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บทน ำ 

 จากการศกึษานกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีผา่นมา ได้มุง่ให้ความส าคญักบักลุม่คนไทยท่ีเคยเดนิทาง
ทอ่งเท่ียว เพ่ือท าความเข้าใจ หรือสอบวดัสมมตฐิานทางการทอ่งเท่ียวในมิติตา่งๆ และท าให้ค้นพบ 
ประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัสามารถน าไปใช้เป็นพืน้ฐานในการก าหนดกลยทุธ์หรือกิจกรรมการตลาด                 
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัแตล่ะกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตว่ายงัไมมี่
การศกึษาหรือมีข้อมลูเก่ียวกบัการท่องเท่ียวส าหรับชาวไทยในภาพรวม ซึง่มิได้หมายถึงเฉพาะชาวไทย
กลุม่ท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ แตห่มายรวมถึงกลุม่ชาวไทยท่ีเคยเดนิทางบ้างแตไ่มไ่ด้เดนิทางทอ่งเท่ียว
แล้วในปัจจบุนันี ้รวมไปถึงกลุม่ชาวไทยซึง่ไมเ่คยเดนิทางทอ่งเท่ียว หรือขาดโอกาสในการเดนิทางทอ่งเท่ียว                                 
อยา่งครบถ้วน 
 ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึได้ก าหนดกรอบการศกึษาให้ครอบคลมุ “ชาวไทย” ในทกุ ๆ ส่วน                 
เพ่ือค้นหาขอบเขตของกรอบกลุม่เป้าหมายตาม 
“มมุมอง” ท่ีมีตอ่การเดนิทางทอ่งเท่ียว ทัง้มมุมองจาก
ภายในตนเองและมมุมองอนัเป็นผลจากสงัคมรอบข้าง 
เพ่ือจดัแบง่กลุม่ฐานลกูค้า (Customer Segment)              
ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการวางแผนการตลาดได้อยา่ง
มัน่ใจ จากการรู้จริงท่ีลงลกึถึงรากแก่นความคดิ             
และสามารถน าความเข้าใจนัน้ ไปพฒันาตลาด              
ด้านการท่องเท่ียวของไทยได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคต 
 ในการศกึษาโครงการนี ้ได้ก าหนดให้มีการ
ส ารวจมมุมองของชาวไทยตอ่การท่องเท่ียว วา่อยูใ่นระดบัใดบ้าง และท าการแบง่กลุ่มฐานลกูค้า 
(Customer Segment) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในแตล่ะกลุม่ตามระดบัความส าคญั อนัจะน าไป 
สูผ่ลสมัฤทธ์ิในการสร้างกระแสให้เกิดการเดนิทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มขึน้ 
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1. วัตถุประสงค์และขอบเขตประเดน็กำรศึกษำ 

 วตัถปุระสงค์โครงการเพื่อกำรส ำรวจและแบ่งกลุ่มฐำนลูกค้ำ (Customer Segment) ของชำว
ไทยจำกมุมมองที่มีต่อกำรท่องเที่ยว ทัง้นีเ้พื่อให้สำมำรถน ำเสนอเคร่ืองมือกำรท ำงำนส ำหรับแต่ละ
กลุ่ม" อนัจะเป็นการสร้างโอกาสให้ชาวไทยออกเดนิทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้ในอนาคต  
 ส าหรับขอบเขตประเดน็การศกึษาเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้อยา่ง
ครบถ้วน จงึแบง่ประเด็นการศกึษาไว้ดงันี ้

   
 

 -  การจดัแบง่กลุม่ฐานลกูค้า (Customer Segment) โดยพิจารณาตามทศันคตแิละมมุมองด้าน 
"ความส าคญัของการทอ่งเท่ียวตอ่การด าเนินชีวิต" ของ
กลุม่เป้าหมาย (ภายใต้กลยทุธ์การ “สร้างกระแสให้การท่องเท่ียว
เป็นสว่นหนึง่ของชีวิต”) โดยออกแบบการศกึษาให้ครอบคลมุ
ทัง้ตวัแปรด้านภมูิหลงัทางกายภาพ ตวัแปรด้านสงัคม กิจกรรม 
ความสนใจ และความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐาน (AIO Statements) 

รวมถึงตวัแปรด้านจินตนาการอารมณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องอ่ืนๆ  
 - ศกึษาปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดการตดัสินใจเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวในระดบับคุคลและสงัคม โดยเฉพาะปัจจยัท่ีสง่ผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลง “มมุมอง” ตอ่การทอ่งเท่ียวในทิศทางท่ีเป็นบวก รวมถึงปัจจยัท่ีสามารถสร้างแรงจงูใจ
จนถึงระดบัท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ไข "ข้อจ ากดั" ในการเดนิทางท่องเท่ียว และท าให้เกิดการตดัสินใจ
เดนิทางของกลุม่เป้าหมายตา่งๆ  
 - ศกึษาปัจจยัสง่เสริมการเดินทางทอ่งเท่ียวในระดบัมหภาค เพ่ือสร้างกรอบพืน้ฐานด้านประโยชน์
ของการเดนิทางท่องเท่ียวในทิศทางใหม่ๆ  ทกุๆ กรณี อาทิ พืน้ฐานการศกึษา เพิ่มศกัยภาพในการพฒันา
เศรษฐกิจชมุชน ด้วยการแลกเปล่ียนการเดนิทางท่องเท่ียวระหวา่งกนั รวมถึงโอกาสการเข้าถึงข้อมลู

ภาพลวงตาท่ีเพ้อ ันไปจริงๆ
เป็นตลาดท่ีไม่เก่ียวข้อง

ตลาดท่ีไม่ว่าจะท าอย่างไร
ก็ไปไม่ถึง

ท าทกุวิถีทางอย่างเต็มท่ีจึง
จะได้ผลในระดบัหน่ึง

ขอบเขตท่ีสามารถไป
ถึงได้อยู่ ท่ีไหน

สภาพปัจจบุัน

ความเช่ือ
(Beliefs)

ทัศนคต และกำรปรับเปล่ียน
(Attitude Formation)

พ ต กรรม กำร
ท่องเที่ยวเป็นส่วน
หน่ึงของชีว ต

ข้อจ ำกัด
(constraints)

มุมมอง
(Aspects)

การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ

ฐานะทางสงัคม
(Social) ภายใต้ 

กลยทุธ์การ “สร้างกระแสให้การทอ่งเท่ียวเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต” 
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ขา่วสาร ความรู้ และเทคโนโลยี ท่ีเป็นสาระส าคญัในการปรับเปล่ียนองค์ความคดิ และชว่ยสร้างโอกาส          
ให้กลุม่เป้าหมายเห็นถึงประโยชน์ของการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน 

 - ศกึษามมุมองตอ่อปุสรรค หรือ "ข้อจ ากดัด้านการท่องเท่ียว" เพ่ือให้สามารถค้นพบทางเลือก
รูปแบบการทอ่งเท่ียว ตามปัจจยัทรัพยากรทางการเงินของแตล่ะกลุม่เป้าหมาย และตามความสนใจของ
กลุม่ตา่งๆได้อยา่งลงตวั รวมถึงค้นหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมส าหรับแตล่ะกลุม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เดนิทางท่องเท่ียว 

 -  ศกึษาท าความเข้าใจ "กิจกรรมทดแทนการท่องเท่ียว" เพ่ือค้นหาการผสมผสาน "จงัหวะและ
สว่นผสม" ท่ีลงตวัระหวา่งกิจกรรมทดแทนการทอ่งเท่ียวและการเดนิทางทอ่งเท่ียวจริงส าหรับแตล่ะกลุม่ 

 การก าหนดกรอบ “เคร่ืองมือ” ในการท างานส าหรับแตล่ะกลุม่ตลาด เพื่อให้บรรลผุลกลยทุธ์การ
สร้างกระแสการทอ่งเท่ียวเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต และคนไทยออกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มขึน้
อยา่งได้ผล 

2. ระเบียบว ธีกำรว จัย ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนดังนี ้

 2.1 กำรว จัยเอกสำร เป็นการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิจากงานวิจยั รายงานสถิติ/ สิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ/ ข้อมลูในเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้น  
 2.2 กำรสัมภำษณ์เช งลึกและกำรสนทนำกลุ่ม เป็นการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการทอ่งเท่ียวท่ีมีสว่นได้สว่นเสียตอ่กลยทุธ์ ทัง้จากหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
การจดัการสนทนากลุม่เป้าหมายชาวไทยท่ีไมเ่ดินทางท่องเท่ียวหรือมีทศันคตเิชิงลบตอ่การเดนิทาง
ทอ่งเท่ียว เพ่ือค้นหาแนวทางการเพิ่มศกัยภาพการด าเนินงานด้านกลยทุธ์ฯ และรวบรวมข้อเสนอแนะ              
ท่ีนา่สนใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบักรอบการศกึษา ไว้เป็นข้อมลูส าหรับการตัง้สมมติฐานการศกึษา
ภาคสนามในขัน้ตอนตอ่ไป 

 2.3 กำรว จัยภำคสนำม เป็นการเก็บข้อมลูกลุม่เป้าหมาย "ชาวไทยทัง้ประเทศ" ตาม "ข้อก ำหนด
กำรศึกษำ" โดยการเก็บข้อมลู ประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ และเทคนิคท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล ด้วยจ านวนหน่วยตวัอยา่งทัง้สิน้อยา่งน้อย 9,000 ราย โดยก าหนดระเบียบวิธีการศกึษาไว้ดงันี ้ 

 2.3.1 คุณลักษณะหน่วยตัวอย่ำง 
- เป็นคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมาย ด าเนินการเก็บข้อมลู 
- อายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป  
- ทัง้เพศชายและหญิง 
- ไมมี่ข้อจ ากดัเก่ียวกบัชว่งระดบัรายได้ 
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 โดยยงัก าหนดให้การกระจายตวัของหนว่ยตวัอย่างสามารถครอบคลมุจ านวนกลุม่ย่อยใน
ประชากรกลุม่อายตุา่งๆ ได้อยา่งใกล้เคียงกบัสัดสว่นประชากรในพืน้ท่ีเป้าหมาย จงึก าหนดให้มีการ
กระจายอยา่งสอดคล้องตามสดัสว่นประชากรในแตล่ะชว่งอาย ุ(ตามข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐท่ีทนัสมยั
ท่ีสดุเทา่ท่ีมีในชว่งการส ารวจ) ในแตล่ะพืน้ท่ี 

- กลุม่นิสิต นกัศกึษา (ก าลงัศกึษาโดยแบง่ตามการศกึษาจริง)                        
(อายรุะหวา่ง 15-19 ปี) 

- กลุม่คนท างานระยะต้น (อายรุะหวา่ง 20-29 ปี ท่ีไมไ่ด้ก าลงัศกึษา) 
- กลุม่ท างานระยะกลาง (อายรุะหวา่ง 30-39 ปี) 
- กลุม่ท างานตอนปลาย (อายรุะหวา่ง 40-59 ปี)  
- กลุม่เกษียณท างาน (อาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

 2.3.2 จ ำนวนหน่วยตัวอย่ำง 

 เพ่ือให้การเก็บข้อมลูและการประมวลผลข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตแิละเทคนิคท่ีเหมาะสม เป็น               
ท่ียอมรับในระดบัสากล และมีระดบัความเช่ือมัน่ไม่ต ่ากว่า 95% (Taro Yamane Formulation for Sample 
size) จงึก าหนดสมมตฐิานและแนวทางการก าหนดจ านวนตวัอยา่งดงันี ้
 

ภมู ภำค 
จ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ 

ตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป 
ร้อยละ 

จ ำนวนหน่วยตวัอย่ำง 
(รำย) 

ภาคเหนือ  9,311,729 19.3  1,740 
ภาคกลาง  6,818,863 14.1  1,260 
ภาคตะวนัออก  3,013,516 6.2  600 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  16,809,260 34.8  3,060  
ภาคใต้  5,321,328 11.0  1,020 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  7,036,820 14.6  1,320 

รวม  48,311,516 100.0  9,000 
ท่ีมา: ข้อมลูประชากรปี 2552 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 2.3.3 ว ธีกำรสุ่มเลือกพืน้ท่ีด ำเน นกำรส ำรวจและพืน้ท่ีด ำเน นกำรเก็บข้อมูล  
 ตามข้อเสนอโครงการฯ ได้เสนอวิธีการสุม่เลือกพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้วยสุม่เลือกใช้ความนา่จะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธี Stratified Random Sampling (proportional or quota random 
sampling) โดยก าหนดชัน้ของโควต้าดงันี ้
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 ชัน้ท่ี 1 เป็นสดัสว่นตามจ านวนประชากรรายภมูิภาค 
 ชัน้ท่ี 2 เป็นสดัสว่นตามจ านวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
 ชัน้ท่ี 3 ก าหนดให้การเก็บหน่วยตวัอย่างมีการกระจายตวัอยา่งสอดคล้อง ใกล้เคียงกบัสดัสว่น 
กลุม่อายขุองประชากรในพืน้ท่ีการส ารวจรายภมูิภาค (Soft Quota)  
 

 
 

2.3.4 ว ธีกำรสุ่มเลือกหน่วยตัวอย่ำง (Sampling Method) ภำยในพืน้ที่ด ำเน นกำรเก็บ
ข้อมูล 
 - กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตเทศบาลเมืองใช้วิธี Multi-Stage Random Sampling โดยการ
สุม่เลือกพืน้ท่ีเก็บตวัอย่างก่อน (พืน้ท่ีเทศบาลของอ าเภอท่ีถกูเลือก) แล้วจงึสุม่เลือกหนว่ยตวัอยา่งแบบใช้
ความนา่จะเป็น (Probability Sampling) 
 - พืน้ท่ีนอกเขตเทศบาล/องค์การบริหารสว่นต าบล ใช้วิธีการสุม่แบบใช้ความนา่จะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธีสุม่แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ในสดัส่วน 1 ตอ่ 2 
 ทัง้นีก้ารเก็บหนว่ยตวัอย่างจะก าหนดให้มีสดัสว่น (Soft Quota) การกระจายตวัของหนว่ยตวัอยา่ง          
แตล่ะกลุม่อายอุยา่งเทา่เทียม สม ่าเสมอ และเหมาะสมกบัการกระจายตวัจริงของประชากรในพืน้ท่ี (แต่
ไมใ่ชก่ารท า Quota sampling) อยา่งไรก็ตามเม่ือสรุปจ านวนรวมของกลุม่อายตุา่งๆในแตล่ะภาคแล้ว ควร
จะมีการกระจายตวัท่ีใกล้เคียงกบัสดัส่วนประชากรในพืน้ท่ีของแตล่ะกลุม่อาย ุ 
3. ช่วงเวลำจร งในกำรส ำรวจภำคสนำมในแต่ละพืน้ที่ 

เขต ช่วงเวลำกำรส ำรวจ 
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 29 ธนัวาคม 2554 -7 มกราคม 2555 
2. พืน้ท่ีในเขตภาคเหนือ 4 -22 มกราคม 2555 
3. พืน้ท่ีในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 -29 มกราคม 2555 
4. พืน้ท่ีในเขตภาคใต้ 13-21 มกราคม 2555 
5. พืน้ท่ีในเขตภาคกลาง 13-24 มกราคม 2555 
6. พืน้ท่ีในเขตภาคตะวนัออก 24-29 มกราคม 2555 

ขัน้ท่ี 1 สดัสว่นประชากร กลุม่เป้าหมาย(*) 

 รายภมูิภาค 

ขัน้ท่ี 2 สดัสว่นประชากร กลุม่เป้าหมาย แยก
ตามระดบัความเป็นเมือง (**) ของแต่ละ

ภมูิภาค 

ขัน้ท่ี 3 สดัสว่นประชากร กลุม่เป้าหมาย แยก
ตามกลุม่อาย ุ(***) ของแต่ละภมูิภาค 

จ านวนกริตพืน้ด าเนินการส ารวจส าหรับ
ก าหนด Sampling Frame ในแต่ละภมูิภาค 

จ านวนกลุม่เป้าหมายในแต่ละพืน้ท่ีด าเนินการ
ส ารวจ และรายภมูิภาค 

จ านวนกลุม่เป้าหมาย (ประมาณการสดัสว่น
ตามกลุม่อาย)ุ ของแต่ละภมูิภาค (Soft Quota) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นตวัแทนประเทศไทย และ
ตวัแทนรายภมูิภาค จ านวนรวม 9,000 ราย 

Stratified Random Sampling 

*เขตจงัหวดัตามการบริหารงานของ ททท. 
** ข้อมลูกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2552 ระหว่างสดัสว่นประชากรในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

*** ข้อมลูกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2552 แยกตามช่วงอายทุี่ก าหนด 
 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส ารวจมมุมองของชาวไทยต่อการทอ่งเท่ียว เพื่อจดัการแบง่กลุม่ฐานลกูค้า 

                                                                 6                                                       

-                                             

-                              

-                                             

บทที่ 1 กลุ่มชำวไทยตำมมุมมองต่อกำรเด นทำงท่องเที่ยว 

 การจดักลุม่ชาวไทยตามมมุมองตอ่การเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวด้วยวิธีการทางสถิตท่ีิเป็นมาตรฐานก าหนด
โครงสร้าง (Principle factors) จากปัจจยัหลกั 3 ด้าน อนั
ได้แก่  -  ทศันคตแิละมมุมองตอ่การเดนิทางท่องเท่ียว 
 - ความเช่ือและวิถีการด ารงชีวิต  
 - ข้อจ ากดัและความพร้อมในการเดินทางท่องเท่ียว  
 ผลการวิเคราะห์ตามแนวทางดงักลา่ว สามารถแบง่กลุม่เป้าหมายชาวไทยตามมมุมองตอ่การ
เดนิทางท่องเท่ียวได้เป็น 4 กลุม่ดงันี ้ 

 
 กลุ่มที่ 1 (ไม่เช่ือว่ำดี) ได้แก่ กลุม่ท่ียากจะเห็นความส าคญั เพราะติดข้อจ ากดัด้านความเช่ือวา่           
การเดนิทางทอ่งเท่ียวมีประโยชน์ หรือมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ในการด ารงชีวิตของตน มีสดัสว่น  
ร้อยละ 14.29  
 กลุ่มที่ 2 (ยังยำกจนอยู่) เป็นกลุม่ท่ียากจะเห็นความส าคญัของการเดนิทางท่องเท่ียว
เชน่เดียวกนั แตเ่หตผุลหลกัท่ีท าให้เกิดมมุมองด้านลบตอ่การท่องเท่ียว เพราะติดข้อจ ากดัด้านทรัพยากร
ส าหรับการด ารงชีวิต โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากความยากจน ด้อยการศกึษา หรือขาดโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรของสงัคมอยา่งเหมาะสม มีสดัสว่นร้อยละ 15.34 
 กลุ่มที่ 3 (ศักยภำพ) ได้แก่ "กลุม่ศกัยภาพท่ีมีโอกาสสร้างขึน้ใหม่" เป็นกลุม่ท่ีมีทศันคตแิละ
พฤตกิรรมด้านบวกตอ่การเดินทางทอ่งเท่ียวอยู่แล้วในปัจจบุนั แตย่งัขาดโอกาสการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ในการท่ีจะชว่ยปรับเปล่ียนให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคญัของการเดินทางทอ่งเท่ียวอย่าง
แท้จริง มีสดัสว่นร้อยละ 22.66 
 กลุ่มที่ 4 (นักท่องเที่ยว) เป็นกลุม่ท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวและเห็นความส าคญัตอ่การเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวอยา่งมากอยู่แล้วในปัจจบุนั ครอบคลมุทัง้ทศันคติด้านบวกและประสบการณ์การเดินทางด้วย

กลุม่ท่ียากจะเห็น
ความส าคญั 

เพราะติดข้อจ ากดั
ด้านความเช่ือ 

14.29 

กลุม่ท่ียากจะเห็น
ความส าคญั 

เพราะติดข้อจ ากดั
ด้านทรัพยากร

ชีวิต 
15.34 

กลุม่ศกัยภาพท่ีมี
โอกาสสร้างขึน้

ใหม ่
22.66 

มีทศันคติและ
พฤติกรรมด้าน
บวกต่อการ

เดินทางท่องเท่ียว
อยูแ่ล้ว 
47.72 

  (ร้อยละ) 

นักท่องเที่ยว ไม่เช่ือว่ำด ี

ยังยำกจนอยู่ 
ศักยภำพ 

แผนภมูิภาพที่ 1 แสดงสดัสว่นแบ่งกลุม่เป้าหมายชาวไทยตามมมุมองต่อการทอ่งเท่ียว 
ฐาน : กลุม่เป้าหมายทัง้หมด จ านวน 9,016 ราย  
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ความถ่ีมากกว่าปีละครัง้ ทัง้การเดนิทางแบบพกัค้างคืนและการเดนิทางแบบเช้าไปเย็นกลบั กลุม่นีมี้
สดัสว่นสงูท่ีสดุในปัจจบุนั คิดเป็นร้อยละ 47.72 

1.1 กลุ่มไม่เช่ือว่ำดี 

 ส าหรับกลุม่ไมเ่ช่ือวา่การทอ่งเท่ียวเป็นเร่ือง
ท่ีดีหรือมีประโยชน์มากมายตอ่ตนนัน้ ก็ไมไ่ด้มี
ทศันคตท่ีิเลวร้ายตอ่ "การเดินทางทอ่งเท่ียว"                 
ไปทัง้หมดในทกุประเดน็ อาทิยงัคงเห็นด้วยว่าการ
ทอ่งเท่ียวชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวหรือในกลุม่เพ่ือนได้ โดยยงัคง
เกิดความสนใจเดนิทางอยูบ้่าง หากเห็นภาพ
บรรยากาศสนกุสนาน หรือวิวท่ีสวยงามของสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ เพียงแตเ่ห็นวา่การท่องเท่ียวนัน้เป็น
เร่ืองรอง ไมมี่ความจ าเป็นต้องค านงึถึงเป็นล าดบั
ต้นๆ หรือเห็นวา่มีสิ่งอ่ืนๆ หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมี
ความส าคญั หรือน่าสนใจในชีวิตประจ าวนัมากกวา่
ท่ีจะเลือกเดินทางทอ่งเท่ียว 
 โดยหากอธิบายพฤติกรรมของคนกลุม่นี ้
ด้วยพืน้ฐานความเช่ือและจิตวิทยาสงัคม ก็พบ
ความสอดคล้องในหลกัวิธีคิดท่ีสมถะ เรียบง่าย 
เลือกด ารงชีวิตท่ีไมเ่กิดความสุม่เส่ียงใดๆ จงึมี
แนวโน้มปฏิเสธการเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือตอบสนอง 
"ความท้าทายหรือแสวงหาความแปลกใหม"่ ใดๆ 

และเลือกท่ีจะเสพสขุกบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ด้วยความเช่ือท่ีวา่ "ตนเกิดความสขุและประสบ
ความส าเร็จ" เพียงพออยูแ่ล้ว  
 วิธีคดิท่ีมุง่หวงัค้นหาความสขุจากภายใน (ไมใ่ชว่ตัถ ุหรือความมัง่มีทางภายนอก) ของกลุม่นี ้ท า
ให้ความกระตือรือร้นในการแสวงหาประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั (การรับรู้ - Perception ท่ีได้จาก
ผลสรุปของสิ่งท่ีได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สมัผสั) ซึง่หมายรวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวด้วยนัน้ มีน้อยกวา่
กลุม่อ่ืน ๆ อยา่งเห็นได้ชดั ซึง่แม้พวกเขาไมป่ฏิเสธการเดินทางทอ่งเท่ียวเสียทีเดียว (มีการเดนิทางอยู่บ้าง 
นานๆ ครัง้) แตก็่ไมไ่ด้โหยหา หรือมุง่เน้นแสวงหา "ความสขุหรือผลประโยชน์" ท่ีจะได้จากการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวดงักลา่วแล้ว  
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 คนกลุม่นีพ้บได้ในสดัสว่นท่ีสงู ในพืน้ท่ีจงัหวดับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ยโสธร มกุดาหาร อ านาจเจริญ หนองบวัล าภ ูสกลนคร ชยัภมูิ ร้อยเอ็ด ลงมาจนถึงบางสว่นของภาค
ตะวนัออก ได้แก่ สระแก้ว รวมถึงบางสว่นของจงัหวดัในภาคเหนือ เชน่ แมฮ่อ่งสอน ตาก เชียงใหม ่ล าพนู 
เชียงราย เป็นต้น 
1.2 กลุ่มยังยำกจนอยู่ 
       ข้อจ ากดัด้านการเดนิทางทอ่งเท่ียวของคนกลุม่นี ้เป็นท่ีชดัเจนว่าเกิดจาก "ความขาดแคลน" ทรัพยากร
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต มมุมองของ
พวกเขาเหลา่นัน้จงึสะท้อนให้เกิดเป็น "อารมณ์
แหง่ความเสียดาย (เงิน)" หรือประเมินว่า เป็น
เร่ือง "ฟุ่ มเฟือย" ไมจ่ าเป็น แล้วจงึสร้างเป็นความ
เช่ือท่ีวา่คนท่ีพร้อมเดนิทางท่องเท่ียวได้อยา่งมี
ความสขุนัน้ ต้อง "ร ่ารวย" ทรัพย์ ก่อน พวกเขา
เหลา่นัน้จงึเลือกท่ีจะแสวงหาทรัพย์และสิ่งอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต มากกวา่การเลือก
เดนิทางท่องเท่ียว 
 ด้วยความเช่ือท่ีวา่ชีวิตตนยงัไมป่ระสบ
ความส าเร็จใด ๆ และยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้
แรงกายตอ่สู้ เพ่ือความอยูร่อด ด้วยความหวงัและ
อารมณ์ท่ีออ่นล้า ขาดความเช่ือมัน่ในการขบคดิ
พิจารณา แม้พวกเขาไมป่ฏิเสธการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวเสียทีเดียว แตส่รรพก าลงัทัง้หมดของ
ชีวิต ได้มุง่เน้นไปเพ่ือการด ารงอยูท่างกายภาพ
เป็นหลกั สาระท่ีเก่ียวกบัการเดนิทางท่องเท่ียว  
จงึถกูสะท้อนออกมาในทิศทางของการขาดแคลน 
"ทรัพยากรหรือเงินทองส าหรับการท่องเท่ียว" หรือ
บางสว่นท่ีก้าวข้ามไปสรุปเองวา่การท่องเท่ียว
ไมไ่ด้" มีประโยชน์หรือมีความส าคญั" ใดๆ ตอ่
พวกเขาเลยในขณะนี ้
 มีแนวโน้มท่ีจะพบกลุม่นีใ้นสดัสว่นท่ีสงูในบางจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่                
ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม บงึกาฬ มกุดาหาร  และบางสว่นของจงัหวดัในภาคเหนือ เชน่ เชียงใหม ่ตาก 
รวมถึงบางจงัหวดัของภาคกลาง เชน่ นครปฐม อา่งทอง และพระนครศรีอยธุยา เป็นต้น
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1.3 กลุ่มศักยภำพ  

  เม่ือพิจารณาพืน้ฐานทางจิตวิทยาสงัคมและวิถีการด ารงชีวิต โดยพิจารณารูปแบบความเช่ือท่ีมา
จากพฒันาการของวยั และชดุความเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะทางสงัคมและสภาพแวดล้อม อนมุาน
ได้ว่ากลุ่มศักยภาพมีต้นทางของพัฒนาการมาจาก "กลุ่มยังยากจนอยู่" นั่นเอง กล่าวคือแทนท่ีจะเกิด
ความรู้สกึท้อถอยในการด ารงชีวิต กลบัหนัมาตอ่สู้  แสวงหา "ความส าเร็จ" กล้าลกุขึน้มา "หาประสบการณ์
ใหม่ๆ " (ซึง่หมายรวมถึงการเดนิทางทอ่งเท่ียวด้วย)  
   การมุง่เน้นให้ความส าคญักบั การแสวงหาประสบการณ์ทางโลกกายภาพมากขึน้ของคนกลุม่นี ้            
ก็เพ่ือต้องการความส าเร็จมัง่มีทางด้านวตัถใุห้
ทดัเทียม หรือก้าวล า้สมาชิกในสงัคมรอบข้าง 
ด้วยความมุง่มัน่ และมีแนวโน้มใช้การเดินทาง
ทอ่งเท่ียวเป็น "เคร่ืองมือ" อย่างหนึง่ในการ
แสวงหาความส าเร็จให้กบัชีวิต  
 นอกจากนัน้กลุม่นีก็้ทราบดีถึงประโยชน์
ของการเดนิทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะประโยชน์
ในประเดน็การชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ สร้าง
ความอบอุน่ระหวา่งเพ่ือนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวให้ดีขึน้ จงึมีแนวโน้มเลือกการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวมากกวา่การท ากิจกรรมอ่ืนๆ หากมี
ความพร้อม แตท่ี่ยงัไมไ่ด้เลือกเดนิทางทอ่งเท่ียว
อยา่งจริงจงั สม ่าเสมอ เพราะยงัมีข้อจ ากดัตา่งๆ 
โดยเฉพาะข้อจ ากดัด้านการเงิน และเวลา  
 พบกลุม่นีก้ระจายเกือบทัว่ทกุภมูิภาค 
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลา่ง ภาคกลาง ่ัง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และจงัหวดัในภาคอีสาน           
ท่ีอยู่ตามแนวถนนมิตรภาพ  
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1.4 กลุ่มนักท่องเที่ยว 

 ส าหรับกลุม่สดุท้าย ได้แก่ "กลุม่นกัทอ่งเท่ียว" นัน้ เป็นกลุ่มท่ีมีความเข้าใจ และเกิดมมุมอง 
ด้านบวกตอ่การเดนิทางท่องเท่ียวอยูแ่ล้วอยา่งครบถ้วน 
โดยเฉพาะตอ่ประเดน็โอกาสการเปิดโลกทศัน์ใหม ่และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้
กว้างไกล 
 โดยในรายละเอียดของวิธีคดิและพฤตกิรรม          
ซึง่แสดงออกมาตามลกัษณะจิตวิทยาสงัคม และวิถีการ
ด ารงชีวิตของกลุม่ "นกัท่องเท่ียว" นัน้ มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเพื่อตอบสนองความ "ส าเร็จ" ในชีวิตของตน 
รวมถึงความเช่ือท่ีจะไมป่ลอ่ยให้ชีวิตเปล่ียนแปลงไป
ตาม "ยถากรรม"  โดยมีสว่นหนึง่เน้นการไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ และมกัเลือก "ความปลอดภยั" เป็นสว่นหนึง่
ขององค์ประกอบหลกัในการด ารงชีวิต ขณะท่ีอีกสว่น
หนึง่หนัไปให้ความส าคญักบัการค้นหา "แนวทางใหม่ๆ " 
เพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง ทัง้เพ่ือพฒันาตนหรือ
พฒันาสงัคมให้ดีขึน้ 
 จงึเห็นได้วา่แรงผลกัดนัท่ีใช้ในการด ารงตนของ
กลุม่ "นกัทอ่งเท่ียว" แสดงให้เห็นถึงแก่นอารมณ์แหง่ 
"ความเช่ือมัน่ในความส าเร็จแหง่ตน" ดงันัน้พฤตกิรรมใน
ชีวิตประจ าวนั จงึมีองค์ประกอบท่ีแสดงถึง "สญัลกัษณ์
แหง่ความส าเร็จ" ซึง่หากหมายรวมถึงการเดนิทางทอ่งเท่ียวด้วยแล้ว การเลือกเดนิทางทอ่งเท่ียวอยา่ง
สม ่าเสมอ หรือเม่ือมีโอกาสเหมาะสม (โดยเฉพาะเม่ือหมู่มวลสมาชิกมีเวลาวา่งพร้อมกนัอย่างครบถ้วน
พร้อมหน้าพร้อมตา) นบัได้ว่าเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของ "ความสขุและความส าเร็จของชีวิต" นัน่เอง 
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1.5 สรุป “ชุดควำมเช่ือที่เป็นบวก” กับแต่ละกลุ่ม  

กลุ่ม ทำงวตัถุ สัมผัสได้ (Functional) พืน้ฐำนจ ตว ทยำ แรงกระตุ้นทำงอำรมณ์ 
(Emotional) 

ไมเ่ช่ือวา่ดี  -อยากไหว้พระ ท าบญุ 
-อยากเพ่ิมความสมัพนัธ์ครอบครัว  

- ชีวิตคือความสขุจากภายใน 
- ชีวิตคือทางสายกลางสมถะไมเ่สี่ยง  

ยงัยากจนอยู ่ -อยากไหว้พระ ท าบญุ 
-อยากอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตา สนกุสนาน  

- ยงัอยากได้อยากมี 
- ชีวิตท้อถอยออ่นล้า (ต้องสร้างก าลงัใจ)  

ศกัยภาพ  -อยากสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี 
-อยากเห็นโฆษณา สวยๆ บรรยากาศสนกุสนาน 
- อยากเรียนรู้ สร้างโอกาสใหมก่บัชีวิต 

   -       ต้องการและโหยหาความส าเร็จ 
- ยงัอยากได้อยากมี 
- ชีวิตคือความท้าทาย 

นกัทอ่งเที่ยว  -อยากเห็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่คนวา่สวย/วา่ดี คุ้มคา่ 
-อยากสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี 
-รู้วา่ทอ่งเที่ยวส าคญั และทดแทนไมไ่ด้ 
-อยากพกัผ่อน อยากสนกุพร้อมหน้า 
- ได้รู้จกั/เรียนรู้เร่ืองราวใหม่ๆ   
- ได้ท าบญุ ได้ชว่ยเหลือสงัคม/ได้จิตอาสา 
- ได้ช้อปปิง้/ซือ้ของ าก  ได้กินชิมอาหาร

อร่อย 

จ าแนกยอ่ยเป็น 2 แนวทาง   
แนวทำงที่ 1 (Knowledge & Principle)  
- ชีวิตคือความสขุจากภายใน 
- ชีวิตคือการเรียนรู้ 

แนวทำงที่ 2 (Peers Achievement)  
- ชีวิตคือความส าเร็จ 
- ชีวิตคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
- ชีวิตคือความท้าทาย 

1.6 สรุปปัจจัยทำงกำยภำพ ส ำหรับกระตุ้นกำรเด นทำงในแต่ละกลุ่ม  

นักท่องเที่ยว - ท ำให้ครอบครัวมีเวลำว่ำงร่วมกันมำกขึน้ 
- กระตุ้นควำมสนใจด้วยสื่อที่เหมำะสม อย่ำงสม ่ำเสมอ 
- สร้ำงบรรยำกำศควำมสนุกสนำน กำรพักผ่อน 
- จัดเทศกำล จดัช่วงวนัหยุดยำวหรือวันหยุดต่อเน่ืองช่วงเทศกำล 
- ปรับปรุงสถำนที่ให้สะอำด สะดวก เป็นธรรมชำต  
- สร้ำงให้เก ดกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ 

ศักยภำพ - เพิ่มความพร้อมด้านการเงิน/เพิม่รายได้ 
- สร้างบรรยากาศความสนกุสนาน/การพกัผอ่น 
- จดัเทศกาล/จดัชว่งวนัหยดุยาวหรือวนัหยดุตอ่เนื่องช่วงเทศกาล 

ยงัยำกจนอยู่ - เพิ่มความพร้อมด้านการเงิน/เพิม่รายได้ 
- ให้อบต. /กลุม่แมบ้่าน/ชมุชน/บริษัทพาไป 

ไม่เชื่อว่ำด ี - สร้างบรรยากาศความสนกุสนาน/การพกัผอ่น 
- ให้คนในครอบครัวพาไป 
- เพิ่มความพร้อมด้านการเงิน/เพิม่รายได้ 
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1.7 สรุปปัจจัยทำงอำรมณ์ ส ำหรับกระตุ้นกำรเด นทำงในแต่ละกลุ่ม  

นักท่องเที่ยว - กระตุ้นให้ตระหนักว่ำ "กำรท่องเที่ยว" เป็นเคร่ืองมือที่ใช้แสดงถงึควำมส ำเร็จของ
ชีว ตได้  
- ท ำให้เก ดอำรมณ์ควำมภำคภมู ใจในกำรเด นทำง และท ำให้รู้สึกได้ถงึควำมแตกต่ำง  
(แห่งตน) เม่ือหนักลับไปชื่นชมดูผู้อื่นในสังคม 

ศักยภำพ - สร้างอารมณ์ความท้าทายจากการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  ผสมผสานไปกบัความผอ่น
คลายสนกุสนาน อยา่งประหยดัคุ้มคา่   
- โอกาสสมัผสัความหมายของ "ผู้น า" อนัจะเป็นบทพิสจูน์เบือ้งต้นในการสร้างความเช่ือมัน่ 
เพื่อก้าวสูค่วามส าเร็จในอนาคต  

ยงัยำกจนอยู่ - ท าให้เช่ือวา่ "การทอ่งเทีย่ว" เป็นช่วงเวลาแหง่การปลอ่ยวาง เป็นการให้รางวลัแก่ชีวิตของ
ตนเองด้วยการพกัผอ่น ก่อนกลบัไปเร่ิมการตอ่สู้ชีวิต "ยกใหม"่ ให้ดีขึน้กวา่เดิม 

- การทอ่งเที่ยวชว่ยสร้างความรู้สกึเทา่เทียม และสามารถใช้เป็นสะพานน าไปสูค่วามก้าวหน้า
ของชีวิต 

ไม่เชื่อว่ำด ี - กระตุ้นการแสวงหาประสบการณ์ใหม ่"ตามความเช่ือ" อยา่งเรียบง่าย สงบสขุ และคุ้มคา่  
- สร้างอารมณ์การทอ่งเทีย่วอยา่งเรียบง่าย เข้าถึงความรู้สกึเช่ือมัน่ในโลกภายในมากขึน้ 
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บทที่ 2 กำรจัดกลุ่มพืน้ที่ตำมศักยภำพในกำรส่งเสร มกำรเด นทำงท่องเที่ยว 

 เป็นการจดักลุม่พืน้ท่ีตามศกัยภาพการเดนิทางทอ่งเท่ียว โดยใช้สดัสว่นกลุม่เป้าหมายท่ีเป็น 
"นกัท่องเท่ียว" และ "กลุม่ศกัยภาพ" เป็นเกณฑ์ พบว่าสามารถจดักลุม่จงัหวดัท่ีมีคณุลกัษณะด้านศกัยภาพ
การเดนิทางทอ่งเท่ียวของประชากรเป้าหมายออกได้เป็น 11 คลสัเตอร์ (Cluster Area)  
 

 โดยสามารถแสดงรายละเอียดพืน้ท่ี และสดัสว่นของกลุม่เป้าหมายรายคลสัเตอร์ได้ดงันี ้  
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กลุม่จงัหวดั (Cluster) จงัหวดัในพืน้ท่ี จ านวนประชากรรวม โอกาสในการ
เดินทางทอ่งเที่ยว 

(ร้อยละ) 
1. คลสัเตอร์กรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล 

กรุงเทพฯ นนทบรีุ สมทุรปราการ 
ปทมุธานี 

7,090,307 
สูง 

(70.8) 

2. คลสัเตอร์ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน 
ล าพนู ล าปาง แพร่ อตุรดติถ์ ตาก สโุขทยั  

5,673,845 
ปำนกลำง 
(61.9) 

3. คลสัเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง พิษณโุลก ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ 
อทุยัธานี 

2,785,474 
สูง 

(81.4) 

4. คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ัง
ตะวนัตกและตอนใต้ 

ราชบรีุ กาญจนบรีุ สมทุรสงคราม 
สมทุรสาคร เพชรบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ์  

2,570,317 
สูง 

(75.6) 

5. คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังซ้าย 
กทม. 

นครปฐม สพุรรณบรีุ อ่างทอง ชยันาท สิงห์บรีุ 
2,025,468 

ปำนกลำง 
(61.3) 

6.คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังขวา 
กทม.และภาคตะวนัออก 

นครนายก ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา 
พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ 
ชลบรีุ ระยอง 

4,213,147 
สูง 

(80.0) 

7. คลสัเตอร์ภาคตะวนัออกตดิ
แนวชายแดน 

สระแก้ว จนัทบรีุ ตราด 
981,774 

ต ่ำ 
(58.9) 

8. คลสัเตอร์แนวถนน
มิตรภาพ*** 

นครราชสีมา ขอนแก่น อดุรธานี 
หนองคาย บรีุรัมย์  

6,472,138 
สูง 

(79.2) 

9. คลสัเตอร์ภาคอีสาน*** บงึกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มกุดาหาร 
อ านาจเจริญ  สริุนทร์ ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี* 

8,485,264 
ต ่ำ 

(58.5) 

10. คลสัเตอร์กลุ่มเทือกเขา
เพชรบรูณ์ 

เพชรบรูณ์ เลย หนองบวัล าภ ูชยัภูมิ 
2,537,616 

ปำนกลำง 
(64.8) 

11. คลสัเตอร์ภาคใต้ 
(**) 

ชมุพร ระนอง พงังาสรุาษฏร์ธานี กระบี่ 
นครศรีธรรมราช สตลู ภเูก็ต พทัลงุ ตรัง  สงขลา 

5,302,116 
สูง 

(82.5) 
* เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสงูแตต้่องจดัอยู่ในกลุม่นี ้เน่ืองจากต าแหน่งที่ตัง้ 
** ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ไม่ได้ท าการส ารวจ ***  
*** เปล่ียนช่ือคลสัเตอร์ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

 จากตารางด้านบน เห็นได้ว่าคลสัเตอร์ท่ีมีโอกาสกระตุ้นให้คนในพืน้ท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวได้สงู 
(เหมาะส าหรับการท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารการตลาดอย่างเข้มข้น) ได้แก่ คลสัเตอร์ 
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล คลสัเตอร์ภาคเหนือตอนลา่ง คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังตะวนัตกและตอนใต้              
คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังขวา กทม. และภาคตะวนัออก คลสัเตอร์แนวถนนมิตรภาพ คลสัเตอร์ภาคใต้            
ขณะท่ีคลสัเตอร์ภาคเหนือตอนบน คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังซ้ายกทม. คลสัเตอร์กลุม่เทือกเขาเพชรบรูณ์              
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มีโอกาสปานกลาง สว่นคลสัเตอร์ภาคอีสาน และคลสัเตอร์ภาคตะวนัออกตดิแนวชายแดน มีโอกาสกระตุ้น
ให้ประชากรเดนิทางทอ่งเท่ียวได้น้อยกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆ 
 กลา่วสรุปในสว่นนีไ้ด้วา่ศกัยภาพในการสง่ออกนกัทอ่งเท่ียว มีแนวโน้มกระจกุตวัเป็นกลุม่จงัหวดั 
(คลสัเตอร์) โดยเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ จงัหวดัท่ีมีโอกาสสง่ออกนกัทอ่งเท่ียวสงูสว่นใหญ่เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใน
ภาคใต้ หรือไมก็่เป็นจงัหวดัท่ีมีการเดินทางสะดวกในคลสัเตอร์บริเวณภาคกลาง (รวมถึงกรุงเทพฯ) ภาค
ตะวนัออก (เชน่ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ) หรือจงัหวดัใหญ่ในภาคอีสานตามแนวถนนมิตรภาพ (เชน่ 
ขอนแก่น อดุรธานี) สว่นจงัหวดัท่ีมีโอกาสสง่ออกนกัท่องเท่ียวน้อยสว่นใหญ่ มกัเป็นจงัหวดัในโซนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือจงัหวดัท่ีอยูไ่กลตดิแนวชายแดน โดยเฉพาะด้านเหนือสดุ (เชน่ เชียงใหม ่
แมฮ่อ่งสอน) หรือด้านตะวนัออก (เชน่ สระแก้ว หนองบวัล าภู) โดยมีรายละเอียดตามแผนภมูิภาพด้านลา่ง 
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(ร้อยละ) 

แผนภมูิภาพที่ 2 แสดงสดัสว่นศกัยภาพในการสง่ออกนกัท่องเท่ียวของสดัสว่นกลุม่นกัท่องเท่ียวและกลุม่ศกัยภาพ  
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บทที่ 3 พืน้ที่เป้ำหมำยที่น่ำสนใจในกำรดงึดูดนักท่องเที่ยวให้เด นทำงมำยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละคลัสเตอร์ 

 จากผลการส ารวจสามารถสรุปพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสงูในการท า "แผนการตลาดหรือกิจกรรมท่ี
สอดคล้อง" เพ่ือกระตุ้นหรือดงึดดูให้กลุม่เป้าหมายตดัสินใจเดนิทางมาท่องเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี
ของตน โดยพิจารณาจากสดัสว่นกลุม่เป้าหมายท่ีมีประสบการณ์เคยเดนิทางมาท่องเท่ียวในคลสัเตอร์นัน้ๆ 
น ามาค านวณหา "จ านวนนกัทอ่งเท่ียวกลุม่เป้าหมาย" และคดัเลือกเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียว            
สงูอนัดบัต้นๆ ลงในแผนผงัของแตล่ะคลสัเตอร์ดงันี ้

3.1 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์กทม. ปร มณฑล 

 

 จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการ
ท ากิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการ
เดนิทางมายงัคลสัเตอร์กทม. ปริมณฑล 
ได้แก่ จงัหวดัในพืน้ท่ีภาคอีสาน                    
(ในแนวคลสัเตอร์แนวถนนมิตรภาพ) 
โดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่น อดุรธานี และ
อบุลราชธานี รวมถึงจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคใต้ 
(คลสัเตอร์ภาคใต้) อาทิ นครศรีธรรมราช 
ชมุพร เป็นต้น 
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3.2 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคเหนือ
ตอนบน 

 

 จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายใน
การท ากิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือ
การเดนิทางมายงัคลสัเตอร์ภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จงัหวดัในพืน้ท่ี
ภาคเหนือด้วยกนัเอง โดยเฉพาะ
จงัหวดัก าแพงเพชร อทุยัธานี แพร่ หรือ
ล าปาง (เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ คนเชียงใหม่
เดนิทางท่องเท่ียวข้ามจงัหวดัน้อยกว่า
จงัหวดัอ่ืนๆ) รวมถึงพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีอยู่
ในพืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล และพืน้ท่ีภาค
อีสานตอนบน โดยเฉพาะจงัหวดั
ขอนแก่น 
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3.3 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคเหนือ
ตอนล่ำง 
 จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมาย
ในการท ากิจกรรมหรือแผนการตลาด
เพ่ือการเดินทางมายงัคลสัเตอร์
ภาคเหนือตอนลา่ง ได้แก่ จงัหวดัใน
พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ
จงัหวดัล าปาง แพร่ และสโุขทยั และ
จงัหวดัในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนลา่ง
ด้วยกนัเอง ได้แก่ ก าแพงเพชร พิจิตร 
อทุยัธานี และ เพชรบรูณ์  รวมถึงใน
พืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล และพืน้ท่ีภาค
อีสาน โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา 
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3.4 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคกลำงฝ่ัง
ตะวันตกและตอนใต้ 

จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการ
ท ากิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการ
เดนิทางมายงัคลสัเตอร์ภาคกลาง ่ัง
ตะวนัตกและตอนใต้ ได้แก่ จงัหวดัท่ีอยูใ่น
พืน้ท่ีภาคกลาง ่ังตะวนัตกและตอนใต้
ด้วยกนัเอง โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ 
ราชบรีุ และเพชรบรีุ รวมถึงกลุม่เป้าหมายท่ี
อยูใ่นพืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล และนอกจากนี ้
ก็ยงัมีจงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีภาคอีสาน 
โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา และสริุนทร์ 
ท่ีนิยมเดนิทางมาพืน้ท่ีนี ้
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3.5 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคกลำงฝ่ังซ้ำย 
กทม. 
            จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทางมายงั 
คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังซ้าย กทม. มีการกระจายตวั
ไปเกือบทัว่ทกุภมูิภาค ได้แก่ จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
ภาคอีสาน โดยเฉพาะ จงัหวดัมหาสารคาม สริุนทร์ 
และอบุลราชธานี จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
กทม. ปริมณฑล จงัหวดัท่ีอยู่ในพืน้ท่ีภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจงัหวดัพะเยาและอทุยัธานี ภาคกลาง ่ัง
ตะวนัตกและตอนใต้ ได้แก่ จงัหวดักาญจนบรีุและ
สมทุรสาคร และจงัหวดัท่ีอยู่ในพืน้ท่ีภาคใต้ 
โดยเฉพาะจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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3.6 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคกลำงฝ่ังขวำ 
กทม. และภำคตะวันออก 

 

จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท ากิจกรรม
หรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทางมายงัคลสัเตอร์ภาค
กลาง ่ังขวา กทม.และภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัท่ี
อยูใ่นพืน้ท่ีภาคกลาง ่ังขวา กทม.และภาคตะวนัออก
ด้วยกนัเอง โดยเฉพาะจงัหวดัชลบรีุ และลพบรีุ และ
จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีภาคเหนือและพืน้ท่ีภาคอีสาน ได้แก่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา บรีุรัมย์ อบุลราชธานี รวมไปถึง
จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล เป็นต้น 
 

 
  



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส ารวจมมุมองของชาวไทยต่อการทอ่งเท่ียว เพื่อจดัการแบง่กลุม่ฐานลกูค้า 

                                                                 22                                                       

3.7 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคตะวันออก 
ต ดแนวชำยแดน 

จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการ               
ท ากิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทาง
มายงัคลสัเตอร์ภาคตะวนัออกติดแนวชายแดน 

สว่นใหญ่เป็นจงัหวดัท่ีอยูร่อบนอกภมูิภาค ได้แก่ 
จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีภาคอีสาน เชน่ บรีุรัมย์ 
สริุนทร์ นครราชสีมา รวมไปถึงจงัหวดัท่ีอยูใ่น
พืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล  และจงัหวดัใกล้เคียงท่ีอยู่
ในคลสัเตอร์อ่ืน ๆ ได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ ระยอง 
สระบรีุ เป็นต้น 
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3.8 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์แนวถนน
ม ตรภำพ  

 

 
 

 

           จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท ากิจกรรม
หรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทางมายงัคลสัเตอร์แนว
ถนนมิตรภาพ  ได้แก่ จงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีแนวถนน
มิตรภาพด้วยกนัเอง เช่น ขอนแก่น นครราชสีมา รวมถึง
พืน้ท่ีภาคอีสานรอบนอกได้แก่ สริุนทร์ อบุลราชธานี 
ชยัภมูิ รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวจากภาคกลางโดยเฉพาะ
จากจงัหวดัสระบรีุ   
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3.9 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคอีสำน 

            จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทางมายงั 
คลสัเตอร์ภาคอีสาน ได้แก่ พืน้ท่ีจงัหวดัในภาค
อีสานด้วยกนัเอง โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจาก
จงัหวดัขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร 
รวมไปถึง นกัท่องเท่ียวจากพืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล   
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3.10 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์กลุ่มเทอืกเขำ
เพชรบูรณ์ 

 

          จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทาง
มายงัคลสัเตอร์กลุม่เทือกเขาเพชรบรูณ์ด้วย
กนัเอง รวมถึงจงัหวดัอ่ืนในพืน้ท่ีภาคอีสาน 
เชน่ ขอนแก่น บรีุรัมย์ สริุนทร์ ภาคเหนือ เชน่ 
พิจิตร เพชรบรูณ์ อทุยัธานี และนกัทอ่งเท่ียว
จากพืน้ท่ีกทม. ปริมณฑล   
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3.11 จังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ภำคใต้ 

         จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมหรือแผนการตลาดเพ่ือการเดนิทางมา           
ยงัคลสัเตอร์ภาคใต้ ได้แก่ พืน้ท่ีทางภาคใต้ด้วย
กนัเอง โดยเฉพาะจากจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ภเูก็ต กระบี่ และสงขลา เป็นต้น รวมไป
นกัทอ่งเท่ียวจากจงัหวดัจากกทม. ปริมณฑล               
ท่ีนิยมเดนิทางมายงัแหลง่ท่องเท่ียวในคลสัเตอร์
ภาคใต้ในจ านวนมาก  
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3.12 สรุปจังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ต่ำง ๆ ได้ดังนี ้

 
 
  

จังหวัด
คลัสเตอร์กทม.

 ปริมณฑล

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนบน

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ัง

ตะวันตกและ

ตอนใต้

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังซ้าย 

กทม.

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังขวา 

กทม.และภาค

ตะวันออก

คลัสเตอร์ภาค

ตะวันออกติด

แนวชายแดน

คลัสเตอร์แนว

ถนนมิตรภาพ

คลัสเตอร์ภาค

อีสาน

คลัสเตอร์กลุ่ม

เทอืกเขา

เพชรบรูณ์

คลัสเตอร์ภาคใต้

ขอนแก่น 144,480               170,749               13,135                  85,375                  6,568                    203,586               26,270                  302,095               190,451               249,557               39,404                  

นครศรีธรรมราช 105,077               65,673                  6,568                    52,539                  -                        26,270                  26,270                  13,135                  52,539                  19,702                  334,931               

อบุลราชธานี 72,240                  59,106                  13,135                  72,240                  13,135                  308,662               26,270                  72,240                  144,480               26,270                  32,837                  

กระบี่ 59,106                  131,346               13,135                  19,702                  13,135                  39,404                  19,702                  39,404                  13,135                  32,837                  321,797               

เพชรบรูณ์ 52,539                  45,971                  59,106                  52,539                  -                        111,644               6,568                    26,270                  13,135                  72,240                  26,270                  

หนองบวัล าภู 52,539                  32,837                  6,568                    32,837                  6,568                    72,240                  19,702                  32,837                  19,702                  39,404                  -                        

ระนอง 52,539                  118,211               -                        39,404                  13,135                  32,837                  13,135                  13,135                  52,539                  26,270                  236,422               

ชมุพร 52,539                  131,346               -                        85,375                  6,568                    26,270                  19,702                  39,404                  6,568                    13,135                  249,557               

อดุรธานี 52,539                  118,211               -                        39,404                  13,135                  32,837                  13,135                  13,135                  52,539                  26,270                  236,422               

นครพนม 45,971                  19,702                  -                        39,404                  -                        39,404                  6,568                    39,404                  72,240                  19,702                  32,837                  

กรุงเทพฯ 6,568                    394,037               65,673                  479,411               85,375                  801,207               65,673                  242,989               164,182               124,779               288,960               

ปทมุธานี 19,702                  315,229               85,375                  249,557               26,270                  367,768               32,837                  118,211               105,077               164,182               157,615               

แพร่ 19,702                  295,528               26,270                  39,404                  -                        45,971                  6,568                    6,568                    13,135                  32,837                  26,270                  

ก าแพงเพชร 26,270                  275,826               39,404                  45,971                  6,568                    59,106                  26,270                  45,971                  6,568                    45,971                  13,135                  

อทุยัธานี 19,702                  269,259               111,644               177,317               32,837                  203,586               6,568                    65,673                  6,568                    78,808                  13,135                  
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3.12 สรุปจังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ต่ำง ๆ ได้ดังนี ้(ต่อ) 

  

จังหวัด
คลัสเตอร์กทม.

 ปริมณฑล

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนบน

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ัง

ตะวันตกและ

ตอนใต้

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังซ้าย 

กทม.

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังขวา 

กทม.และภาค

ตะวันออก

คลัสเตอร์ภาค

ตะวันออกติด

แนวชายแดน

คลัสเตอร์แนว

ถนนมิตรภาพ

คลัสเตอร์ภาค

อีสาน

คลัสเตอร์กลุ่ม

เทอืกเขา

เพชรบรูณ์

คลัสเตอร์ภาคใต้

ล าปาง 32,837                  249,557               45,971                  39,404                  -                        59,106                  -                        19,702                  19,702                  19,702                  39,404                  

พะเยา 26,270                  229,855               13,135                  13,135                  19,702                  52,539                  19,702                  13,135                  6,568                    39,404                  32,837                  

ล าพนู 39,404                  210,153               6,568                    -                        13,135                  39,404                  6,568                    19,702                  6,568                    -                        19,702                  

สโุขทยั 32,837                  170,749               32,837                  19,702                  13,135                  32,837                  -                        6,568                    -                        45,971                  19,702                  

พิจิตร 39,404                  85,375                  72,240                  59,106                  13,135                  105,077               19,702                  6,568                    6,568                    98,510                  19,702                  

นครราชสีมา 19,702                  137,913               26,270                  170,749               6,568                    387,469               91,942                  78,808                  59,106                  39,404                  59,106                  

ราชบรีุ 26,270                  65,673                  6,568                    170,749               -                        72,240                  6,568                    45,971                  -                        6,568                    52,539                  

สมทุรสาคร 6,568                    59,106                  13,135                  151,048               13,135                  13,135                  39,404                  26,270                  13,135                  32,837                  13,135                  

เพชรบรีุ 19,702                  85,375                  6,568                    111,644               6,568                    45,971                  13,135                  45,971                  26,270                  19,702                  39,404                  

สริุนทร์ 13,135                  72,240                  -                        111,644               13,135                  151,048               32,837                  78,808                  59,106                  78,808                  13,135                  

นนทบรีุ 6,568                    45,971                  -                        111,644               6,568                    85,375                  19,702                  59,106                  6,568                    52,539                  124,779               

กาญจนบรีุ 19,702                  91,942                  -                        105,077               13,135                  78,808                  6,568                    32,837                  13,135                  26,270                  65,673                  

ประจวบคีรีขนัธ์ -                        32,837                  -                        13,135                  19,702                  26,270                  -                        6,568                    -                        -                        13,135                  

มหาสารคาม 19,702                  39,404                  -                        78,808                  13,135                  131,346               13,135                  118,211               78,808                  45,971                  -                        
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3.12 สรุปจังหวัดที่มีศักยภำพสูงในกำรส่งออกนักท่องเที่ยวมำยังคลัสเตอร์ต่ำง ๆ ได้ดังนี ้(ต่อ) 

 
ตารางที่ 1  แสดงสรุปจงัหวดัที่มีศกัยภาพสงูในการสง่ออกนกัท่องเท่ียวมายงัคลสัเตอร์ต่าง ๆ 

 
หมายเหต:ุ * แสดงผลรวมทัง้สิน้ของ 42 จงัหวดั

จังหวัด
คลัสเตอร์กทม.

 ปริมณฑล

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนบน

คลัสเตอร์

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ัง

ตะวันตกและ

ตอนใต้

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังซ้าย 

กทม.

คลัสเตอร์ภาค

กลางฝ่ังขวา 

กทม.และภาค

ตะวันออก

คลัสเตอร์ภาค

ตะวันออกติด

แนวชายแดน

คลัสเตอร์แนว

ถนนมิตรภาพ

คลัสเตอร์ภาค

อีสาน

คลัสเตอร์กลุ่ม

เทอืกเขา

เพชรบรูณ์

คลัสเตอร์ภาคใต้

บรีุรัมย์ 32,837                  78,808                  6,568                    72,240                  6,568                    229,855               78,808                  59,106                  32,837                  65,673                  39,404                  

ลพบรีุ 19,702                  59,106                  19,702                  45,971                  6,568                    151,048               6,568                    32,837                  13,135                  52,539                  52,539                  

ชลบรีุ 39,404                  164,182               -                        52,539                  6,568                    137,913               45,971                  65,673                  13,135                  59,106                  32,837                  

ระยอง 6,568                    111,644               -                        32,837                  13,135                  91,942                  59,106                  65,673                  39,404                  39,404                  59,106                  

สระบรีุ 6,568                    118,211               26,270                  65,673                  6,568                    124,779               32,837                  72,240                  13,135                  32,837                  6,568                    

สตลู 19,702                  72,240                  -                        6,568                    -                        -                        32,837                  26,270                  6,568                    32,837                  137,913               

ชยัภมิู 13,135                  45,971                  26,270                  52,539                  6,568                    105,077               19,702                  85,375                  32,837                  19,702                  19,702                  

อ านาจเจริญ 6,568                    59,106                  -                        32,837                  -                        98,510                  13,135                  26,270                  98,510                  6,568                    32,837                  

ยโสธร 13,135                  26,270                  6,568                    65,673                  -                        52,539                  19,702                  26,270                  85,375                  19,702                  19,702                  

ตรัง 13,135                  91,942                  6,568                    32,837                  -                        85,375                  13,135                  19,702                  6,568                    26,270                  249,557               

ภเูก็ต 45,971                  52,539                  -                        6,568                    -                        13,135                  -                        -                        6,568                    26,270                  242,989               

สงขลา 13,135                  52,539                  -                        19,702                  -                        19,702                  6,568                    19,702                  6,568                    19,702                  210,153               

สรุาษฏร์ธานี 13,135                  13,135                  -                        45,971                  -                        13,135                  6,568                    -                        6,568                    6,568                    177,317               

รวมทัง้สิน้ 1,326,609         4,964,874         755,251           3,198,279         420,322           4,774,427         919,438           2,127,814         1,569,600         1,884,828         3,802,469         * 
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บทที่ 4 กำรแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตำมลักษณะว ถีชีว ต และตำมควำมสนใจพ เศษ 
(กลุ่มก จกรรมท่องเที่ยว) 

4.1 กลุ่มนักท่องเที่ยวตำมลักษณะว ถีชีว ต 

 การศกึษาในโครงการท่ีผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์อยา่งละเอียดภายใต้การศกึษาครัง้นี ้ยืนยนัได้
อยา่งมัน่ใจวา่ สามารถแบง่กลุม่ "คนท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวอยูแ่ล้ว" โดยเฉพาะในกลุม่ "นกัทอ่งเท่ียว" ซึง่มี
สดัสว่นเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 47.72 และกลุม่ศกัยภาพซึง่มีสดัสว่นเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 22.66 (รวมทัง้กลุม่
เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 70.37 ของประชากรทัง้หมด) ตามลกัษณะวิถีชีวิต ทศันคต ิและพฤตกิรรมในการ
ทอ่งเท่ียว การเสพส่ือและการด ารงชีวิตได้เป็น  6 กลุม่  

  
แผนภมูิภาพที่ 6.1 สดัสว่นการจ าแนกกลุม่เป้าหมายที่เป็นนกัท่องเที่ยวและกลุม่ศกัยภาพ 

ฐาน: หน่วยตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 9,016 ราย ฐาน: กลุม่ที่มีโอกาสทางการตลาดสงู (กลุม่ศกัยภาพและนกัท่องเท่ียว) จ านวน 6,345 ราย 

  
- กลุม่ท่ี 1 Family Value “ครอบครัวส าคญั” เป็นกลุม่ท่ีมีขนาดสดัสว่นสงูท่ีสดุในกลุม่
ประชากรเป้าหมายถึงร้อยละ 51.87  
- กลุม่ท่ี 2 Safety Techie “สะอาดปลอดภยัและทนัสมยั” มีสดัสว่นร้อยละ 5.25 
- กลุม่ท่ี 3 In-Trend “เรียนรู้คูก่ระแส” มีสดัสว่นร้อยละ 12.16  
- กลุม่ท่ี 4 Explorer “บกุเบกิค้นหา” มีสดัสว่นร้อยละ 3.89  
- กลุม่ท่ี 5 Conservative “อนรัุกษ์นิยม” มีสดัสว่นร้อยละ 4.33  
- กลุม่ท่ี 6 Festive “เริงร่ืนเทศกาล” มีสดัสว่นร้อยละ 22.51 
 

ไมเ่ช่ือวา่ดี 
14.29 

ยงัยากจนอยู่ 
15.34 

ศกัยภาพ 
22.66 

นกัท่องเท่ียว 
47.72 

(ร้อยละ) ครอบครัว
ส าคญั 
51.87 

สะอาด 
ปลอดภยัและ
ทนัสมยั 
5.25 

เรียนรู้คู่กระแส 
12.16 

บกุเบิกค้นหา 
3.89 อนรัุกษ์นิยม 

4.33 

เริงร่ืนเทศกาล 
22.51 

ร้อยละ 

70.37 
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ครอบครัวส าคญั 
(ร้อยละ 51.87) 

 แรงจงูใจส าคญัในการตดัสินใจเดนิทางของกลุม่ครอบครัวส าคญัคือ            
การพกัผอ่นร่วมกนัในหมูม่วลสมาชิก บรรยากาศระหวา่งการเดนิทาง ชว่ยท าให้
ครอบครัวหรือสมาชิกในกลุม่ผกูพนักนัยิ่งขึน้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการแบง่ปัน ท าบญุไหว้พระ ระหว่างการเดนิทางเป็น
กิจกรรมหลกัส่วนหนึง่ของการเดนิทางเกือบทกุครัง้ รวมถึงการร่วมงานเทศกาลท่ีมี
บรรยากาศท่ีสนกุสนาน ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีคนกลุม่นีใ้ห้ความสนใจและยอมรับ 
 สว่นใหญ่ของกลุม่นีมี้อายตุัง้แตว่ยัรุ่นจนถึงเกษียณอาย ุระดบัการศกึษาก็
ครอบคลมุกว้างขวางตัง้แตช่ัน้ประถมจนถึงระดบัสงูกว่าปริญญาตรี แตส่่วนใหญ่มี            
เศรษฐฐานะระดบัปานกลางถึงดี บ้างก็เป็นพ่อแมปู่่ ย่าตายาย บ้างก็เป็นลกูหลานท่ี
ร่วมกนัเดินทางทอ่งเท่ียวพกัผอ่นร่วมกนั 

 
สะอาดปลอดภยั
และทนัสมยั 
(ร้อยละ 5.25) 

 เน้นการเดนิทางท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นกายและใจเป็นหลกั จงึต้องการความ
สะดวกสบายจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวและสถานท่ีพกัเป็นปัจจยัต้นๆ ทัง้ความ
สะดวกสบายด้านการเดินทาง หรือความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการตดิตอ่ส่ือสาร ดงันัน้กลุม่นีจ้งึมีแนวโน้มคดัเลือกเป้าหมายการเดินทาง              
ท่ีได้รับการพฒันาหรือพิสจูน์แล้ววา่สะดวกสะอาดและปลอดภยั ซึง่ข้อค้นพบดงักล่าว
สอดคล้องกบัชอ่งทางส่ือสารของกลุม่นี ้ท่ีนิยมสืบค้นหรือตดิตามข้อมลูทอ่งเท่ียวผา่น
ทัง้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ ททท. รวมถึงการพิสจูน์ยืนยนัข้อมลู เก่ียวกบัแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีมีการบอกตอ่ๆกนัมา วา่ดี/สวย/มีเสนห์่หรือคุ้มคา่ ผา่นสงัคมเครือขา่ยตา่งๆ 
คอ่นข้างมาก  
 สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายขุองวยัท างานตอนต้นถึงกลาง การศกึษาดี                
เศรษฐฐานะในระดบัปานกลางถึงดี สว่นใหญ่ท างานออฟฟิศ เป็นข้าราชการ ค้าขาย 
หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ 
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เรียนรู้คูก่ระแส 
(ร้อยละ 12.16) 

 มีความต้องการปัจจยัตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวคล้ายคลงึกบั 
กลุม่สะอาดปลอดภยั และทนัสมยัเป็นอยา่งมาก เห็นได้จากการคดัเลือกสถานท่ี
เดนิทาง/แหลง่ท่ีพกั ท่ีต้องเน้นความสะดวกสบายโดยเฉพาะความเพียบพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยี และการตดิตอ่ส่ือสารท่ีดีเชน่เดียวกนั ดงันัน้จงึนิยมเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
ท่ีมีการบอกตอ่ ๆ กนัมา วา่ดี/สวย/มีเสนห์่ หรือคุ้มคา่ โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเท่ียวหรือ
กิจกรรมท่ีคนฐานะดีนิยมกนั เชน่ ด าน า้ นัง่ร้านกาแฟเก๋ๆ ท่ีสามารถตอ่ Wi-fi เลน่
ไอโฟนได้ ซึง่ข้อมลูโดยสว่นใหญ่ผา่นการบอกเลา่ หรือรับรองหรือกลา่วถึงจากทัง้ใน
อินเตอร์เน็ต หรือโลกสงัคมเครือข่าย อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีกลุม่นีแ้ตกตา่งจากกลุม่
สะอาดปลอดภยัและทนัสมยั ได้แก่ ปัจจยัหลกัท่ีใช้เป็นแรงจงูใจในการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียว ได้แก่ "เร่ืองราว" อนัเป็นผลท่ีได้รับจากการเดนิทางครัง้นัน้นัน่เอง 
 กลุม่นีส้ว่นใหญ่มีอายตุัง้แตป่ระมาณ 18-34 ปี ชว่งวยันกัศกึษาหรือวยัท างาน
ตอนต้น ดงันัน้หากกล่าววา่กลุม่สะอาดปลอดภยัและทนัสมยัเป็นผู้ใหญ่วยัท างาน
ฐานะดี กลุม่เรียนรู้คูก่ระแสก็มีแนวโน้มเป็นนกัศกึษาหรือกลุม่คนวยัท างานตอนต้นท่ี
ฐานะทางบ้านอยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี (SES Class C+AB) เกือบทัง้หมดก าลงัเรียน
ปริญญาตรี หรือจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือสงูกว่าขึน้ไป 

 
บกุเบิกค้นหา 
(ร้อยละ 3.89) 

 กลุม่บกุเบิกค้นหาผลการศกึษาครัง้นียื้นยนัได้วา่กลุม่นีมี้แนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ท่ี
ต้องการค้นหาตวัเองผา่นการเดนิทางท่องเท่ียว  จงึชอบอยูเ่งียบๆ และเป็นกลุม่เดียวท่ี
นิยมเลือกเดนิทางคนเดียวหากมีโอกาส โดยชอบไปเท่ียวในแหลง่ท่ีคนยงัไมรู้่จกักนั
มากหรือยงัไมเ่ป็นท่ีนิยม แม้การเดนิทางจะยากล าบากอยูบ้่าง 
 สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายปุระมาณ 25-44 ปี เศรษฐฐานะระดบัปาน
กลางลงไป (SES Class C-DE) สว่นใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง หรือใช้แรงงาน  
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อนรัุกษ์นิยม 
(ร้อยละ 4.33) 

 กลุม่นีใ้ช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนและการแบง่ปัน ทัง้การ
แบง่ปันคืนให้กบัสงัคม และการแบง่ปันให้กบัเพ่ือนมนษุย์ จงึเป็นกลุม่หนึง่ท่ียินดีรู้จกั
เพ่ือนใหม่ๆ  ระหว่างการเดนิทาง มกันิยมเดนิทางไปเท่ียวกบักลุม่คนท่ีชอบท ากิจกรรม
เหมือนๆ กนั เชน่ กลุม่สมาธิ กลุ่มจิตอาสา ดงันัน้จงึชอบรับฟังและเลา่สืบสานเร่ืองราว  
เพ่ือแลกเปล่ียนสิ่งดีๆ ให้กบัสงัคม เสมือนใช้การเดินทางทอ่งเท่ียวในการเรียนรู้คณุคา่
ของการเกิดมาบนโลกนี ้สว่นใหญ่มีอายตุัง้แต ่35 ปีขึน้ไป จนถึงวยัเกษียณ                           
มีเศรษฐฐานะระดบัปานกลางถึงดี จบการศกึษาดี มีหน้าท่ีการงานท่ีดี  

 
เริงร่ืนเทศกาล 
(ร้อยละ 22.51) 

 แรงผลกัดนัส าคญัท่ีจะท าให้กลุม่นีเ้ดนิทางทอ่งเท่ียว ได้แก่ ความสนกุสนาน  
ทัง้ความสนกุสนานจากบรรยากาศครึกครืน้ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวหรืองานเทศกาล
ตา่งๆ และความสนกุสนานจากการสงัสรรค์ในหมูผ่องเพ่ือน ครอบครัวญาตมิิตร เป็น
กลุม่ท่ีไมรั่งเกียจความอกึทึกครึกโครมของงานตา่ง ๆ หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ระหวา่งการ
ทอ่งเท่ียว ไมจ่ าเป็นต้องเลือกท่ีพกัสะดวกสบาย หรูหรา และมีราคาแพง 
 กลุม่นีมี้ชว่งอายกุว้างมากตัง้วยัรุ่นจนถึงกลุ่มผู้สงูอาย ุเศรษฐฐานะอยู่ใน
ระดบัปานกลางลงไป มีอาชีพเป็นคนงานในโรงงานอตุสาหกรรม หรือท ามาค้าขาย 
เป็นสว่นใหญ่  
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4.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวตำมควำมสนใจพ เศษ  
 สิ่งท่ีนา่สนใจอีกประการหนึง่ ได้แก่ "กลุม่กิจกรรม" ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว (เป็นการตอบ
ค าถาม "ฉนัเลือกจะไปเทีย่วเพือ่ท ากิจกรรม กบักลุ่มคนทีช่อบอะไรเหมือนฉนั" ระบ.ุ... ) โดยหากพิจารณา (เฉพาะ) 
กลุม่กิจกรรมหลกั ๆ ท่ีนา่สนใจ 9 ประเภท อนัได้แก่  

 
 หนว่ยตวัอยา่งร้อยละ 16.2 เลือกไปเท่ียวเพ่ือท ากิจกรรมกบัเพ่ือน ๆ หรือกลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมี
ความสนใจพิเศษคล้ายคลงึกนั ตัง้แตก่ารจดักลุม่ไปทอ่งเท่ียวเพ่ือไปไหว้พระท าบญุ หรือกลุม่ถ่ายรูป กลุม่
อนรัุกษ์ กลุม่ล่องแพ เป็นต้น  
 นอกจากนัน้ ยงัพบสิ่งท่ีนา่สนใจวา่ กลุม่เป้าหมายสว่นหนึง่ท่ีนิยมท ากิจกรรมเชิงอนรัุกษ์โดยเฉพาะ
กลุม่วยัท างานอายปุระมาณ 30 ปี ท่ีอาศยัในเขตเมืองใหญ่ของภมูิภาคตา่ง ๆ (เชน่ ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี 
นครราชสีมา สมทุรสงคราม กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น) มีแนวโน้มช่ืนชอบการท ากิจกรรมท่ี
สอดคล้องกนัมากกวา่ 1 ประเภท โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ของกิจกรรมเชิงอนรัุกษ์กบัการถ่ายรูป หรือการ
อนรัุกษ์กบักิจกรรมจกัรยานเสือภเูขา รวมถึงการด าน า้ หรือเดนิป่า ดนูก กบัการอนรัุกษ์ เป็นต้น ซึง่สว่นนี ้
อาจชว่ยสนบัสนนุการจดัโครงการท่ีมีการผสมผสานระหว่าง “การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์” กบักิจกรรม
สอดคล้องอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มความนา่สนใจ และดงึดดูกลุม่เป้าหมายท่ีกว้างขวางขึน้ เป็นต้น 
 นอกจากนัน้ ยงัพบวา่ลกัษณะการท ากิจกรรม มีความสอดคล้องกบัลกัษณะของพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวใน
บริเวณคลสัเตอร์ใกล้ท่ีอาศยั อาทิ กิจกรรมทางทะเลก็ได้รับความนิยมสงูจากนกัทอ่งเท่ียวคลสัเตอร์ภาคใต้ 
หรือภาคกลาง ่ังตะวนัตก และตอนใต้ หรือกลุม่จกัรยานเสือภเูขาก็มกัอยูร่วมกนัในคลสัเตอร์ท่ีไมไ่กลจาก
วนอทุยานแหง่ชาตติา่งๆ เช่น คลสัเตอร์ภาคกลาง ่ังตะวนัตกและตอนใต้ ภาคกลาง ่ังซ้าย กทม.หรือ
บริเวณจงัหวดัแนวถนนมิตรภาพ เป็นต้น เว้นเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากคลสัเตอร์กทม. ปริมณฑล ซึง่นิยม        
ท ากิจกรรมหลากหลายประเภท และในสดัสว่นท่ีสงูกวา่นกัทอ่งเท่ียวจากคลสัเตอร์อ่ืน ๆ คอ่นข้างมาก                

2.0 

2.8 

8.3 

0.4 

0.9 

2.1 

1.2 

0.5 

1.2 

กลุม่ถ่ายรูป 

กลุม่อนรัุกษ์ 

กลุม่ไหว้พระท าบญุ 

กลุม่จกัรยานเสอืภเูขา 

กลุม่ด าน า้ 

กลุม่ลอ่งแพ 

กลุม่ลอ่งแก่ง 

กลุม่ดนูก/กลุม่สอ่งสตัว์เดินป่า 

กลุม่มอเตอร์ไซค์ 

ร้อยละ 16.2  

(ร้อยละ) 

แผนภมูิภาพที่ 3 แสดงสดัสว่นกลุม่กิจกรรมยอดนิยม 9 ประเภท 

หมายเหต ุ:  หมายถึง ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั  

ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั หมายถึง มีแนวโน้มวา่

กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่เดียวกนั 
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 โดยสามารถแสดงแผนภมูิภาพท่ีระบถุึงพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่นกัท่องเท่ียวกิจกรรมตา่งๆ ในสดัสว่นท่ี              
สงูอยา่งนา่สนใจได้ดงันี ้
 

  



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส ารวจมมุมองของชาวไทยต่อการทอ่งเท่ียว เพื่อจดัการแบง่กลุม่ฐานลกูค้า 

                                                                                                                    36                                                                                                            

 ทัง้นีเ้ม่ือน าสดัสว่นกลุม่เป้าหมายท่ีนิยมท ากิจกรรมมาประมาณการขนาดกลุม่ตวัอยา่งรายคลสัเตอร์ สรุปได้ดงันี ้

 
ตารางที่ 2 แสดงสดัสว่นกลุม่เป้าหมายที่นิยมท ากิจกรรมมาค านวณประมาณการขนาดกลุม่ตวัอย่างรายคลสัเตอร์ 

 

คลัสเตอร์ กลุ่มถ่ายรูป กลุ่มอนุรักษ์
กลุ่มจักรยาน

เสือภูเขา
กลุ่มด าน า้

กลุ่มไหว้

พระท าบุญ
กลุ่มล่องแพ กลุ่มล่องแก่ง

กลุ่มดูนก/

กลุ่มส่องสัตว์

เดินป่า

กลุ่ม

มอเตอร์ไซค์

คลัสเตอร์กทม. ปริมณฑล 136,554      110,294      15,756        63,025        709,031      194,327      57,773        26,260        68,277        

คลัสเตอร์ภาคเหนือตอนบน 42,028        141,846      21,014        21,014        126,085      5,254          -              10,507        105,071      

คลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง 45,830        86,569        10,185        15,277        112,030      30,554        10,185        -              81,476        

คลัสเตอร์ภาคกลางฝ่ังตะวนัตกและตอนใต้ 48,331        43,937        17,575        43,937        285,591      39,543        65,906        30,756        8,787          

คลัสเตอร์ภาคกลางฝ่ังซ้าย กทม. 39,586        19,793        26,390        19,793        191,331      32,988        13,195        -              -              

คลัสเตอร์ภาคกลางฝ่ังขวา กทม.และภาค

ตะวนัออก 75,029        132,743      23,086        11,543        323,200      121,200      63,486        11,543        40,400        

คลัสเตอร์ภาคตะวนัออกติดแนวชายแดน 8,080          8,080          -              4,040          32,322        12,121        12,121        -              -              

คลัสเตอร์แนวถนนมิตรภาพ 146,338      319,283      33,259        13,303        552,094      159,642      139,686      26,607        59,866        

คลัสเตอร์ภาคอีสาน 30,179        140,834      10,060        15,089        216,281      55,328        20,119        5,030          85,507        

คลัสเตอร์กลุ่มเทือกเขาเพชรบรูณ์ 47,880        21,280        -              5,320          228,758      53,199        21,280        5,320          26,600        

คลัสเตอร์ภาคใต้ 281,212      168,727      15,339        178,953      439,713      178,953      112,485      46,016        56,242        

รวมทัง้หมด 901,046      1,193,386   172,663      391,295      3,216,435   883,108      516,235      162,039      532,226      
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บทที่ 5 กำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทำงกำรตลำด  

 ผลการศกึษาครัง้นี ้สามารถสรุปและน าเสนอการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการตลาด ตามท่ีผู้ใช้
เห็นสมควรว่าเหมาะสมออกเป็น ออกเป็น 5 ล าดบัขัน้ตอน (ผู้ใช้อาจเลือกใช้เคร่ืองมือทางการตลาดใน
ขัน้ตอนใดก่อนก็ได้ หรือไมเ่ลือกใช้เคร่ืองมือในขัน้ตอนใดก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์และข้อจ ากดั
ตา่งๆ)  
 โดยในล าดบัท่ี 1 น าเสนอการใช้เคร่ืองมือท่ีมีสาระเก่ียวกบั "ความชดัเจน" ในการก าหนดกรอบ 
กลุม่เป้าหมายส าหรับการท างาน โดยจ าแนกวิธีการเข้าถึงออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ แนวทางแรกได้แก่           
การก าหนดกลุม่เป้าหมายขนาดใหญ่ (Segementation) ท่ีมีคณุสมบตัไิมซ่บัซ้อน และอีกประเภทหนึง่เป็น
กลุม่เป้าหมายท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะ และมีปริมาณไมม่าก (Niche-Fragmentation)  
 ล าดบัท่ี 2 เป็นการก าหนดประเภทของสินค้าหรือกิจกรรมนัน้ โดยควรพิจารณาองค์ประกอบของ
สินค้าหรือกิจกรรมจากมมุมองทัง้ 2 มิต ิได้แก่ การพิจารณาเลือกประเภทสินค้า/ บริการด้านการท่องเท่ียว 
หรือกิจกรรมการทอ่งเท่ียวจากมิตทิางกายภาพ และมิติด้าน “อารมณ์ท่ีเป็นจินตภาพ” ของแหลง่ทอ่งเท่ียว
นัน้ ๆ อยา่งสอดคล้อง โดยเฉพาะการกระตุ้นแรงจงูใจผา่นความต้องการทางอารมณ์ตามตารางด้านลา่ง 
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กลุ่มตวัแปรที่เป็นแรงผลักดันพืน้ฐำน ตัวอย่ำงอำรมณ์ที่สร้ำงจำกกรอบตวัแปรด้ำนซ้ำย 
ชีวิตคือความส าเร็จ อารมณ์แหง่ความภาคภมูิใจอยา่งเหนือชัน้ (Prestigious) 

อารมณ์แหง่ชยัชนะ (Success) 
นอกกรอบและเช่ือมัน่ อารมณ์ความเป็นผู้น า (Leader) 

อารมณ์แหง่ความแตกตา่ง (Different) 
แสวงหาท้าทาย เกิดความเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง (Unique) 
อยากได้อยากม ี รู้สกึดีขึน้ (Esteem) 
ท้อถอยออ่นล้า ปลดปลอ่ย เกิดอารมณ์แหง่ความอิสระ (Free) 

อารมณแหง่ความครืน้เครงสนกุสนาน (Fun) 
กฏเกณฑ์และวาสนา รู้สกึอิ่มเอิบ เช่ือมัน่ (Confident) 
สมถะไมเ่สีย่ง อารมณ์คุ้มคา่ (Good Value) 
ลุม่ลกึพิจารณา อารมณ์แหง่ความเงียบสงบ (Peaceful) 

 ล าดบัท่ี 3 เป็นการพิจารณาเนือ้หาหลกั (Key message) และ "เนือ้หารอง" (Contents) ท่ี
ครอบคลมุคณุลกัษณะท่ีโดดเดน่ด้านกายภาพและจินตภาพของทัง้สินค้าและกลุม่เป้าหมาย จะท าให้
เนือ้หาการส่ือสารสามารถ "เข้าถึงและสร้างการจดจ า" ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ผา่นการน าเสนอทาง
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึง่สว่นใหญ่เป็นการท าให้ได้เห็น หรือท าให้ได้ยิน  
 ล าดบัท่ี 4 การเลือกใช้ส่ือชอ่งทางตา่งๆ อยา่งเหมาะสมกบัประเภทของกลุม่เป้าหมาย โดย
ผสมผสานการเผยแพร่ข่าวสารผา่นส่ือหลกั (Mass) กบัส่ือสารการตลาดตามชอ่งทางตา่งๆ (IMC) อยา่ง
สอดคล้อง 
 ล าดบัท่ี 5 การท าโปรโมชัน่ หรือการใช้ส่ือ ณ จดุขาย POP) หรือวิธีการสง่เสริมการขาย 
(Promotion) ท่ีเหมาะสม  เพ่ือการสร้างความสนใจและกระตุ้นความต้องการของกลุม่เป้าหมายเป็นการ
เฉพาะ  
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บทที่ 6 แนวทำงกำรใช้ส่ือและกำรท ำโปรโมช่ัน  

6.1 ช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม "ไม่เช่ือว่ำดี" 
ช่องทำงกำรส่ือสำร รำยละเอียดของช่องทำงกำรส่ือสำร  

รำยกำรโทรทศัน์ (ที่ไม่ใช่ละคร)  
(ร้อยละ 32.61) 

แจ๋ว ช่อง 3 (ร้อยละ 3.34 ) เปรีย้วปำก เช็คอ น 
ช่อง 3 (ร้อยละ 2.48) ตลาดสดสนามเป้า ชอ่ง 5  
(ร้อยละ 1.94 ) เร่ืองเลา่เช้านี ้ชอ่ง 3 (ร้อยละ 1.55) 
เนวิเกเตอร์ ชอ่ง 3 (ร้อยละ 0.54 )  

ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ (บ ลบอร์ด) 
(ร้อยละ 9.63 ) 

ป้ำยโฆษณำจังหวัดต่ำงๆ (ร้อยละ 2.48)  

 

 

หนังสือพ มพ์ (ร้อยละ 7.92 ) ไทยรัฐ (ร้อยละ 5.75 ) เดลินิวส์ (ร้อยละ 1.48) คมชดั
ลกึ (ร้อยละ 0.47) หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน(ร้อยละ 0.16 ) 
ข่าวสด (ร้อยละ 0.08) 

น ตยสำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.45) น ตยสำรของจังหวัดต่ำงๆ (ร้อยละ 1.16) หนงัสือ
ของ ททท. (ร้อยละ 0.54 ) 

 

 

น ตยสำรทั่วไป (ร้อยละ  3.34) คู่สร้ำงคู่สม (ร้อยละ 1.24) ทีวีพลู (ร้อยละ 0.54 ) 
Spicy (ร้อยละ 0.08 ) ขวญัเรือน (ร้อยละ 0.08 ) สกลุ
ไทย (ร้อยละ 0.08 ) 

ว ทยุ (ร้อยละ 1.94 ) คล่ืนว ทยุชุมชน (ร้อยละ 1.40) คลื่น 91.25 Lanna 
Radio FM. (ร้อยละ 0.16 ) คลื่นลกูทุง่มหานครFM. 95 
(ร้อยละ 0.08) 91.75 FM. อสมท. พงังา (ร้อยละ 0.08 ) 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของช่องทางการสือ่สารของ “กลุม่ไม่เชื่อว่าดี”  
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6.2  ช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม "ยังยำกจนอยู่" 
ช่องทำงข่ำวสำร รำยละเอียดของช่องทำงข่ำวสำร  

รำยกำรโทรทศัน์ (ที่ไม่ใช่ละคร) 
(ร้อยละ 34.49 ) 

แจ๋ว ช่อง 3 (ร้อยละ 3.25 ) ตลำดสดสนำมเป้ำ  ช่อง 
5 (ร้อยละ 2.46 ) เร่ืองเล่ำเช้ำนี ้ช่อง 3             
(ร้อยละ 2.10) เนวิเกเตอร์ ชอ่ง 3 (ร้อยละ 1.16)  
เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ชอ่ง 3 (ร้อยละ 1.08 ) 

 
โฆษณำทำงโทรทศัน์  
(ร้อยละ 20.75 ) 

เนสกำแฟ (ร้อยละ 2.82) โฆษณำกำรท่องเที่ยว
ของท.ท.ท (ร้อยละ 2.46) กาแฟเบอร์ดี ้(ร้อยละ 1.88) 
พืชสวนโลก (ร้อยละ 1.52 ) กฟผ. (ร้อยละ 0.80 ) 

 

ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 
(บ ลบอร์ด) (ร้อยละ 12.00) 

ป้ำยโฆษณำจังหวัดต่ำงๆ (ร้อยละ 3.04) ป้ำย ททท. 
(ร้อยละ  1.74)  พืชสวนโลก (ร้อยละ 0.43 ) งานพระธาต ุ
(ร้อยละ 0.29 ) งานดอกไม้งาม เชียงราย (ร้อยละ 0.22)  

 

หนังสือพ มพ์ (ร้อยละ  9.54) ไทยรัฐ (ร้อยละ 7.01 ) เดล น วส์ (ร้อยละ 1.95 ) 
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน (ร้อยละ 0.36 ) คมชดัลกึ (ร้อยละ 
0.22 )  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ว ทยุ (ร้อยละ 2.96 ) คล่ืนว ทยุชุมชน (ร้อยละ 2.24)  ลกูทุง่มหานคร           
FM. 95 (ร้อยละ 0.29) สถานีวิทย ุอสมท. (ร้อยละ 0.22) 
94 EFM (ร้อยละ 0.07) 

 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดของช่องทางการสือ่สารของ “กลุม่ยงัยากจนอยู่”  
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6.3 ช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม "ศักยภำพ" 

ช่องทำงข่ำวสำร รำยละเอียดของช่องทำงข่ำวสำร  
รำยกำรโทรทศัน์ (ที่ไม่ใช่ละคร) 
(ร้อยละ 50.61 ) 

เนว เกเตอร์ ช่อง 3 (ร้อยละ 3.23) แจ๋ว ช่อง 3 
(ร้อยละ 2.84 ) ตลาดสดสนามเป้า ชอ่ง 5  
(ร้อยละ 1.91 )  

 

โฆษณำทำงโทรทศัน์  
(ร้อยละ 18.11) 

โฆษณำกำรท่องเที่ยวของ ททท.  
(ร้อยละ 6.80)  

 

ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ (บ ลบอร์ด)                 
(ร้อยละ 9.30 ) 

 

ป้ำยโฆษณำจังหวัดต่ำงๆ (ร้อยละ 2.40) ททท. 
(ร้อยละ 1.57)   

เว็บไซต์อื่นๆ (ร้อยละ 9.69) www.google.co.th (ร้อยละ 7.83) เว็บไซต์ 
แต่ละจังหวัด (ร้อยละ 1.13)  

 
หนังสือพ มพ์ (ร้อยละ 9.94) ไทยรัฐ (ร้อยละ 6.95) เดล น วส์ (ร้อยละ 2.30)   

น ตยสำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.15)           อ.ส.ท. (ร้อยละ 3.48)   
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ช่องทำงข่ำวสำร (ต่อ) รำยละเอียดของช่องทำงข่ำวสำร  

เว็บไซต์ของททท. (www.tat.or.th) 
(ร้อยละ 4.94) 

 

 

สังคมเครือข่ำย  (ร้อยละ 1.71) 
 
 
 
 

 

 เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 1.71)  
 
 

ส่ือว ทยุ (ร้อยละ 3.28) 
 
   

ลูกทุ่งมหำนคร FM. 95 (ร้อยละ 0.44)  
Seed FM. 97.5 (ร้อยละ 0.10)  

 

 

ตารางที่ 5  แสดงช่องทางการสือ่สารที่เหมาะสมส าหรับกลุม่ "ศกัยภาพ" 

 

        



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส ารวจมมุมองของชาวไทยต่อการทอ่งเท่ียว เพื่อจดัการแบง่กลุม่ฐานลกูค้า 

                                                                     43                                                          

6.4 ช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม "นักท่องเที่ยว" 

 
  

ช่องทำงข่ำวสำร รำยละเอียดของช่องทำงข่ำวสำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รำยกำรโทรทศัน์ (ที่ไม่ใช่ละคร)  
(ร้อยละ  52.65) 

แจ๋ว ช่อง 3 (ร้อยละ 3.95) เนว เกเตอร์ ช่อง 3 (ร้อยละ 2.53) 
ตลาดสดสนามเป้า ชอ่ง 5 (ร้อยละ 1.86) เร่ืองเลา่เช้านี ้ ชอ่ง 3  
(ร้อยละ 1.70)  

 

โฆษณำทำงโทรทศัน์ (ร้อยละ  19.11) โฆษณำกำรท่องเที่ยวของททท. (ร้อยละ 6.90) พืชสวนโลก 
(ร้อยละ 1.30)  

 

ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ (บ ลบอร์ด) 
(ร้อยละ  11.11) 

ป้ำยโฆษณำจังหวัดต่ำงๆ (ร้อยละ 2.86) ททท. (ร้อยละ 
1.70)  

 

เว็บไซต์อื่นๆ (ร้อยละ 11.20) 

        

www.google.co.th (ร้อยละ 9.37)  เว็บไซต์แตล่ะจงัหวดั  
(ร้อยละ 0.84) www.sanook.com (ร้อยละ 0.26) 
www.kapook.com (ร้อยละ 0.21) www.pantip.com (ร้อยละ 
0.19) 

 

หนังสือพ มพ์ (ร้อยละ 9.18) ไทยรัฐ (ร้อยละ 6.14) เดลินิวส์ (ร้อยละ 2.14)   
น ตยสำรท่องเที่ยว (ร้อยละ  7.35) อ.ส.ท. (ร้อยละ 4.09) ททท. (ร้อยละ 1.07)   
เว็บไซต์ของททท. (www.tat.or.th)  
(ร้อยละ 6.21) 

-  

น ตยสำรทั่วไป (ร้อยละ  3.11) คู่สร้ำงคู่สม (ร้อยละ 0.72) แพรว (ร้อยละ 0.44) ทีวีพลู              
(ร้อยละ 0.35) Spicy (ร้อยละ 0.23) ขวญัเรือน (ร้อยละ 0.16) 

 

สังคมเครือข่ำย (ร้อยละ 3.02) เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 3.02) ทว ตเตอร์
(ร้อยละ 0.12)  

 

ส่ือว ทยุ (ร้อยละ 2.74) สถำนีว ทยุ อสมท. (ร้อยละ 0.16) Seed FM 97.5 (ร้อยละ 
0.14) 93-COOL-FM.  (ร้อยละ 0.07) FM. 96.5 คลื่นความคิด 
(ร้อยละ 0.07) 103.5 FM. One (ร้อยละ 0.07)  

 

งำนส่งเสร มกำรขำย, งำนเทศกำล
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.07) 

งานเทศกาลของแตล่ะจงัหวดั (ร้อยละ 0.30) งาน ททท.เมืองทอง
ธานี (ร้อยละ 0.21) โครงการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 
(ร้อยละ 0.09) งานการทอ่งเที่ยวศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ์ 
(ร้อยละ 0.05) โครงการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของอบต.                         
(ร้อยละ 0.05) 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดของช่องทางการสือ่สารของ “กลุม่นกัท่องเท่ียว”   

http://www.tat.or.th/
http://www.google.co.th/imgres?q=www.sanook.com&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=kmygEuF5T12dWM:&imgrefurl=http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=10966&docid=Lh82BihzPQoMYM&imgurl=http://blog.tleae.com/wp-content/uploads/2010/09/sanook-300x278.jpg&w=300&h=278&ei=wDfXT4X3NIfNrQe19Oj7Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=719&vpy=144&dur=916&hovh=216&hovw=233&tx=138&ty=90&sig=113916234159434774970&page=1&tbnh=150&tbnw=162&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79
http://www.google.co.th/imgres?q=www.sanook.com&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=RqH5wQRtN3aNeM:&imgrefurl=http://webmonitor.fyxm.net/www.sanook.com&docid=YrycdkEe0f5vKM&imgurl=http://webmonitor.fyxm.net/thumbs/s/sanook.com.jpg&w=320&h=240&ei=wDfXT4X3NIfNrQe19Oj7Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=283&vpy=178&dur=1669&hovh=192&hovw=256&tx=126&ty=116&sig=113916234159434774970&page=2&tbnh=155&tbnw=207&start=18&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:18,i:132
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&start=282&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=P56k_7YgjYKhwM:&imgrefurl=http://www.babnee.com/knowledge-id1707.html&docid=Hwap9uq9E3NOPM&imgurl=http://www.babnee.com/UserFiles/Image/JX.jpg&w=699&h=960&ei=hTrXT97MCYe0rAe8uM37Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=1132&vpy=72&dur=732&hovh=263&hovw=191&tx=128&ty=143&sig=113916234159434774970&page=12&tbnh=146&tbnw=106&ndsp=24&ved=1t:429,r:23,s:282,i:77
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97&start=113&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=VbRFGX9Oq5PFcM:&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1327467960&grpid=&catid=09&subcatid=0901&docid=o4_Dp5MNImnQTM&imgurl=http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13274679601327468326l.jpg&w=800&h=600&ei=aT7XT5-xBs6HrAfVg-n7Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=407&vpy=336&dur=2575&hovh=194&hovw=259&tx=168&ty=86&sig=113916234159434774970&page=6&tbnh=145&tbnw=204&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:113,i:82
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97&start=156&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=Io1TogTMMZFFcM:&imgrefurl=http://library.deqp.go.th/bookAll.php?type=peri&docid=iFhOg3ZA7Ulc0M&imgurl=http://library.deqp.go.th/books/20120418_131038.jpg&w=500&h=684&ei=NELXT_eIBonJrQesvqT8Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=432&vpy=265&dur=2609&hovh=263&hovw=192&tx=114&ty=164&sig=113916234159434774970&page=7&tbnh=164&tbnw=120&ndsp=25&ved=1t:429,r:8,s:156,i:285
http://www.google.co.th/imgres?q=www.tat.or.th&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=O57-DsBHVEBQlM:&imgrefurl=http://www.holidaythai.com/board/topic/1245&docid=gI9ldz7KXeKH0M&imgurl=http://www.holidaythai.com/board/picture/790134ca07aacd3347.jpeg&w=450&h=301&ei=GkTXT9nOLs3orQfLz6T8Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=562&vpy=127&dur=584&hovh=184&hovw=275&tx=134&ty=93&sig=113916234159434774970&page=2&tbnh=138&tbnw=184&start=18&ndsp=25&ved=1t:429,r:8,s:18,i:154
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6.5 ช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสมส ำหรับนักท่องเที่ยวตำมลักษณะว ถีชีว ต 
 สรุปแนวทางการใช้ส่ือเฉพาะกบักลุม่ "นกัท่องเท่ียวตามลกัษณะวิถีชีวิต" ตามผลท่ีได้จาก
การศกึษาดงันี ้ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวฯ ล ำดับที่ที่เหมำะสม เว้นส่ือโทรทศัน์ 
ครอบครัวส ำคัญ - ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  

- เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์กเูกิล้ เว็บไซต์แต่ละจงัหวดั และเว็บไซต์พนัทิป เป็นต้น 
- นิตยสารทัว่ไป เช่น ทีวีพลู Spicy ขวญัเรือน แพรว เธอกบัฉัน และ
แอล เป็นต้น 
- นิตยสารท่องเท่ียว เช่น อ.ส.ท. และTrips เป็นต้น 
- หนงัสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และคมชดัลกึ เป็นต้น 
- เว็บไซต์ของททท. 

สะอำด ปลอดภัยและทนัสมัย -หนงัสือพิมพ์  เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน เป็นต้น 
-เว็บไซต์  เช่น เว็บไซต์กเูกิล้ เว็บไซต์แต่ละจงัหวดั เว็บไซต์หมหิูน และเว็บไซต์
สนกุดอทคอม เป็นต้น 
-สงัคมเครือขา่ย ได้แก่ เฟสบุ๊ค 
-งานสง่เสริมการขาย, งานเทศกาลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

เรียนรู้คู่กระแส 
 

-เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์กเูกิล้ เว็บไซต์แต่ละจงัหวดั เว็บไซต์สนกุดอทคอม เว็บไซต์กระปกุ  และเว็บไซต์หมหิูน เป็นต้น 
-ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่   
-เว็บไซต์ของททท.  
-สื่อวิทย ุเช่น FM 95.5 Virgin Hit เป็นต้น 
-โปสเตอร์, แผ่นพบั, ใบปลิว  
-หนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊คการท่องเท่ียว ได้แก่ หนงัสือของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และหนงัสือท่องเท่ียว
ของแต่ละจงัหวดั 

บุกเบ ก
ค้นหำ 

-ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  
-รายการในเคเบิล้ทีวี เช่น รายการสารคดีท่องเท่ียวในเคเบิล้ทีวี  
-นิตยสารท่องเท่ียว เช่น  อ.ส.ท. 
-งานสง่เสริมการขาย งานเทศกาลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

อนุรักษ์น ยม -นิตยสารท่องเท่ียว เช่น  อ.ส.ท. 
-นิตยสารทัว่ไป เช่น ขวญัเรือน  เป็นต้น  
-สื่อวิทย ุเช่น คลื่นลกูทุ่งมหานครFM. 95  คลื่น OK 
LOVE  และคลื่น 93-COOL-FM 
-งานสง่เสริมการขาย, งานเทศกาลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 

เร งร่ืนเทศกำล -อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ เช่น  เว็บไซต์กเูกิล้ เว็บไซต์แต่ละจงัหวดั  เว็บไซต์
สนกุดอทคอม และเอ็มไทย 
-เว็บไซต์ของททท.  
-ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  
-รายการในเคเบิล้ทีวี เช่น สบายดีทีวี แฟนทีวี New Explorer (นิวเอ็กซ์พลอเรอร์) ส ารวจโลก ไทยไชโย 
-โปสเตอร์ แผ่นพบั ใบปลิว  
-วิทย ุเช่น คลื่น Seed FM 97.5 คลื่น FM 101.75 คลื่น FM 105.0  วิทยไุทย คลื่น FM 103.5 One FM และคลื่น 106 MHz 
วิทยคุรอบครัวขา่ว  เป็นต้น           
ตารางที่ 7 แสดงช่องทางการสือ่สารที่เหมาะสมส าหรับนกัท่องเท่ียวตามลกัษณะวิถีชีวิต 

 
  

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5&um=1&hl=th&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=Mft6L_2nh0cwNM:&imgrefurl=https://winfanblog.wordpress.com/2010/10/28/teppabudmaya_tvpool-issue1066/&docid=tkqdKIvr4iBDqM&imgurl=http://winfanblog.files.wordpress.com/2010/10/tvpool_cover-1066.jpg&w=374&h=500&ei=eVLXT6TIHIunrAf33dj8Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=810&vpy=120&dur=986&hovh=260&hovw=194&tx=132&ty=109&sig=113916234159434774970&page=1&tbnh=146&tbnw=109&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97&um=1&hl=th&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=yCX1nJdCU_74BM:&imgrefurl=http://www.nantouring.com/topic.php?id=65&docid=s2Ldj2xEeLN7GM&imgurl=http://www.nantouring.com/images/webboard/upload/tat-nan_b49b2b0909795b6247ea7d478ac06c19.jpg&w=447&h=600&ei=WFPXT9jHI4TTrQfjrP37Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=299&vpy=124&dur=2506&hovh=260&hovw=194&tx=89&ty=136&sig=113916234159434774970&page=1&tbnh=154&tbnw=112&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71
http://www.google.co.th/imgres?q=www.sanook.com&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=kmygEuF5T12dWM:&imgrefurl=http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=10966&docid=Lh82BihzPQoMYM&imgurl=http://blog.tleae.com/wp-content/uploads/2010/09/sanook-300x278.jpg&w=300&h=278&ei=wDfXT4X3NIfNrQe19Oj7Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=719&vpy=144&dur=916&hovh=216&hovw=233&tx=138&ty=90&sig=113916234159434774970&page=1&tbnh=150&tbnw=162&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79
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6.6 กำรสร้ำงทำงเลือกในกำรท ำโปรโมช่ัน หรือกำรใช้ส่ือ ณ จดุขำย 

 นอกจากการผสมผสานการเผยแพร่ขา่วสารผ่านส่ือสารมวลชน หรือส่ือสารการตลาดตามชอ่งทาง
ตา่งๆ (IMC) อยา่งสอดคล้องแล้ว การสร้างความสนใจและกระตุ้นความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดย
เพิ่มความส าคญักบัการใช้ ส่ือ ณ จดุขาย (POP) หรือวิธีการสง่เสริมการขาย (Promotion) ท่ีเหมาะสมก็
นบัเป็นส่วนหนึง่ของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญั ทัง้นีจ้งึขอน าเสนอผลการศกึษาท่ีรวบรวมวิธีการ
สง่เสริมการขาย ทัง้รูปแบบการท าโปรโมชัน่ และการสร้างส่ือ ณ จดุขายท่ีนา่สนใจ มาสรุปเพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการท าแผนการตลาดดงันี ้
 (หมายเหตผุู้วิจยั: ข้อมลูสว่นนีเ้ป็นสว่นเพิ่มเติมของผู้วิจยั ไมใ่ช่ข้อค้นพบจากการศกึษาทัง้หมด                          
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นตวัอยา่ง และขยายความเข้าใจเร่ืองการท าโปรโมชัน่ และการใช้สือ่ ณ จดุขายเทา่นัน้)  

 6.6.1 แนวทำงกำรท ำโปรโมช่ันที่น่ำสนใจ (**) 
แนวทำงกำรท ำโปรโมชั่น ตัวอย่ำงเช่น 

ลดรำคำทำงตรง (Free discounts on goods or 
services)  

เช่น ตัว๋เคร่ืองบินราคา 3,000 ลดเหลอื 
1,999 บาท หากซือ้ในช่วงนี ้ 
 

ของแถม (Free gifts or vouchers or coupons)  ซือ้ห้องพกั 2 คืนแถม voucher 
คา่อาหารมลูคา่ 5,000 บาท  
 

ลดรำคำโดยแถมส นค้ำ .. Buy 1 get 1 free  ซือ้ห้องพกั 1 คืนได้พกั 2 คืน  

แถมฟรีส นค้ำที่สอดคล้อง (On Pack/With Pack 
i.e. Linked Supplies Concession)  

ซือ้ห้องพกั 3 คืน ได้ทวัร์ด าน า้ฟรี พร้อมอาหารฟรีที่เกาะหลเีป๊ะ 

  
ลดแลกแจกกระหน ่ำ 
(Multisave promotions)  

ซือ้ทวัร์ไปสะพานมิตรภาพไทยลาว 4 คน ราคา 10,000 บาท ได้
คปูองลดราคาอาหารฟรี 500 บาท และสทิธ์ิในการอพัเกรดห้องพกั 
เพิ่มอีกเพียง 100 บาทตอ่หวั และคปูองชิงโชค ทองหนกั 5 บาท  

คูปองส่วนลด (money-off coupons)  แจกคปูองลดคา่ห้องพกัมลูคา่ 
200 บาท เฉพาะทีง่านนี ้ 
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แนวทำงกำรท ำโปรโมชั่น (ต่อ) ตัวอย่ำงเช่น 
สะสมคูปอง (Coupons Redemption)  สะสมคปูองครบ 10 ใบรับสว่นลดคา่

เคร่ืองบินภายในประเทศ 50% 

สะสมแต้ม (Points schemes)  
 

เมื่อซือ้สนิค้าภายในงาน ทกุ 
100 บาทได้สะสมแต้ม 1 แต้ม 
ที่ใช้แลกรับช าร่วยมลูคา่ตัง้แต ่
500 ถึง 5,000 ได้ฟรี ท่ี
เคาน์เตอร์บริการ  

รำยกำรแสตมป์ 
(stamps schemes)  

เมื่อซือ้สนิค้าภายในงาน ทกุ 100 บาทรับฟรีแสตมป์ 1 ดวง ท่ีใช้
แลกรับช าร่วยมลูคา่ตัง้แต ่500 ถงึ 5,000 ได้ฟรี ท่ีเคาน์เตอร์บริการ  

รับคืนเง นสด (Cash-back schemes)  ซือ้สนิค้าทอ่งเที่ยวในงานนีค้รบ 3 
รายการ รับเงินสดคืน 20% ที่
เคาน์เตอร์บริการโดยไมม่เีง่ือนไข  

แลกซือ้ผ่ำนสื่อ เช่น หนังสือพ มพ์   
(Newspaper promotions)  

ตัดโลโก้ "เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยนื" ในหนังสือพ มพ์ 
ครบ 5 แผ่น รับส่วนลดค่ำตั๋วเคร่ืองบ น กรุงเทพฯ-กระบี่ 
ทันที 2,000 บำท  

จับรำงวัลช งโชค (Lucky Draw)  กรอกช่ือที่อยู ่ตามโรงแรมที่พกัทัว่ประเทศ สง่มาชิงโชครถยนต์ 
ฟอร์จนูเนอร์ และรางวลัทองหนกักวา่ 50 บาทจาก ททท.  
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แนวทำงกำรท ำโปรโมชั่น (ต่อ) ตัวอย่ำงเช่น 
ก จกรรมส่งเสร มกำรขำยพ เศษเฉพำะกลุ่ม  
(Special in-store events)  

ให้สทิธิการซือ้ลดราคาเฉพาะกลุม่ เช่น ผู้ ถือบตัรสมาชิก Serenade ของ 
AIS ผู้ ถือบตัร VISA Select ผู้ ถือบตัร VIP The One Card 

เพ ่มส ทธ พ เศษเฉพำะ  
(Graded promotions)  

ใช้บตัร VIP นกัทอ่งเทีย่วไทย ของ ททท. ใช้สทิธิ ใน VIP Lounge ได้ทกุ
สายการบิน หรืออพัเกรดห้องพกัโรงแรมที่ร่วมรายการในราคาพเิศษ  

ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการท าโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 

6.7 รูปแบบ ส่ือ ณ จุดขำย (POP) ที่น่ำสนใจ (**) 
ป้ายโฆษณาแบบแขวนเพดาน  
(Hanging ad) 

 

สติ๊กเกอร์โฆษณาตามพืน้  
(Floor sticker ad) 

 
ป้ายผ้าใบ 
(Banner) 

 

ป้ายผ้าใบบงัแดด  
(Sunshade) 

 
จอทีวีโฆษณาท่ีตดิตรงชัน้วางสนิค้า  
(TV in-store) 

 

ป้ายโฆษณาท่ีตดิตรงชัน้วางสนิค้า  
(Shelf talker) 

 
กลอ่งโฆษณามีเสียงตรงชัน้วางสนิค้า  
(Motion Censing Shelf talker) 

 

ป้ายโฆษณาที่กัน้ระหวา่งชัน้วางสินค้า 
(Shelf divider) 

 
กรอบโฆษณาหน้าชัน้วางสินค้า  
(Shelf frame) 

 

โฆษณาตรงหวัชัน้วางสินค้า  
(Head shelf/ End gondola) 

 
โฆษณาตรงชัน้วางสินค้าแบบแยกอิสระ  
(Off shelf) 

 

ซุ้มสาธิตและน าเสนอสนิค้า  
(Presentation/Sampling Booth) 

 
การตัง้กองสินค้าเพื่อโฆษณา  
(Island) 

 

ป้ายไฟโฆษณาบริเวณที่วางรถเข็น  
(Card light box) 

 
 โฆษณาบริเวณเคาเตอร์ที่จา่ยเงิน  
(Cashier Counter ad) 

 

ป้ายโฆษณาตรงทางเข้าห้าง  
(Sensormatic ad) 

 
ตารางที่ 9 แสดงรูปแบบ สือ่ ณ จดุขาย (POP) ที่น่าสนใจ 

 

หมายเหตผุู้วจิยั : การก าหนดล าดบัขัน้ และแผนการแสวงหาแนวทางการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดในบทนี ้เป็นการ
ผสมผสานผลการศกึษา ในสว่นของการเก็บข้อมลูภาคสนามกบัผลการศกึษาการสนทนากลุม่ และการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
โดยหากเป็นสว่นความเห็นเพิม่เติมของผู้วิจยั จะแสดงเคร่ืองมือ ** ประกอบไว้ในสว่นนัน้ๆ 

 

 

 


