่ครั้ง
☐ 1 ครั้ง
☐ 2 ครั้ง
☐ 3 ครั้ง
☐ 4 ครั้ง
☐ 5 ครั้งขึ้นไป
7. การเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุดของท่านเป็นไปในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ เดินทางพร้อมครอบครัว
☐ เดินทางด้วยตนเอง
☐ เดินทางไปกับเพื่อน
☐ เดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยว
☐ เดินทางไปกับตัวแทนการศึกษา
8. ท่านเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุดในช่วงเวลาใด
☐ วันหยุดเทศกาล
☐ ปิดเทอม
☐ ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
9. การเดินทางไปต่างประเทศใน ครั้งล่าสุด ท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
☐ ท่องเที่ยวและพักผ่อน
☐ ไปเรียนภาษา
☐ ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น
☐ ไปเรียน และ/หรือ ไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา
☐ อื่นๆ ...........................................................................
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10. จากข้อที่ 9 ท่านไปพักที่ต่างประเทศในระยะเวลาเท่าใด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
☐ น้อยกว่า 1 เดือน
☐ 1- 3 เดือน
☐ 3- 6 เดือน
☐ 6 – 12 เดือน
☐ มากกว่า 12 เดือน
11. ปัญหาที่ท่านเคยพบจากการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งล่าสุด คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ ค่าใช้จ่าย
☐ ผู้ปกครอง
☐ ระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ
☐ เพื่อนร่วมทาง
☐ ปัญหาสุขภาพ
☐ ข้อมูลการเดินทาง
☐ บริษัทตัวแทนนําเที่ยว (Travel Agent)
☐ ตัวแทนแนะแนวเรียนต่างประเทศ (Agency)
☐ อื่นๆ ............................................
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย
คาชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ระดับการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน น้อ น้อย
ที่สุด
กลาง ย ที่สุด
3.1 ปัจจัยส่วนบุคล
3.1.1 หาประสบการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3.1.2 ได้ค้นหาตนเอง
3.1.3 ต้องการทํากิจกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย เช่น การ
เรียนบางหลักสูตรกีฬาศิลปะ
3.1.4 ต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ
เช่น สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ทางธรรมชาติความเจริญ
ทางเทคโนโลยี
3.1.5 ได้แสดงออกในรูปแบบของตนเอง มีอิสรภาพ มี
ความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหลีกหนีความกดดัน
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3.2 ปัจจัยทางสังคม
3.2.1 ได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองให้เดินทางไป
3.2.2 ได้รับการชักชวนจาก ญาติพี่น้อง
3.2.3 ได้รับการชักชวนจากเพื่อน
3.2.4 ได้รับการชักชวนจากโรงเรียนที่ทํางานกลุ่มกิจกรรม
3.2.5 เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นที่เคยเดินทางไป จึงอยากไปบ้าง
3.3 ปัจจัยด้านการสื่อสาร
3.3.1 สื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม
ทวิตเตอร์)
3.3.2 หนังสือ วารสารท่องเที่ยว คู่มือการเดินทาง
ต่างประเทศ
3.3.3 นิทรรศการการท่องเที่ยว กิจกรรมแนะแนวการ
เดินทางไปต่างประเทศ
3.3.4 รายการท่องเที่ยวในโทรทัศน์ โฆษณาแฝงเรื่องการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศในรายการโทรทัศน์
3.3.5 โบรชัวร์(brochure)
3.4 ปัจจัยด้านการตลาด
3.4.1 เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เช่น
ธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรม
3.4.2 เป็นประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการ
จัดการศึกษาที่ดี
3.4.3 เป็นประเทศที่เป็นแหล่งพํานักของศิลปินดาราที่มี
ชื่อเสียง หรือถ่ายทําภาพยนตร์ มิวสิควีดิโอ
3.4.4 มีองค์กรบริษัทตัวแทนจัดการ ที่ดูแลรับผิดชอบมี
ความน่าเชื่อถือ ให้คําแนะนําที่ดี
3.4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไป
ต่างประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
3.4.6 ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขน
ส่งคมนาคมภายในประเทศ ไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
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3.4.7 เป็นประเทศที่เดินทางไปได้ง่ายใช้เวลาเดินทางไม่
นาน
3.4.8 เป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมภายในประเทศ
สะดวกสบายสามารถเดินทางเองได้ง่าย
3.4.9 ส่วนลดราคา โปรโมชั่นตั๋ว จากสายการบิน
3.4.10 ส่วนลดราคา โปรโมชัน่ จากที่พัก
3.4.11 มีข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้า
ร่วมโครงการ หรือ ทุนทดลองเรียนภาษา
ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคต
คาชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
4.1 หากท่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ท่านจะไปในช่วงเวลาใด
☐ วันหยุดเทศกาล
☐ ปิดเทอม
☐ ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
4.2 หากท่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ท่านจะไปกับใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ เดินทางพร้อมครอบครัว
☐ เดินทางด้วยตนเอง
☐ เดินทางไปกับเพื่อน
☐ เดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยว
☐ เดินทางไปกับตัวแทนการศึกษา
4.3 ประเทศใดที่ท่านสนใจเดินทางไปมากที่สุด เมื่อมีโอกาสเดินทางอีกครั้ง
☐ อาเซียน(บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม)
☐ เอเชีย
☐ อเมริกา
☐ ยุโรป
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4.4 ในอนาคตหากท่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ท่านจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
☐ ท่องเที่ยวและพักผ่อน
☐ ไปเรียนภาษา
☐ ไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้น
☐ ไปเรียน และ/หรือ ไปทํางานในช่วงปิดภาคการศึกษา
☐ อื่นๆ …………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
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