
 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย 

Decision Factor of youth journey to Overseas 

นางสาวศิรินภา สงเคราะห์กุล และรศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์ 

สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประทศของเยาวชนไทย               

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย รวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศ

ของเยาวชนไทยในอนาคต โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน เป็นเยาวชนไทยที่มี

อายุ 18-25 ปี ซึ่งพ านักอยู่ในประเทศไทยและเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว เก็บข้อมูลในเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นเครื่องมือใน

การศึกษานี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยเมื่อ

ท าการศึกษาปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัย

ด้านการสื่อสาร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ

ของเยาวชนไทยในระดับ มาก  โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสองอันดับแรกว่ามีผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ คือ ความต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่น

สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ทางธรรมชาติ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความต้องการหา

ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ ในระดับ มาก ประเด็นเรื่องความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 
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ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ มาก ในขณะที่ประเด็นด้านค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ค่าตั๋วเดินทางไปต่างประเทศไม่เกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  มีผลต่อระดับการ

ตัดสินใจในระดับ มาก เช่นเดียวกับเรื่องความสวยงามกัน ส าหรับข้อนี้ได้สอดคล้องกับความเห็นด้าน

ปัญหาที่พบจากการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างระบุว่าพบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

ส่วนปัจจัยทางการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่ออินเตอร์ เน็ต ได้แก่  เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก                             

อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ มาก ในขณะที่ปัจจัยทางสังคม มีผลต่อ

การตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศในอันดับสุดท้าย ในระดับ ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการ

มีตัวอย่างจากบุคคลอ่ืนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วและการรับค าชักชวนจากพ่ือน มีผลต่อ

ระดับการตัดสินใจเดินทางในระดับ มาก ส าหรับแนวโน้มการเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตกลุ่ม

ตัวอย่างเลือกที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยเลือกที่จะเดินทางไปกับ

เพ่ือนหรือเดินทางพร้อมครอบครัวในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมและต้องการ

เดินทางไป ยุโรป เป็นส่วนใหญ่ 

 

ค าส าคัญ : เยาวชนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ 

 

Abstract 

 The research study about the decision factor of youth journey to overseas.    

The purpose pf 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 
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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 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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในอดีตการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และใช้ระยะเวลายาวนาน อาจจะยาวนานมากกว่า  1 ปีขึ้นไป 

จนกว่าจะจบหลักสูตรการศึกษา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบการขนส่ง

คมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีการเปิดการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งในช่วงนี้เองท าให้

เกิดวิทยาการสมัยใหม่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตด้านวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ท า

ให้เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือไปศึกษาเล่าเรียนได้รับความนิยมและเผยแพร่กระจายสู่

ประชาชนทั่วไป    ไม่จ าเพาะเพียงกลุ่มนักเรียนทุนเท่านั้น แต่เยาวชนที่มีโอกาสสามารถเดินทางไปได้

ง่ายขึ้น  ความนิยมไปศึกษาเล่าเรียนยังต่างประเทศมีสาเหตุจากการยอมรับจากสังคมไทย นักเรียนที่

ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้รับความนับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่

การงานอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อ ณ 

ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยผู้ปกครองนั้นมีความคาดหวังให้บุตรหลานไปศึกษาวิทยาการสมัยไหม่ที่

ยังไม่มีการสอนในประเทศไทยหรืออาจจะมีการสอนแต่อาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการในสาขา

อาชีพนั้นๆภายในประเทศ  นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังเรื่องการเรียนรู้ ฝึกฝนด้านภาษาจากประเทศ

เจ้าของภาษาอีกด้วย ผู้ปกครองบางรายคาดหวังว่าการเดินทางไปต่างประเทศจะท าให้บุตรหลาน

พัฒนาความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่จากการพ่ึงพาตนเองในขณะที่อยู่ต่างประเทศ และบางราย

ยอมรับว่ามีความคาดหวังให้บุตรหลานที่ไม่ประสบความส าเร็จในด้านศึกษาในประเทศไทยจากหลาย

สาเหตุ เช่นปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านความใส่ใจในการศึกษา ปัญหาด้านระเบียบวินัย ได้มี

ทางเลือกใหม่ ณ ต่างประเทศเพ่ือโอกาสที่ดีในการท างานและประสบความส าเร็จมากขึ้น   

ปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายประการเอ้ืออ านวยให้การเดินทางไปต่างประเทศสามารถท าได้ด้วย

ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเยาวชนที่ได้รับความนิยม การเดินทาง

ในปัจจุบันจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการไปเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น แต่มี

ความต้องการเดิรทางในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การเดินทางเพ่ือเรียนภาษา เพ่ือท างาน

และท่องเที่ยว (Work and Travel) เพ่ือการพักผ่อน (Leisure) เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange 

Student)  อาจจะกล่าวได้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยมีผลต่อเเศรษฐกิจและสังคม 
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แสดงให้เห็นได้จากการที่ในปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจจ านวนมากท่ีประกอบกิจการเพื่อรองรับการเดินทาง

ไปต่างประเทศของเยาวชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจภาคการคมนาคมและการบริการ เช่น 

บริษัทด้านการบิน บริษัททัวร์  บริษัทให้ค าปรึกษาการเดินทาง เป็นต้น 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชน
ไทย 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทย 

5. เพ่ือศึกษาแนวโน้มในการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย 
 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย” เป็น

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 

280 ตัวอย่าง ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเยาวชนไทยที่พ านักใน

ประเทศไทยเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 25 ปี ผู้ศึกษาได้ท า

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา(Descriptive statistics) ใช้เป็นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล 
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ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  

 

ผลการศึกษาและการอภิปราย 

 ผลการศึกษาเยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่พ านักในประเทศไทยซึ่งเคยเดินทางไปต่างประเทศ

มาแล้ว มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 25 ปี พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในระหว่างการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและมีอายุระหว่าง 18 – 19 ปี มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันระหว่างจ านวน

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท และจ านวนกลุ่มที่มี

รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000  บาท โดยมีพฤติกรรมการเดินทางไป

ต่างประเทศมากที่สุดเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง เป็นไปในลักษณะของการเดินทางพร้อมครอบครัวหรือการ

เดินทางพร้อมเพ่ือนมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ และ

เนื่องจากช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงที่เยาวชนนิยมเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุดจึงท าให้ระยะเวลา  

ที่สามารถอยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ จ านวนวันที่พักในต่างประเทศน้อยกว่า          

1 เดือน ส าหรับอุปสรรคใหญ่ของการเดินทางไปต่างประเทศที่ตัวอย่างพบมากที่สุดคือเรื่องของ

ค่าใช้จ่าย รองลงมาคือข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่สามารถไปต่างประเทศได้เฉพาะช่วงเวลาปิดเทอม

และข้อมูลการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการเสนอเพ่ิมเติมว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและความ

ปลอดภัยขณะที่อยู่ในต่างประเทศเป็นอุปสรรคเช่นกัน ด้านประเด็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ       

การเดินทางไปต่างประเทศนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าความต้องการที่จะได้หาประสบการณ์ 

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและความต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศของต่างประเทศ เช่นสถานที่

ประวัติศาสตร์ สถานที่ทางธรรมชาติ ความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ท าให้อยากออกเดินทาง

ไปต่างประเทศ  อีกทั้งการได้เห็นบุคคลอ่ืนที่เคยเดินทางไปมาก่อนและการได้รับค าชักชวนจากเพ่ือน 

มีผลต่อระดับการตัดสินใจของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านการสื่อสาร              

สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ

มากที่สุดแนวโน้ม ด้านพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทยในอนาคต พบว่า 

เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อน โดย
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เยาวชนไทยเลือกที่จะเดินทางไปกับเพ่ือนหรือเดินทางพร้อมครอบครัว ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

แล้วแต่โอกาสที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะเดินทางไปมากที่สุดในอนาคต คือ 

ยุโรป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth 

Interview) หรือการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Groups) เพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ

ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

 2. ควรได้มีการศึกษารูปแบบการเดินทางไปต่างประเทศที่เยาวชนไทยต้องการ เช่น สิ่ง

อ านวยความสะดวกที่ต้องการในการเดินทาง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

 3. ควรให้ความส าคัญกับรูปแบบของการสื่อสารผ่านสื่อชนิดในแต่ละชนิด เพ่ือน ามาวิเคราะห์

และออกแบบสารให้มีความชัดเจน ตรงใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ้างอิงให้มีการ

สนับสนุนการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ 
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