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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว และแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือคนไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 22-36 ปีที่พักอาศัยหรือเข้ามาท ากิจธุระใน เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่าง 2 วิธีร่วมกัน ได้แก่ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มเพื่อเลือกเขตที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือก
ตัวอย่างในแต่ละเขตที่ เลือกได้ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน  ส่วนที่สอง คือการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และแอพพลิเคชัน LINE โดยเลือกตัวอย่างด้วยวิธี
บอกต่อ จ านวนข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างและมีความสมบูรณ์คือ 394 ชุด ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นอกจากนี้มีการใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยสถิติทดสอบ           
Chi-squared test, t-test และ F-test ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนไทย Gen Y โดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการจัดการวางแผนการ         
เดินทางด้วยตนเอง ชอบการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวปีละ 1-3 ครั้ง 
โดยผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นคนในครอบครัว จ านวน 1-3 คน นิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
โดยใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ังแบบ 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละคร้ังประมาณ
คนละ 1,000-3,000 บาท และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
มากที่สุดคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการจองที่พักจะท าการจองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น  
agoda, expedia เป็นต้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะมีการจองตั๋วโดยสารผ่านบริษัทหรือสายการบิน
โดยตรง สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน์  กิจกรรมที่กลุ่มคน
ไทย Gen Y ชอบท าในขณะท่องเที่ยว ได้แก่ การถ่ายภาพ เดินเล่น ชิมหรือลิ้มลองอาหาร ตามล าดับ ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานที่ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันท าให้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
นั้น พบว่ารายได้ที่ต่างกันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันในประเด็นต่างๆ มากกว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์อ่ืนๆ  

ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y ในระดับมากที่สุด คือ    
ความต้องการทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีความต้องการพักผ่อนคลายเครียด และในระดับ
มากคือ ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สังคมใหม่  ส่วนปัจจัยดึงดูดที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในระดับมาก คือ ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของสื่อมวลชน และด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
ที่ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันนั้น พบว่า
อาชีพที่ต่างกันส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
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Abstract 

 
 The aim of this research is to study the tourist behavior patterns and travel motivations 
of Thai Gen Y people, by quantitative research.  The population of this study is Thai people aged 
between 22-36 years old, living or working in various areas within Bangkok. Two data collection 
methods were used.  One way was that the paper-based questionnaires were sent to the 
samples by sampling some districts of Bangkok by method of Cluster sampling technique and the 
Quota sampling technique was used to select some samples from each of those districts. 
Another way was that the online questionnaires were submitted to the Facebook and LINE 
application by means of Snowball sampling technique.  The number of complete responses from 
the sample group was 394.  R program was used to analyze the data.  Descriptive statistics was 
used to find the frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Inference statistics was 
used to test the statistics hypotheses with the Chi-squared test, t-test, F-test and multiple 
comparisons with LSD method. 

 The research found that most of Thai Gen Y people have behaviors in managing their 
own travel plans.  They like to travel both domestic and abroad, 1-3 times a year with 1-3 family 
members as travel companions.  Weekends is their favorite time to travel.  Each trip takes 3 days 
and 2 nights.  Traveling costs is about 1,000-3,000 baht per trip and they like to travel to the 
destination by private cars. The most popular attraction is natural attraction. For reservation, they 
will be made through the websites such as agoda, expedia, and etc.  However, if private cars are 
not used, bus or air tickets are also directly booked through agencies or airlines. The most 
influential decision-making medium is social media.  The activities that Thai Gen Y people like to 
do most during their travels are photography, sightseeing, and food tasting respectively. To test 
the hypothesis that tourists with different demographic characteristics will reflect different tourist 
behaviors, it was found that the difference in income will result in different behaviors of tourists 
and this factor has more influence on tourist behaviors than other demographic characteristics.  

 The highest level of driving force that motivates the Thai Gen Y to travel is their physical 
and mental needs, especially the desire to relax while the demand for new social experiences is 
highly motivating.  The motivation induced by the high level attraction factors are the attraction 
of the destinations, tourism information public of media and the effective transportation. To test 
the hypothesis that different demographic characteristics motivate different travel behaviors, it 
was found that occupations non significant with motives of traveling. 
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                ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุด 

49 

ตารางที่ 26  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน  
                กิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

50 

ตารางที่ 27  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

51 

ตารางที ่28  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

51 

ตารางที่ 29  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

52 

ตารางที่ 30  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว    

52 

ตารางที่ 31  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

53 

ตารางที่ 32  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 33  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

54 

ตารางที่ 34  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

54 

ตารางที่ 35  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน         
                สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

54 

ตารางที่ 36  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

55 

ตารางที่ 37  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองที่พักที่ ใช้บ่อยที่สุด 

55 

ตารางที่ 38  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองทีตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

56 

ตารางที่ 39  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

59 

ตารางที่ 40  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุด 

59 

ตารางที่ 41  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน  
                กิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

60 

ตารางที่ 42  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

61 

ตารางที่ 43  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

61 

ตารางที่ 44  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

62 

ตารางที่ 45  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว    
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ตารางที่ 46  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
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สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 
ตารางที่ 47  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

63 

ตารางที่ 48  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

64 

ตารางที่ 49  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

64 

ตารางที่ 50  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน         
                สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

64 

ตารางที่ 51  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

65 

ตารางที่ 52  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองที่พักที่ ใช้บ่อยที่สุด 

65 

ตารางที่ 53  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองทีตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

66 

ตารางที่ 54  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

69 

ตารางที่ 55  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุด 

69 

ตารางที่ 56  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน  
                กิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

70 

ตารางที่ 57  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

71 

ตารางที่ 58  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

71 

ตารางที่ 59  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

72 

ตารางที่ 60  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว    

72 
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สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 
ตารางที่ 61  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

73 

ตารางที่ 62  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

73 

ตารางที่ 63  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

74 

ตารางที่ 64  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

74 

ตารางที่ 65  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน         
                สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

75 

ตารางที่ 66  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 
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ตารางที่ 67  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองที่พักที่ ใช้บ่อยที่สุด 

76 

ตารางที่ 68  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                วิธีการจองทีตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

76 

ตารางที่ 69  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน  
                ด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

79 

ตารางที่ 70  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

80 

ตารางที่ 71  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว 

81 

ตารางที่ 72  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน  
                ด้านวันหยุดที่นยิมเดินทางท่องเที่ยว 

82 

ตารางที่ 73  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

82 

ตารางที่ 74  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 
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สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 
ตารางที่ 75  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว    
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ตารางที่ 76  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน  
                ด้านจ านวนผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว 

84 

ตารางที่ 77  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านผู้มีส่วนรว่มในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

84 

ตารางที่ 78  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

85 

ตารางที่ 79  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยท่ีสุด 

85 

ตารางที่ 80  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด 

86 

ตารางที่ 81  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

86 

ตารางที่ 82  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านวธิีการจองที่พักที่ ใช้บ่อยที่สุด 

87 

ตารางที่ 83  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 
                ด้านวธิีการจองทีตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

87 

ตารางที่ 84  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

91 

ตารางที่ 85  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุด 

91 

ตารางที่ 86  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน  
                กิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

93 

ตารางที่ 87  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

Cohen et al (2014) ได้ท ำกำรวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับงำนวิจัยด้ำนพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
จำกบทควำมที่ตีพิมพ์ใน 3 วำรสำรกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญ ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2012 จ ำนวน 191 
บทควำม โดยพิจำรณำถึงแนวคิดหลัก อิทธิพลภำยนอก และบริบทของงำนวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรท่องเที่ยวแบบร่วมสมัย แนวคิดหลักที่ท ำกำรศึกษำมี  9 แนวคิด ได้แก่ กำรตัดสินใจ ค่ำนิยม 
แรงจูงใจ แนวคิดส่วนบุคคล/บุคลิกภำพ ควำมคำดหวัง ทัศนคติ กำรรับรู้ ควำมพึงพอใจ และควำม
ไว้วำงใจ/ควำมภักดี ส ำหรับอิทธิพลภำยนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวพบว่ำมี 3 ส่วนคือ 
เทคโนโลยี คนในเจเนอเรชั่น Y และกำรตระหนักถึงจริยธรรมกำรบริโภคที่เพ่ิมมำกขึ้น ในส่วนของ
บริบทงำนวิจัยที่จะได้รับทุนสนับสนุนในอนำคตมี 5 ประเด็นหลักคือ กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ
ร่วมกัน กำรวิจัยภำยใต้กลุ่มต่ำงๆ กำรศึกษำปัญหำทำงวัฒนธรรมของตลำดเกิดใหม่ กำรศึกษำ
เกี่ยวกับอำรมณ์ของผู้บริโภค และกำรศึกษำด้ำนพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้บริโภค  

จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น รวมทั้งข้อควำมที่ปรำกฏอยู่ในคอลัมน์ Asian Focus ของวำรสำร 
Awesome by Nokscoot ฉบับเดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2559 ที่ว่ำ “BleisureTraveling แนวคิด
กำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจพ่วงกิจกรรมพักผ่อนส่วนตัวเข้ำไปด้วยกันแบบไม่เสียเที่ยว เป็นกระแสที่เพ่ิงก่อ
ตัวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในกลุ่มคน Gen Y ที่เติบโตมำพร้อมกับกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต 
และมี Google, Facebook, Twitter, Instagram เป็นตัวช่วยในกำรติดต่อผู้คนและกำรสืบค้น
ข้อมูล” นั่นแสดงให้เห็นว่ำแนวโน้มกำรท่องเที่ยวของคน Gen Y จะมีลักษณะเฉพำะ และมีควำม
แตกต่ำงจำกอดีตรวมทั้งผู้คนในเจเนอเรชั่นต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเจเนอเรชั่นบี (Gen B หรือ Baby 
Boomer) ซึ่งเป็นวัยของผู้บริหำรใกล้เกษียณอำยุกำรท ำงำน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gen X หรือ 
Generation X) จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยท ำงำนสร้ำงฐำนะมำระยะหนึ่งแล้วค่อนข้ำงมีควำมมั่นคง หรือเจน
เนอเรชั่นแซด (Gen Z หรือ Generation Z) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ส ำหรับเจเนอเรชั่นวำย (Gen Y 
หรือ Why Generation) เป็นวัยที่เริ่มต้นท ำงำน มีควำมอยำกรู้อยำกลอง ในหลำยๆ องค์กร หลำยๆ 
หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับคน Gen Y เนื่องจำกเป็นเจเนอเรชั่นที่มีจ ำนวนมำกที่สุดในขณะนี้      
โดยข้อมูลจำกส ำนักสถิติแห่งชำติในกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
พ.ศ.2558 พบว่ำประชำกรที่อยู่ในช่วงอำยุ Gen Y มีมำกถึงร้อยละ 26.18 ในขณะที่    Gen X มี
จ ำนวนมำกรองลงมำคือร้อยละ 24.25 Gen Z และGen B ร้อยละ 22.08 และ 20.87 ตำมล ำดับ  
นอกจำกนี้ PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ได้พยำกรณ์แนวโน้มของคน Gen Y ในองค์กร
ต่ำงๆ ในปี 2559 จะมีสูงถึงร้อยละ 80 ของแรงงำนทั้งหมด ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร จำกข้อมูลของ
ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ในเดือนธันวำคม 2559 มีจ ำนวนประชำกรในแต่ละ   
เจเนอเรชั่นดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรในแต่ละเจเนอเรชั่น 

เจเนอเรชั่น ช่วงอำยุ จ ำนวนประชำกร 
Gen B หรือ Baby Boomer 53-71 ปี 1,232,120 

Gen X 37-52 ปี 1,458,603 
Gen Y 22-36 ปี 1,179,513 
Gen Z น้อยกว่ำ 22 ปี 1,274,297 

 
คน Gen Y เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว กล้ำแสดงออก ไม่สนใจต่อค ำวิจำรณ์ มีควำม

มั่นใจในตัวเอง ชอบควำมสะดวกรวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีเสมือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญต่อชีวิต    
ทุกค ำถำมมีค ำตอบซึ่งหำได้จำกโลกอินเตอร์เน็ต และอีกลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของคน Gen Y คือ
อยำกใช้ชีวิตแบบสมดุล ไม่ใช่อะไรๆ ก็งำน จึงมักจะพบเห็นคนในเจเนอเรชั่นนี้ในแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ 
ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Youtube เป็นต้น โดยจะพบถึงกำรเล่ำเรื่อง
รำยละเอียดกำรเดินทำง ประกอบภำพถ่ำย แบบทันทีทันใด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แตกต่ำงไปจำกคน   
เจเนอเรชั่นก่อนหน้ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำถึงรูปแบบพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของคนไทย 
Gen Y รวมถึงแรงจูงใจในกำรเดินทำงท่องเที่ยว เพ่ือให้เข้ำใจถึงควำมเป็นตัวตนของคน Gen Y      
ในด้ำนกำรท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแนวทำงในกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในอนำคต 
 

 2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษำรูปแบบพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของคนไทย Generation Y (Gen Y) 
2. เพ่ือศึกษำแรงจูงใจในกำรเดินทำงท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y 

 
3.  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

- คนไทย Gen Y ที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ที่แตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
แตกต่ำงกัน 

- คนไทย Gen Y ที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ที่แตกต่ำงกันมีแรงจูงใจในกำรท่อง 
เที่ยวแตกต่ำงกัน 

 
4.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 4.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  - ด้ำนพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว ใช้กำรวิเครำะห์พฤติกรรมจำกค ำถำม 6Ws 1H 
  - ด้ำนแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว ท ำกำรศึกษำในรูปแบบของปัจจัยผลักดัน และ  
                      ปัจจัยดึงดดู 
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 4.2   ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
- ประชำกร คือ คนไทย Gen Y ที่พักอำศัยหรือเข้ำมำท ำกิจธุระในเขตกรุงเทพ  
  มหำนคร  
- กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ คนไทย Gen Y ที่พักอำศัยหรือเข้ำมำท ำกิจธุระในพ้ืนที่ของ  
  เขตต่ำงๆ จ ำนวน 12 เขต ซึ่งแบ่งตำมกำรแบ่งกลุ่มกำรบริหำร 6 กลุ่มๆ ละ 2 เขต     
  รวมทั้งคนไทย Gen Y ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และแอพพลิเคขั่น LINE 

 4.3   ขอบเขตด้ำนเวลำ ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2559 ถึง 31 สิงหำคม 2560 
 
5.  นิยำมศัพท์ 
 
 คน Gen Y คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524–2538 คือ ในปี พ.ศ. 2560 มีอำยุอยู่ในช่วง  
22–36 ปี 

กำรท่องเที่ยว หมำยถึง กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ที่ไม่ใช่สภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่โดย
ปกติเพ่ือกำรพักผ่อนโดยมีกำรพักอำศัยอยู่เป็นกำรชั่วครำว คือพักติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี (องค์กำร
ท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Organization : W.T.O) 

 
6.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.  น ำผลกำรศึกษำที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวให้เหมำะสมกับแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนำคต 
 2.  สำมำรถน ำกระบวนกำรวิจัยโดยเฉพำะในส่วนของกำรใช้สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เก่ียวข้องกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 
 
 
 
 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

  เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักทฤษฎี และได้
แนวทางในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปจึงได้ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
3. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
4. แนวคิดเก่ียวกับประชากรเจเนอเรชันวาย (Generation Y) 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 

1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism  

องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism  
Organization : UNWTO) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวไว้ว่า “การท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรม
ของบุคคลที่เดินทางไปและพักอาศัยในสถานที่ซึ่งอยู่นอกสภาพแวดล้อมปกติ (พักอาศัยติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี) เพ่ือการพักผ่อนการท าธุรกิจและเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ” 
 

1.2 ประเภทของการท่องเที่ยว 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามความส าคัญ และ 
สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภทดังนี้ 

1.2.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Eco-tourism)หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพ่ือเน้นให้เกิดจิตส านึกในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1.2.2 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction  
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจ
พิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพ่ิมเติมได้อีกมากมาย
ตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้
ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง   เช่น 
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พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี และ MICE (Meeting, Incentives, Conventions and 
Exhibitions) เป็นต้น 

1.2.3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่
หรืออาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีอายุ เก่าแก่หรือเคยมี เหตุการณ์  ส าคัญเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง    
คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่ งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 

1.2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือ
การท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตา
ของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์
หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ 
(Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ 

1.2.5 แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างข้ึน เพ่ือการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน 
รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้  แม้ไม่มีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย 
ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะ
ลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

1.2.6 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอด
เป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา 
ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้
ได้แก่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

1.2.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ โดยมีน้ าพุร้อนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องค านึงถึง
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อนธรรมชาติ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ าพุร้อนธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการบริการต่างๆ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่ง
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ท่องเที่ยวได้น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน 
และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  

1.2.8 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือ
การท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้ า การ
นั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น 

1.2.9 แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก หมายถึงสถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีน้ าตก
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่ง
น้ าตก ได้แก่ การว่ายน้ า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน้ าตก  
การล่องแก่ง การดูนก และการตกปลา เป็นต้น 

1.2.10   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว  
           โดยมีถ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวัตถุ 
           ประสงคเ์พ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและ  
           อาจเสริมกิจกรรมเพือ่การศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่  
           เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อย 
           ภายในถ้ า การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการ 
           พระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น 
1.2.10 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เกาะ หมายถึง สถานที่ที่ เปิดใช้เพ่ือการ

ท่องเที่ยว โดยมีเกาะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน 
1.2.11 แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีแก่ง

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจ
เสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การส ารวจธรรมชาติ 
การศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น 
 

1.3 รูปแบบการท่องเที่ยว 
 

องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism  
Organization : UNWTO) ได้ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบดังนี้ 
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1.3.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบด้วย 
 

1.3.1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

1.3.1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ 

1.3.1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงค์ โพรง ถ้ า 

1.3.1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ สวนสมุนไพร วนเกษตร  

1.3.1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้น เช่น สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา ฝนดาวตก เป็นต้น 
 

1.3.2 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ประกอบด้วย 
 

1.3.2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยงทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ 

1.3.2.2 การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ซึ่งชาวบ้าน
ในแต่ละท้องถิ่นจัดขึ้น 

1.3.2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่
มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น 
 

1.3.3 รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย 
 

1.3.3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อน เรียนรู้วิธีการรักษาทั้งสุขภาพกาย
และใจ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่ารวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.3.3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง
การเดินทางเพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรม
แห่งชีวิต  

1.3.3.3 การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของ
ชาวบ้านชนกลุ่มน้อย หรือชนเผ่าต่างๆ 
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1.3.3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเล่น
กีฬาตามความถนัด ความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา     สนุก
เกอร์ กระดานโต้คลื่น สกีน้ า เป็นต้น 

1.3.3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)  หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ สร้างความความรู้สึกตื่นเต้น 
หวาดเสียว ผจญภัย ให้กับนักท่องเที่ยว 

1.3.3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) หมายถึง
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไป
เยือนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

1.3.3.7 การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (longstay) หมายถึงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่ ใช้ระยะเวลาบั้นปลายของชีวิตหลังเกษียณอายุในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อปี คราวละนานๆ อย่างน้อย 1 เดือน 

1.3.3.8 การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (incentive travel) หมายถึงการจัดน าเที่ยวให้เป็น
รางวัลกับกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถด าเนินการใดๆ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายหรือเกินเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1.3.3.9 การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE ซึ่ง M= Meeting, I=Incentive, 
C=Conference และ E=Exhibition) เป็นการจัดน าเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมการ
ประชุม มีการจัดรายการน าเที่ยวก่อนและหลังการประชุม (pre-tour และ post-
tour)  

 
2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2551) ให้ความหมายของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคว่า 
เป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงความต้องการ ความจ าเป็นของผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพ่ือวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการบริโภคนั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจ
สูงสุด ค าถาม 7 ค าถามที่นิยมใช้ค้นหาพฤติกรรมการบริโภค ประกอบด้วย 6Ws และ 1H โดย 6Ws 
ได้แก่ Who, Whom, What, Where, When และ Why ส่วน 1H คือ How ค าตอบ 7 ค าตอบที่
ต้องการทราบเพ่ือรู้จักพฤติกรรมการบริโภค ประกอบด้วย 7 Os ได้แก่ Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่งสามารถสรุปค าถาม
ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค าถามค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค (ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ และคณะ,  
             2537 : 29) 
 

ค าถาม ค าตอบ 
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
ได้แก่ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา 
พฤติกรรมการบริโภค 

ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) 
ได้แก่ สินค้าและบริการ คุณสมบัติและ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ  
ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูการท่องเที่ยว เทศกาล 
โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาว่าง 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the consumer buy?) 

แหล่งหรือสถานที่จ าหน่าย (Outlets)  

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
(How does the consumer buy?) 

ขัน้ตอน (Operations)ในการตัดสินใจซื้อ 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินผลพฤติกรรม การ
ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกหลังการซื้อ 

 
2.1   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2551) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเป็นผู้บริโภคท่ีต้องการสินค้า 
และบริการแตกต่างจากการบริโภคสินค้าจ าเป็นและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถค้นหา หรือวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมการซื้อ ก่อนและหลัง
การใช้บริการอย่างไร ก็จะช่วยให้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดให้
ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
 
   ชวัลนุช อุทยาน (2551) ให้ความหมาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคือการกระท าทุก
อย่างของนักท่องเที่ยวทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หนึ่ง   โดยบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมภายนอกของ
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นักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) นั้นผู้อ่ืนสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส  ส่วน
พฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behaviour)  เกิดข้ึนภายในร่างกาย ซึ่งรวมถึง
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายใน โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมภายนอกมักจะถูกก าหนด
โดยพฤติกรรมภายใน 
            องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ  7  ประการ  คือ 
           1. เป้าหมาย หมายถึง ทุกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะต้องมีเป้าหมายในการ
กระท า เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์มักจะแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ซึ่งตน
เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 
             2.  ความพร้อม หมายถึง ความสามารถในการท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการอย่างมีวุฒิภาวะ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักการด าน้ า จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย
และจิตใจจึงจะสามารถท ากิจกรรมที่ตนชอบได้ 
             3.  สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่ท าให้สามารถเลือกท ากิจกรรม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการได้ เช่น การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ในลักษณะการปีนหน้าผา หรือภูเขา 
ก็ไม่ควรจะท าในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้  
             4.  การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
และก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลาเที่ยง ควรเป็นเวลาที่หยุดพัก
รับประทานอาหารกลางวันนักท่องเที่ยว 
             5.  การตอบสนอง คือ การท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น 
การตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพ่ือการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการวาง
แผนการเดินทาง ทั้งในส่วนของการก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การจองที่พัก เพ่ือให้ความ
ต้องการของตนเองได้รับการตอบสนอง 
             6.  ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลที่เกิดจากการกระท าหนึ่งๆ เกิดได้ 2 แบบคือ เป็นไป
ตามที่คาดหมายไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้ก าหนดแผนการเดินทางเพ่ือ
เข้าชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เมื่อเดินทางไปถึงปรากฏว่าสถานที่แห่งนั้นปิด
ปรับปรุงภายในไม่สามารถเข้าชมได้ นั่นแสดงว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
             7.  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระท าลงไปไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการหรืออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเช่น การก่อ
วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2551 นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทาง
ไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจล้มเลิก
ความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า 
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวดังนี้ 
 

3.1  แนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2551: 37-39) กล่าวว่า การเดินทางและการท่องเที่ยวเกิด
จากความต้องการและความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ประกอบกับมีปัจจัยต่างๆ  ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้สามารถเดินทางได้และยังมีแรงจูงใจอีกหลายอย่างที่ดึงดูด
และรบเร้าให้คนอยากเดินทางมากขึ้น แรงจูงใจที่ส าคัญได้แก่ 

 

 3.1.1  แรงจูงใจทางด้านกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) 
ได้แก่ ความต้องการการพักผ่อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือหลีกหนีจากความซ้ าซากจ าเจและ
ความยุ่งยากต่างๆ 
 3.1.2  แรงจูงใจด้านวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural/Personal Education Motives) 
เป็นแรงจูงใจในด้านความอยากรู้ อยากเห็น อยากรู้จักผู้คน สถานที่ และประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 
สนใจอยากรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม สถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ต้องการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ ของคนเชื้อชาติ
อ่ืนๆ 
 3.1.3  แรงจูงใจทางด้านสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social/Interpersonal/Ethnic 
Motives) ได้แก่ การไปพบปะ เยี่ยมญาติหรือเพ่ือน เยี่ยมสถานที่เกิด ไปเป็นเพ่ือนผู้อ่ืน การได้พบ
หรือรู้จักกับมิตรใหม่ ซึ่งอาจจะต่างเชื้อชาติ ศาสนากับตน เป็นการแสวงหามิตรภาพ ประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  
 3.1.4  แรงจูงใจทางด้านการงานและธุรกิจ (Business/Work Related Motives) ได้แก่  
การไปเจรจาติดต่อทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการติดตามผล การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา การเดินทางไปโดยมีภาระงานเกี่ยวข้องอยู่เป็นบางส่วน 
 3.1.5  แรงจูงใจด้านการบันเทิง และสิ่งเพลิดเพลิด (Entertainment /Amusement/ 
Pleasure/Pastime Motives) ได้แก่ การไปเที่ยวชมสวนสนุก แหล่งบันเทิงต่างๆ การไปดูกีฬาและ
กิจกรรมบันเทิงซึ่งให้ความเพลิดเพลิน 
 3.1.6  แรงจูงใจทางด้านศาสนา (Religious Motives) ได้แก่ การมีโอกาสไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ เช่น การเดินทางแสวงบุญ ศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิ การเดินทาง
ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
 3.1.7  แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) การ
เดินทางในบางครั้งอาจสร้างชื่อเสียง ยกฐานะ ท าให้เป็นคนมีเกียรติและมีสังคมที่ดีข้ึน 
  การเดินทางท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
แต่อาจจะเกิดจากแรงจูงใจหลายๆ อย่างผสมกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าแรงจูงใจใดเป็นแรง
กระตุ้นที่ชัดเจนที่สุด 
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3.2 แนวคิดของสุรีรัตน์ เดชาทวีวรรณ (2545) อ้างถึงโดยกฤช เตชะประเสริฐ (2556:23-25) 
กล่าวว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวได้แก่ 
 

3.2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ( Economic Factor) ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดการท่องเที่ยวและ 
บอกถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติได้คือ พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว ถ้า
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จะ
เป็นกลุ่มที่เกือบทุกประเทศต้องการให้มาเที่ยวในประเทศของตน เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
จะมีการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายค่อนข้างสูงในทุกๆด้าน เช่น ด้านที่พัก จะใช้บริการที่
พักในโรงแรมระดับสี่ดาวถึงห้าดาว ด้านอาหารจะใช้บริการอยู่ในโรงแรมหรือภัตตาคาร ด้านการ
ท่องเที่ยว จะใช้บริการกับทางบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือบริษัทน าเที่ยว เป็นต้น ตรงกันข้ามถ้า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศพ้ืนฐานไม่ค่อยดี การแสดงออกของนักท่องเที่ยวจะมี
ข้อจ ากัดในการใช้จ่ายส าหรับการเดินทางในแต่ละครั้ง 

3.2.2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) กลุ่มประเทศที่มีจ านวน 
ประชากรจ านวนมาก เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น การแสดงออกของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
เหล่านี้ จะมีความแตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีจ านวนประชากรน้อยๆ อย่างเช่น 
สิงคโปร์ 

3.2.3 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) การแสดงออกของนักท่องเที่ยว 
ที่อยู่ในเขตหนาว มีแสงแดดน้อย เช่น ประเทศแถบยุโรปเหนือหรือสแกนดิเนเวีย จะชอบเดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาด ชอบที่จะนอนอาบแดดเป็นเวลานานๆ ตรงกันข้ามกับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศในเขตร้อน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จะนิยมท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวในร่ม เช่น ศูนย์การค้า (Shopping Centre) หรือ แหล่งบันเทิงในร่ม (In House 
Entertainment)  

3.2.4    ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวส่วนมากมีเหตุผล
หลักในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จึงไม่นิยมที่จะเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ปัญหาทางด้านการเมือง 

3.2.5    ปัจจัยทางสื่อมวลชน (Media Factor) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน 
สื่อมวลชนจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อทางดาวเทียม และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจัย
ด้านสื่อมวลชนสามารถสร้างและท าลายการท่องเที่ยวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.2.6    ปัจจัยทางเวลา สภาวะและสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy 
นักท่องเที่ยวจะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเมื่อมีปัจจัยทางด้านเวลา สภาวะและ
สุขภาพที่พร้อม หากขาดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่ง ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวทันที  

3.2.7    ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยใน
การผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การบริการด้านความสะดวกสบายต่อ
นักท่องเที่ยวด้วย นักท่องเที่ยวเป็นผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและบริการแตกต่างจากการบริโภคสินค้า
จ าเป็นและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค้นหาพฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมการซื้อก่อนและหลังการใช้บริการอย่างไร เพ่ือช่วยให้ฝ่ายการตลาด
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สามารถจัดกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสม 

 

3.3 แนวคิดของ ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ (2537) อ้างถึงโดย นรพล เกตุทัต (2557 : 29-33) กล่าว
ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 
 

3.3.1  ปัจจัยผลักดัน (Push Factors)หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล โดยเป็นความ
ต้องการภายในของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ แล้วท าให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

- ลักษณะทางสรีระวิทยาของมนุษย์เอื้ออ านวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว 
- สัญชาตญาณและความต้องการมนุษย์มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบ  
  สนองความต้องการของตนเอง เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การเสาะแสวงหาสิ่ง   
  แปลกใหม่รอบตัว ความต้องการพักผ่อน คลายเครียด ความต้องการความสนุก 
  สนานเพลิดเพลิน ความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง  เป็นต้น 
- ทัศนคติและค่านิยมท่ีมีต่อจุดหมายปลายทาง 
- การมีเวลาว่างมากขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นเวลาว่างระยะสั้น (ชั่วโมง) เวลาว่างในวันหยุด 
  สุดสัปดาห์ หรือเวลาว่างจากวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
- สุขภาพร่างกาย เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีมีมากขึ้น 
  ท าให้ผู้คนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้ 
  สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
- การขยายตัวทางการศึกษาท าให้มนุษย์มีความรู้มากขึ้น มีโลกทัศน์กว้างไกล 
  ต้องการที่จะเรียนรู้และหาประสบการณ์ในโลกกว้าง 

 3.3.2  ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors)คือปัจจัยที่เกิดจากตัวกระตุ้นภายนอก หรือสิ่งเร้ารอบข้าง
ของบุคคลที่ท าให้มนุษย์อยากออกไปสัมผัส หรือมีประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

- การค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น น้ าตก บ่อน้ าแร่ แหล่งประวัติศาสตร์ 
- การสร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช่น สวนสนุก สวนผลไม้ ฟาร์มปศุสัตว์      
- ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 
- การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่  
  เพ่ิมมากข้ึน 

   - การพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว เช่น การจัดงาน กิจกรรม เทศกาล ประเพณี  
                       และวัฒนธรรมต่าง ๆ  

- การคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
- ระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยว การ 
  ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของการลด แลก แจก แถม 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของ  
  นักท่องเที่ยว เช่น การผ่อนผันเงื่อนไขในการออกตราอนุญาตเข้าเมือง (วีซ่า)  
- นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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3.4  แนวคิดของวัชราภรณ์ ระยับศรี (2551) อ้างถึงโดย กฤช เตชะประเสริฐ (2556: 35-37) 
กล่าวว่า แรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้คนเดินทาง สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ 

 

3.4.1 ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยว หมายถึงความรู้สึก ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัว 
บุคคลและกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเดินทาง ซึ่ง Abraham H. Maslow (1954) กล่าวไว้ว่า 
“คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง” ดังนั้น พฤติกรรม
การแสดงออกของนักท่องเที่ยว จะถูกก าหนดโดยความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละ
คน ดังนี้ 
  - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการตอบสนองความต้องการทางกาย (Physiological  
                       Needs) นั่นคือต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียด ต้องการที่จะได้รับความ 
                       สะดวกสบาย ความสนุกสนาน และความบันเทิง   
  - นักท่องเที่ยวต้องการความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง (Safety Need) ทั้งในส่วนของ 
                       พาหนะในการเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด  
                       อีกท้ังยังต้องการความซื่อสัตย์ จริงใจ และสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องจากผู้ 
                       บริการ 
  - นักท่องเที่ยวต้องการเป็นที่ยอมรับและยกย่องนับถือในสังคม (Social Need) จึง 
                       คาดหวังที่จะได้รับการทักทาย หรือให้ความส าคัญจากผู้บริการ  
  - นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องการสะสมประสบการณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรี 
                       ของตนเอง (Esteem Need) โดยการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้เห็น ได้ยิน ได้ลอง 
                       สิ่งที่แปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
                       การบริการที่มีคุณภาพ  
  - นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องการบันทึกประสบการณ์และความส าเร็จของตน (Self- 
                       actualization Need) โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง  
                       ไม่สนใจสิ่งอ านวยความสะดวก มีความต้องการเรียนรู้ ท าความเข้าใจวัฒนธรรม  
                       ความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่ต่างๆ เหล่านั้นแล้วท าการจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น  
  - นิยมเดินทางและส ารวจท้องถิ่นต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่ามีสิ่งอ านวยความ 
                    สะดวกและอยู่ใกล้เมืองหรือไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะพยายามท าความเข้าใจ 
                       เรียนรู้ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในถิ่นนั้นๆ และนิยมจดบันทึกสิ่งที ่
                       ตนได้พบเห็น 

3.4.2 ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลซึ่งส่งเสริมหรือ 
ดึงดูดให้คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ 

- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ( Economic Factor) ประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี
ย่อมส่งผลให้คนในประเทศนั้นมีอ านาจในการใช้จ่ายสูง และมีโอกาสมากที่จะ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  

- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางไป
ยังสถานที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไป
จากของตน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่แตกต่าง  
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- ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural Factor) รูปแบบ
วัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมใดสังคมหนึ่งก าหนดค่านิยมในการ
เดินทางของคนในสังคมนั้น ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี งานเทศกาล ประวัติศาสตร์ สามารถเป็นสิ่งดึงดูดที่ท าให้คนในสังคม
อ่ืนเดินทางมายังท้องถิ่นของตนได้ 

- ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ประเทศที่มีสภาวการณ์ทางการเมือง
มั่นคงย่อมส่งผลให้คนในประเทศอ่ืนเดินทางมายังประเทศของตนได้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน นโยบายรัฐบาลก็อาจปิดกั้นหรือส่งเสริมให้คนเดินทางไป
ประเทศอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน 

- ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง
ทางด้านการสื่อสาร การคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
และสิ่งบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น อีกทั้งความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็สามารถเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ 

- สื่อ (Media) สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม การตัดสินใจของคน เนื่องจาก
สื่อมวลชนจะน าเสนอข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวสู่ประชาชน และ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของแต่ละสถานที่ได้  

 

3.5 แนวคิดของ Dann (1977) อ้างถึงโดย นรพล เกตุทัต (2557: 34) กล่าวถึงปัจจัยผลักดัน
และปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
 

          3.5.1   ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยวคือ ปัจจัยที่ท าให้คนอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบด้วยความต้องการ 5 ข้อคือ 
  - ความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการทางร่างกาย (Physical Needs) 
  - ความต้องการในการเดินทางเพ่ือให้โอกาสในการเข้าสังคม (Social Needs) 
    - ความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ชนชาติ และการด ารงชีวิตที่แตกต่าง 
                       ไปจากที่อยู่อาศัยเดิม (Cultural Needs) 
  - ความต้องการความภาคภูมิใจที่ตนได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ  
                       (Prestige Needs) 
  - ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆ (Novelty Needs) 
          3.5.2    ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวจะน าไปสู่การก าหนดสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการไป
เยือน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยผลักดัน เช่น ถ้าปัจจัยผลักดันคือต้องการพักผ่อน ก็จะเลือกไปเยือน
สถานที่ที่มีความสงบเงียบ  แต่ถ้าปัจจัยผลักดันคือต้องการความภาคภูมิใจ ก็จะเลือกไปท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม  
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3.6  แนวคิดของ Uysal and Hagan (1993) อ้างถึงโดย แสงเดือน รตินธร (2555 : 90) กล่าวถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในรูปของปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด ดังนี้ 

 

          3.6.1  ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
- แรงจูงใจ ซึ่งอยู่ในรูปของความต้องการหลีกหนีความจ าเจ ความเครียดจากหน้าที่ 
  ท างาน ความต้องการพักผ่อนคลายเครียด ความชอบส่วนบุคคล และความ 
  ต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ  
  อาชีพ และความเป็นอยู่ในครอบครัว 
- ความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด 

          3.6.2  ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
- ลักษณะของจุดหมายปลายทางซ่ึงได้แก่ ภูมิอากาศ ความสวยงามของภูมิประเทศ   
  ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญทางวัฒนธรรม รวมทั้ง 
  กิจกรรมทางด้านสันทนาการ 
- ความสะดวกสบายและการเข้าถึงได้ ได้แก่ ระบบการคมนาคมขนส่ง ที่พัก  
  ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น 
- ภาพลักษณ์ทางการตลาด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางท่ีจะ   
  ท่องเที่ยว  
  คุณภาพการบริการ และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับประชากรเจเนอเรชันวาย (Generation Y : Gen Y) 
  
  Wikipedia (2560) กล่าวถึง มิลเลนเนียลส์ (Millennials) หรือที่เรียกว่า ประชากร
ในเจเนอเรชันวาย (Generation Y: Gen Y) ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. ใด ไม่สามารถ
ระบุได้อย่างแน่ชัด แต่นักประชากรศาสตร์และนักวิจัยจะก าหนดให้ประชากรในเจเนอเรชันY เป็นผู้ที่
เกิดก่อนปี ค.ศ. 1980 และสิ้นสุดตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 จนถึงต้นปี 2000 โดยช่วงเวลาการเกิด
ของประชากร Gen Y ที่มีการน าไปอ้างอิงในงานวิจัยหรือบทความมากคือ ปี ค.ศ. 1981-1996 หรือปี 
พ.ศ. 2524-2539  ลักษณะของประชากร Gen Y จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
แต่ลักษณะที่โดดเด่นของประชากร Gen Y คือ เป็นกลุ่มคนที่ใช้และมีความคุ้นเคยกับการติดต่อ 
สื่อสาร สื่อ และเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ิมมากข้ึน 
 

ส านักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (2559) กล่าวถึง 3  
ลักษณะเด่นของคน Gen Y คือ 

- ค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ หรือลองจนตัวเองมั่นใจหลายคนต้องหาข้อมูล
ให้แน่ชัดกับสิ่งที่อยากได้ เช่น สินค้ามีกี่แบบ ซื้อร้านไหนจะถูกที่สุด สินค้าต้อง
มีคุณภาพท่ีสุด รวมถึงกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะหารายได้เสริมเพ่ือที่จะมีก าลังทุน
ในการซื้อ 
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- สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทุก
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ กลุ่มคนเหล่านี้จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และ
ยังสามารถเป็นผู้น าเทรนด์ในหลายๆ ด้านอีกด้วย 

- มีความคิดที่อิสระ แปลกใหม่ และเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าท ามากขึ้น 
ชอบแสดงความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรู้โดยใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 กรุงเทพธุรกิจ ในคอลัมน์ ก้าวไกลไปกับนวัตกรรมสังคม, คุยให้คิด โดยดร.วีรพงษ์  
ชุติภัทร์ (12 เมษายน 2556) กล่าวถึง 10 ไลฟ์สไตล์ของคนในยุค...Gen Y ดังนี้ 

1. ชีวิตแห่งการเคลื่อนที่ (Mobile life) หมายถึงการด าเนินชีวิตที่ไม่จ าเป็นที่ 
จะต้องอยู่กับที่ เสมอไป เช่น การท างานในออฟฟิศตั้งแต่แปดโมงเช้ายันห้าโมงเย็น ก็สามารถ
เปลี่ยนเป็นการไปท่องเที่ยวและใช้โทรศัพท์มือถือประสานงานหรือสั่งงานแทนได้ ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยี 3G และ Wifiก็สามารถท าให้ผู้คนในยุคนี้มีชีวิตที่เคลื่อนที่ไปด้วยท างานไปด้วยได้  

2. วัฒนธรรมจอภาพ (Screen culture) หมายถึง การที่ผู้คนจะใช้ชีวิตในการ 
ท างานและชีวิตส่วนตัวบนหลายๆ อุปกรณ์ที่มีจอภาพ ได้แก่ หน้าจอทีวี หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ
แท็บเล็ต และหน้าจอมือถือ เป็นต้น 

3.  ชอบสินค้า DIY (Do-it-yourself) หรือคุณท าเองได้ 
4.  ชอบร้านค้าปลีกท่ีมีลักษณะ Formatted style เนื่องจากคน Gen Y มีลักษณะ 

นิสัยชอบความรวดเร็ว เร่งรีบในทุกๆ เรื่องที่ท า เวลาซื้อของก็จะชอบไปร้านสะดวกซื้อที่มีการจัดเรียง
สินค้าแบบง่ายๆ ท าให้นึกออกว่าอะไรอยู่ที่ไหน 
  5.  สินค้าถูกใจ ราคาถูกเงิน (Max Value of Money) คนในยุค Gen Y มักจะ
ค านึงถึงคุณภาพในระดับที่ตนเองต้องการ ในราคาที่คุ้มค่าเงินมากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ 
บรรดาโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีแบรนด์ระดับโลก ที่เป็นชื่นชอบของคน Gen Y ไปทั่วโลก ได้แก่ ไอบิซ 
(iBiz) หรือ เบสท์เว็สเทิร์น (Best Western) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า โรงแรมที่ใช้แบรนด์เหล่านี้จะ
สะอาด บริการสุภาพ และราคาประหยัด 
  6.  สินค้าประเภท “สอนให้....รวย” คนในยุค Gen Y ส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบรวย
เร็ว ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าบรรดาการสัมมนา หนังสือหุ้น หนังสือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ
หนังสือสอนรวยอ่ืนๆ จะขายดิบขายดี นอกจากนั้นธุรกิจขายตรงต่างๆ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า
ประเภทสอนให้รวยอีกด้วย  

  7.  สินค้าประเภท “Fast Track” หากจะท าธุรกิจกับคน Gen Y จะต้องมี
แนวความคิดนี้ด้วยนั่นคือ “เร็วเร็วเร็ว” ดังนั้นบรรดาบริษัทในตลาดฯ ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจาน
ด่วนหรืออาหารส่งด่วน หรือฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อต่างๆ จึงเข้าข่ายที่จะมีลูกค้าเป็นคนในยุค Gen Y เป็น
จ านวนมาก และจะยิ่งเพ่ิมข้ึนไปอีก..ตามก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นของคนในยุคนี้ 

8.  ชอบให้ตนดูดี “Good Looking” อาจกล่าวได้ว่า คนในยุค Gen Y จะเป็นคนที ่
มีสังคมมากกว่าคนในยุคก่อนๆ เป็นอย่างมาก และเพ่ือนๆ ที่คนในยุค Gen Y ก็จะมาทั้งจากเพ่ือนที่
พบปะกันในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือนที่พบกันในสื่อสังคมออนไลน์หรือการที่ได้พูดคุยกันผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตนั่นเอง 
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9.  ชอบสินค้าประเภท DIH (Do-it-your-Health)คนในยุค Gen Y เป็นคนรัก 
สุขภาพ โดยจะให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยการท าด้วยตนเองเป็นพิเศษ เช่น การเล่นกีฬา 
การเข้าฟิตเนส การซื้อวิตามินเสริมอาหาร ฯลฯ นั่นรวมถึงบรรดาเครื่องตรวจวัดต่างๆ ที่สามารถท าได้
ด้วยตนเอง เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น  

10. ชอบศึกษาสินค้าจาก “อินเทอร์เน็ต” หรือ “โซเชียลมีเดีย”ทุกวันนี้เมื่อคนในยุค  
Gen Y จะซื้อสินค้าประเภทไอที หรือสินค้าที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ (Discretionary 
Goods) เช่น รถยนต์ ทีวี เป็นต้น คนในยุค Gen Y ก็จะหาข้อมูลจ านวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดียก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ได้จัดท าโครงการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ (Keep Calm and Understand Gen Y) เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมและ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ชาวไทย อายุ 18-35 ปี ซึ่งด าเนินการศึกษา
โดยบริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากัด พบว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ อย่างชัดเจน โดยมีลักษณะเด่นๆ ดังนี้ 

- นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีความชอบและรสนิยมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
บางคนสนใจท่องเที่ยวเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง บางคนให้
ความส าคัญกับต้นทุนทางการท่องเที่ยว บางคนให้ความส าคัญกับอาหารเป็น
อันดับแรก บางคนให้ความส าคัญกับคุณค่าในการท่องเที่ยว  

- นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ชอบวางแผนด้วยตนเอง และไม่ชอบถูกก าหนดด้านเวลา 
สถานที่ หรือกิจกรรมจากบริษัทน าเที่ยว แผนการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว 
โดยจะจัดอันดับความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่เที่ยวประเภท “ต้องไป” 
“ควรไป” และ “อาจจะไป” 

- นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีการสืบค้นข้อมูลในการท่องเที่ยวมากกว่าคนรุ่น
ก่อนๆ เพื่อที่จะคัดกรอง เปรียบเทียบ และวางแผนการเดินทางให้เป็นไปตามที่
ต้องการ โดยจะไม่พ่ึงพิงเฉพาะข้อมูลออนไลน์เท่านั้น แต่จะให้ความส าคัญกับ
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น นิตยสาร คู่มือน าเที่ยว เอกสารโบรชัวร์ และค าแนะน า
จากบุคคลต่างๆ ด้วย 

- นักท่องเที่ยว Gen Y ไม่มีความจงรักภักดีต่อแหล่งข้อมูล โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้แหล่งข้อมูลมาจากความสะดวกสบายในการใช้งาน ความคุ้มค่า
คุ้มราคา หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับมากกว่าการยึดมั่นแหล่งข้อมูล
เดิมๆ 

- นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้สื่อสังคม (Social Media) มากกว่าคน
รุ่นอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินทางท่องเที่ยว ชาว Millennial หรือคน 
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Gen Y จะบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการเช็คอิน (Check-in) ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การโพสต์รูปแหล่ง
ท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก และอัพเดทสถานะตลอดการเดินทาง ซึ่งเครื่องมือการ
สื่อสารแบบสื่อสังคมสะท้อนให้เห็นถึงการเติมเต็มด้านจิตวิทยาที่ครอบคลุมทั้ง
ประโยชน์ทางด้านอารมณ์และสังคมของนักท่องเที่ยว 

 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ท าการส ารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในรอบปี 2559 โดยท าการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม -
กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จ านวน 63,060 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากมีลักษณะการเดินทางเป็นแบบพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน รองลงมาคือไม่พัก
ค้างคืนหรือเรียกว่านักทัศนาจร ภาคที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมากที่สุดคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวคือเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน มาก
ที่สุด รองลงมาคือต้องการพักผ่อน และปฏิบัติธรรม ตามล าดับ ส าหรับลักษณะการจัดการเดินทาง จะ
เดินทางร่วมกับครอบครัวหรือญาติ รองลงมาคือเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานและจะเป็นการจัดการ
เดินทางเองทั้งหมด ส่วนพาหนะที่ใช้มากที่สุดคือรถยนต์ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่อคน คือประมาณ 2,798 บาท 
 

Raunio (2014) ท าการวิจัยเรื่อง Understanding the Travel Behavior of  
Generation Y ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษารูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนเจ
เนอเรชัน Y ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ โดยมีสมมติฐานว่ากลุ่มคนเจเนอเรชัน Y ที่มีอายุน้อย 
(อายุ 18-26 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้ กับกลุ่มคนเจเนอเรชัน 
Y ที่มีอายุมากกว่า (อายุ 27-37 ปี) มีพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกันท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มคนเจเนอเรชัน Y ทั้ง 2 ช่วงอายุมี
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของแหล่งสารสนเทศด้านการ
ท่องเที่ยวที่ใช้ กิจกรรมที่ท าในขณะเดินทางและประสบการณ์การเดินทาง แต่กลุ่มคนเจเนอเรชัน Y 
ทั้ง 2 ช่วงอายุจะมีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกัน 
 

  Murthy et al (2016) ท าการวิจัยเรื่อง The Behaviors of Generation Y 
Tourists from Asean Countries towards Malasian Tourism Industry in Kuala Lumpur, 
Malaysia โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่างด้วยการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ ท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชัน Y ใน 4 ปัจจัย คือ 
รายได้ อัตราแลกเปลี่ยน สวัสดิภาพความปลอดภัย และราคา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสวัสดิ
ภาพความปลอดภัย และปัจจัยด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมากที่สุด  ปัจจัยด้านรายได้
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในระดับรองลงมา ส่วนปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเลย 
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  Hurun Report Inc. (2016) รายงานผลการวิจัยเรื่อง Generation Y : Chinese 
Luxury Travelers Come of Ageพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีน ที่มี
ฐานะร่ ารวย สรุปได้ดังนี้ คือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายสูง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุอยู่ในช่วงเจเนอเรชัน Yโดยจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ
เฉลี่ย 13 ประเทศ และมีการเดินทางอย่างน้อย 3.3 ครั้งต่อปีจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือ
ประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ช่วงวันเวลาเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้และจะให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับช่วงเวลาที่ตนสามารถเดินทางได้ และ
บางส่วนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีน การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมครอบครัว
จะเป็นที่นิยมในช่วงวันตรุษจีน นิยมเดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จุดประสงค์หลักในการ
เดินทางคือเพ่ือการพักผ่อน แต่จะมีการค้นหาความแตกต่าง และความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
มากขึ้นกว่าเดิม  ส าหรับแหล่งข้อมูลที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ คือหาข้อมูลผ่านช่อง
ทางการรับรู้จากแอปพลิเคชั่น WeChatรองลงมาคือการแชร์ข้อมูลในแอปพลิเคชั่น WeChatของ
คนรู้จัก และ เว็บไซต์ต่างๆ  
 

Li et al (2013) ศึกษาเรื่อง The application of generational theory to  
tourism consumer behavior: An American perspective มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคของนักเดินทางต่างชาติชาวอเมริกันโดยวิเคราะห์แยกตามกลุ่มเจเนอเรชัน และ
ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับนักท่องเที่ยวของWoodside and Dubelaar (2002) มีสมมติฐาน
การวิจัย 5 สมมติฐานคือ นักท่องเที่ยวที่มีเจเนอเรชันต่างกันจะมี 1) แหล่งสารสนเทศที่ใช้ 
2) ประวัติการเยี่ยมชมจุดหมายปลายทาง 3) การก าหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต 4) เกณฑ์การ
ประเมินจุดหมายปลายทาง และ 5) การก าหนดกิจกรรมการเดินทางที่แตกต่างกัน  โดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบส ารวจออนไลน์ผ่านอีเมล์  ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งสารสนเทศที่ใช้ 
ทั้ง 4 เจเนอเรชันจะใช้สารสนเทศจากการแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ การบอกต่อ และแหล่งข้อมู ล
ออนไลน์ แตกต่างกัน โดยกลุ่มเจเนอเรชัน Y จะให้ความส าคัญในระดับน้อยที่สุดกับค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์น้อยกว่าเจเนอเรชัน X และเบบี้บูม 2) ประวัติการ
เยี่ยมชมจุดหมายปลายทางทั้ง 4 เจเนอเรชันมีประสบการณ์การเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน โดย
เจเนอเรชัน Y มีประสบการณน์้อยที่สุดและต้องการที่จะเดินทางไปแถบเอเชียมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  
3) การก าหนดจุดหมายปลายทางนั้น ใน 5 ปีข้างหน้า คนในกลุ่มเจเนอเรชัน X และ Y ชอบที่จะ
เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกามากกว่าเจเนอเรชันอ่ืนๆ โดยคนเจเนอเรชัน Y สนใจประเทศในแถบ
เอเชียและยุโรปตะวันออก 4) เกณฑ์การประเมินจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว ส าหรับ 19 
เกณฑ์การประเมิน ทั้ง 4 เจเนอเรชันให้ความส าคัญกับทุกเกณฑ์แตกต่างกัน ยกเว้นเกณฑ์ด้านความ
แตกต่างของภาษา คนในเจเนอเรชัน Y ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ 
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศน้อยกว่าคนในเจเนอเรชันอ่ืนๆ ทุกเจเนอเรชันจะให้
ความส าคัญมากที่สุดกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท่องเที่ยว 5) การก าหนดกิจกรรมการ
เดินทาง ส าหรับกิจกรรมที่ท าการศึกษา 25 กิจกรรม ทั้ง 4 เจเนอเรชันมีกิจกรรมการเดินทางแตกต่าง
กัน ยกเว้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์/พิพิธภัณฑ์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม การเล่นกอล์ฟ/
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เทนนิส และกิจกรรมการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ คนในเจเนอเรชัน X และ Y จะเพลิดเพลินกับ
สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว และการซื้อของ ส่วนคนในเจเนอเรชันเบบี้บูมจะให้ความสนใจ
กับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 

 

  Šimková and Holzner (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Motivation of Tourism  
Participants โดยต้องการศึกษาถึงเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยว และแรงจูงใจหลักในการเลือก
จุดหมายปลายทาง ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 5 ขั้นของมาสโลว์ในการวิเคราะห์
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจหลักในการเดินทางท่องเที่ยวคือ ต้องการหลีก
หนีจากกิจวัตรประจ าวันที่ท างาน และยังมีความต้องการทางสังคม เช่น การพบปะกับผู้ อ่ืน 
ประสบการณ์บางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือแตกต่างจากสิ่งที่เป็นปกติ  
 
 

 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี้จะ
ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวโดยประยุกต์จากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Analysis consumer behavior) ในรูปของการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบจาก 6Ws กับ 1H 
ดังนี้คือ Who (ใครคือกลุ่มเป้าหมาย : ท่องเที่ยวกับใคร) What (ต้องการซื้ออะไร : ท่องเที่ยวแบบใด) 
Why (ท าไมจึงซื้อ : ท่องเที่ยวด้วยเหตุผลใด) Whom (ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ : ใครเป็นผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่องเที่ยว) Where (ซื้อที่ไหน : ท่องเที่ยวที่ไหน) When (ซื้อเมื่อไร : 
ท่องเที่ยวเมื่อไร) และ How (ซื้ออย่างไร : ท่องเที่ยวด้วยวิธีการอย่างไร) และในการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวจะศึกษาในรูปของปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด โดยจะ
ผสมผสานหลากหลาย แนวความคิดเข้าด้วยกัน ดังนี้ 
 ปัจจัยผลักดัน  คือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลแล้วผลักดันออกมาในรูปของการ
กระท าหรือพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการเป็นส าคัญ 
ได้แก่ 
                -  ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 -  ความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้คนหรือสังคมใหม่ๆ 
 -  ความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ชนชาติ และการด ารงชีวิตที่ 
                   แตกต่างไปจากที่อยู่อาศัยเดิม  
 -  ความต้องการที่จะพิสูจน์ความคิด ความเชื่อ หรือสภาพร่างกายของตน  
 ปัจจัยดึงดูด  คือปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นหรือดึงดูดให้แสดงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ 
 -  อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีชื่อเสียง/ศิลปิน   
                   ดารา 
 -  ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทางได้แก่ ภูมิอากาศ ความเป็นมาทางด้าน 
                   ประวัติศาสตร์ ความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาด เหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่  
                   ส าคัญ และกิจกรรมสันทนาการ 
                -  การพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว เช่น การจัดงาน กิจกรรม เทศกาล ประเพณีและ 
                   วัฒนธรรมต่าง ๆ 

      -  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน       
      -  การคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
         เดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

                -  นโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
                -  สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
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สามารถเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้
 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

ปัจจัยผลักดัน 

- ความต้องการทางรา่งกายและจติใจ 
- ต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์  
  ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ  

- ต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 

  วิถีชีวิต ท่ีแตกต่าง 
- ต้องการพิสูจน์ความคดิ ความเชือ่ 

  และสุขภาพร่างกายของตน 

ปัจจัยดึงดดู 

-  อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 

-  ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมาย 

ปลายทาง 

- การพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเทีย่ว 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 

  การท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 

- การคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
- นโยบายของภาครัฐและเอกชนใน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

  และการเมือง 
 

 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

- ท่องเที่ยวแบบใด ที่ไหน 
- ท าอะไรขณะท่องเที่ยว  
- ท่องเที่ยวเมื่อไร บ่อยเพียงใด 
- ท่องเที่ยวกับใคร กี่คน 
- ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเทีย่ว 
- ท่องเที่ยวด้วยวิธีการอย่างไร 
- ท่องเที่ยวด้วยเหตุผลใด 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยคือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดการ
ด าเนินการวิจัย ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ คนไทย Gen Y ที่พักอาศัยหรือเข้ามาท ากิจธุระใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนไทย Gen Y ที่พักอาศัยหรือเข้ามาท ากิจธุระในพ้ืนที่ของเขตต่างๆ 
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 เขต และกลุ่มคนไทย Gen Y ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook 
รวมทั้งผู้ใช้แอพลิเคชัน LINE โดยมีรายละเอียดของการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 

- ส าหรับกลุ่มคนไทย Gen Y ที่พักอาศัยหรือเข้ามาท ากิจธุระในพ้ืนที่ของเขตต่างๆ ใน 
     กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 เขต ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือสุ่มเลือกเขต    
          ที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะท าการสุ่มเลือกเขต 2 เขตในแต่ละ 
          กลุ่มการบริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งมี 6 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มรัตนโกสินทร์ สุ่มได้เขตปทุมวันและเขตบางรัก 
 กลุ่มบูรพา สุ่มได้เขตลาดพร้าวและเขตจัตุจักร 
 กลุ่มศรีนครินทร์ สุ่มได้เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ 
 กลุ่มเจ้าพระยา สุ่มได้เขตคลองเตยและเขตวัฒนา 
 กลุ่มกรุงธนใต้ สุ่มได้เขตบางขุนเทียน และเขตธนบุรี 
 กลุ่มกรุงธนเหนือ สุ่มได้เขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ 

วิธีที่ 2  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เพ่ือเลือก         
          ตัวอย่างในแต่ละเขตโดยแบ่งประเภทกลุ่มตัวอย่างออกเป็น Gen Y ตอนต้น 

                              (22-26 ปี) Gen Y ตอนกลาง (27-31 ปี)และ Gen Y ตอนปลาย (32-36 ปี) 
 -    ส าหรับกลุ่มคนไทย Gen Y ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook รวมทั้งผู้ใช้แอพลิเคชัน  
               LINE จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) 
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เนื่องด้วยในการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้อย่างครบถ้วน จึง 
ก าหนดจ านวนตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ดังนี้ 

                 

 จ านวนตัวอย่าง          
  

    
  

โดยที่      =  ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานซึ่งขึ้นกับระดับ 
                 ความเชื่อมั่นที่ก าหนด 
               =  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่ผู้วิจัยยอมรับได้ 

เมื่อก าหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5  
จะได้จ านวนตัวอย่างดังนี้ 

       
       

         
 

 
                

 

นั่นคือจะต้องสุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 385 ตัวอย่าง  
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
 

2.1  น ากรอบแนวคิดซึ่งแสดงให้เห็นถึงตัวแปรต่างๆ ทั้งหมดที่ต้องท าการศึกษา โดยท าการ
ก าหนดข้อมูลที่ต้องทราบพร้อมระบุตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม ตามรูปแบบของ
ค าถามที่ได้ก าหนดไว้ จัดเรียงข้อค าถามให้เป็นหมวดหมู่ โดยได้แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบเป็นค าถามในรูปแบบค าถามแบบปลายปิด 
                       โดยในแต่ละข้อสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว 
  ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นค าถามในรูปแบบค าถามแบบปลายปิด  
                       โดยค าถามโดยส่วนมากให้ตอบได้เพียงค าตอบเดียว มีเพียงบางข้อที่สามารถตอบ 
                       ได้หลายค าตอบ ซึ่งจะมีข้อความแจ้งไว้ว่าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
  ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นค าถามแบบมาตร 
                       ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) 
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2.2  ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 2 ส่วนคือ 
 

 2.2.1  ตรวจความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Concordance : IOC) ของแบบสอบถาม โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการท่องเที่ยวจ านวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานที่ปรึกษา 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช อาจารย์ประจ าสาขานวัตกรรมการบริการ
ในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 

วิทยาลัยดุสิตธานี 
คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น เจ้าของเว็บไซต์ trekkingthai.com และ 

เจ้าของบริษัท TKT ECO TOUR 
 

โดยในการหาค่า IOC ของแบบสอบถามนั้นจะให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านประเมิน 
ความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อที่อยู่ในมาตรประมาณค่า ว่ามีความสอดคล้อง (+1 คะแนน) 
ไม่สอดคล้อง (-1 คะแนน) หรือไม่แน่ใจ (0 คะแนน) แล้วค านวณหาค่า IOC ดังนี้ 

 

                          ค่า IOC ของค าถามข้อใดๆ  =
คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
 

 
ในการวิจัยนี้ค านวณค่า IOC ของข้อค าถามทุกข้อได้ค่าIOC อยู่ในช่วง 0.67 ถึง 1.00 

 

2.2.2   ตรวจความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbachs’alpha 
coefficient) จากแบบสอบถามทีน่ าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่างแล้วค านวณค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของข้อ
ค าถามทุกข้ออยู่ในช่วง 0.8316 ถึง 0.8533 
  การวัดความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเป็นการหา
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาค สามารถค านวณด้วยสูตรดังนี้ 
 
 

      
   ̅

     ̅  -  
 

 

   โดยที่       =   จ านวนค าถาม 
    r ̅=   ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกค าถาม 
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  สรุปได้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพท้ังในส่วนของความตรงและความเที่ยง
เนื่องจากค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.5 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีค่ามากกว่า 0.7 จึง
สามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบตามจ านวนที่ต้องการได้ 
 
3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1  ส าเนาแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด ส าหรับแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทย Gen Y 
ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย กลุ่มละ 100 ชุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มคนไทย Gen Y ที่
พักอาศัยหรือเข้ามาท ากิจธุระในพ้ืนที่ของเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และใช้แบบสอบถามออนไลน์
ซึ่งสร้างโดยโปรแกรมใน Google docs. ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ
แอพลิเคชัน LINE  

3.2  น าแบบสอบถามส่งให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง โดยจะท าการส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างในบริเวณที่เป็นแหล่งรวมคน Gen Y เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานประกอบการต่างๆ หรือ
บริเวณสวนสาธารณะ ในเขตต่างๆ ที่สุ่มได้ หรือส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างทางสื่อ
สังคมออนไลน์ Facebook และแอพลิเคชัน LINE ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 

3.3  ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพ่ือคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ออกจากแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด สามารถเก็บรวบรวมได้จ านวน 
287 ชุด และจากแบบสอบถามออนไลน์ได้รับการตอบกลับจ านวน 176 ชุด คงเหลือแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์จ านวน 394 ชุด 
  
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป R โดยด าเนินการดังนี้ 
 

    4.1  จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้น ามาเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.2  วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 
 

4.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นด้วยสถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยแยก 
   วิเคราะห์ส าหรับแบบสอบถามในแต่ละตอน ดังนี้ 
 ค าถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี ่

(frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังสูตรการค านวณต่อไปนี้ 
 

                            ค่าร้อยละ  =   
ค่าความถี่ที่ต้องการท าให้เป็นคา่ร้อยละ

จ านวนความถี่ทั้งหมด
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 ค าถามตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ดังสูตรการ
ค านวณต่อไปนี้ 

 

 ̅   
               

 
 

  

    เมื่อ       ̅   คือ ค่าเฉลี่ย 
         คือ ค่าของข้อมูลตัวที่   
         คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มี 

 

      และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร ต่อไปนี้ 
 

                     √
      ̅ 

          ̅ 
            ̅ 

 

   
 

 

           เมื่อ       คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ̅     คือ ค่าเฉลี่ย 
                 คือ ค่าของข้อมูลตัวที่   
                 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มี 

 
                            ส าหรบัการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยนั้นจะใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด,  
                      2539: 64-70) ดังนี้ 

 

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมายระดับ
ความส าคัญ 

4.51-5.00 มากที่สุด 
3.51-4.50 มาก 
2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย 
1.00-1.50 น้อยที่สุด 

 
4.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยสถิติแบบอ้างอิง (Inference Statistics) ส าหรับการทดสอบ 
         สมมติฐาน โดยใช้ตัวสถิติทดสอบ t-test F-test  และ Chi-square test ซ่ึงก่อนที่จะ 
         ใช้ตัวสถิติแต่ละตัวจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ 
         ตัวสถิติแต่ละตัวหรือไม่โดยขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1  ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย  
 สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : H0) และ 
 สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis : H1) 

 ขั้นที่ 2  ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ หรือระดับนัยส าคัญ ในการวิจัยนี้  
               ก าหนดให้ระดับนัยส าคัญมีค่าเท่ากับ 0.05 
 ขั้นที่ 3  เลือกตัวสถิติทดสอบ โดยมีหลักการเลือกดังนี้ 

                               ถ้าเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร โดยที่ 
- ตัวแปรทั้ง 2 ตัวเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ 
  ตัวสถิติทดสอบคือ Pearson Chi-square           
 

 

       ∑∑
         

 

   

 

   

 

   

 

  
   เมื่อ  r   c  คือ จ านวนลักษณะของตัวแปรที่ 1 และตัวแปรที่ 2 ตามล าดับ 
                                             คือ จ านวนหรือความถี่ของข้อมูลทีม่ีลักษณะที่   ของ 
                                                   ตัวแปรตัวที่ 1 และมีลักษณะที่   ของตัวแปรตัวที่ 2 
                                              คือ จ านวนหรือความถี่ที่คาดไว้ของข้อมูลที่มีลักษณะที่   
                                                   ของตัวแปรตัวที่ 1 และมีลักษณะที่   ของตัวแปรตัวที่ 2 
     

   เงื่อนไขการใช้สถิติทดสอบ Pearson Chi-square  มีดังนี ้
     1.  ค่า    ต้องไม่ต่ ากว่า 5  ถ้ามี     ที่ต่ ากว่า 5 จะมีได้ไม่เกินร้อยละ  
          20 ของ r   c  และจะต้องไม่มี     ที่ต่ ากว่า 1 

2. ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อที่ 1 จะต้องใช้สถิติทดสอบ F sher’ 
Exact Test แทน Pearson Chi-square หรือถ้า r     c   ก็จะ
ใช้สถิติทดสอบ F sher’  xact Test เช่นเดียวกัน 

 

- ตัวแปร 1 ตัวเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย อีก 1 ตัวแปร 
  เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ  
  ตัวสถิติทดสอบคือ t-test 
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  เมื่อ  ̅    ̅     คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มย่อยท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ
                          

     
   คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มย่อยที่ 1 และ 2  

                          ตามล าดับ 
                                                                คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มย่อยที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

    
     คือ ความแปรปรวนรวม 
 

 เงื่อนไขในการใช้สถิติทดสอบ t-test คือ ตัวแปรเชิงปริมาณต้องมีการแจก 
 แจงแบบปกติ 

 

- ตัวแปร 1 ตัวเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้น 
  ไป และอีก 1 ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
  ตัวสถิติทดสอบคือ F-test  

 

            
   

   
 

 

  เมื่อ      คือ ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของความแตกต่างระหว่าง 
                     กลุ่มย่อย 
             คือ ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของความแตกต่างภายใน 
                     กลุ่มย่อยเดียวกัน 

 

  เงื่อนไขของการใช้ตัวสถิติทดสอบ F-test คือ 
       1. ตัวแปรเชิงปริมาณของแต่ละกลุ่มย่อยต้องมีการแจกแจงแบบปกติ 

                                      2. แต่ละกลุ่มย่อยจะต้องมีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเชิงปริมาณ 
                                          เท่ากัน 

 

การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธี Least 
Significant Different หรือ LSD 
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            เมื่อ        คือ ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณส าหรับการทดสอบ 
                                                            กลุ่มท่ี i และกลุ่มที่ j  
                                                   คือ ค่า Mean Square Error ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
                                                            ความแปรปรวน 
                  คือ จ านวนกลุ่มทั้งหมดที่ใช้ทดสอบ 

                    คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด 
                   คือ สถิติจากตารางมาตรฐาน   



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง  
22-36 ปีจ านวน 394 คน และน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดยจะ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
3. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคน

ไทย Gen Y 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคน

ไทย Gen Y 
 
1.  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 129 32.74 
หญิง 261 66.24 

ไม่ตอบ 4 1.02 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 32.74 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.24 
 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
22-26 ปี 131 33.25 
27-31 ปี 133 33.76 
32-36 ปี 130 32.99 

รวม 394 100.00 
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จากตารางที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอายุ 
โดยในแต่ละกลุ่มอายุมีจ านวนใกล้เคียงกัน กลุ่มผู้ที่มีอายุ 27-31 ปีมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.76 
รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 22-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.25และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 32-36 ปีมีน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 32.99 
 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 312 79.19 

สมรส 72 18.27 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 6 1.52 

หม้าย 2 0.51 
ไม่ตอบ 2 0.51 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีสถานภาพโสด
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.19 รองลงมาเป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส และหย่าร้างหรือแยกกันอยู่คิด
เป็นร้อยละ 18.27และ 1.52 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้ายมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 0.51 
 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 53 13.45 

ปริญญาตรี 227 57.61 
ปริญญาโท 103 26.14 
ปริญญาเอก 11 2.79 

รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.61 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.14และ 13.45 ตามล าดับ โดยกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.79 
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ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 79 20.05 

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 11.68 
รับจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน 181 45.94 

นักเรียน / นักศึกษา 68 17.26 
แม่บ้าน / ท างานในครอบครัว 5 1.27 

อ่ืนๆ 15 3.81 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างหรือ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.94 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
หรืออาชีพอิสระ และนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.05และ 17.26 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

รายได้/เดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 56 14.21 
10,000-20,000 บาท 159 40.36 
20,001-30,000 บาท 106 26.90 
30,001-40,000 บาท 32 8.12 
40,001-50,000 บาท 14 3.55 
มากกว่า 50,000 บาท 25 6.35 

ไม่ตอบ 2 0.51 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีรายได้อยู่ในช่วง 
10,000-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่มรีายได้อยู่ในช่วง 
20,001-30,000 บาท และ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.90และ 14.21  
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2.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 175 44.41 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 31 7.87 

ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 186 47.21 
ท่องเที่ยวบริเวณชายแดน 2 0.51 

รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 7  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.21 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่ชื่น
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 44.41ส าหรับกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ มีเพียงร้อยละ7.87เท่านั้น 

 
ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม 

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 13 3.30 

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วิทยาการ 10 2.54 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 11 2.79 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 255 64.72 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 12 3.05 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 0.51 
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 89 22.59 

อ่ืนๆ 2 0.51 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 8  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่นิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.72 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่นิยม
เดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก เป็นต้น) 
คิดเป็นร้อยละ 22.59 
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ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกิจกรรมที่ชอบท าในขณะท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ถ่ายรูป 309 78.43 

ซื้อของ (shopping) 215 54.57 
เดินเล่น 248 62.94 

ชิม / ลิ้มลองอาหาร 237 60.15 
สปา / นวดผ่อนคลาย 25 6.35 

ว่ายน้ า / ด าน้ าดูปะการัง 96 24.37 
ตกปลา 10 2.54 

ปั่นจักรยาน 42 10.66 
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 39 9.9 
ผจญภัย / เอ็กซ์ตรีม 80 20.30 
กิจกรรมทางศาสนา 27 6.85 

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว 86 21.83 
อ่ืนๆ 9 2.28 

 จากตารางที่ 9  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่ชอบท ากิจกรรม
ถ่ายรูปในขณะท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.43กิจกรรมรองลงมาคือเดินเล่น และชิมหรือ 
ลิ้มลองอาหารคิดเป็นร้อยละ 62.94 และ 60.15ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 100 25.38 

วันหยุดสุดสัปดาห์ 129 32.74 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 109 27.66 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 55 13.96 
ไม่ตอบ 1 0.25 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 10  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.74 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 
27.66และ 25.38 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง  
                 ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 62 15.74 
แบบ 2 วัน 1 คืน 93 24.62 
แบบ 3 วัน 2 คืน 157 39.85 
แบบ 4 วัน 3 คืน 59 14.97 

แบบอ่ืนๆ 18 4.57 
ไม่ตอบ 1 0.25 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 11  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่นิยมใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน และแบบไปเช้า-เย็นกลับ คิดเป็นร้อยละ 24.62
และ 15.74 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
                ในชว่งเวลา 1 ปทีี่ผ่านมา 

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเลย 9 2.28 

1-3 ครั้ง 173 43.91 
4-6 ครั้ง 125 31.73 
7-9 ครั้ง 40 10.15 

10-12 ครั้ง 18 4.57 
มากกว่า 12 ครั้ง 29 7.36 

รวม 394 100.00 

 จากตารางที่ 12  ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
เป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.91 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่เดินทาง
ท่องเที่ยว 4-6 ครั้ง และ7-9 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 31.73และ 10.15 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 13 3.30 

ครอบครัว 170 43.15 
เพ่ือน 129 32.74 
คนรัก 81 20.56 
อ่ืนๆ 1 0.25 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่13  ผู้ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้มากที่สุดคือ คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 43.15 รองลงมาคือ เพ่ือน และคนรัก คิดเป็นร้อย
ละ 32.74และ 20.56 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 14  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวใน 
                แต่ละครั้ง 

ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 14 3.55 

2-3 คน 168 42.64 
4-6 คน 157 39.85 
7-9 คน 23 5.84 

มากกว่า 9 คน 32 8.12 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่14  จ านวนผู้ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้มากท่ีสุดคือ จ านวน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมาคือจ านวน 4-6 คน และ
มากกว่า 9 คนคิดเป็นร้อยละ 39.85และ 8.12 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง  
                 ท่องเที่ยว 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 97 24.62 

ครอบครัว 135 34.26 
เพ่ือน 95 24.11 
คนรัก 61 15.48 
อ่ืนๆ 4 1.02 

ไม่ตอบ 2 0.51 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่15  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มากที่สุดคือ คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.26 รองลงมาคือ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง และตัดสินใจร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 24.62และ 24.11 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 16  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณ  
                ต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 31 7.87 
1,000-3,000 บาท 157 39.85 
3,001-5,000 บาท 114 28.93 

มากกว่า 5,000 บาท 92 23.35 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่16  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณต่อคนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ 1,000-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.85 
รองลงมาคือ 3,001-5,000 บาท และมากกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 และ 23.35 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 17  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว 

รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง 330 83.76 

ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 10 2.54 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการใช้ 
บริการของบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

52 13.20 

ไม่ตอบ 2 0.51 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่17  รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ใช้มากที่สุดคือ วางแผนจัดการการเดินทางด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
83.76 รองลงมาคือ วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 13.20และ มีการใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยวอย่างเดียวน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.54
เท่านั้น 
 
ตารางที่ 18  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง                 
                ท่องเที่ยว 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
สื่อสังคมออนไลน์ 329 83.50 

รายการทีวี 27 6.85 
รายการวิทยุ 2 0.51 

นิตยสาร 9 2.28 
อ่ืนๆ 17 4.31 

ไม่ต้องตอบ เพราะใช้บริการบริษัทท่องเที่ยว 10 2.54 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่18  สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มากที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.50 รองลงมาคือ 
รายการทีวีคิดเป็นร้อยละ 6.85 
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ตารางที่ 19  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว 

พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 249 63.20 

รถโดยสารประจ าทาง 45 11.42 
รถรับจ้าง 13 3.30 

รถไฟ 7 1.78 
เครื่องบินโดยสาร 65 16.50 

เรือโดยสาร 1 0.25 
อ่ืนๆ 4 1.02 

ไม่ต้องตอบ เพราะใช้บริการบริษัทท่องเที่ยว 10 2.54 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่19  พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 63.20 รองลงมาคือ 
เครื่องบินโดยสาร และรถโดยสารประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ 11.42 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 20  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีการจองที่พักที่ใช้เป็นประจ า 

วิธีการจองที่พัก จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 146 37.06 

จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ (agoda , expediaฯลฯ) 180 45.69 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 10 2.54 

จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 25 6.35 
อ่ืนๆ  22 5.58 

ไม่ต้องตอบ เพราะใช้บริการบริษัทท่องเที่ยว 10 2.54 
รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่20 วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้มากท่ีสุดคือ จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น agoda , expedia เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 45.69 
รองลงมาคือ จองกับโรงแรมโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 37.06 
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ตารางที่ 21  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า 

วิธีการจองตั๋วโดยสาร จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท / สายการบินโดยตรง 126 31.98 

จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท / สายการบิน 109 27.66 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 18 4.57 

จองกับเว็บไซต์บริการอื่นๆ (expediaฯลฯ) 43 10.91 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 56 14.21 

อ่ืนๆ  28 7.11 
ไม่ต้องตอบ เพราะใช้บริการบริษัทท่องเที่ยว 10 2.54 

รวม 394 100.00 

 จากตารางที ่21 วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้มากท่ีสุดคือ จองกับบริษัทหรือสายการบินโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 31.98 รองลงมา
คือ จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือสายการบินคิดเป็นร้อยละ 31.98 
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3.  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญของปัจจัยผลักดันที่ส่งผลให้ 
                 เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ปัจจัยผลักดัน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.51 0.53 มากที่สุด 
ความชื่นชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยว 4.45 0.68 มาก 
ความต้องการการพักผ่อนคลายเครียด 4.62 0.62 มากที่สุด 
ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.50 0.67 มาก 
ต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สังคม
ใหม่ๆ 

3.99 0.79 มาก 

ความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  4.35 0.79 มาก 
ความต้องการเรียนรู้พบปะผู้คน 3.67 0.97 มาก 
ต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่แตกต่าง 3.69 0.86 มาก 
ความต้องการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 3.70 0.89 มาก 
ความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของภูมิภาค
ต่างๆ 

3.70 0.89 มาก 

ต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อ และสุขภาพ
ร่างกายของตน 

4.04 0.64 มาก 

ทัศนคติและค่านิยมท่ีมีต่อจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ท่องเที่ยว 

3.89 0.81 มาก 

สุขภาพร่างกายที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว 4.20 0.75 มาก 

 จากตารางที่ 22  พบว่าปัจจัยผลักดันที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับ
มากที่สุดคือ ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ โดยความต้องการพักผ่อนคลายเครียดจะมี
คะแนนความส าคัญเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.62  ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านความต้องการเสาะแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่าง รวมทั้ง
ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อ และสุขภาพร่างกายของตน มีความส าคัญในระดับมาก  
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ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญของปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลให้เกิด 
                แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ปัจจัยดึงดูด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.47 0.76 ปานกลาง 
อิทธิพลจากครอบครัว 3.90 0.96 มาก 
อิทธิพลจากเพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงาน 3.84 1.02 มาก 
อิทธิพลจากดารา ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม 2.69 1.09 ปานกลาง 
ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมาย ปลายทาง 4.01 0.72 มาก 
ความน่าสนใจ สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว 4.40 0.84 มาก 
ความน่าสนใจของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตามความ
เชื่อของท้องถิ่น 

3.66 0.97 มาก 

การพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 3.33 0.90 ปานกลาง 
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และ
ประเพณี  

3.01 1.06 ปานกลาง 

ความน่าสนใจของเทศกาล ประเพณีต่างๆ เช่น 
สงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ฯ 

3.72 0.99 มาก 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
สื่อมวลชน 

4.28 0.70 มาก 

ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว  4.32 0.70 มาก 
สื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ 

4.27 0.74 มาก 

การคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 4.18 0.71 มาก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง 4.05 0.91 มาก 
ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นใน
ปัจจุบัน 

4.34 0.66 มาก 

นโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

3.82 0.75 มาก 

การมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 4.22 0.91 มาก 
รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของภาครัฐและ
เอกชน 

3.71 0.99 มาก 

การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 3.56 0.95 มาก 
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 3.43 0.97 ปานกลาง 
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ 3.41 1.04 ปานกลาง 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ/ของโลก 3.45 1.03 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 23  พบว่าปัจจัยดึงดูดที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับ
มาก คือ ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวของสื่อมวลชน ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และด้านนโยบายของภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนในด้านต่างๆ อีก 3 ด้านมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านอิทธิพลอ้างอิง โดยอิทธิพลจากดารา ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม มีคะแนนความส าคัญ
เฉลี่ยต่ าสุด คือ 2.69  ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว และด้านสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ และการเมือง 
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4.  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย 
    Gen Y  
 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ จะต้องใช้
สถิติทดสอบไค-สแควร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดว่าเมื่อท าการแจกแจงความถี่แบบ 2 ทางแล้วจะต้องไม่มีกลุ่ม
ย่อย(cell) ใดที่มีค่าความถ่ีเป็น 0 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 พบว่ามีกลุ่มย่อยบางกลุ่มที่มี
ค่าความถ่ีเป็น 0 เมื่อมีการแจกแจงความถี่แบบ 2 ทาง ดังนั้นจึงได้ท าการจัดกลุ่มข้อมูลให้กับตัวแปร
ต่างๆ บางส่วน ดังนี้ 

- สถานภาพ จัดกลุ่มเหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโสด กลุ่มสมรส และกลุ่มหม้ายรวมกับ 
หย่าร้าง 

- ระดับการศึกษา จัดกลุ่มเหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี  กลุ่มปริญญาตรี 
และกลุ่มปริญญาโทข้ึนไป   

- อาชีพ จัดกลุ่มเหลือ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ กลุ่มรับราชการ/
พนักงาน 

  รัฐวิสาหกิจ กลุ่มรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มแม่บ้าน/
ท างานในครอบครัวรวมกับอื่นๆ 

- รายได้ จัดกลุ่มเหลือ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มต่ ากว่า 10,000 บาท กลุ่ม10,000-20,000 บาท  
กลุ่ม20,001-30,000 บาท กลุ่ม30,001-40,000 บาท และกลุ่มมากกว่า 40,000 บาท 

- ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ จัดเหลือ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่องเที่ยวภายในประเทศ 
กลุ่มท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศรวมกับกลุ่มท่องเที่ยว
บริเวณชายแดน 

- ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด จัดกลุ่มเหลือ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 
คือกลุ่มรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ซึ่งรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติไว้ด้วยกัน กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ซึ่งรวมแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่ม 
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทาง 
ศิลปะ วิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและอ่ืนๆ 

- ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จัดกลุ่มเหลือ 4 กลุ่มโดยตัดอ่ืนๆ ออก 
- ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จัดเหลือ 4 กลุ่มโดยตัดอ่ืนๆ ออก 
- สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด จัดกลุ่มเหลือ 4 กลุ่ม คือ

รวมรายการวิทยุ นิตยสาร และอ่ืนๆ ไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
- พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด จัดกลุ่มเหลือ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มรถยนต์

ส่วนตัว กลุ่มรถโดยสารสาธารณะซึ่งรวมรถรับจ้างด้วย กลุ่มเครื่องบิน กลุ่มรถไฟ เรือโดยสารและอ่ืนๆ  
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4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่ีชื่นชอบ  

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่ีชื่นชอบ 
 

สมมติฐานที่ 2 
 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่  
                 นิยม 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่ 
       นิยม 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
       ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
       ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
                ต่อปี 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
      ต่อปี 
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สมมติฐานที่ 7 
 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ  
                 ครั้งต่อคน 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 
      ต่อคน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 12 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
                 เลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
      เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 13 
 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
 
สมมติฐานที่ 15 

 H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 24 –38 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 24  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการ 
                 เดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 64 49.61 110 42.15 0.147 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 6 4.65 25 9.58 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

59 45.74 126 48.28 

 จากตารางที่ 24   ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบ นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 25  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของ    
                สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 95 73.64 170 65.13 0.223 
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 7 5.43 16 6.13 
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 27 20.93 75 28.75 

จากตารางที่ 25  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 26  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท า 
                เมื่อเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม ชาย หญิง Fisher’s 
Exact 
prob 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 87 67.44 42 32.56 220 84.29 41 15.71 0.000* 
ซื้อของ 
(shopping) 

53 41.09 76 58.91 160 61.30 101 38.70 0.000* 

เดินเล่น 75 58.14 54 41.86 172 65.90 89 34.10 0.147 
ชิม / ลิ้มลอง
อาหาร 

70 54.26 59 45.74 164 62.84 97 37.16 0.124 

สปา / นวดผ่อน
คลาย 

4 3.10 125 96.90 21 8.05 240 91.95 0.078 

ว่ายน้ า / ด าน้ าดู
ปะการัง 

33 25.78 95 74.22 62 23.75 199 76.25 0.707 

ตกปลา 8 6.20 121 93.80 2 0.77 259 99.23 0.003* 
ปั่นจักรยาน 13 10.08 116 89.92 28 10.73 233 89.27 1.000 
กิจกรรมเชิง
อนุรักษ์ 

19 14.73 110 85.27 20 7.66 241 92.34 0.032* 

ผจญภัย / เอ็กซ์
ตรีม 

42 32.56 87 67.44 38 14.62 222 85.38 0.000* 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

11 8.53 118 91.47 16 6.13 245 93.87 0.400 

กิจกรรมเรียนรู้
วิถีชีวิต 

23 17.83 106 82.17 62 23.75 199 76.25 0.195 

อ่ืนๆ 4 3.10 125 96.90 5 1.92 256 98.08 0.492 

จากตารางที่ 26  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’ Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว
คือการถ่ายรูป การซื้อของ การตกปลา กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และการผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีมเท่านั้น 
นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีเพศที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบ
ท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ การถ่ายรูป การซื้อของ การตกปลา กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และการผจญ
ภัยหรือเอ็กซ์ตรีมแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 27  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยม 
                เดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวมาก
ที่สุด 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วันธรรมดา 24 18.75 74 28.35 0.149 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 44 34.38 84 32.18 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 37 28.91 71 27.20 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 23 17.97 32 12.26 

จากตารางที่ 27  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 28  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยม 
                ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว 
ในแต่ละครั้ง 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 24 18.60 38 14.62 0.072 
แบบ 2 วัน 1 คืน 26 20.16 71 27.31 
แบบ 3 วัน 2 คืน 54 41.86 100 38.46 
แบบ 4 วัน 3 คืน 23 17.83 34 13.08 
แบบอ่ืนๆ 2 1.55 17 6.54 

จากตารางที่ 28  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 29  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการ 
                เดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 3 2.33 6 2.30 0.329 
1-3 ครั้ง 65 50.39 107 41.00 
4-6 ครั้ง 32 24.81 90 34.48 
7-9 ครั้ง 11 8.53 29 11.11 
10-12 ครั้ง 6 4.65 12 4.60 
มากกว่า 12 ครั้ง 12 9.30 17 6.51 

จากตารางที่ 29  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถีใ่นการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 
นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อปีไมแ่ตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 30  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง   
                 ท่องเที่ยว    

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยบ่อยที่สุด ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 9 6.98 4 1.54 0.009* 
คนในครอบครัว 46 35.66 123 47.31 
เพ่ือน 43 33.33 84 32.31 
คนรัก 31 24.03 49 18.85 

จากตารางที่ 30  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย 
Gen Y ที่มีเพศที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 31  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม  
                เดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
ในแต่ละครั้ง 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 9 6.98 5 1.92 0.039* 
1-3 คน 55 42.64 111 42.53 
4-6 คน 49 37.98 107 41.00 
7-9 คน 10 7.75 13 4.98 
มากกว่า 9 คน 6 4.65 25 9.58 

จากตารางที่ 31  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ที่มีเพศที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 32  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการ 
                ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 35 28.00 62 23.94 0.612 
ครอบครัว 38 30.40 96 37.07 
เพ่ือน 31 24.80 62 23.94 
คนรัก 21 16.80 39 15.06 

จากตารางที่ 32  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 33  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการ 
                เดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณต่อ
คน 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 8 6.20 23 8.81 0.485 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 49 37.98 108 41.38 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 43 33.33 69 26.44 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 29 22.48 61 23.37 

จากตารางที่ 33  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่อคน นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที ่34  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการ 
                จัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 
รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่

ใช้ 
บ่อยท่ีสุด 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วางแผนจัดการด้วยตนเอง 106 82.81 221 85.00 0.775 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 3 2.34 7 2.69 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการใช้
บริการบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

19 14.84 32 12.31 

จากตารางที่ 34  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 35  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อ 
                การตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเที่ยวมากที่สุด 
ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสังคมออนไลน์ 103 81.75 223 87.8 0.282 
รายการทีวี 11 8.73 15 5.91 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสารฯ) 12 9.52 16 6.30 
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จากตารางที่ 35  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 36  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะท่ีนิยมใช้ 
                 ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
บ่อยท่ีสุด 

ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 85 67.46 161 63.39 0.298 
รถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้าง 19 15.08 39 15.35 
เครื่องบิน 16 12.70 48 18.90 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสารฯ) 6 4.76 6 2.36 

จากตารางที่ 36  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที ่37  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ 
                ใช้บ่อยท่ีสุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 48 38.10 98 38.74 0.254 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 54 42.86 123 48.62 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 3 2.38 7 2.77 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 9 7.14 15 5.93 
อ่ืนๆ 12 9.52 10 3.95 

จากตารางที่ 37  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ทุกเพศมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุดไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 38  จ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองทีต๋ัว 
                โดยสารที่ใช้บ่อยท่ีสุด 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด ชาย หญิง    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท/สายการบินโดยตรง 12 33.60 83 33.07 0.026* 
จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท/สายการบิน 38 30.40 68 27.09 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 9 7.20 9 3.59 
จองผ่านเว็บไซต์บริการอ่ืนๆ 7 5.60 36 14.34 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 15 12.00 41 16.33 
อ่ืนๆ 14 11.20 14 5.58 

จากตารางที่ 38  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด นั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มีเพศที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋ว
โดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน  
 
4.2  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ต่างๆ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ 
                 ชื่นชอบ  

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ชื่นชอบ 
 

สมมติฐานที่ 2 
 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ 
                 ท่องเที่ยวที่นิยม 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว 
      ที่นิยม 
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สมมติฐานที่ 3 
 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทาง 
                 ท่องเที่ยวต่อปี 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
       ท่องเที่ยวต่อปี 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 9 
 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
                 ต่อครั้งต่อคน 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ 
      ครั้งต่อคน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 12 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ 
                 ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
      เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 13 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองท่ีพัก 
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สมมติฐานที่ 15 
 H0 : กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 

H1 : กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 39–53 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 39  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการ 
                เดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ  

ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 60 45.80 49 36.84 66 50.77 0.000* 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 20 15.27 5 3.76 6 4.62 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

51 38.93 79 59.40 58 44.62 

จากตารางที่ 39  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบ นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มชี่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 40  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของ   
                สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่
ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยว

บ่อยท่ีสุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ 

85 64.89 90 67.67 93 71.54 0.362 

การท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม 

8 6.11 5 3.76 10 7.69 

การท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ 

38 29.01 38 28.57 27 20.77 

จากตารางที่ 40  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 41  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม 22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 110 83.97 21 16.03 109 81.95 24 18.05 90 69.23 40 30.77 0.007* 
ซื้อของ (shopping) 72 54.96 59 45.04 75 56.39 58 43.61 68 52.31 62 47.69 0.797 
เดินเล่น 102 77.86 29 22.14 79 59.40 54 40.60 67 51.54 63 48.46 0.000* 
ชิม / ลิ้มลองอาหาร 66 50.38 65 49.62 89 66.92 44 33.08 82 63.08 48 36.92 0.016* 
สปา / นวดผ่อนคลาย 3 2.29 128 97.71 13 9.77 120 90.23 9 6.92 121 93.08 0.042* 
ว่ายน้ า / ด าน้ าดูปะการัง 27 20.77 103 79.23 39 29.32 94 70.68 30 23.08 100 76.92 0.247 
ตกปลา 4 3.05 127 96.95 2 1.50 131 98.50 4 3.08 126 96.92 0.648 
ปั่นจักรยาน 18 13.74 113 86.26 14 10.53 119 89.47 10 7.69 120 92.31 0.285 
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 15 11.45 116 88.55 10 7.52 123 92.48 14 10.77 116 89.23 0.520 
ผจญภัย / เอ็กซ์ตรีม 34 25.95 97 74.05 27 20.30 106 79.70 19 14.73 110 85.27 0.080 
กิจกรรมทางศาสนา 2 1.53 129 98.47 13 9.77 120 90.23 12 9.23 118 90.77 0.013* 
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต 28 21.37 103 78.63 32 24.06 101 75.94 26 20.00 104 80.00 0.719 
อ่ืนๆ 7 5.34 124 94.66 2 1.50 131 98.50 0 0.00 130 100.00 0.012* 
หมายเหตุ กิจกรรมอ่ืนๆ  ไม่น ามาพิจารณา เนื่องจากมีค่าความถ่ีในบาง cell มีค่าเป็น 0 
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จากตารางที่ 41  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยวคือ
การถ่ายรูป การเดินเล่น การชิม/ลิ้มลองอาหาร สปา/นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น 
นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มชี่วงอายุที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่
ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ การถ่ายรูป การเดินเล่น การชิม/ลิ้มลองอาหาร สปา/นวดผ่อนคลาย 
และกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 42  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยม 
                เดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยว 
มากที่สุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วันธรรมดา 37 28.24 32 24.06 31 24.03 0.961 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 44 33.59 44 33.08 41 31.78 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 33 25.19 37 27.82 39 30.23 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 17 12.98 20 15.04 18 13.95 

จากตารางที่ 42  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 43  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ 
                นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 23 17.56 20 15.15 19 14.62 0.735 
แบบ 2 วัน 1 คืน 31 23.66 33 25.00 33 25.38 
แบบ 3 วัน 2 คืน 48 36.64 53 40.15 56 43.08 
แบบ 4 วัน 3 คืน 25 19.08 18 13.64 15 11.54 
แบบอ่ืนๆ 4 3.05 8 6.06 7 5.38 

จากตารางที่ 43  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 44  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการ 
                เดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 4 3.05 2 1.50 3 2.31 0.600 
1-3 ครั้ง 49 37.40 64 48.12 60 46.15 
4-6 ครั้ง 49 37.40 33 24.81 43 33.08 
7-9 ครั้ง 14 10.69 16 12.03 10 7.69 
10-12 ครั้ง 5 3.82 8 6.02 5 3.85 
มากกว่า 12 ครั้ง 10 7.63 10 7.52 9 6.92 

จากตารางที่ 44  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี นั่น
คือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อปีไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 45  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง  
                ท่องเที่ยว 

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยบ่อยที่สุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 5 3.82 3 2.26 5 3.88 0.956 
ครอบครัว 57 43.51 56 42.11 57 44.19 
เพ่ือน 45 34.35 44 33.08 40 31.01 
คนรัก 24 18.32 30 22.56 27 20.93 

จากตารางที่ 45  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย 
Gen Y ทุกช่วงอายุจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 46  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม  
                เดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 7 5.34 3 2.26 4 3.08 0.002* 
1-3 คน 39 29.77 70 52.63 59 45.38 
4-6 คน 61 46.56 45 33.83 51 39.23 
7-9 คน 5 3.82 9 6.77 9 6.92 
มากกว่า 9 คน 19 14.50 6 4.51 7 5.38 

จากตารางที่ 46  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 47  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมใน 
                การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 28 21.71 36 27.69 33 25.58 0.846 
ครอบครัว 50 38.76 39 30.00 46 35.66 
เพ่ือน 31 24.03 33 25.38 31 24.03 
คนรัก 20 15.50 22 16.92 19 14.73 

จากตารางที่ 47  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 48  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายใน 
                การเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยประมาณต่อคน 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 18 13.74 7 5.26 6 4.62 0.000* 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 67 51.15 47 35.34 43 33.08 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 29 22.14 47 35.34 38 29.23 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 17 12.98 32 24.06 43 33.08 

จากตารางที่ 48  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อ
คน นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีช่วงอายุที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 49  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการ 
                จัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง 114 87.69 105 79.55 111 85.38 0.197 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 3 2.31 6 4.55 1 0.77 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการ
ใช้บริการบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

13 10.00 21 15.91 18 13.85 

จากตารางที่ 49  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่
ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการ
จัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 50  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพล 
                ต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสังคมออนไลน์ 117 91.41 107 84.25 105 81.40 0.032* 
รายการทีวี 8 6.25 6 4.72 13 10.08 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสาร ฯ) 3 2.34 14 11.02 11 8.53 
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จากตารางที่ 50  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 51  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยม 
                ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 71 55.47 87 68.50 91 70.54 0.018* 
รถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้าง 31 24.22 11 8.66 16 12.40 
เครื่องบิน 21 16.41 25 19.69 19 14.73 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสาร ฯ) 5 3.91 4 3.15 3 2.33 

จากตารางที่ 51  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อย
ที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดแตกต่าง 
 
ตารางที่ 52  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
                ที่ใช้บ่อยท่ีสุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด 22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 48 37.50 43 33.86 55 42.97 0.456 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 59 46.09 64 50.39 57 44.53 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 5 3.91 4 3.15 1 0.78 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 6 4.69 11 8.66 8 6.25 
อ่ืนๆ 10 7.81 5 3.94 7 5.47 

จากตารางที่ 52  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยท่ีสุดไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 53  จ านวนและร้อยละของกลุ่มอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋ว 
                โดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 22-26ปี 27-31ปี 32-36ปี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท/สายการบินโดยตรง 42 33.60 40 31.50 44 34.38 0.077 
จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท/สายการบิน 26 20.80 39 30.71 44 34.38 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 6 4.80 7 5.51 5 3.91 
จองผ่านเว็บไซต์บริการอ่ืนๆ 23 18.40 11 8.66 9 7.03 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 15 12.00 22 17.32 19 14.84 
อ่ืนๆ 13 10.40 8 6.30 7 5.47 

จากตารางที่ 53  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ทุกช่วงอายุมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อย
ที่สุดไม่แตกต่างกัน  
 

4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานภาพกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ต่างๆ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ 
                ชื่นชอบ  

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ชื่นชอบ 
 

สมมติฐานที่ 2 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ 
                ท่องเที่ยวที่นิยม 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว 
      ที่นิยม 

 
 
 
 
 



67 

 

 
 

สมมติฐานที่ 3 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อ 
                เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง  
                ท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
                 ท่องเที่ยวต่อปี 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยวต่อปี 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 9 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
                เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
                ต่อครั้งต่อคน 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ 
      ครั้งต่อคน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ 
                เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 12 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ 
                ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
      เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 13 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
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สมมติฐานที่ 15 
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 

H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 54 – 68 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 54  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการ 
                เดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ  

ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่องเที่ยวภายในประเทศ 127 40.7 42 58.3 5 62.5 0.025* 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 28 9.0 2 2.8 1 12.5 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

157 50.3 28 38.9 2 25.0 

 จากตารางที่ 54   ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบ นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 55  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของ   
                สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 210 67.3 53 73.6 3 37.5 0.208 
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 20 6.4 3 4.2 0 0.0 
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 82 26.3 16 22.2 5 62.5 

จากตารางที่ 55  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 56  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง    หรือ 

Fisher’sExact 
prob 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 259 83.0 53 17.0 44 61.1 28 38.9 4 50.0 4 50.0 0.000* 
ซื้อของ (shopping) 172 55.1 140 44.9 38 52.8 34 47.2 3 37.5 5 62.5 0.628 
เดินเล่น 208 66.7 104 33.3 37 51.4 35 48.6 2 25.0 6 75.0 0.004* 
ชิม / ลิ้มลองอาหาร 182 58.3 130 41.7 50 69.4 22 30.6 4 50.0 4 50.0 0.177 
สปา / นวดผ่อนคลาย 15 12.5 297 87.5 9 12.5 63 87.5 0 0.0 8 100.0 0.052 
ว่ายน้ า / ด าน้ าดูปะการัง 77 24.8 234 75.2 18 25.0 54 75.0 1 12.5 7 87.5 0.725 
ตกปลา 9 2.9 303 97.1 1 1.4 71 98.6 0 0.0 8 100.0 0.753 
ปั่นจักรยาน 34 10.9 278 89.1 6 8.3 66 91.7 2 25.0 6 75.0 0.289 
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 33 10.6 279 89.4 6 8.3 66 91.7 0 0.0 8 100.0 0.791 
ผจญภัย / เอ็กซ์ตรีม 72 23.2 239 76.8 5 6.9 67 93.1 2 25.0 6 75.0 0.008* 
กิจกรรมทางศาสนา 19 6.1 293 93.9 6 8.3 66 91.7 2 25.0 6 75.0 0.094 
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต 69 22.1 243 77.9 16 22.2 56 77.8 0 0.0 8 100.0 0.323 
อ่ืนๆ 8 2.6 304 97.4 1 1.4 71 98.6 0 0.0 8 100.0 1.000 
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จากตารางที่ 56  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square หรือ Fisher’s Exact  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท า
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวคือการถ่ายรูป การเดินเล่น และการผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นนั่นคือ คนไทย 
Gen Y ที่มีสถานภาพที่ต่างกันจะมีกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยวคือ การถ่ายรูป การเดินเล่น 
และการผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีมแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 57  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยม 
                เดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

วันธรรมดา 73 23.5 27 37.5 0 0.0 0.011* 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 105 33.8 21 29.2 3 37.5 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 84 27.0 21 29.2 3 37.5 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 49 15.8 3 4.2 2 25.0 

จากตารางที่ 57  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบFisher’s Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มสีถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 58  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ 
                 นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบไปเช้า-เย็นกลับ 50 16.1 10 13.9 2 25.0 0.243 
แบบ 2 วัน 1 คืน 78 25.1 17 23.6 1 12.5 
แบบ 3 วัน 2 คืน 121 38.9 34 47.2 1 12.5 
แบบ 4 วัน 3 คืน ขึ้นไป 62 19.9 11 15.3 4 50.0 

จากตารางที่ 58  มีการจัดกลุ่มของระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
โดยรวมอ่ืนๆ ไว้กับแบบ 4 วัน 3 คืน ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 59  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการ 
                เดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 7 2.2 0 0.0 2 25.0 0.065 
1-3 ครั้ง 136 43.6 32 44.4 4 50.0 
4-6 ครั้ง 98 31.4 25 34.7 2 25.0 
มากกว่า 6 ครั้ง 71 22.8 15 20.8 0 0.0 

จากตารางที่ 59  มีการจัดกลุ่มจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
เหลือเพียง 4 กลุ่ม โดยรวมกลุ่ม 7-9 ครั้ง 10-12 ครั้ง และ มากกว่า 12 ครั้ง เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่ม
มากกว่า 6 ครั้ง ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี นั่น
คือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อปีไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 60  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยบ่อยที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 12 3.9 0 0.0 1 12.5 0.000* 
ครอบครัว 122 39.2 43 59.7 3 37.5 
เพ่ือน 121 38.9 6 8.3 2 25.0 
คนรัก 56 18.0 23 31.9 2 25.0 

จากตารางที่ 60  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exact ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ที่มีสถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 
 
 
 
 



73 

 

 
 

ตารางที่ 61  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม  
                เดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว 

ในแต่ละครั้ง 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 13 4.2 0 0.0 1 12.5 0.002* 
1-3 คน 120 38.5 44 61.1 4 50.0 
4-6 คน 135 43.3 19 26.4 1 12.5 
มากกว่า 6 คน 44 14.1 9 12.5 2 25.0 

จากตารางที่ 61  มีการจัดกลุ่มจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเหลือเพียง 4 กลุ่ม โดยรวมกลุ่ม 
7-9 คน และมากกว่า 9 คนไว้ในกลุ่มเดียวกันคือ กลุ่มมากกว่า 6 คน ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ 
Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 62  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วม 
                ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยว 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตัดสินใจด้วยตนเอง 83 27.1 11 15.3 3 37.5 0.012* 
คนในครอบครัว 94 30.7 37 51.4 2 25.0 
เพ่ือนหรือคนรัก 129 42.2 24 33.3 3 37.5 

จากตารางที่ 62  มีการรวมกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเหลือเพียง 3 กลุ่ม
โดยรวมเพ่ือนกับคนรักไว้ในกลุ่มเดียวกัน ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มสีถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 63  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายใน 
                 การเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยประมาณต่อคน 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 27 8.7 1 1.4 3 37.5 0.001* 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 129 41.3 27 37.5 0 0.0 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 91 29.2 22 30.6 1 12.3 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 65 20.8 22 30.6 4 50.0 

จากตารางที่ 63  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่อคน นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 64  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการ 
                จัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อย

ที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วางแผนจัดการด้วยตนเอง 262 84.5 61 84.7 6 75.0 0.025* 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 5 1.6 3 4.2 2 25.0 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง
ร่วมกับการใช้บริการบริษัท
ท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

43 13.9 8 11.1 0 0.0 

จากตารางที่ 64  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มสีถานภาพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 65  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพล 
                ต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวมาก

ที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สื่อสังคมออนไลน์ 262 85.3 61 88.4 4 66.7 0.421 
รายการทีวี 22 7.2 4 5.8 1 16.7 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสาร ฯ) 23 7.5 4 5.8 1 16.7 

จากตารางที่ 65  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 66  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่ 
                นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รถยนต์ส่วนตัว 190 61.9 53 76.8 4 66.7 0.158 
รถโดยสารสาธารณะและ 
รถรับจ้าง 

51 16.6 5 7.2 2 33.3 

เครื่องบิน 56 18.2 9 13.0 0 0.0 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสาร ฯ) 10 3.3 2 2.9 0 0.0 

จากตารางที่ 66  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุดไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 67  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจอง 
                ที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จองกับโรงแรมโดยตรง 108 35.3 34 49.3 4 66.7 0.095 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 148 48.4 30 43.5 4 66.7 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 8 2.6 1 1.4 1 16.7 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน 

21 6.9 3 4.3 0 0.0 

อ่ืนๆ 21 6.9 1 1.4 0 0.0 

จากตารางที่ 67  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยท่ีสุด นั่น
คือ คนไทย Gen Y ทุกสถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อย
ที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 68  จ านวนและร้อยละของสถานภาพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองต๋ัว 
                โดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง Fisher’s 
Exact 
prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จองกับบริษัท/สายการบินโดยตรง 98 32.0 24 36.4 4 66.7 0.186 
จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท/ 
สายการบิน 

88 28.8 20 30.3 1 16.7 

จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 13 4.2 4 6.6 1 16.7 
จองผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์
บริการอ่ืนๆแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนฯ 

107 35.0 18 27.3 0 0.0 

จากตารางที่ 68  มีการรวมกลุ่มวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดเหลือเพียง 4 กลุ่ม โดยรวม
กลุ่มจองผ่านเว็บไซต์บริการอื่นๆ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และอ่ืนๆ ไว้ในกลุ่มเดียวกัน ผลการ
ทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Fisher’s Exactที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า สถานภาพไมม่ีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุก
สถานภาพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดไมแ่ตกต่าง
กัน  
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4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ 
                 ชื่นชอบ  

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ 
      ชื่นชอบ 

 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ 
                 ท่องเที่ยวที่นิยม 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ 
      ท่องเที่ยวที่นิยม 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเม่ือ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 6 
 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยวต่อปี 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยวต่อปี 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทาง 
       ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
       ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการ 
                 ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการ 
       ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการ 
                 ท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการ 
      ท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการ 
                การเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 12 
 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ 
                ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ 
      ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 13 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ใน 
                 การเดินทางท่องเที่ยว 
          H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
                เดินทางท่องเที่ยว 

       
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
 
สมมติฐานที่ 15 

 H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 69–83 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 69  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะ 
                การเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ  

ลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 38 71.70 100 44.05 37 32.46 0.000* 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 2 3.77 24 10.57 5 4.39 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

13 24.53 103 45.37 72 63.16 

จากตารางที่ 69  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบ นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 70  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภท  
                ของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่
ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยว

บ่อยท่ีสุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ 

35 66.04 158 69.60 75 65.79 0.064 

การท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม 

7 13.21 7 13.21 9 7.89 

การท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ 

11 20.75 62 27.31 30 26.32 

จากตารางที่ 70  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษามีสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 71  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 41 77.36 12 22.64 176 77.53 51 22.47 92 80.70 22 19.30 0.782 
ซื้อของ (shopping) 23 43.40 30 56.60 121 53.30 106 46.70 71 62.28 43 37.72 0.062 
เดินเล่น 28 52.83 25 47.17 151 66.52 76 33.48 69 60.53 45 39.47 0.146 
ชิม / ลิ้มลองอาหาร 27 50.94 26 49.06 135 59.47 92 40.53 75 65.79 39 34.21 0.180 
สปา / นวดผ่อนคลาย 1 1.89 52 98.11 15 6.61 212 93.39 9 7.89 105 92.11 0.323 
ว่ายน้ า / ด าน้ าดูปะการัง 11 20.75 42 79.25 58 25.66 168 74.34 27 23.68 87 76.32 0.738 
ตกปลา 3 5.66 50 94.34 5 2.20 222 97.80 2 1.75 112 98.25 0.290 
ปั่นจักรยาน 12 22.64 41 77.36 20 8.81 207 91.19 10 8.77 104 91.23 0.010* 
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 9 16.98 44 83.02 20 8.81 207 91.19 10 8.77 104 91.23 0.179 
ผจญภัย / เอ็กซ์ตรีม 14 26.42 39 73.58 46 20.26 181 79.74 20 17.70 93 82.30 0.429 
กิจกรรมทางศาสนา 2 3.77 51 96.23 13 5.73 214 94.27 12 10.53 102 89.47 0.161 
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต 10 18.87 43 81.13 50 22.03 177 77.97 26 22.81 88 77.19 0.843 
อ่ืนๆ 0 0.00 53 100.0 6 2.64 221 97.36 3 2.63 111 97.37 0.489 
หมายเหตุ  กิจกรรมอ่ืนๆ จะไม่พิจารณาเนื่องจากมีค่าความถี่ในบาง cell มีค่าเป็น 0 
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จากตารางที่ 71  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง
ท่องเที่ยวคือการปั่นจักรยานเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาท่ี
ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยวคือการ
ปั่นจักรยานแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 72  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุด 
                ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยว 
มากที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วันธรรมดา 8 15.09 63 27.75 29 25.66 0.038* 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 15 28.30 78 34.36 36 31.86 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 25 47.17 52 22.91 32 28.32 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 5 9.43 34 14.98 16 14.16 

จากตารางที่ 72  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่น
คือคนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
วันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 73  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 14 26.42 34 15.04 14 12.28 0.140 
แบบ 2 วัน 1 คืน 17 32.08 56 24.78 24 21.05 
แบบ 3 วัน 2 คืน 14 26.42 91 40.27 52 45.61 
แบบ 4 วัน 3 คืน 7 13.21 35 15.49 16 14.04 
แบบอ่ืนๆ 1 1.89 10 4.42 8 7.02 

จากตารางที่ 73  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษามีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 74  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ 
                ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 2 3.77 5 2.20 2 1.75 0.457 
1-3 ครั้ง 25 47.17 98 43.17 50 43.86 
4-6 ครั้ง 13 24.53 81 35.68 31 27.19 
7-9 ครั้ง 6 11.32 16 7.05 18 15.79 
10-12 ครั้ง 2 3.77 11 4.85 5 4.39 
มากกว่า 12 ครั้ง 5 9.43 16 7.05 8 7.02 

จากตารางที่ 74  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
ต่อปี นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษามีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่อปีไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 75  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วม  
                เดินทางท่องเที่ยว 

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยบ่อยที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 2 3.85 7 3.08 4 3.51 0.390 
ครอบครัว 29 55.77 93 40.97 48 42.11 
เพ่ือน 16 30.77 74 32.60 39 34.21 
คนรัก 5 9.62 53 23.35 23 20.18 

จากตารางที่ 75  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษาจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 
 

ตารางที่ 76  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวน  
                ผู้รว่มเดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

Prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 3 5.66 8 3.52 3 2.63 0.013* 
1-3 คน 15 28.30 106 46.70 47 41.23 
4-6 คน 24 45.28 76 33.48 57 50.00 
7-9 คน 4 7.55 14 6.17 5 4.39 
มากกว่า 9 คน 7 13.21 23 10.13 2 1.75 

จากตารางที่ 76  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ  
คนไทย Gen Y ที่มรีะดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวน
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 77  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มี 
                สว่นร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 9 17.31 51 22.87 37 32.74 0.008* 
คนในครอบครัว 26 50.00 77 34.53 32 28.32 
เพ่ือน 15 28.85 51 22.87 29 25.66 
คนรัก 2 3.85 44 19.73 15 13.27 

จากตารางที่ 77  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 78  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน 
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยประมาณต่อคน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 10 18.87 13 5.73 8 7.02 0.000* 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 21 39.62 105 46.26 31 27.19 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 13 24.53 66 29.07 35 30.70 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 9 16.98 43 18.94 40 35.09 

จากตารางที่ 78  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่อคน นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มรีะดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนแตกต่างกัน  
 
ตารางที ่79  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบ 
                การจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง 43 81.13 192 85.33 95 83.33 0.164 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 4 7.55 4 1.78 2 1.75 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับ
การใช้บริการบริษัทท่องเที่ยวเป็น
บางส่วน 

6 11.32 29 12.89 17 14.91 

จากตารางที่ 79  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษามีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 80  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มี 
                อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเดินทางท่องเที่ยว 

มากที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

Prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สื่อสังคมออนไลน์ 37 75.51 200 89.69 92 82.14 0.040* 
รายการทีวี 6 12.24 9 4.04 12 10.71 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสาร ฯ) 6 12.24 14 6.28 8 7.14 

จากตารางที่ 80  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่อยู่ในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุดแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 81  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะ 
                ที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 31 63.27 148 66.37 70 62.50 0.069 
รถโดยสารสาธารณะและ 
รถรับจ้าง 

13 26.53 32 14.35 13 11.61 

เครื่องบิน 3 6.12 36 16.14 26 23.21 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสาร ฯ) 2 4.08 7 3.14 3 2.68 

จากตารางที่ 81  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกระดับการศึกษาที่มีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 82  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธี 
                การจองที่พักท่ีใช้บ่อยท่ีสุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 28 58.33 90 40.36 28 25.00 0.000* 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 9 18.75 101 45.29 70 62.50 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 2 4.17 7 3.14 1 0.89 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน 

6 12.50 10 4.48 9 8.04 

อ่ืนๆ 3 6.25 15 6.73 4 3.57 

จากตารางที่ 82  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ที่อยู่ในระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการ
จองท่ีพักท่ีใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 83  จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธี 
                การจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 
วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อย

ที่สุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี    

Prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท/สายการบิน
โดยตรง 

21 43.75 71 32.27 34 30.36 0.030* 

จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท/
สายการบิน 

8 16.67 57 25.91 44 39.29 

จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 4 8.33 11 5.00 3 2.68 
จองผ่านเว็บไซต์บริการอ่ืนๆ 3 6.25 29 13.18 11 9.82 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน 

9 18.75 30 13.64 17 15.18 

อ่ืนๆ 3 6.25 22 10.00 3 2.68 

จากตารางที่ 83  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 
นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มรีะดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน  
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4.5  ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอาชีพกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ชื่นชอบ  

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่ีชื่นชอบ 
 

สมมติฐานที่ 2 
 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว 
                ที่นิยม 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว 
      ที่นิยม 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 6 
 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยวต่อปี 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
      ต่อปี 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
                ต่อครั้งต่อคน 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 
      ต่อคน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 12 
 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
                 เลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
       เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 13 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
 
สมมติฐานที่ 15 

 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 84–98 ตามล าดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 84  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 39 49.37 25 54.35 68 37.57 35 51.47 8 40.00 0.009* 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 2 2.53 2 2.53 25 13.81 1 1.47 1 5.00 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

38 48.10 19 41.30 88 48.62 32 47.06 11 55.00 

 

ตารางที่ 85  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของ สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 48 60.76 33 71.74 123 67.96 51 75.00 13 65.00 0.016* 
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 9 11.39 2 4.35 3 1.66 7 10.29 2 10.00 
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 22 27.85 11 23.91 55 30.39 10 14.71 5 25.00 



92 

 

 
 

จากตารางที่ 84  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ นั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแตกต่างกัน  
 

จากตารางที่ 85  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยว
บ่อยท่ีสุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
 
 จากตารางที่ 86  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว คือ การ
ถ่ายรูป การเดินเล่น กิจกรรมผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม และกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น นั่นคือ คนไทย 
Gen Y ที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีกิจกรรมที่ชอบท าในขณะท่องเที่ยวได้แก่ การถ่ายรูป การเดินเล่น 
กิจกรรมผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม และกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกัน  
 

จากตารางที่ 87  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวไม่
แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 88  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวใน
แต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 89  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่อปีไม่แตกต่างกัน 

 

จากตารางที่ 90  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen 
Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 86  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม ธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ รับราชการ /พนง.รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง / พนง.บริษัทเอกชน นักเรียน /นักศึกษา แม่บ้าน / ท างานในครอบครัว     

prob เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 53 67.09 26 32.91 33 71.74 13 28.26 150 82.87 31 17.13 58 85.29 10 14.71 15 75.00 5 25.00 0.023* 

ซื้อของ 
(shopping) 

33 41.77 46 58.23 24 52.17 22 47.83 109 60.22 72 39.78 36 52.94 32 47.06 13 65.00 7 35.00 0.072 

เดินเล่น 39 49.37 40 50.63 32 39.57 14 30.43 124 68.51 57 31.49 44 64.71 24 35.29 9 45.00 11 55.00 0.015* 

ชิม / ลิ้มลอง
อาหาร 

49 62.03 30 37.97 29 63.04 17 36.96 112 61.88 69 38.12 35 51.47 33 48.53 12 60.00 8 40.00 0.620 

สปา / นวด 
ผ่อนคลาย 

7 8.86 72 91.14 3 6.52 43 93.48 11 6.08 170 93.92 2 2.94 66 97.06 2 10.00 18 90.00 0.620 

ว่ายน้ า /  
ด าน้ าดูปะการัง 

23 29.11 56 70.89 9 19.57 37 80.43 37 20.44 144 79.56 19 28.36 48 71.64 8 40.00 12 60.00 0.180 

ตกปลา 3 3.80 76 96.20 1 2.17 45 97.83 3 1.66 178 98.34 2 2.94 66 97.06 1 5.00 19 95.00 0.803 

ปั่นจักรยาน 7 8.86 72 91.14 6 13.04 40 86.96 14 7.73 167 92.27 11 16.18 57 83.82 4 20.00 16 80.00 0.187 

กิจกรรมเชิง
อนุรักษ์ 

5 6.33 74 93.67 5 10.87 41 89.13 17 9.93 164 90.61 10 14.71 58 85.29 2 10.00 18 90.00 0.559 

ผจญภัย / 
เอ็กซ์ตรีม 

11 13.92 68 86.08 12 26.09 34 73.91 29 16.11 151 83.89 24 35.29 44 64.71 4 20.00 16 80.00 0.006* 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

6 7.59 73 92.41 2 4.35 44 95.65 9 4.97 172 95.03 4 5.88 64 94.12 6 30.00 14 70.00 0.001* 

กิจกรรมเรียนรู้
วิถีชีวิต 

16 20.25 63 79.75 6 13.04 40 86.96 40 22.10 141 77.90 17 25.00 51 75.00 7 35.00 13 65.00 0.327 

อื่นๆ 3 3.80 76 96.20 0 0.00 46 100.0 2 1.10 179 98.90 2 2.94 66 97.06 2 10.00 18 90.00 0.076 
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ตารางที่ 87  จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
มากที่สุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วันธรรมดา 23 29.11 13 28.26 38 21.11 20 29.41 6 30.00 0.663 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 19 24.05 14 30.43 67 37.22 25 36.76 4 20.00 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 24 30.38 12 26.09 50 27.78 17 25.00 6 30.00 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 13 16.46 7 15.22 25 13.89 6 8.82 4 20.00 
 

ตารางที่ 88 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 13 16.46 10 21.74 22 12.15 15 22.06 2 10.53 0.019* 
แบบ 2 วัน 1 คืน 15 18.99 10 21.74 47 25.97 20 29.41 5 26.32 
แบบ 3 วัน 2 คืน 26 32.91 21 45.65 71 39.23 28 41.18 11 57.89 
แบบ 4 วัน 3 คืน 19 24.05 2 4.35 34 18.78 2 2.94 1 5.26 
แบบอ่ืนๆ 6 7.59 3 6.52 7 3.87 3 4.41 0 0.00 
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ตารางที่ 89 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

                ในชว่งเวลา 1 ปทีี่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 1 1.27 1 2.17 2 1.10 3 4.41 2 10.00 0.143 
1-3 ครั้ง 39 49.37 22 47.83 82 45.30 25 36.76 5 25.00 
4-6 ครั้ง 23 29.11 11 23.91 65 35.91 21 30.88 5 25.00 
7-9 ครั้ง 7 8.86 7 15.22 15 8.29 8 11.76 3 15.00 
10-12 ครั้ง 4 5.06 0 0.00 9 4.97 4 5.88 1 5.00 
มากกว่า 12 ครั้ง 5 6.33 5 10.87 8 4.42 7 10.29 4 20.00 
 

ตารางที่ 90 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วย 
บ่อยท่ีสุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 1 1.27 5 10.87 2 1.10 4 5.97 1 5.00 0.086 
ครอบครัว 41 51.90 15 32.61 75 41.44 28 41.79 11 55.00 
เพ่ือน 23 29.11 17 36.96 64 35.36 21 31.35 4 20.00 
คนรัก 14 17.72 9 19.57 40 22.10 14 20.90 4 20.00 
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ตารางที่ 91 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
ในแต่ละครั้ง 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 2 2.53 4 8.70 3 1.66 3 4.41 2 10.00 0.043* 
1-3 คน 40 50.63 20 43.48 73 40.33 26 38.24 9 45.00 
4-6 คน 29 36.71 16 34.78 72 39.78 33 48.53 7 35.00 
7-9 คน 3 3.80 5 10.87 9 4.97 5 7.35 1 5.00 
มากกว่า 9 คน5 5 6.33 1 2.17 24 13.26 1 1.47 1 5.00 
 

ตารางที่ 92 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง 
ท่องเที่ยว 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 21 27.63 16 35.56 38 21.11 17 25.00 5 26.32 0.585 
ครอบครัว 29 38.16 9 20.00 66 36.67 24 35.29 7 36.84 
เพ่ือน 18 23.68 14 31.11 44 24.44 16 23.53 3 15.79 
คนรัก 8 10.53 6 13.33 32 17.78 11 16.18 4 21.05 
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จากตารางที่ 91  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย 
Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 92  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 93  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนนั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 94  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้
บ่อยท่ีสุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 95  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุดไม่แตกต่างกัน 

 

จากตารางที่ 96 ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อย
ที่สุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 93 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยประมาณต่อคน 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 3 3.80 5 10.87 7 3.87 14 20.59 2 10.00 0.000* 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 26 32.91 13 28.26 83 45.86 29 42.65 6 30.00 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 21 26.58 17 36.96 57 31.49 16 23.53 3 15.00 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 29 36.71 11 23.91 34 18.78 9 13.24 9 45.00 
 

ตารางที่ 94 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว
ที่ใช้บ่อยที่สุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง 60 75.95 42 93.33 155 85.64 59 88.06 14 70.00 0.048* 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 5 6.33 0 0.00 4 2.21 1 1.49 0 0.00 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการใช้
บริการบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

14 17.72 3 6.67 22 12.15 7 10.45 6 30.00 
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ตารางที่ 95 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสังคมออนไลน์ 61 82.43 40 86.96 156 88.14 55 82.09 17 85.00 0.546 
รายการทีวี 7 9.46 4 8.70 9 5.08 7 10.45 0 0.00 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสาร ฯ) 6 8.11 2 4.35 12 6.78 5 7.46 3 15.00 
 

ตารางที่ 96 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะท่ีนิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อ่ืนๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 47 63.51 26 56.52 124 70.00 38 56.72 14 70.00 .076 
รถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้าง 9 12.16 10 21.74 19 10.73 18 26.87 2 10.00 
เครื่องบิน 14 18.92 9 19.57 31 17.51 7 10.45 4 20.00 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสาร ฯ) 4 5.41 1 2.17 3 1.69 4 5.97 0 0.00 
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ตารางที่ 97 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานใน

ครอบครัว / อื่นๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 22 29.73 24 52.17 69 38.98 25 37.31 6 31.58 0.112 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 38 51.35 18 39.13 87 49.15 28 41.79 9 47.37 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 2 2.70 0 0.00 2 1.13 4 5.97 2 10.53 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 7 9.46 1 2.17 13 7.34 3 4.48 1 5.26 
อ่ืนๆ 5 6.76 3 6.52 6 3.39 7 10.45 1 5.26 
 

ตารางที่ 98 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใชบ้่อยทีสุ่ด ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน /  
ท างานในครอบครัว 

/ อื่นๆ 

   

prob 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท/สายการบินโดยตรง 28 38.36 15 32.61 57 32.20 20 31.25 6 30.00 0.003* 
จองผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั/สายการบิน 19 26.03 17 36.96 49 27.68 20 31.25 4 20.00 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 4 5.48 0 0.00 7 3.95 5 7.81 2 10.00 
จองผ่านเวบ็ไซตบ์ริการอ่ืนๆ 4 5.48 4 8.70 30 16.95 3 4.69 2 10.00 
จองผ่านแอพพลิเคชัน่บนสมารท์โฟน 15 20.55 7 15.22 26 14.69 8 12.50 0 0.00 
อื่นๆ 3 4.11 3 6.52 8 4.52 8 12.50 6 30.00 
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จากตารางที่ 97 ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุดนั่นคือ คนไทย 
Gen Y ทุกอาชีพมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุดไม่แตกต่าง
กัน 

 
จากตารางที่ 98  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดนั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจอง
ตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
 

4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรายได้กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางที่ 
                ชื่นชอบ  

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่ีชื่นชอบ 
 

สมมติฐานที่ 2 
 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ 
                ท่องเที่ยวที่นิยม 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว 
      ที่นิยม 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อ                  
                เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 5 
 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง 
                ท่องเที่ยวต่อปี 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
      ต่อปี 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
                 ท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
      เดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
                ต่อครั้งต่อคน 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ 
      ครั้งต่อคน 
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สมมติฐานที่ 11 
 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการ        
                เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 12 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
                 เลือกเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
       เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 13 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการ 
                 เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง 
      ท่องเที่ยว 
 
สมมติฐานที่ 14 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พัก 
 
สมมติฐานที่ 15 

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสาร 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 99–113 ตามล าดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 99  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 34 60.71 91 57.23 35 33.02 10 31.25 5 12.82 0.000* 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 0.00 7 4.40 20 18.87 2 6.25 2 5.13 
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

22 39.29 61 38.36 51 48.11 20 62.50 32 82.05 

 

ตารางที่ 100  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของ สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 43 76.79 112 70.44 63 59.43 23 71.88 25 64.10 0.144 
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 5 8.93 7 4.40 5 4.72 2 6.25 4 10.26 
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 8 14.29 40 25.16 38 35.85 7 21.88 10 25.64 
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จากตารางที่ 99  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ นั่น
คือ คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแตกต่างกัน  
 

จากตารางที่ 100  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายไดไ้ม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงรายได้มีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 
 จากตารางที่ 101  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว 
คือ การเดินเล่น กิจกรรมสปาหรือนวดผ่อนคลาย การปั่นจักรยาน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมผจญ
ภัยหรือเอ็กซ์ตรีม และกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตนั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีกิจกรรม
ที่ชอบท าในขณะท่องเที่ยวได้แก่ การเดินเล่น กิจกรรมสปาหรือนวดผ่อนคลาย การปั่นจักรยาน 
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม และกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต แตกต่างกัน  
 

จากตารางที่ 102  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย  
Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 103  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวใน
แต่ละครั้ง นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 104  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี นั่นคือ คน
ไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่อปีแตกต่างกัน 

 

จากตารางที่ 105  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y  
ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน 
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ตารางที่ 101  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว 

กิจกรรม ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 46 82.14 10 17.86 119 74.84 40 25.16 90 84.91 16 15.09 22 68.75 10 31.25 30 76.92 9 23.08 0.192 

ซื้อของ 
(shopping) 

24 42.86 32 57.14 85 53.46 74 46.54 66 62.26 40 37.74 14 43.75 18 56.25 24 61.54 15 38.46 0.093 

เดินเล่น 36 64.29 20 35.71 94 59.12 65 40.88 80 75.47 26 24.53 13 40.63 19 59.38 23 58.97 16 41.03 0.004* 

ชิม / ลิ้มลอง
อาหาร 

28 50.00 28 50.00 96 60.38 63 39.62 63 59.43 43 40.57 22 68.75 10 31.25 26 66.67 13 33.33 0.393 

สปา / นวด 
ผ่อนคลาย 

1 1.79 55 98.21 6 3.77 153 96.23 10 9.43 96 90.57 2 6.25 30 93.75 6 15.38 33 84.62 0.030* 

ว่ายน้ า /  
ด าน้ าดูปะการัง 

14 25.00 42 75.00 39 24.68 119 75.32 20 18.87 86 81.13 13 40.63 19 59.38 10 25.64 29 74.36 0.175 

ตกปลา 3 5.36 53 94.64 5 3.14 154 96.86 1 0.94 105 99.06 0 0.00 32 100.0 1 2.56 38 97.44 0.414 

ปั่นจักรยาน 13 23.21 43 76.79 18 11.32 141 88.68 5 4.72 101 95.28 2 6.25 30 93.75 4 10.26 35 89.74 0.008* 

กิจกรรมเชิง
อนุรักษ์ 

12 21.43 44 78.57 14 8.81 145 91.19 6 5.66 100 94.34 3 9.38 29 90.63 4 10.26 35 89.71 0.031* 

ผจญภัย / 
เอ็กซ์ตรีม 

21 37.50 35 62.50 38 23.90 121 76.10 12 11.32 94 88.68 4 12.50 28 87.50 5 13.16 33 86.84 0.001* 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

2 3.57 54 96.43 7 4.40 152 95.60 13 12.26 93 87.74 2 6.25 30 93.75 3 7.69 36 92.31 0.120 

กิจกรรมเรียนรู้
วิถีชีวิต 

19 33.93 37 66.07 26 16.35 133 83.65 19 17.92 87 82.08 8 25.00 24 75.00 14 35.90 25 64.10 0.010* 

อื่นๆ 4 7.14 52 92.86 3 1.89 156 98.11 1 0.94 105 99.06 0 0.00 32 100.0 1 2.56 38 97.44 0.107 
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ตารางที่ 102  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
มากที่สุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วันธรรมดา 15 26.79 25 15.72 40 38.10 5 15.63 15 38.46 0.004* 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 19 33.93 60 37.74 29 27.62 10 31.25 9 23.08 
วันหยุดเทศกาล / นักขัตฤกษ์ 18 32.14 51 32.08 19 18.10 10 31.25 11 28.21 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 4 7.14 23 14.47 17 16.19 7 21.88 4 10.26 
 

ตารางที่ 103  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบไปเช้า-เย็นกลับ 15 26.79 34 21.38 9 8.57 3 9.38 1 2.56 0.000* 
แบบ 2 วัน 1 คืน 14 25.00 47 29.56 24 22.86 3 9.38 7 17.95 
แบบ 3 วัน 2 คืน 19 33.93 62 38.99 40 38.10 17 53.13 19 48.72 
แบบ 4 วัน 3 คืน 6 10.71 12 7.55 24 22.86 7 21.88 9 23.08 
แบบอ่ืนๆ 2 3.57 4 2.52 8 7.62 2 6.25 3 7.69 
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ตารางที่ 104 จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี 

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เดินทางท่องเที่ยวบ่อยเพียงใด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 3 5.36 3 1.89 1 0.94 2 6.25 0 0.00 0.046* 
1-3 ครั้ง 20 35.71 81 50.94 44 41.51 13 40.63 13 33.33 
4-6 ครั้ง 20 35.71 38 23.90 42 39.62 10 31.25 15 38.46 
7-9 ครั้ง 6 10.71 16 10.06 6 5.66 7 21.88 5 12.82 
10-12 ครั้ง 1 1.79 10 6.29 6 5.66 0 0.00 1 2.56 
มากกว่า 12 ครั้ง 6 10.71 11 6.92 7 6.60 0 0.00 5 12.82 
 

ตารางที่ 105  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วย 
บ่อยท่ีสุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 3 5.45 4 2.52 2 1.89 4 12.50 0 0.00 0.038* 
ครอบครัว 25 45.45 68 42.77 52 49.06 10 31.25 15 38.46 
เพ่ือน 18 32.73 55 34.59 37 34.91 8 25.00 11 28.21 
คนรัก 9 16.36 32 20.13 15 14.15 10 31.25 13 33.33 
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ตารางที่ 106 จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
ในแต่ละครั้ง 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง 2 3.57 6 3.77 1 0.94 4 12.50 1 2.56 0.001* 
1-3 คน 18 32.14 63 39.62 49 46.23 15 46.88 21 53.85 
4-6 คน 32 57.14 68 42.77 32 30.19 12 37.50 13 33.33 
7-9 คน 3 5.36 11 6.92 6 5.66 0 0.00 3 7.69 
มากกว่า 9 คน5 1 1.79 11 6.92 18 16.98 1 3.13 1 2.56 
 

ตารางที่ 107 จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง 
ท่องเที่ยว 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 12 22.22 37 23.72 26 24.76 8 25.00 14 35.90 0.454 
ครอบครัว 25 46.30 52 33.33 39 37.14 7 21.88 12 30.77 
เพ่ือน 12 22.22 42 26.92 25 23.81 8 25.00 8 20.51 
คนรัก 5 9.26 25 16.03 15 14.29 9 28.13 5 12.82 
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จากตารางที่ 106  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือ 
คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจ านวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 107  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว นั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงรายได้มีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 108  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง
ต่อคน นั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคนแตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 109  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงรายได้มีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 110  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ทุกช่วงรายได้มีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดไม่แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 111 ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า รายไดม้ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุดนั่นคือ คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 108  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
โดยประมาณต่อคน 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท/ครั้ง 14 25.00 14 8.81 2 1.89 1 3.13 0 0.00 0.000* 
1,000-3,000 บาท/ครั้ง 26 46.43 76 47.80 44 41.51 6 18.75 3 7.69 
3,001-5,000 บาท/ครั้ง 10 17.86 49 30.82 33 31.13 12 37.50 10 25.64 
มากกว่า 5,000 บาท/ครั้ง 6 10.71 20 12.58 27 25.47 13 40.63 26 66.67 
 

ตารางที่ 109  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว
ที่ใช้บ่อยที่สุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วางแผนจัดการด้วยตนเอง 46 82.14 133 84.71 95 89.62 25 78.13 29 74.36 0.257 
ใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว 3 5.36 3 1.91 2 1.89 0 0.00 2 5.13 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับการใช้
บริการบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 

7 12.50 21 13.38 9 8.49 7 21.88 8 20.51 
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ตารางที่ 110  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสังคมออนไลน์ 43 81.13 129 82.69 98 94.23 24 75.00 33 89.19 0.085 
รายการทีวี 6 11.32 11 7.05 3 2.88 4 12.50 3 8.11 
อ่ืนๆ (รายการวิทยุ นิตยสาร ฯ) 4 7.55 16 10.26 3 2.88 4 12.50 1 2.70 
 

ตารางที่ 111  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 29 54.72 109 69.87 63 60.58 23 71.88 23 62.16 .000* 
รถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้าง 19 35.85 26 16.67 6 5.77 3 9.38 4 10.81 
เครื่องบิน 1 1.89 15 9.62 35 33.65 6 18.75 8 21.62 
อ่ืนๆ (รถไฟ เรือโดยสาร ฯ) 4 7.55 6 3.85 0 0.00 0 0.00 2 5.41 
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ตารางที่ 112  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุด ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับโรงแรมโดยตรง 25 47.17 61 39.35 41 39.42 6 18.75 11 29.73 0.012* 
จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 17 32.08 64 41.29 56 53.85 19 59.85 24 64.86 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 3 5.66 5 3.23 1 0.96 1 3.13 0 0.00 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 2 3.77 15 9.68 2 1.92 4 12.50 2 5.41 
อ่ืนๆ 6 11.32 10 6.45 4 3.85 2 6.25 0 0.00 
 

ตารางที่ 113  จ านวนและร้อยละของรายได้จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด ต่ ากว่า 10,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 มากกว่า 40,000    

prob จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จองกับบริษัท/สายการบินโดยตรง 16 30.77 57 36.54 31 30.10 7 21.88 15 40.54 0.000* 
จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท/สายการบิน 12 23.08 45 28.85 25 24.27 14 43.75 13 35.14 
จองกับบริษัทบริการท่องเที่ยว 6 11.54 7 2.56 6 5.83 1 3.13 1 2.70 
จองผ่านเว็บไซต์บริการอ่ืนๆ 2 3.85 11 7.05 26 25.24 3 9.38 1 2.70 
จองผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 5 9.62 27 17.31 12 11.65 5 15.63 7 18.92 
อ่ืนๆ 11 21.15 12 7.69 3 2.91 2 6.25 0 0.00 
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จากตารางที่ 112 ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักท่ีใช้บ่อยที่สุดนั่นคือ คนไทย 
Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อย
ที่สุดแตกต่างกัน 

 

จากตารางที่ 113  ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดนั่นคือ คน
ไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิธีการจองตั๋ว
โดยสารที่ใช้บ่อยที่สุดแตกต่างกัน 
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5.  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย  
     Gen Y 
 
 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y มีดังนี้ 
 
5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเด็น

ต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง 
                ร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง  
      ร่างกายและจิตใจแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : เพศที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการเสาะ 
                แสวงหาประสบการณใ์หม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการเสาะ 
      แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างกัน 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการศึกษา 
                 เรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการศึกษา 
      เรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการพิสูจน์ 
                 ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการพิสูจน์ 
      ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 5 
 H0 : เพศที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง ไม่ 
                แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 
      แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของลักษณะ 
                จุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของลักษณะ 
      จุดหมายปลายทางแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการ 
                ท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการ 
      ท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
                ด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
      ด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคมขนส่งที่มี 
                ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคมขนส่งที่มี 
      ประสิทธิภาพแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของภาครัฐและ 
                เอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของภาครัฐและ 
      เอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 11 
 H0 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อมทางด้าน 
                 เศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อมทางด้าน 
      เศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างกัน 
 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 114  
 

ตารางที่ 114  แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามเพศ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ชาย หญิง t-test 

p-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.48 0.56 4.52 0.52 0.421 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหา 
  ประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ 

3.93 0.82 4.02 0.77 0.283 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้ 
  ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

3.67 0.89 3.71 0.85 0.636 

- ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด  
ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตน 

4.05 0.66 4.03 0.64 0.841 

ปัจจัยดึงดูด  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.35 0.84 3.53 0.72 0.028* 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมาย 
ปลายทาง 

3.97 0.78 4.03 0.69 0.428 

- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 3.34 0.91 3.32 0.90 0.813 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 

4.16 0.78 4.34 0.64 0.021* 

- ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4.16 0.79 4.20 0.66 0.569 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนใน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.75 0.79 3.86 0.74 0.182 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
  และการเมือง 

3.33 0.99 3.48 0.94 0.133 

 
 จากตารางที่ 114  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test แบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คนไทย Gen Y ที่มเีพศท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัย
ดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงและด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
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5.2  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวใน

ประเด็นต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง 
                ร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      ทางร่างกายและจิตใจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการเสาะ 
                แสวงหาประสบการณใ์หม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการศึกษา 
                เรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการพิสูจน์ 
                ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      พิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่ม 
                อ้างอิง ไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่ม 
      อ้างอิงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 6 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของ 
                 ลักษณะจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจ 
      ของลักษณะจุดหมายปลายทางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 

สมมติฐานที่ 7 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูด 
                 ในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่ง 
      ดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 

สมมติฐานที่ 8 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูล 
                ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ 
      ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 

สมมติฐานที่ 9 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคมขนส่งที่มี 
                 ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคม 
      ขนส่งที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 

สมมติฐานที่ 10 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของภาครัฐ 
                 และเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของ 
      ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 

สมมติฐานที่ 11 
 H0 : กลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
                ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
      ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 115 
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ตารางที่ 115 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
22-26 ปี 27-31 ปี 32-36 ปี F-test 

p-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.59 0.46 4.49 0.55 4.44 0.57 0.062 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
สังคมใหม่ๆ 

4.14 0.74 4.02 0.77 3.82 0.81 0.003* 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต    
วัฒนธรรม 

3.73 0.84 3.75 0.80 3.60 0.93 0.306 

- ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพ 
ร่างกายของตน 

4.10 0.60 4.03 0.62 3.98 0.70 0.329 

ปัจจัยดึงดูด  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.51 0.70 3.50 0.75 3.39 0.83 0.357 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง 4.02 0.69 4.02 0.72 4.00 0.76 0.975 
- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 3.40 0.85 3.38 0.87 3.20 0.97 0.131 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ 
สื่อมวลชน 

4.43 0.55 4.17 0.69 4.23 0.80 0.005* 

- ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4.27 0.62 4.14 0.71 4.14 0.78 0.189 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว 

3.98 0.67 3.76 0.76 3.72 0.81 0.009* 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 3.51 0.85 3.44 1.02 3.33 1.02 0.315 
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 จากตารางที่ 115  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากท้ังปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดไม่แตกต่างกันยกเว้นในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

ส าหรับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดัน มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคม
ใหม่ๆ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน โดยเมื่อท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple 
comparison test) ดังแสดงในตารางที่ 116 พบว่า กลุ่มอายุ 32-36 ปีจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
จากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ แตกต่างจากกลุ่มอายุ 
22-26 ปี และกลุ่มอายุ 27-31 ปี 

ส าหรับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูด มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 กลุ่มอายุที่มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดใน 2 ด้านที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ ด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนและด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เมื่อท าการทดสอบรายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 117 และ 118 ตามล าดับ จากตารางที่พบว่า
กลุ่มอายุ 22-26 ปี มีแรงจูงใจจากปัจจัยดึงดูดทั้งด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของสื่อมวลชนและด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แตกต่างจากกลุ่ม
อายุ 27-31 ปี และกลุ่มอายุ 32-36 ปี 

 

ตารางที่ 116  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
                 ความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ ของกลุ่มอายุรายคู่ 

กลุ่มอายุ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มอายุที่มีคะแนนแรงจูงใจ
เฉลี่ยต่างกัน (2)  27-31 ปี (3)  32-36 ปี 

(1)  22-26 ปี 0.12 0.32* (3)  แตกต่างจาก (1) และ (2) 
(2)  27-31 ปี  0.20* 
(3)  32-36 ปี   

 

ตารางที่ 117  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
                 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน ของกลุ่มอายุรายคู่ 

กลุ่มอายุ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มอายุที่มีคะแนนแรงจูงใจ
เฉลี่ยต่างกัน (2)  27-31 ปี (3)  32-36 ปี 

(1)  22-26 ปี 0.27* 0.20* (1)  แตกต่างจาก (2) และ (3) 
(2)  27-31 ปี  -0.07 
(3)  32-36 ปี   
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ตารางที่ 118  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
                 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
                 ของกลุ่มอายุรายคู่ 

กลุ่มอายุ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มอายุที่มีคะแนนแรงจูงใจ
เฉลี่ยต่างกัน (2)  27-31 ปี (3)  32-36 ปี 

(1)  22-26 ปี 0.22* 0.26* (1)  แตกต่างจาก (2) และ (3) 
(2)  27-31 ปี  0.04 
(3)  32-36 ปี   

 

5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสถานภาพกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ในกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว

ในประเด็นต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 ทางร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการทางร่างกายและจิตใจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 4 
 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 พิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจาก 
                 กลุ่มอ้างอิงไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพล 
      จากกลุ่มอ้างอิงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจ 
                 ของลักษณะจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความ 
      น่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่ง 
                 ดึงดูดในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนา 
      สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ 
                 ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
      เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคม 
                 ขนส่งที่มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
      คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 10 
 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของ 
                 ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบาย 
      ของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : กลุ่มสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
                 ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มสถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน 
      สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 119 
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ตารางที่ 119 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามสถานภาพ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง F-test 

p-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.54 0.50 4.39 0.63 4.29 0.74 0.049* 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
สังคมใหม่ๆ 

4.03 0.78 3.85 0.79 4.06 1.08 0.235 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต    
วัฒนธรรม 

3.73 0.84 3.49 0.84 3.81 0.92 0.097 

- ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพ 
ร่างกายของตน 

4.03 0.65 4.04 0.63 4.06 0.68 0.988 

ปัจจัยดึงดูด  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.49 0.77 3.42 0.70 3.05 1.06 0.221 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง 4.01 0.71 3.81 0.70 4.03 0.74 0.724 
- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 3.36 0.89 3.19 0.95 2.94 0.90 0.159 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ 
สื่อมวลชน 

4.29 0.68 4.22 0.74 4.06 0.78 0.476 

- ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4.21 0.70 4.06 0.75 4.06 0.62 0.257 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว 

3.85 0.72 3.74 0.85 3.30 1.02 0.078 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 3.43 0.94 3.40 1.04 3.44 1.37 0.967 
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จากตารางที่ 119  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่อยู่ในสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดไม่แตกต่างกันยกเว้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทางร่างกาย
และจิตใจ มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 สถานภาพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
โดยเมื่อท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple comparison test) ดัง
แสดงในตารางที่ 120 พบว่า คนที่มีสถานภาพโสดมีแรงจูงใจจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง
ร่างกายและจิตใจแตกต่างจากคนที่สมรสแล้วแต่ไม่แตกต่างจากคนที่เป็นหม้ายหรือหย่าร้าง 
 
ตารางที่ 120  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
                  ความต้องการทางร่างกายและจิตใจของสถานภาพต่างๆ รายคู่ 

สถานภาพ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย สถานภาพที่มีคะแนน
แรงจูงใจเฉลี่ยต่างกัน (2)  สมรส (3)  หม้าย/หย่าร้าง 

(1)  โสด 0.15* 0.25 (1)  แตกต่างจาก (2) 
(2)  สมรส  0.10 

(3)  หม้าย/หย่าร้าง   
 

5.4  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มระดับการศึกษากับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ในกลุ่มระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
                 ต้องการทางร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
      ความต้องการทางร่างกายและจิตใจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
                 ต้องการเสาะแสวงหาประสบการณใ์หม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
      ความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 3 
 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
                 ต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
      ความต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
                 ต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
      ความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพล 
                 จากกลุ่มอ้างอิงไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน 
      อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความ 
                 น่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความ 
      น่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนา 
                 สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
      พัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
                 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
      เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 9 
 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
                 คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการ 
      คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบาย 
                 ของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน 
      นโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : กลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน 
                 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน 
      สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 121 
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ตารางที่ 121 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี F-test 

p-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.44 0.53 4.52 0.54 4.52 0.52 0.581 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
สังคมใหม่ๆ 

4.10 0.79 3.99 0.84 3.96 0.66 0.534 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต    
วัฒนธรรม 

3.89 0.81 3.69 0.85 3.61 0.89 0.152 

- ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพ 
ร่างกายของตน 

4.06 0.70 4.07 0.63 3.96 0.64 0.350 

ปัจจัยดึงดูด  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.66 0.79 3.42 0.72 3.48 0.82 0.129 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง 4.12 0.79 3.99 0.69 4.00 0.74 0.474 
- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 3.45 0.99 3.40 0.83 3.12 0.97 0.015* 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ 
สื่อมวลชน 

4.13 0.78 4.31 0.72 4.29 0.60 0.257 

- ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4.18 0.79 4.17 0.73 4.21 0.61 0.880 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว 

3.75 0.74 3.87 0.78 3.76 0.71 0.305 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 3.35 1.06 3.46 0.93 3.40 0.99 0.724 
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จากตารางที่ 121  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากทั้งปัจจัยผลักดันและ
ปัจจัยดึงดูดไม่แตกต่างกันยกเว้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดใน
การท่องเที่ยว มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 กลุ่มระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว แตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน โดยเมื่อท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple comparison 
test) ดังแสดงในตารางที่ 122 พบว่า คนที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีแรงจูงใจจากปัจจัย
ดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากคนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่ า
กว่าปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 122  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน 
                  ความต้องการทางร่างกายและจิตใจของระดับการศึกษา รายคู่ 

ระดับการศึกษา ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย ระดับการศึกษาที่มีคะแนน
แรงจูงใจเฉลี่ยต่างกัน (2)  ปริญญาตรี (3) สูงกว่าปริญญาตรี 

(1)  ต่ ากว่าปริญญาตรี 0.05 0.33* (3)  แตกต่างจาก (1) และ (2) 
(2)  ปริญญาตรี  0.28* 

(3)  สูงกว่าปริญญาตรี   
 

5.5  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชีพกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ในกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวใน

ประเด็นต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง 
                 ร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      ทางร่างกายและจิตใจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
     เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 3 
 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 พิสูจน์ความคิดความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
      พิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 5 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่ม 
                อ้างอิงไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพทีม่ีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจาก 
      กลุ่มอ้างอิงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของ 
                ลักษณะจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจ 
      ของลักษณะจุดหมายปลายทางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูด 
                 ในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่ง 
      ดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูล 
                 ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ 
      ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
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สมมติฐานที่ 9 
 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคมขนส่งที่ 
                 มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคม 
      ขนส่งที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของภาครัฐ 
                 และเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของ 
      ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 11 

 H0 : กลุ่มอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
                 ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
      ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 123 
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ตารางที่ 123 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามอาชีพ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงานบริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน / ท างาน 
ในครอบครัว / อื่นๆ F-test 

p-value 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.42 0.55 4.49 0.47 4.56 0.54 4.47 0.50 4.58 0.59 0.273 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหา 
  ประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ 

4.02 0.82 4.05 0.84 3.98 0.80 3.96 0.76 4.00 0.65 0.969 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู ้
  ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

3.60 0.87 3.72 0.95 3.73 0.79 3.66 0.93 3.82 0.96 0.779 

- ด้านความต้องการพิสจูน์ความคดิ  
  ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตน 

3.95 0.73 4.04 0.68 4.09 0.62 4.00 0.60 4.05 0.56 0.582 

ปัจจัยดึงดดู  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.56 0.78 3.30 0.66 3.44 0.78 3.58 0.75 3.41 0.78 0.268 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจดุหมาย 
  ปลายทาง 

4.01 0.80 4.00 0.67 3.96 0.73 4.12 0.65 4.12 0.60 0.529 

- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดดูในการทอ่งเที่ยว 3.30 0.98 3.21 0.96 3.31 0.81 3.44 0.94 3.45 1.11 0.661 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ 
  ท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 

4.18 0.67 4.24 0.70 4.32 0.72 4.30 0.54 4.30 1.01 0.648 

- ด้านการคมนาคมขนส่งท่ีมีประสทิธิภาพ 4.03 0.77 4.15 0.79 4.26 0.68 4.14 0.59 4.30 0.80 0.155 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการ 
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.62 0.78 3.88 0.74 3.89 0.77 3.85 0.64 3.84 0.77 0.104 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและ  
  การเมือง 

3.37 0.94 3.38 0.95 3.46 1.01 3.45 0.92 3.42 0.96 0.959 



 

 
 

จากตารางที่ 123  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากท้ังปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดไม่
แตกต่างกัน 
 
5.5  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรายได้กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 
เป็นการศึกษาว่าคนไทย Gen Y ในกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวใน

ประเด็นต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานทางสถิติของการทดสอบดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 
 H0 : กลุ่มรายได้ท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการทาง 
                 ร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการทางร่างกายและจิตใจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 2 

 H0 : กลุ่มรายได้ท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 3 

 H0 : กลุ่มรายได้ท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 4 

 H0 : กลุ่มรายได้ท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความต้องการ 
                 พิสูจน์ความคิดความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้านความ 
      ต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
 
 
 



 

 
 

สมมติฐานที่ 5 
 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่ม 
                อ้างอิง ไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจาก 
      กลุ่มอ้างอิงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 6 

 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของ 
                 ลักษณะจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจ 
      ของลักษณะจุดหมายปลายทางแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 7 

 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูด 
                 ในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่ง 
      ดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 
สมมติฐานที่ 8 

 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูล 
                 ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ 
      ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 9 

 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคมขนส่ง 
                 ที่มปีระสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการคมนาคม 
      ขนส่งที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 
สมมติฐานที่ 10 

 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของภาครัฐ 
                 และเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านนโยบายของ 
      ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 



 

 
 

สมมติฐานที่ 11 
 H0 : กลุ่มรายไดท้ี่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
                 ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองไม่แตกต่างกัน 

H1 : มีอย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อม 
      ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานแสดงในตารางที่ 124 
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ตารางที่ 124 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ จ าแนกตามรายได้ 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท F-test 

p-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ปัจจัยผลักดัน  
- ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ 4.53 0.48 4.49 0.56 4.56 0.53 4.41 0.59 4.51 0.45 0.663 
- ด้านความต้องการเสาะแสวงหา 
  ประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ 

4.13 0.72 3.89 0.81 4.09 0.79 4.00 0.77 3.99 0.75 0.168 

- ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู ้
  ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

3.73 0.88 3.72 0.88 3.69 0.78 3.75 0.90 3.51 0.95 0.710 

- ด้านความต้องการพิสจูน์ความคดิ  
  ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตน 

4.11 0.55 4.04 0.68 4.08 0.55 3.84 0.91 3.99 0.59 0.358 

ปัจจัยดึงดดู  
- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง 3.67 0.74 3.54 0.80 3.33 0.66 3.07 0.89 3.64 0.65 0.001* 
- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจดุหมาย 
  ปลายทาง 

4.22 0.60 4.06 0.74 3.88 0.72 3.84 0.72 4.00 0.72 0.025* 

- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดดูในการทอ่งเที่ยว 3.62 0.85 3.41 0.95 3.27 0.78 2.94 1.02 3.03 0.83 0.001* 
- ด้านการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ 
  ท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 

4.26 0.59 4.25 0.71 4.38 0.73 4.02 0.77 4.37 0.58 0.091 

- ด้านการคมนาคมขนส่งท่ีมีประสทิธิภาพ 4.18 0.63 4.17 0.69 4.26 0.75 3.89 0.81 4.27 0.67 0.111 
- ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการ 
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.98 0.60 3.81 0.74 3.88 0.81 3.53 0.80 3.78 0.81 0.097 

- ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและ  
  การเมือง 

3.53 0.90 3.38 1.00 3.50 0.93 3.31 0.93 3.32 0.97 0.643 
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จากตารางที่ 124  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มรายได้ท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากทั้งปัจจัยผลักดันในทุกๆ 
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดมีความแตกต่างกันเฉพาะด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ 

ปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เมื่อท าการทดสอบรายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 125 พบว่า กลุ่มคน
ไทย Gen Y ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 40,000 บาท มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจาก
ปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง แตกต่างจาก กลุ่มผู้มีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาท และกลุ่มที่
มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท  

ปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 
กลุ่มรายได้ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เมื่อท าการทดสอบรายคู่ ดังแสดงในตาราง
ที่ 126 พบว่า กลุ่มคนไทย Gen Y ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัย
ดึงดูดด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง แตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า 40,000 
บาท นอกจากนี้ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้าน
ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง แตกต่างจาก กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 
บาท  

ปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว มีคนไทย Gen Y อย่างน้อย 1 กลุ่มรายได้
ที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เมื่อท าการทดสอบรายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 127 
พบว่า กลุ่มคนไทย Gen Y ที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูด
ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท นอกจากนี้ 
กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูด
ในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทอีกด้วย 
 

ตารางที่ 125  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพล 
                  อ้างอิงของกลุ่มรายไดร้ายคู่ 

กลุ่มรายได้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มรายได้ที่มีคะแนน
แรงจูงใจเฉลี่ยต่างกัน (2) (3) (4) (5) 

(1)   ต่ ากว่า 10,000 บาท 0.13 0.34* 0.60* 0.03 (1) แตกต่างจาก (3) , (4) 
(2) แตกต่างจาก (3) , (4) 
(5) แตกต่างจาก (3) , (4) 

(2)  10,000-20,000 บาท  0.21* 0.47* -0.10 
(3)  20,001-30,000 บาท   0.26 -0.31* 
(4)  30,001-40,000 บาท    -0.57* 
(5)  มากกว่า 40,000 บาท     
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ตารางที่ 126  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านความ 
                  น่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทางของกลุ่มรายได้รายคู่ 

กลุ่มรายได้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มรายได้ที่มีคะแนน
แรงจูงใจเฉลี่ยต่างกัน (2) (3) (4) (5) 

(1)   ต่ ากว่า 10,000 บาท 0.16 0.35* 0.38* 0.22 (1) แตกต่างจาก (3) , (4) 
(2) แตกต่างจาก (3)  
 

(2)  10,000-20,000 บาท  0.19* 0.22 0.06 
(3)  20,001-30,000 บาท   0.03 0.12 
(4)  30,001-40,000 บาท    -0.16 
(5)  มากกว่า 40,000 บาท     

 
ตารางที่ 127  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนา 
                  สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวของกลุ่มรายได้รายคู่ 

กลุ่มรายได้ ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย กลุ่มรายได้ที่มีคะแนน
แรงจูงใจเฉลี่ยต่างกัน (2) (3) (4) (5) 

(1)   ต่ ากว่า 10,000 บาท 0.22 0.35* 0.69* 0.60* (1) แตกต่างจาก (3) , (4) 
และ (5) 
(2) แตกต่างจาก (4) , (5) 
 

(2)  10,000-20,000 บาท  0.13 0.47* 0.38* 
(3)  20,001-30,000 บาท   0.34 0.25 
(4)  30,001-40,000 บาท    -0.09 
(5)  มากกว่า 40,000 บาท     

 



 
 

 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y ซึ่งในปีพ.ศ. 2560 จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุอยู่ระหว่าง 22-36 ปี 
โดยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย พร้อมทั้งท าการสร้างแบบสอบถามส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และแอพพลิเคชั่น LINE อีกท้ังยังได้ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ตอบด้วยตนเอง หลังจากได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาเรียบร้อยแล้ว ท าการคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 394 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดยท าการวิเคราะห์ 
2 ส่วน ส่วนแรกคือ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นด้วยสถิติแบบบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยสถิติแบบ
อ้างอิง ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ Chi-square test สถิติทดสอบ t-test และ
สถิติทดสอบ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of 
Variance) ซึ่งในการใช้สถิติแบบ F-test ในบางสมมติฐานจะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแบบรายคู่หรือที่เรียกว่าการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธี LSD 
(Least Significant Difference) สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 

1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทย Gen Y จ านวนทั้งสิ้น 394 คน แบ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ตอนต้น (อายุ 
22-26 ปี) Gen Y ตอนกลาง (อายุ 27-31 ปี) และGen Y ตอนปลาย (อายุ 32-36 ปี) ในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน โดยส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.24 มีสถานภาพโสดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
79.19 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 57.61 มีอาชีพรับจ้างหรือพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.94 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท
มากที่สุด 
 

1.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.2.1 เกี่ยวกับลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.21 
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รองลงมาคือการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพียงอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 44.41 ส าหรับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุด คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 64.72  

1.2.2 เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างชอบท าในขณะ
ท่องเที่ยวมากที่สุดคือการถ่ายภาพคิดเป็นร้อยละ 78.43 รองลงมาคือการเดินเล่น ชิมหรือลิ้มลอง
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 62.94 และ 60.15 ตามล าดับ  

1.2.3 เกี่ยวกับช่วงเวลา ระยะเวลา และความถี่ ในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.74 รองลงมาคือวันหยุดเทศกาลหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 27.65 และ 25.38 ตามล าดับ นิยม
ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมาคือแบบ 2 
วัน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 24.62 ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวจ านวน 1-3 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 43.91 

1.2.4 เกี่ยวกับผู้ร่วมเดินทาง กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากนิยมเดินทางร่วมกับครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 43.15 รองลงมาคือเพ่ือนคิดเป็นร้อยละ 32.74  ส าหรับจ านวนผู้ร่วมเดินทางนิยมเดินทาง
ร่วมกัน 2-3 คนคิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมาคือ 4-6 คนคิดเป็นร้อยละ 39.85 

1.2.5 เกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากจะ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 34.26 รองลงมาคือตัดสินใจด้วยตนเอง
และตัดสินใจร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 24.62 และ 24.11 ตามล าดับ 

1.2.6 เกี่ยวกับวิธีการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.76 วางแผนจัดการการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.50 พาหนะที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมาก
ที่สุดคือรถยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 63.20 ส าหรับวิธีการจองที่พักซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้
เป็นประจ าคือ การจองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda, expedia เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 45.69 
รองลงมาคือการจองกับโรงแรมโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 37.06 ส่วนวิธีในการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็น
ประจ าคือการจองกับบริษัทหรือสายการบินโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 31.98 รองลงมาคือจองผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทหรือสายการบินคิดเป็นร้อยละ 27.66 โดยในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งอยู่ในช่วง 1,000-3,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 39.85 
รองลงมาอยู่ในช่วง 3,001-5,000 บาท และมากกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 และ 23.35 
ตามล าดับ 
 1.2.7  เกี่ยวกับเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยว ท าการศึกษาในรูปของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวซึ่งจะสรุปในหัวข้อ 1.3 
 

1.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 

 1.3.1  ปัจจัยผลักดัน 
  1.3.1.1  ด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีต้องการการพักผ่อนคลายเครียดในระดับมากที่สุด ความชื่นชอบในการเดินทาง
ท่องเที่ยวและความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความส าคัญในระดับมาก 
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  1.3.1.2  ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก ในทุกประเด็นย่อย ได้แก่  ความต้องการเสาะแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ และความต้องการเรียนรู้พบปะผู้คน 
  1.3.1.3  ด้านความต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่าง มีความส าคัญ
ต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก โดยในทุกประเด็นย่อยคือความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และความต้องการเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของภูมิภาคต่างๆ ล้วนมีความส าคัญในระดับมาก 

 1.3.1.4  ด้านความต้องการพิสูจน์ความคิด ความเชื่อและสุขภาพร่างกายของตนมี
ความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก โดยในทุกประเด็นย่อยคือ ทัศนคติและค่านิยมที่มีต่อ
จุดหมายปลายทางที่ต้องการท่องเที่ยว และสุขภาพร่างกายที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว  
ล้วนมีความส าคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.3.2  ปัจจัยดึงดูด 
  1.3.2.1  ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง มีความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับปาน
กลาง โดยเมื่อพิจาณาในประเด็นย่อยพบว่าอิทธิพลจากครอบครัว และเพ่ือน มีความส าคัญในระดับ
มาก ส่วนอิทธิพลจากดารา ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคมมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
  1.3.2.2  ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง มึความส าคัญต่อกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับมาก โดยทั้งสองประเด็นย่อยได้แก่ ความน่าสนใจและสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว 
และความน่าสนใจของวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมตามความเชื่อของท้องถิ่น มีความส าคัญในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 
  1.3.2.3  ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว มีความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับปานกลาง โดยประเด็นย่อยเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และประเพณี มี
ความส าคัญในระดับปานกลาง แต่ความน่าสนใจของเทศกาล ประเพณีต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอย
กระทง แห่เทียนพรรษา เป็นต้น มีความส าคัญในระดับมาก 
  1.3.2.4  ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน มี
ความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ทั้งในส่วนของความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลการเดินทาง
ท่องเที่ยว และสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
  1.3.2.5  ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก ทั้งในส่วนของความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง 
  1.3.2.6  ด้านนโยบายภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความส าคัญ
ต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ในทุกประเด็นย่อย ได้แก่ การมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และรายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน 
  1.3.2.7  ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง มีความส าคัญต่อกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับปานกลาง ในทุกประเด็นย่อย ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศและ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก 
 
 



143 

 

 
 

1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

1.4.1  คนไทย Gen Y ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งก็คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้ข้อค้นพบดังนี้ 
  1.4.1.1  การทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่าคน
ไทย Gen Y ที่มีเพศที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด และด้านกิจกรรมที่ชอบ
ท าเม่ือเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ การถ่ายรูป การ
ซื้อของ การตกปลา กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และการผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม 
  1.4.1.2  การทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มอายุ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พบว่าคนไทย Gen Y ที่มีกลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน ด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ด้านพาหนะที่ใช้
ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด และด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดย
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ การถ่ายรูป การเดินเล่น การชิม/ลิ้มลองอาหาร สปา/นวด
ผ่อนคลาย และกิจกรรมทางศาสนา 

1.4.1.3  การทดสอบสมมติฐานระหว่างสถานภาพ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
พบว่าคนไทย Gen Y ที่มีสถานภาพที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะ
การเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ วันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้าน
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน ด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด และ
ด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน 
ได้แก่ การถ่ายรูป การเดินเล่น และการผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม 

1.4.1.4  การทดสอบสมมติฐานระหว่างระดับการศึกษา และพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยว พบว่าคนไทย Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ด้านจ านวนผู้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด ด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด ด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้
บ่อยที่สุด และด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยมีเพียงกิจกรรมเดียวที่มี
ความแตกต่างกัน คือการปั่นจักรยาน 

1.4.1.5  การทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวบ่อยที่สุด ด้าน
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน ด้านรูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้บ่อยที่สุด 
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ด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้บ่อยที่สุด และด้านกิจกรรมท่ีชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน 
โดยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ การถ่ายรูป การเดินเล่น กิจกรรมผจญภัยหรือเอ็กซ์ 
ตรีม และกิจกรรมทางศาสนา 

1.4.1.6  การทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่มีช่วงรายได้ท่ีต่างกันจะมีสัดส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านลักษณะในการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ด้านวันหยุดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่นิยมใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี ด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน ด้านพาหนะที่นิยมใช้
ในการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุด ด้านวิธีการจองที่พักที่ใช้บ่อยที่สุด ด้านวิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้
บ่อยที่สุด และด้านกิจกรรมที่ชอบท าเมื่อเดินทางท่องเที่ยว แตกต่างกัน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ การเดินเล่น กิจกรรมสปาหรือนวดผ่อนคลาย การปั่นจักรยาน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
กิจกรรมผจญภัยหรือเอ็กซ์ตรีม และกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต 
 

1.4.2  คนไทย Gen Y ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีแรงจูงในการ 
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งก็คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ข้อค้นพบดังนี้ 
  1.4.2.1  การทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า 
คนไทย Gen Y ที่มีเพศที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านอิทธิพลจากกลุ่ม
อ้างอิงและด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

1.4.2.2  การทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มอายุ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
พบว่า คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน
ความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆ แตกต่างกัน โดยกลุ่มอายุที่แตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนๆ คือกลุ่มอายุ 32-36 ปี นอกจากนี้คนไทย Gen Y ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสื่อมวลชนและ
ด้านนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทั้ง 2 ด้านกลุ่มอายุท่ีแตกต่าง 
จากกลุ่มอื่นๆ คือกลุ่มอายุ 22-26 ปี 

1.4.2.3  การทดสอบสมมติฐานระหว่างสถานภาพ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
พบว่า คนไทย Gen Y ที่อยู่ในสถานภาพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยผลักดันด้าน
ความต้องการทางร่างกายและจิตใจแตกต่างกันเพียงด้านเดียว โดยคนที่ มีสถานภาพโสดมีแรงจูงใจ
แตกต่างจากคนที่สมรสแล้วแต่ไม่แตกต่างจากคนที่เป็นหม้ายหรือหย่าร้าง 

1.4.2.4  การทดสอบสมมติฐานระหว่างระดับการศึกษา และแรงจูงใจในการ 
ท่องเที่ยว พบว่า คนไทย Gen Y ที่อยู่ในระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจาก 
ปัจจัยดึงดูดด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพียงด้านเดียว โดยคนที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีแรงจูงใจแตกต่างจากคนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่ ากว่า
ปริญญาตรี 
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1.4.2.5  การทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า  
คนไทย Gen Y ที่อยู่ในอาชีพที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดไม่แตกต่างกัน 

1.4.2.6  การทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า  
คนไทย Gen Y ที่มีรายได้ที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากปัจจัยดึงดูดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง คนไทย Gen Y ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทแต่
ไม่เกิน 40,000 บาท มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว แตกต่างจากกลุ่มผู้มีรายได้
อย่างน้อย 20,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท  

- ด้านความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง กลุ่มคนไทย Gen Y ที่มี
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว แตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มี
รายได้มากกว่า 40,000 บาท นอกจากนี้ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทมี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว แตกต่างจาก กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 
บาท  

- ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว กลุ่มคนไทย Gen Y ที่มีรายได้ไม่เกิน 
20,000 บาทมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
30,000 บาท นอกจากนี้ กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวแตกต่างจากกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทอีกด้วย 

 
จากข้อค้นพบที่ได้ข้างต้น สามารถสรุปรูปแบบการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y ได้ดังนี้ 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y 
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เดินเล่น ชิม/ลิ้มลองอาหาร 
ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อปี 
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 1-3 คน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อครั้งต่อคน 
รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ 
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 
วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda 

expedia ฯลฯ 
วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า จองผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง 
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ความต้องการทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะ

ความต้องการพักผ่อนคลายเครียด 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีเพศต่างกัน 
 

พฤติกรรม 
เพศ 

ชาย หญิง 
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว 
การตกปลา 

กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
การถ่ายภาพ 
การซื้อของ 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อปี 

ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
คนในครอบครัวและ

เพ่ือน 
คนในครอบครัว 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 1-3 คน 1-6 คน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อครั้งต่อคน 
รูปแบบการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ 
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า 
จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda 

expedia ฯลฯ 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า 
จองผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทหรือ 
สายการบิน 

จองผ่านบริษัทหรือ
สายการบิน 

โดยตรง 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

ความต้องการทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะ
ความต้องการพักผ่อนคลายเครียด 
แต่เพศหญิงจะมีแรงจูงใจที่เกิดจากอิทธิพลจาก
กลุ่มอ้างอิง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวของสื่อมวลชน มากกว่าเพศชาย 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีกลุ่มอายุตา่งกัน 
 

พฤติกรรม 
กลุ่มอาย ุ

22-26 ป ี
(Gen Y ตอนต้น) 

27-31 ป ี
(Gen Y ตอนกลาง) 

32-36 ป ี
(Gen Y ตอนปลาย) 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ 
ท่องเที่ยว

ภายในประเทศ 

ท่องเที่ยวท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เดินเล่น 

ถ่ายภาพ การชิม/
ลิ้มลองอาหาร 
สปา/นวดผ่อน
คลาย กิจกรรม

ทางศาสนา 

การชิม/ลิ้มลอง
อาหาร สปา/นวด

ผ่อนคลาย 
กิจกรรมทาง

ศาสนา 
ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อป ี
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 4-6 คน 1-3 คน 1-3 คน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 
1,000-3,000 

บาท 
1,000-6,000 

บาท 

1,000-3,000 
บาท และมากกว่า 

5,000 บาท 
รูปแบบการจดัการการเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน ์
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 
วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda expedia ฯลฯ 
วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า จองผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

ความต้องการทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะความต้องการ
พักผ่อนคลายเครียด แต่ Gen Y ตอนปลายจะมีแรงจูงใจใน
ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สังคม
ใหม่ๆ น้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ส่วน Gen Y ตอนต้นจะมี
แรงจูงใจท่ีเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวของสื่อมวลชน และนโยบายของภาครัฐและเอกชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มสีถานภาพต่างกัน 
 

พฤติกรรม 
สถานภาพ 

โสด สมรส เคยสมรส 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ 
ท่องเที่ยวท้ัง

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว 
ถ่ายภาพ เดินเล่น 

ผจญภัยหรือ
เอ็กซ์ตรีม  

ถ่ายภาพ การชิม/
ลิ้มลองอาหาร 
สปา/นวดผ่อน
คลาย กิจกรรม

ทางศาสนา 

ถ่ายภาพ การชิม/
ลิ้มลองอาหาร 

 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
ในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห ์
วันธรรมดา 

ในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์  

วันหยุดเทศกาล/     
นักขัตฤกษ์ 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อป ี
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว เพื่อน คนในครอบครัว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 4-6 คน 1-3 คน 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพื่อนหรือคนรัก คนในครอบครัว 
ตัดสินใจด้วย

ตนเอง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 1,000-3,000 บาท 
มากกว่า 5,000 

บาท 

รูปแบบการจดัการการเดินทางท่องเที่ยว 
วางแผนจัดการด้วยตนเองร่วมกับใช้

บริการของบริษัทท่องเที่ยวเป็นบางส่วน 
ใช้บริการของ

บริษัทท่องเที่ยว 
สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน ์
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 
วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda expedia ฯลฯ 
วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า จองผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
ความต้องการทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะความต้องการ
พักผ่อนคลายเครียด โดยคนโสดมคีวามต้องการทางร่างกาย
และจิตใจมากกว่าคนในสถานภาพอ่ืนๆ 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน 
 

พฤติกรรม 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ 

ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

ท่องเที่ยวท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ท่องเที่ยวท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว 

ปั่นจักรยาน ผจญ
ภัยหรือเอ็กซต์รมี 

กิจกรรมเชิง
อนุรักษ ์ 

เดินเล่น ว่ายน้ า 
ถ่ายภาพ ซื้อของ 
การชิม/ลิ้มลอง

อาหาร 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว 
ในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห ์
วันธรรมดา 

ในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์  

วันหยุดเทศกาล/     
นักขัตฤกษ์ 

ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อป ี
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 4-6 คน 1-3 คน 4-6 คน 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว คนในครอบครัว 
ตัดสินใจด้วย

ตนเอง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 1,000-3,000 บาท 
รูปแบบการจดัการการเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน ์
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า 
จองกับโรงแรม 

โดยตรง 
จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น 

agoda expedia ฯลฯ 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า 
จองผ่านบริษัท
หรือสายการบิน

โดยตรง 

จองผ่านบริษัท
หรือสายการบิน

โดยตรง 

จองผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทหรือ

สายการบิน 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

ความต้องการทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะความต้องการ
พักผ่อนคลายเครียด แตผู่้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมี
แรงจูงใจท่ีเกิดจากการพัฒนาสิ่งดงึดูดในการท่องเที่ยวน้อย
กว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีอาชีพท่ีต่างกัน 
 

พฤติกรรม 

อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน / ท างาน 
ในครอบครัว / 

อื่นๆ 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ ท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ท่องเที่ยวท้ัง

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

ท่องเที่ยวท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว 
การชิม/ลิ้มลอง

อาหาร 
ซื้อของ ถ่ายภาพ เดินเล่น 

ผจญภัย/เอ็กซ์
ตรีม 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อป ี
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 1-3 คน 4-6 คน 1-3 คน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 
(ต่อครั้งต่อคน) 

มากกว่า 5,000 
บาท 

3,001-5,000 
บาท 

1,000-3,000 บาท 
มากกว่า 5,000 

บาท 

รูปแบบการจดัการการเดินทางท่องเที่ยว 
วางแผนการ
เดินทางด้วย

ตนเอง 

วางแผนจัดการด้วย
ตนเองร่วมกับใช้
บริการของบริษัท

ท่องเท่ียวเป็น
บางส่วน 

วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 

วางแผนจัดการด้วย
ตนเองร่วมกับใช้
บริการของบริษัท

ท่องเท่ียวเป็น
บางส่วน 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีอาชีพท่ีต่างกัน (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 

อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ 

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

แม่บ้าน / ท างาน 
ในครอบครัว / 

อื่นๆ 
สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน ์
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 
วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น agoda expedia ฯลฯ 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า จองผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง 

จองผ่านบริษัท
หรือสายการบิน

โดยตรง และ จอง
ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทหรือสาย

การบิน 

จองผ่านบริษัท
หรือสายการบิน

โดยตรง 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ความต้องการทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะความต้องการพักผ่อนคลายเครียด 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีรายไดต้่างกัน 
 

พฤติกรรม 
รายได ้

ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

10,000-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001-40,000 
บาท 

มากกว่า 40,000 
บาท 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ ท่องเที่ยวภายในประเทศ ท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนิยม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว 
ปั่นจักรยาน และ

กิจกรรมเชิง
อนุรักษ ์

ผจญภัย หรือ
เอ็กซ์ตรีม 

 เดินเล่น 
การชิม/ลิ้มลอง
อาหาร ว่ายน้ า 

สปาหรือนวดผ่อน
คลาย กิจกรรม
เรียนรู้วิถีชีวิต 

ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว วันหยุดสดุสัปดาห ์ วันธรรมดา 
ระยะเวลาที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว แบบ 3 วัน 2 คืน 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1-3 ครั้งต่อปี 4-6 ครั้งต่อปี 
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 1-3 คน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คนในครอบครัว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโดยประมาณ 
(ต่อครั้งต่อคน) 

1,000-3,000 บาท มากกว่า 5,000 บาท 

รูปแบบการจดัการการเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน ์
พาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนตัว 

วิธีการจองที่พักท่ีใช้เป็นประจ า 
จองกับโรงแรม

โดยตรง 
จองผ่านเว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น เช่น agoda expedia ฯลฯ 
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รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคนไทย Gen Y ที่มีรายไดต้่างกัน (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
รายได ้

ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

10,000-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001-40,000 
บาท 

มากกว่า 40,000 
บาท 

วิธีการจองตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจ า จองผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง 
จองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือ 

สายการบิน 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

ความต้องการทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะความต้องการพักผ่อนคลายเครียด แต่ผู้ที่มรีายได้อยู่
ระหว่าง 20,001-40,000 บาท จะมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง และความน่าสนใจของ
ลักษณะจุดหมายปลายทาง น้อยกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ ในขณะที่ ผู้ที่มรีายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ข้ึนไปจะ
มีแรงจูงใจที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 

2.1 รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y 
 

 กลุ่มคนไทย Gen Y โดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการจัดการวางแผนการเดินทางด้วย
ตนเอง ชอบการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยกลุ่มคน Gen Y เป็นคนรุ่นใหม่
ที่ชอบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ชอบถูกจ ากัดด้วยเรื่องของเวลาหรือสถานที่ท่องเที่ยว สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) และบทความของส านักส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (2559)  ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ 1-3 ครั้งต่อปี 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งคือ 1-3 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hurun 
Report Inc.(2016) แต่ก็ใกล้เคียงกัน ส าหรับผู้ร่วมเดินทางนั้นนิยมเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับคนใน
ครอบครัว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งแบบ 3 วัน 2 คืน มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้งประมาณคนละ 1,000 -3,000 บาท และเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว สอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดคือแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Li et al. (2013) ในด้านการจองที่พักจะท าการจองผ่าน
เว็บไซต์บริการต่างๆ เช่น  agoda, expedia เป็นต้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะมีการจองตั๋ว
โดยสารผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง อีกท้ังสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมาก
ที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน์ นั่นแสดงถึงกลุ่มคน Gen Y เป็นผู้ที่ใช้และมีความคุ้นเคยกับการ
ติดต่อสื่อสาร สื่อ และเทคโนโลยีดิจิตัล ดังแสดงในบทความของ Wikipedia (2560) ที่กล่าวถึง      
มิลเลนเนียลส์ (Millennials) ส าหรับกิจกรรมที่กลุ่มคนไทย Gen Y ชอบท าในขณะท่องเที่ยว ได้แก่ 
การถ่ายภาพ เดินเล่น ชิมหรือลิ้มลองอาหาร ซึ่งก็คือบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นของคน Gen Y ที่รัก
ความอิสระ ชอบทดลอง ชอบการถ่ายภาพเพ่ืออัพโหลดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 
   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในบางประเด็น แต่ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายประเด็นที่สุดคือ รายได้ นั่นคือกลุ่ม
คน Gen Y ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว ช่วงวันเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนและผู้ร่วมเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง วิธีในการจองที่พักและตั๋วโดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยส่วนหนึ่งของ Murthy et al (2016) ที่ว่าปัจจัยด้านรายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของคน Gen Y อีกหนึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ผู้วิจัยสนใจคือกลุ่มอายุ โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม Gen Y ตอนต้น (อายุ 22-26 ปี) Gen Y ตอนกลาง (อายุ 27-31 ปี) และGen Y ตอนปลาย 
(อายุ 32-36 ปี) พบว่ากลุ่มอายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ในด้านของลักษณะการ
เดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมที่ท าในขณะท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่
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ละครั้ง สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งมีเพียง
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้นที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Raunio (2014) 
 

2.2 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y  
 

 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y ที่เกิดจากปัจจัยผลักดันในระดับมากที่สุดคือ 
ความต้องการทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีความต้องการพักผ่อนคลายเครียดซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hurun Report Inc. (2016) และในระดับมากคือ ด้านความต้องการ
เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สังคมใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Šimková and 
Holzner (2014) 
 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y ที่เกิดจากปัจจัยดึงดูดในระดับมาก คือ ด้าน
ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
สื่อมวลชนเนื่องด้วยมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันในเรื่องของราคาของผู้ประกอบสายการบินต่างๆ ท าให้การเดินทางที่
เคยใช้ระยะเวลาเดินทางมาก ก็สามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้น และด้านนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะเห็นได้จากรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”  
“ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์ลึกซึ้ง” “12 เมืองต้องห้าม....พลาด” หรือแคมเปญ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” 
รวมทั้งการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการจัดงานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
งาน“ไทยเที่ยวไทย” หรืองาน“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นๆ เช่น การน าใบเสร็จค่าท่ีพักมาใช้ในการลดหย่อนภาษี เป็นต้น 
  
3.  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

2. ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในอนาคต 

3. การสร้างรูปแบบการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะทางประชากร 
ศาสตร์ 

4. ใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่อง- 
เที่ยว และรายวิชาทีเ่กี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานด้านการวิจัย 
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