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	 การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	โดยเฉพาะหากพิจารณามิติ

ของการเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มไปกบัมติกิารพฒันาทางสงัคม	เนือ่งจากมแีนวโนม้ทีเ่ชือ่ไดว้า่	การเปลีย่นแปลงทางสงัคมมคีวามสอดคลอ้ง

เกี่ยวเน่ืองกันกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว	ซึ่งไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้านการ 

ท่องเท่ียวจะเป็นองค์ประกอบเร่ิมต้นท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการของสังคมตามมา	หรือจะเป็นไปในทิศทางกลับกันก็ตาม	แต่ส่ิง

สำาคัญที่สุดที่ต้องจับตามองคือแนวโน้มหรือทิศทางของพัฒนาการนั้นต่างหาก	

 

	 ดังน้ันการทำาความเข้าใจถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง	โดยเฉพาะทิศทางการเคล่ือนไหวของทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียว	

ในสังคม	จึงนับเป็นสาระหลักของการศึกษาครั้งนี้	ทั้งนี้เพื่อนำามาต่อยอดผลการศึกษาคร้ังท่ีผ่านมา	ซ่ึงได้ศึกษาทำาความเข้าใจทัศนคติและ

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลมาก่อนแล้ว	(โครงการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียว

ของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)	โดยท้ังสองโครงการฯ	ได้มีการนำาทฤษฎี	“ความต้องการในการดำารงชีวิตของมาสโลว์”	มาเป็น	

กรอบการศึกษาเช่นเดียวกัน	แต่ได้ขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างจากเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	ให้ครอบคลุมชาวไทยในพื้นท่ีท่ีมี

ศักยภาพด้านการเดินทางท่องเที่ยวจากทุก	ๆ	ภูมิภาคของประเทศไทย

ความเป็นมา
โครงการสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว
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วัตถุประสงค์การศึกษา

วิธีการวิจัย

	 ผลการศึกษาทั้งในประเด็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ	“กลุ่มวิถี

ชีวิต”	รวมถึงรูปแบบหรือองค์ความรู้ที่ได้มาจากทั้งการศึกษาเชิงเอกสาร

และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	ซึ่งได้สรุปรวบรวมไว้ในรายงานฉบับ

สมบูรณ์	และรายงานฉบับรายจังหวัด	(เฉพาะพื้นที่ศึกษา)	รวมถึงผลการ

ศกึษาทีเ่กีย่วเนือ่งสมัพนัธก์นัจากการศกึษาใน	กรงุเทพฯและปรมิณฑลใน

ครั้งที่ผ่านมานั้น	เชื่อว่าจะสามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจ	หรือกระตุ้นให้

เกิดจนิตนาการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์การตลาดทีเ่หมาะสมสำาหรับแตล่ะกลุม่

เปา้หมาย	ในแตล่ะพ้ืนทีไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้ง	และอยา่งเชือ่ม่ันในประสทิธผิล

และประสิทธิภาพ

	 1.	 เพื่อทราบทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวประเภทต่าง	ๆ	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 2.	 เพ่ือทราบพฤติกรรม	วิถีชีวิตและแรงจูงใจของคนไทยในจังหวัดเป้าหมายของการศึกษาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว																																																																																																																																				

	 3.	 เพื่อจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเป้าหมายของการศึกษาในลักษณะกลุ่มวิถีชีวิต

	 4.	 เพื่อกำาหนดแนวทางส่งเสริมการตลาดสำาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเป้าหมายของการศึกษา

	 5.	 เพือ่ทราบความแตกตา่งของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล	กบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัเปา้หมายของ 

	 	 การศกึษาในดา้นทศันคตทิีม่ตีอ่การทอ่งเทีย่ว	พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว	และวิถีชวิีตทัว่ไปทีมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียว

	 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเป็น	3	แบบตามเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้ในข้อเสนอโครงการฯ	

	 1.	การวิจัยเอกสาร		เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัย	รายงานสถิติ/	สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ/	เว็บไซต์	

	 2.	การวจิยัภาคสนาม	การสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถาม	ชาวไทยในจงัหวดัทีก่ำาหนดตามกลุม่เปา้หมายทีก่ำาหนดไว	้เพือ่ใหไ้ดข้้อมูล 

	 	 ด้านทัศนคติ	พฤติกรรม	และแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว	

	 3.	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	เพื่อให้สามารถเพิ่มความเข้าใจต่อประเด็นเฉพาะที่อยู่ในความสนใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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	 กำาหนดวิธีการสัมภาษณ์เป็นแบบ	Face-to-face	Interview	โดยมีข้อกำาหนดในรายละเอียดอื่น	ๆ	ดังนี้

 1.	คุณลักษณะของหน่วยตัวอย่าง

	 	 -	เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย	

	 	 -	อายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป

	 	 -	ทั้งเพศชายและหญิง

	 	 -	ไม่มีข้อจำากัดเกี่ยวกับช่วงระดับรายได้	แต่ต้องเคยเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนในช่วง	2	ปีที่ผ่านมาติดต่อกัน

 

	 ทั้งนี้กำาหนดให้การกระจายตัวของหน่วยตัวอย่างสามารถครอบคลุมจำานวนกลุ่มย่อยในประชากรกลุ่มอายุต่างๆ	อย่างเท่าเทียม 

ทุกกลุ่มอายุ	(หมายถึง	กระจายตัวตามสัดส่วนที่แท้จริงตามการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย)	ดังนี้	

	 	 -	กลุ่มนิสิต	นักศึกษา	(ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท	หรือเทียบเท่า)

	 	 -	กลุ่มคนทำางานระยะต้น	(อายุระหว่าง	21-30	ปี)

	 	 -	กลุ่มทำางานระยะกลาง	(อายุระหว่าง	31-40	ปี)

	 	 -	กลุ่มทำางานตอนปลาย	(อายุระหว่าง	41-60	ปี)	

	 	 -	กลุ่มเกษียณทำางาน	(ตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป)

 

การวิจัยภาคสนาม: วิธีการเก็บข้อมูลและจำานวนหน่วยตัวอย่าง
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 2.	พื้นที่ดำาเนินการเก็บข้อมูล	*	

	 *	วิธีการพิจารณา	สุ่มเลือกพื้นที่จังหวัดหลักและจังหวัดรอง	แสดงไว้ในรายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ์

ภาค

	 ภาคเหนือ

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ภาคใต้

	 ภาคกลางและภาคตะวนัออก

พื้นที่ดำาเนินการเก็บข้อมูล

	 จังหวัดหลัก	 	

	 จังหวัดรอง	

	 จังหวัดหลัก	(กลาง)	 	

	 จังหวัดหลัก	(ตะวันออก)

	 จังหวัดรอง

	 จังหวัดรอง	

	 จังหวัดหลัก	 	

	 จังหวัดรอง	

	 จังหวัดหลัก	 	

	 จังหวัดรอง	

พื้นที่ดำาเนินการเก็บข้อมูล

	 เชียงใหม่

	 พิษณุโลก

	 นครสวรรค์	

	 ชลบุรี

 กาญจนบุรี

	 ลพบุรี

	 นครราชสีมา

	 ขอนแก่น

	 สงขลา	

	 สุราษฎร์ธานี

* วิธีการพิจารณา สุ่มเลือกพื้นที่จังหวัดหลักและจังหวัดรอง แสดงไว้ในรายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ์
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 3.	จำานวนหน่วยตัวอย่าง	(Sample	Size):	มากกว่าหรือเท่ากับ	7,000	ตัวอย่าง

 

 

 

 4.	วิธีการสุ่มเลือกหน่วยตัวอย่าง	(Sampling	Method)

  -	 พื้นที่เขตเทศบาล	(Multi-Stage	Random	Sampling)

	 	 	 วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกพื้นที่เก็บตัวอย่างก่อน	

	 	 	 แล้วจึงสุ่มเลือกหน่วยตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	

	 	 	 ด้วยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ	(Systematic	Random	Sampling)

  -		พื้นที่ต่างอำาเภอ	(Systematic	Random	Sampling)

	 	 	 วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	

	 	 	 ด้วยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ	(Systematic	Random	Sampling)

พื้นที่	 จำานวนหน่วยตัวอย่างและรายละเอียด

ขั้นตอนการศึกษา ช่วงระยะเวลาดำาเนินการ

	 การวิจัยเอกสาร

	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก

	 การวิจัยเชิงปริมาณ	โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม	

	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ	Face-to-face

	 19	กันยายน	–	9	ตุลาคม	2553

	 5	พฤศจิกายน	-	9	ธันวาคม	2553

 3	พฤศจิกายน	-	17	ธันวาคม	2553*

*หมายเหตุ : มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันที่ 24-29 ธันวาคม 2553 

ตารางสรุประยะเวลาและการทำางานตามขั้นตอนต่างๆ



บทที่	1	
บทสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการดำารงชีวิตของมาสโลว์
กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
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บทที่ 1
บทสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการดำารงชีวิตของมาสโลว์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว

	 มีทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่าทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือให้ชีวิตเป็นไปอย่างสมบูรณ์พูนสุข	 และ 

อยู่รอดปลอดภัย น้ัน	 มีพัฒนาการของแรงจูงใจและความต้องการเ ป็นลำ า ดับ ข้ันตอน	 โดยเฉพาะทฤษฎีสำ า คัญเ ก่ียวกับ 

การดำารงชีวิตที่ได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิงเพื่อทำาความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแพร่หลาย	 ทฤษฎีหนึ่ง	 

ได้แก่	 “ทฤษฎีเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของมาสโลว์”	ซึ่งมีสาระสำาคัญเกี่ยวข้องกับพัฒนาการความต้องการด้านต่างๆ	ของมนุษย์อย่างเป็น

ลำาดับ	5	ขั้นตอน	

ขั้นตอนของมาสโลว์ ความหมายของขั้นตอนต่างๆ	

	 Physiological	Needs

	 (ระดับกายภาพ)

	 Safety	&	Convenience

	 (ระดับความปลอดภัยสะดวกสบาย)

	 Love	&	Belongingness

	 (ระดับความรักและ

	 ความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม)

	 Actualization

	 (ระดับการตระหนักในตน)

	 Esteem

	 (ระดับการยอมรับ)

เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน	(เช่น	อากาศ	อาหาร	เคร่ืองนุ่งห่ม)	และได้รับความเป็น	

อิสระจากการเคล่ือนไหวทางกายภาพอย่างเหมาะสม	เกิดความผ่อนคลาย	เม่ือร่างกายได้รับ	

การตอบสนองอย่างพอเพียง

(เม่ือได้กลุ่มท่ีผ่านมาพอเพียงแล้ว)	จากกลุ่มแรกย่อมเกิดความต้องการมากข้ึน	โดยเฉพาะในด้าน 

ความปลอดภัย	ด้วยการปกป้องและสร้างความสะดวกสบายต่อกายของตน	เช่น	สร้างหลังคา	

สร้างกำาแพงหรือผนัง	เพ่ือหลบหลีกภยันตรายต่าง	ๆ	เพ่ือสร้างอาณาจักรเล็ก	ๆ	แห่งตน

(เม่ือได้กลุ่มท่ีผ่านมาพอเพียงแล้ว)	คร้ังน้ีเป็นความพยายามในการสร้างสังคมเล็ก	ๆ	ของตนข้ึนมา	

(อาจเป็นไปได้ทั้งกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต	อาทิ	 	สัตว์เลี้ยง	ที่สามารถตอบสนองสิ่งเร้าทาง

กายภาพกับตนได้)	โดยเฉพาะการสร้างสังคมครอบครัว	สังคมเพ่ือน	แฟน	ญาติ	โดยมีความรัก	

และความผูกพันเป็นพลังยึดเหนี่ยวระหว่างสมาชิกหน่วยต่าง	ๆ	ของสังคม

จนเมื่อเกิดพัฒนาการถึงระดับหนึ่ง	มนุษย์จะเกิดความต้องการ	“ตระหนักในความเป็นตน

อย่างธรรมชาติ”	ด้วยการแสวงหา	“ประสบการณ์ใหม่	ๆ”	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของจิต	ซึ่ง

เป็นความรู้สึกต้องการ	“ความสุขภายใน”	เป็น	“เป้าหมายของชีวิต”

เม่ือสังคมติดตัวมีความม่ันคงข้ึน	มนุษย์มักเกิดความต้องการขยายอาณา-เขตแห่งตนออกไปอีก	แต่

คร้ังน้ีเป็นความต้องการ	“การยอมรับ”	โดยการ	“ให้”	(ด้วยการแบ่งปัน)	และขอ	“รับ”	คุณค่าทางจิตใจท่ี

เกิดจาก	“ความยอมรับนับถือ”	น้ัน 	ๆเป็นการแลกเปล่ียน	(เป็นกระบวนการตอบกลับไปมาระหว่างกัน)

(หมายเหตุผู้วิจัย: มีแนวโน้มว่าพัฒนาการในลำาดับขั้นสูง อาจเกิดร่วมกับการลดความสำาคัญของแรงจูงใจขั้นแรกๆ ที่เป็นขั้นตอนพื้นฐานลง เช่น เมื่อต้องการการ

ยอมรับอาจมีการลดความสำาคัญของความต้องการทางกายภาพในขั้นตอนแรกลง เช่น ยอมหิวและเหนื่อย เพื่อแสดงออกถึงความเสียสละ เป็นต้น)

ตารางที่ 1.1 แสดงความหมายของทฤษฎีเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของมาสโลว์
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ผลการศึกษาครั้งนี้	 (รวมถึงผลการศึกษาในโครงการสำารวจทัศนคติ

และพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑล)	 ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า	 “พัฒนาการ	 (Evolution)”	 

ดา้นการเดนิทางทอ่งเทีย่วของชาวไทยมีลกัษณะขัน้ตอนของพฒันาการ

ที่สอดคล้องคล้ายคลึงกับพัฒนาการของ	“ทฤษฎีเกี่ยวกับการดำารงชีวิต

ของมาสโลว์”	 เป็นอย่างมาก	โดยสามารถสรุปสาระพัฒนาการของการ

เดินทางท่องเที่ยวที่ประยุกต์เข้ากับขั้นตอนของมาสโลว์ได้ตามตาราง

ด้านล่าง

ขั้นตอนของมาสโลว์ รายละเอียดที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ	“ทัศนคติ”	

	 Physiological	Needs

	 (ระดับกายภาพ)

	 Safety	&	Convenience

	 (ระดับความปลอดภัยสะดวกสบาย)

	 Love	&	Belongingness

	 (ระดับความรักและ

	 ความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม)

	 Actualization

	 (ระดับการตระหนักในตน)

	 Esteem

	 (ระดับการยอมรับ)

ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้รับการตอบสนอง	ทั้งด้วยการได้เห็น	ได้สัมผัส	ได้รับอากาศหายใจ	 

มอีาหารพอเพยีง	โดยเฉพาะการไดร้บัความเปน็อสิระจากการเคลือ่นไหวทางกายภาพ	(ดว้ย

การเปล่ียนสถานท่ีทางกายภาพ)	เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย	และเป็นสุขจาก	“ความรู้สึกอิสระ”1

เกดิความตอ้งการมากขึน้	โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยัและความสะดวกสบายระหวา่ง

การท่องเที่ยว	ด้วยการแสวงหาแหล่งที่พักเพื่อหลบหลีกภยันตรายต่างๆ	และปรนเปรอ	

“ความสุขทางกาย”	อย่างเหมาะสม	อากาศต้องดี	อาหารต้องอร่อย

มกีลุม่เปา้หมายจำานวนมากในปัจจบุนัทีใ่ชแ้รงจงูใจทีใ่ชก้ารเดนิทางทอ่งเทีย่วเปน็เครือ่งมอื 

ในการสร้างความรัก	และกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มสังคมเล็ก	ๆ	ของตน	 ท้ังในกลุ่ม	 

ครอบครัว	เพิื่อน	และคนรัก

ใชก้ารเดนิทางทอ่งเทีย่วเพือ่ใหเ้กิดการ	“ตระหนกัในความเป็นตนอย่างเป็นธรรมชาต”ิ	ดว้ย

การแสวงหา	“ประสบการณใ์หม่ๆ*”	เพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้ของจติ	เพือ่นำาไปสูค่วามสขุภายใน

อันเป็น	“เป้าหมายของชีวิต”

ใช้การท่องเท่ียวในการแสวงหา	“การยอมรับ”	โดยมีเป้าหมายการเดินทางเพ่ือการ	“ให้”	ด้วย	

การแบ่งปัน	และขอ	“รับ”	คุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดจาก	“ความยอมรับนับถือ”	น้ัน	ๆ 	(มีกลุ่มเป้าหมาย	

ในสดัสว่นทีไ่ม่มากนกัทีเ่หน็ดว้ยว่าตนใชก้ารทอ่งเทีย่วเพือ่ตอบสนองเปา้หมายในข้ันตอนนี)้

ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ “ทัศนคติ” ต่อการเดิน

(หมายเหตผุูว้จิยั: 1 พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสขุจากความผอ่นคลายทีเ่กดิขึน้ความรูส้กึ “อสิระ” ทีไ่ด้รบัจากการทอ่งเทีย่ว สงัเกตได้ชดัเจนขึน้ในกลุ่มเปา้หมาย

ที่อายุยังน้อย มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ รายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์)

(หมายเหตุผู้วิจัย: * ประสบการณ์ใหม่นี้ เป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ หรือ “วิถีแห่งมรรค” ไม่ใช่ ประสบการณ์ทางกายภาพจากประสาทสัมผัส 

ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก)
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	 ภายใตส้มมตฐิานดงักลา่วและผลการศกึษาครัง้นี	้พฒันาการดา้นการเดนิทางทอ่งเทีย่วของชาวไทยสว่นใหญม่าถงึขัน้	“ทศันคตติอ่

ความเห็นด้วย”	ในการ	“ประยุกต์ใช้การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ	“สร้างหรือกระชับความสัมพันธ์ในสังคมเล็ก	ๆ	ของตน”	ขณะที่ระดับความ

เห็นด้วยของกลุ่มเป้าหมายต่อข้ันตอนการใช้การท่องเท่ียวเพ่ือ	“Esteem	-	การยอมรับ”	และ	“Actualization	–	การตระหนักในตน”	มีสัดส่วน	

ตำากว่าระดับความเห็นด้วย	ใน	3	ขั้นตอนแรกเป็นอย่างมาก	(รายละเอียดวิธีการประเมิน	ในภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์)

 

	 โดยสามารถสรุปได้ชัดเจนว่าทัศนคติด้านการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในพื้นที่ศึกษาตามขั้นตอน	ที่ประยุกต์เข้ากับทฤษฎีฯ	

ของมาสโลว์น้ัน	มีพัฒนาการถึงในข้ันตอนท่ี	3	 ซ่ึงหมายถึงว่า	มีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นจำานวนมาก	ท่ีแสดงความเห็นด้วย	 

ในการประยุกต์ใช้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามขั้นตอนของมาสโลว์	 	ตั้งแต่ระดับกายภาพ	และ/หรือ	ระดับความปลอดภัยสะดวก

สบาย	และ/หรือ	ระดับความรักและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม	ขณะที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาที่เห็นด้วยหรือได้ประยุกต์ใช้การ

ท่องเที่ยวเพื่อการยอมรับและการตระหนักในตนนั้น	มีสัดส่วนไม่สูงนัก	 (รายละเอียดการแปรผลที่ใช้ระดับค่า Top box ในภาคผนวก ค 

ของรายงานฉบับสมบูรณ์)

่

แผนภูมิภาพที่ 1.1 

แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นตามขั้นต่าง ๆ 

ของมาสโลว์

(ค่าเฉลี่ย)

* significantly different at 95% CI

การแปรผลค่าเฉลี่ย	(Top	box)ขั้นตอนพัฒนาการใช้การเดินทางท่องเที่ยว

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เฉยๆ

เฉยๆ

เห็นด้วย

เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางกายภาพ	เช่น	อากาศดี	มีอาหาร	ได้รับความเป็นอิสระ

จากการเคล่ือนย้าย	เกิดความสนุกสนาน	บันเทิงทางกายในรูปแบบต่าง	ๆ

(เม่ือได้กลุ่มท่ีผ่านมาพอเพียง)	เพ่ือขยายอาณาเขตแห่งตนด้วยการสร้างสังคมติดตัว	(ครอบครัว	

เพ่ือน	แฟน	ญาติ)	โดยมีความรักและความผูกพันเป็นพลังยึดเหน่ียว

(เม่ือได้กลุ่มท่ีผ่านมาพอเพียง)	การใช้การท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหา	“ประสบการณ์ใหม่ๆ”	เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ของจิต	เพ่ือนำาไปสู่ความสุขภายใน	อันเป็น	“เป้าหมายของชีวิต”

(เม่ือได้กลุ่มท่ีผ่านมาพอเพียง)	เพ่ือขยายอาณาเขตแห่งตนออกไปอีก	คราวน้ีมี	“ความต้องการ

การยอมรับ”	เป็นพลังขับเคล่ือน

(เม่ือได้กลุ่มแรกพอเพียง)	เพ่ือตอบสนองความปลอดภัย	และสะดวกสบายต่อกาย

ตารางที่ 1.3 แสดงการแปรผลค่าเฉลี่ย (Top box) ของขั้นตอนพัฒนาการใช้การเดินทางท่องเที่ยว
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	 แนวคิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎี	 “ความต้องการในการดำารงชีวิตของมาสโลว์”	 

เพื่อใช้เป็นกรอบสำาหรับการทำาความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมด้านการเดินทาง 

ท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา	ถือเป็นสาระสำาคัญของการศึกษาครั้งนี้	

นอกจากผลการศึกษาจะพบความสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งระหว่างทฤษฎีฯมาสโลว์กับ

พัฒนาการในการเดินทางท่องเท่ียวดังท่ีได้กล่าวสรุปไปแล้ว	ยังมีรายงานการค้นพบ	

“ความสอดคล้อง”	ของทฤษฎีฯมาสโลว์กับพัฒนาการขั้นตอนการบริโภคสินค้าเศรษฐกิจ

ต่าง	ๆ		(รายละเอียดในรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเอกสาร)	ซึ่งพบว่าระดับความต้องการ

การบริโภคสินค้าเศรษฐกิจของมนุษย์	 (Maslow’s	Evolution	of	needs	and	Evolution	

of	Economies	Ref:	Consumer	behavior	2006)	ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน

เช่นเดียวกัน	(หมายเหตุผู้วิจัย:	และอาจสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับพัฒนาการการบริโภค

สินค้าและบริการท่องเท่ียว)	 โดยมีการระบุว่าพัฒนาการความต้องการสินค้าเศรษฐกิจ

ในระดับเกษตรกรรมพื้นฐาน	(commodities)	เช่น	ข้าว	ข้าวโพดเนื้อสัตว์	เหมือนกันกับ 

ขั้นตอนความต้องการทางกายภาพของมาสโลว์	 (เพียงแค่ประทังชีวิตรอด)	ซึ่งเม่ือได้ 

สินค้ากลุ่มแรกอย่างเพียงพอแล้ว	มนุษย์จะเกิดความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน	ๆ	

ท่ีสนองตอบความปลอดภัยและก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำารงชีวิตมากขึ้น		

(Consumer	Goods)	 เช่น	อาหารต้องสะอาด	รสชาติดี	หรือต้องมีการดัดแปลงอาหาร

เป็นของหวาน	(Dessert)	อาหารขบเคี้ยว	(Snack)	เป็นการเฉพาะเพื่อตอบสนองความ

ปลอดภัยและความสะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้น	

Maslow’s Evolution of Needs. Evolution of Economies & Evolution fo Travelling Purposes
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	 ขณะทีค่วามตอ้งการดา้นความรกันัน้เปรยีบเสมอืน	“การตอ้งการไดร้บับรกิารทีด่	ีดว้ยความจรงิใจ”	ซึง่เปน็พฒันาการความตอ้งการ

ในระหว่างการบริโภคของมนุษย์ในขั้นตอนต่อมา	(เห็นได้จากแผนกลยุทธ์สำาคัญในการขยายฐานลูกค้าและการสร้างความจงรักภักดีของ

ตราสินค้าชั้นนำา	เน้นการให้	“บริการที่ดีด้วยใจ”	เป็นส่วนประกอบที่สำาคัญมากประการหนึ่ง)

 
ผลสรุปในส่วนนี้กล่าวได้ว่า	กลุ่มเป้าหมายชาวไทยในพื้นที่ศึกษามีพัฒนาการด้านการเดินทางท่องเที่ยวสอดคล้องกับทฤษฎี	 

“ความต้องการในการดำารงชีวิตของมาสโลว์”	กล่าวคือเกิดการพัฒนาอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน	ตั้งแต่ใช้การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบ

สนองความต้องการระดับ	“กายภาพ”	และระดับ	“ความปลอดภัยสะดวกสบาย”	และโดยเฉพาะพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใน

ปจัจุบนั	ทีม่พีฒันาการถงึระดบัขัน้	“การใชก้ารทอ่งเทีย่วเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการสรา้งความรกัและกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิใน 

กลุ่มสังคมของตน	 (เฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเดินทางท่องเที่ยวตามคุณลักษณะที่กำาหนดสำาหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 โดยไม่รวม 

กลุ่มชาวไทยที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยว		ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้)

 

	 อยา่งไรกด็สีำาหรบัพฒันาการในขัน้ตอนการใชก้ารทอ่งเทีย่วเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในระดบั	“การยอมรับ”	และ	“การตระหนกั

ในตน”	นั้น	ยังมีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาเห็นด้วยหรือ	มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอยู่น้อยในปัจจุบัน

(หมายเหตุผู้วิจัย: ขั้นต่อไปของความต้องการของมนุษย์ด้านสินค้ากลับกลายเป็นการให้ความสำาคัญกับ “ประสบการณ์ต่อค่านิยมที่ดี” ซึ่งทับซ้อนกับพัฒนาการตาม

ทฤษฎีฯมาสโลว์ ในระดับการยอมรับ โดยอนุมานได้กับการบริโภคสินค้า “แบรนด์เนม” ที่สร้างประสบการณ์ใหม่บนความภาคภูมิใจ” ซึ่งผู้บริโภค (บางส่วน) ใช้เป็น

เครือ่งมือในการสร้างการยอมรบั” ทวา่หลงัจากนัน้เมือ่การบรโิภคในมติิดังกลา่วถงึ จุดอ่ิมตัว เชือ่วา่จะมผีูบ้รโิภคกลุม่หนึง่ทีก่ลบัคนืสู่สามญัด้วยการบรโิภคอยา่งสมถะ

และพอเพียง หลุดพ้นจากค่านิยมตามยุคสมัยมนุษย์ ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับการตระหนักในตนตามทฤษฎีฯมาสโลว์ได้กระนั้น)



บทที่	2	
บทสรุปการจัดกลุ่ม “นักท่องเที่ยวชาวไทย” 
(โดยใช้ทฤษฎีการดำารงชีวิตของมาสโลว์เป็นกรอบแนวคิดหลัก)
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บทที่ 2
บทสรุปการจัดกลุ่ม “นักท่องเที่ยวชาวไทย” 
(โดยใช้ทฤษฎีการดำารงชีวิตของมาสโลว์เป็นกรอบแนวคิดหลัก)

	 ผลการศึกษาตามบทสรุปที่ผ่านมาดังกล่าว	ได้ถูกนำามาสร้างเป็นโครงคำาถาม	(AIO	Statements)	เพื่อการจัดกลุ่ม	“นักท่องเที่ยว

ชาวไทย”	(รายละเอียดชุดคำาถาม	วิธีการทางสถิติที่ใช้	และผลการวิเคราะห์ได้แสดงรายละเอียดไว้	ในภาคผนวก	และบทที่	3	ของรายงาน

ฉบับสมบูรณ์)	ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขทางสถิติที่เหมาะสมได้เป็น	7	กลุ่ม	โดยสามารถสรุปรายละเอียด	“กลุ่มวิถีชีวิต”	ในภาพ

รวมได้ดังนี้

แผนภูมิภาพที่  2.1  แสดงสัดส่วนของกลุ่มวิถีชีวิตแต่ละกลุ่ม
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	 สัดส่วนดังกล่าวแสดงได้ว่ากลุ่มวิถีชีวิต	“ครอบครัวสำาคัญ”	เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในเกือบทุกพื้นที่ศึกษา	เว้นเฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม่ที่มีสัดส่วนกลุ่ม	 “เริงรื่นเทศกาล”	สูงกว่าอยู่บ้าง	ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มวิถีชีวิตอื่นๆ	นอกเหนือจากนั้นมีความสอดคล้องกันกับ

ลักษณะวิธีการดำารงชีวิต	วัย	พื้นฐานการศึกษา	และเศรษฐานะทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง	โดยสามารถสรุป

คุณลักษณะรวมถึงกิจกรรมยามว่าง	และช่องทางสื่อที่เหมาะสม	เพื่อเพิ่มสาระความเข้าใจต่อแต่ละกลุ่มวิถีชีวิตได้ดังนี้

	 โดยสัดส่วนกลุ่มวิถีชีวิตดังกล่าว	เป็นรายจังหวัดตามพื้นที่ศึกษา	สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้	*

พื้นที่ศึกษา

Family	
Value	

“ครอบครัว
สำาคัญ”

Festive	
“เริงรื่น
เทศกาล”

Safety
	Techie	
“สะอาด

ปลอดภัยและ
ทันสมัย”

Conserva-
tives	

“อนุรักษ์นิยม”

In-Trend	
“เรียนรู้
คู่กระแส”

Friends
&Lovers	
“เพื่อเพื่อน
และแฟน”

Explorer	
“บุกเบิกค้นหา”

เชียงใหม่

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครสวรรค์

ชลบุรี

กาญจนบุรี

ลพบุรี

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ภาพรวม

กรุงเทพฯและ	

ปริมณฑล

33.1

43.4

28.3

36.6

38.8

37.0

43.0

43.6

41.6

37.7

38.3

38.8

10.2

9.5

9.4

8.4

12.5

12.0

11.9

14.0

14.9

19.1

12.2

8.7

5.5

5.2

1.6

5.0

5.1

5.7

5.1

5.3

9.3

4.6

5.2

5.0

29.0

22.0

30.6

16.4

16.4

18.9

15.9

16.6

10.3

10.6

18.7

10.9

7.8

7.2

13.4

9.6

10.8

7.6

6.9

5.7

12.9

11.0

9.3

10.6

12.4

11.5

7.9

19.7

13.5

16.0

11.4

11.0

6.6

11.4

12.1

13.7

1.0

0.6

5.4

1.3

1.1

2.4

3.9

0.4

3.0

4.6

2.4

2.5

* ไม่ได้แสดงสัดส่วนกลุ่ม Unidentified 

ตารางที่  2.1 แสดงสัดส่วนกลุ่มวิถีชีวิตเป็นรายจังหวัดตามพื้นที่ศึกษา
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 คุณลักษณะโดยทั่วไป:	 ให้ความสำาคัญกับความรัก	

ความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 	 เน้นการทำากิจกรรม

ภายในครอบครัว	 ระหว่างการท่องเท่ียว	 เช่น	 ชิมอาหารอร่อย

ตามร้านที่มีชื่อเสียงของเมือง	 ทำากิจกรรมไหว้พระสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามและสดชื่นของแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ	ภายใต้กรอบของความปลอดภัยท่ีเข้มงวด	 ท้ัง

ในด้านท่ีพักและการเดินทาง	 จึงไม่นิยม	 การท่องเที่ยวภาย

ใต้ความเสี่ยงจากกิจกรรมผจญภัยที่เกินพอดี	 ส่วนใหญ่กลุ่มน้ี

เป็นกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำางานช่วงกลางถึงปลาย	มีเศรษฐานะ	กระจาย

ตัวครอบคลุมต้ังแต่ระดับล่างถึงบน	 ส่วนใหญ่สมรสและมีบุตร

แล้ว	มีอาชีพการงานครอบคลุมในเกือบทุกสาขาอาชีพ	กลุ่มนี้

นิยมทำากิจกรรมยามว่างที่อยู่กับบ้าน	 อ่านหนังสือ	 ดูโทรทัศน์	 

ฟังเพลง	 ฟังวิทยุ	ชื่นชอบการทำาบุญ	 	 ให้ความสำาคัญกับศาสนา 

ท่ีตนนับถือ	 รวมถึงกิจกรรมในบ้านประเภท	ทำาสวน	ทำาอาหาร	 

รวมถึงงานฝีมือต่างๆ

 กิจกรรมยามว่าง:	 กลุ่มนี้นิยมทำากิจกรรมยามว่างที่อยู่

กับบ้าน	อ่านหนังสือ	ดูโทรทัศน์	ฟังเพลง	ฟังวิทยุ	รวมถึงกิจกรรม 

ในบ้านประเภท	ทำาสวน	ทำาอาหาร	รวมถึงงานฝีมือต่างๆ	ชื่นชอบ

การทำาบุญ		ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ	

 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว:	แรงจูงใจอย่างสำาคัญที่ทำาให้กลุ่มนี้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว	ได้แก่	การแสวงหาหรือ

กระชับความสัมพันธ์	ความรัก	ความสนิทสนมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม	รวมถึงแรงจูงใจที่เกิดจาก	“การขอ	(พร)”	จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ

ศาสนสถานที่ได้รับความเคารพนับถือของศาสนาต่างๆ	รวมถึงความสนใจอยากซื้อสินค้าและของฝากต่างๆ	

 

 กิจกรรมที่ชื่นชอบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว:	นอกจากชื่นชอบกิจกรรมที่ทำาร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว	อาทิ	

พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างการเดินทางแล้ว	การให้เวลาชื่นชมและสัมผัสความงดงามและสดชื่นของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ	ก็เป็นเรื่องที่

สำาคญัมาก	ดงันัน้การเกบ็ภาพระหวา่งการทอ่งเทีย่วของมวลสมาชกิจงึเปน็กจิกรรมพืน้ฐาน	รวมถงึการแวะซือ้สนิคา้	ของฝาก	ของท่ีระลกึ	

สำาหรับกลุ่มคนท่ีครอบครัวให้ความสนิทสนม	แต่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีนิยม	นอกจากน้ันการให้เวลาแวะสักการะ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาระหว่างการเดินทางก็เป็นภารกิจที่อยู่ในแผนการเดินทางที่สำาคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง

2.1 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 1 : กลุ่มครอบครัวสำาคัญ (Family Value) 
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 38.3)
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2.1.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพื้นที่ศึกษา: ครอบครัวสำาคัญ (Family Value)

 ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์:	นอกจากช่องทางการสื่อสารประเภทปากต่อปากแล้ว	สื่อสารมวลชน	ตั้งแต่รายการทาง

โทรทัศน์ท่ีแฝงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียว	เช่น	“ยกสยาม”	“ผู้หญิงถึงผู้หญิง”	“รายการ	30	ยังแจ๋ว”	รวมถึงหนังสือพิมพ์

ยอดนิยมอย่าง	“ไทยรัฐ”	(เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ส่ือทางวิทยุ	มีผลน้อยกับกลุ่มน้ี)	และส่ือการอ่านประเภทนิตยสาร	เช่น	“คู่สร้าง	คู่สม”	“ทีวีพูล”	และ	

“อสท.”	ก็เป็นช่องทางสำาคัญสำาหรับการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม	“ครอบครัวสำาคัญ”

 

 สนิคา้ทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ:	หากจำาแนกสนิคา้ดา้นการเดนิทางทอ่งเทีย่วออกเปน็	9	ประเภท	(รายละเอยีดในรายงานฉบับสมบูรณ	์

บทที่	9)	พบว่าสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่ม	“ครอบครัวสำาคัญ”	ได้แก่	สถานที่ท่องเที่ยวประเภทมีชื่อเสียงและเป็น

ที่กล่าวถึงจนต้องพาครอบครัวไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต	(Once	in	a	Lifetime)	หรือแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางความเจริญของเมืองใหญ่							

(City	of	Joy)	 เมืองท่องเที่ยวที่มีศาสนสถานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือหรือมีชื่อเสียง	(Spiritual	Destination)	รวมถึงงานเทศกาล

หรือสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คน	(Festivities	และ	Theme	park)

แผนภูมิภาพที่ 2.2 แสดงสัดส่วนกลุ่มครอบครัวสำาคัญ

ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

 

	 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่กลุม่ครอบครวัสำาคญัในพืน้ทีศ่กึษาทีเ่ปน็	“จงัหวดัรอง”	ของแตล่ะภมูภิาค	อาท	ิลพบรุ	ีพษิณโุลก	หรือ	กาญจนบุรี	

มสีดัสว่นสงูกวา่กลุม่จงัหวดัทีม่คีวามเจรญิทางดา้นวตัถ	ุ(พฒันาการทางเศรษฐกจิสงูกวา่)	โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัหลกัอยา่ง

นครราชสีมา	เชียงใหม่	หรือขอนแก่น	รวมถึงกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
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2.2 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 2 : กลุ่มเริงรื่นเทศกาล (Festive) 
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 18.7)

คุณลักษณะโดยทั่วไป:	 ช่ืนชอบความครึกคร้ืน	

ด้วยการท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศ

แห่งความสนุกสนาน	มีแนวโน้มเป็นคนอารมณ์ดี	 

แต่อ่อนไหวง่าย	ยินดีท่ีจะได้รู้จักและพบปะกับผู้คน

กลุ่มอ่ืน	ท้ังน้ีเพ่ือให้มีความสุขด้วยกัน	โดยไม่ชอบ

ทำาตัวโดดเด่นด้วยรูปแบบท่ีแตกต่าง	ชอบการ

เป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย	อย่างไรก็ตาม	นอกเหนือจาก

ความสนุกสนานแล้วยังพร้อมรับฟัง	แลกเปล่ียน

ประสบการณ์กับกลุ่มคนท่ีถูกอัธยาศัย	(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มระดับเดียวกัน)	และช่ืนชมกับความสุขในการระลึกถึงความหลังเก่าๆ

 

	 โดยสามารถจำาแนกกลุ่มน้ีได้เป็น	2	กลุ่มย่อยตามช่วงอายุ	กลุ่มย่อยแรกเป็นกลุ่มวัยรุ่น	นักศึกษา	หรือวัยทำางานช่วงต้น	อีกกลุ่มย่อย 

หน่ึงเป็นช่วงวัยทำางานช่วงปลายถึงเกษียณ	โดยส่วนใหญ่มีระดับเศรษฐานะทางสังคมและการศึกษาไม่สูงนัก	มีความเป็นอยู่เรียบง่าย	แต่ช่ืนชอบ 

ความครึกคร้ืน	ชอบบรรยากาศท่ีมีความสนุกสนาน	ร่ืนเริงระหว่างการท่องเท่ียว	

 

 กิจกรรมยามว่าง:	 ช่ืนชอบสังคม	ชอบแลกเปล่ียนพบปะพูดคุยมากกว่าท่ีจะใช้เวลาว่างน่ังอยู่แต่ในบ้าน	บางคร้ังจึงพบคนกลุ่มน้ีได้

ตามงานเทศกาล	กิจกรรมตามห้างสรรพสินค้า	รวมถึงร้านอาหาร	ร้านคาราโอเกะ	ท่ีมีบรรยากาศของแสงสี

 

 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว: แรงจูงใจสำาคัญท่ีทำาให้คนกลุ่มน้ีตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว	ได้แก่	การแสวงหาประสบการณ์	 

ได้เห็นหรือได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศของความร่ืนเริง	รอยย้ิม	รวมถึงการแสวงหาพลังงาน	(ทางจิตใจ)	ใหม่ๆ	แสวงหา	“ความหวังใหม่ๆ”	ให้กับ

ชีวิตด้วยพลังแห่ง	“ความเช่ือ”	จากการสักการะ	หรือขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามสถานท่ีต่าง	ๆ	

 

 กิจกรรมที่ชื่นชอบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว:	เน่ืองจากส่วนใหญ่มีเศรษฐานะทางสังคมเป็นกลุ่มระดับกลางถึงล่าง	(หรืออาจ

กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านท่ัวไป)	ระหว่างการท่องเท่ียวจึงมักชอบท่ีจะแลกเปล่ียนทำาความรู้จักกับผู้คนในท้องถ่ินน้ันๆ	(ในระดับใกล้เคียง

กับกลุ่มตน)	ชอบกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวท่ีมีบรรยากาศร่ืนเริง	คลาคลำาไปด้วยผู้คน	รวมถึงกิจกรรมท่ีขาดไม่ได้	ได้แก่	การสักการะบูชา													

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ	และขอพรให้ตนและคนท่ีตนรักมีอนาคตท่ีดี

 

 ชอ่งทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ:์	ส่ือสารมวลชน	ประเภทรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะรายการทางช่อง	7	หรือช่อง	5	เช่น	รายการ

วันหยุดสุดขีด	รายการตลาดสดสนามเป้า	รวมถึงส่ืออย่างหนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ	นิตยสารอย่างสยามบันเทิง	สยามดารา	ลิซ่า	ทีวีพูล	รวมถึง

รายการวิทยุ	(โดยเฉพาะวิทยุชุมชน)	และการพูดต่อกันแบบปากต่อปาก	เป็นช่องทางท่ีมีโอกาสนำาข่าวสารด้านการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเข้าถึง

กลุ่มน้ีอย่างได้ผล

่
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2.3 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 3 : กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส (In-trend)  
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 12.2)

 คุณลักษณะโดยทั่วไป:	ช่ืนชมบรรยากาศท่องเท่ียวท่ีอยู่ในความนิยม	รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ	ท่ียังสวยงาม	บริสุทธ์ิ	ท้ังน้ีเพ่ือ

ให้ได้รู้	ได้เห็น	เกิดประสบการณ์ด้วยตาตนเอง	เพ่ือจะได้นำาเร่ืองราวของการท่องเท่ียวน้ันๆ	ไปช่ืนชมหรือบอกเล่าเร่ืองราวให้สมาชิกในสังคม

ของตนได้ฟัง	ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจจาก	“อารมณ์ร่วม”	 ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในกระแสน้ัน	อย่างไรก็ตามกลุ่มน้ีกลับไม่นิยมกระแสท่องเท่ียว 

ในลักษณะการบุกเบิก	เส่ียงภัย	หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเน้นความโดดเด่ียว	หรือความเงียบสงบท่ีปราศจากสาธารณูปโภคใดๆ	

 

	 ลักษณะทางกายภาพมีการกระจายตัวท้ังชายและหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน	อายุระหว่าง	20-40	ปี	 มีการศึกษาดี	 เศรษฐานะ 

ทางสังคมอยู่ในระดับดี	ส่วนใหญ่ทำางานบริษัทเอกชน	ภาครัฐ	หรือประกอบอาชีพอิสระ	(Freelance)	ท่ีต้องทำางานด้วยความคิดและฝีมือ	

 

 กิจกรรมยามว่าง: ใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย	และใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวาง	ชอบออกไปพบปะกับเพ่ือนฝูง	ญาติมิตร	 

ทานข้าว	สังสรรค์กับเพ่ือนฝูงมากกว่าท่ีจะน่ังดูทีวี	หรืออ่านหนังสือเงียบๆ	อยู่ท่ีบ้าน	

 

 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว:	แรงจูงใจท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับนักเดินทางกลุ่มน้ี	ได้แก่แรงจูงใจท่ีเกิดจาก	“ความอยากรู้อยาก

เห็น”	ซ่ึงเกิดข้ึนภายใต้กระแสนิยมท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง	(ทำาให้เกิดสาระเร่ืองราวใหม่	ๆ 	ข้ึนเป็นช่วง	ๆ )	ท้ังภายใต้การส่ือสารระหว่าง

กลุ่มหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีมีเน้ือหาตรงหรือใกล้เคียงกับความสนใจและรสนิยมของกลุ่ม	

 สินค้าท่องเที่ยวที่ต้องการ:	แม้ช่ือกลุ่มจะเก่ียวข้องกับคำาว่า	 “เทศกาล”	แต่สินค้าท่องเท่ียว	ไม่จำาเป็นต้องเป็นงานเทศกาลหรือ 

สวนสนุก	(Festivities	&	Theme	Park)	เท่าน้ัน	ความร่ืนเริงและรอยย้ิมข้ึนอยู่กับบรรยากาศของผู้ร่วมการเดินทาง	หรือนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ 

ท่ีนำาบรรยากาศของการพักผ่อน		เข้ามาในสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ัน	ดังน้ันสินค้าท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างความสนใจให้กับกลุ่มน้ีได้	อาทิ	 

สถานท่ีท่ีมีการทำาบุญ	สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์	(Spiritual	Destination)	รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ามกลางแสงสีและความเจริญกลางเมือง	(City	of	Joy)

2.2.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพื้นที่ศึกษา: เริงรื่นเทศกาล (Festive)

แผนภูมิภาพที่  2.3 แสดงสัดส่วนของกลุ่มเริงรื่นเทศกาล

ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

	 เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนของกลุ่มเริงรื่นเทศกาล	มีแนวโน้มสูงในพื้นที่ศึกษาที่อยู่ใน	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

(ตอนล่าง)	รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออก	ขณะที่มีสัดส่วนไม่สูงนักในพื้นที่ศึกษาที่อยู่ใน	“ภาคใต้”	รวมถึง	“กรุงเทพฯ	และปริมณฑล”
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 กจิกรรมทีช่ืน่ชอบระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว:	ถึงแม้จะเป็นกลุ่มท่ีทันสมัยแต่กลับนิยมท่ีจะค้นหาและเข้าใจวิถีชีวิตของท้องถ่ิน	

ใช้การท่องเท่ียวเพ่ือให้ได้ประสบการณ์กับกิจกรรมสังคม	วิถีการใช้ชีวิต	และการพักผ่อนของผู้คนในเมืองน้ันๆ	อย่างเช่นการเก็บภาพถ่าย	หรือ

ภาพในความทรงจำากับ	ตลาดนัด	ถนนคนเดิน	ย่านร้านค้า	แหล่งชุมชน	ผู้คนตามบ้านเรือนท่ีแปลกตา	รวมถึงวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ	ท่ีไม่ได้

เห็น	ไม่ได้สัมผัสในชีวิตประจำาวันของตน	

 

 ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์: ช่องทางท่ีมีผลมากกับกลุ่มน้ี	 “การบอกเล่าปากต่อปาก”	ของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน	 

(เกิดเป็นกระแส)	ท้ังท่ีผ่านส่ือสมัยใหม่	ทางอินเตอร์เน็ตหรือสังคมเครือข่าย	อย่าง	“เฟซบุ๊ค”	หรือผ่านส่ือนิตยสารประเภทแพรว	ชีวจิต	สไปซ่ี	

หรือนิตยสารท่องเท่ียว	อย่าง	อสท.	หรือ	ทริปทราเวลล์		รวมถึงข้อมูลจากรายการทางโทรทัศน์	โดยเฉพาะรายการทางช่อง	3	เช่น	รายการ

เท่ียวละไมไทยแลนด์	รายการเนวิเกเตอร์

 

	 นอกจากน้ัน	กลุ่มน้ียังเป็นเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีการส่ือสารผ่านส่ือ	“พ็อคเก็ตบุ๊คการท่องเท่ียว”	ภาพยนตร์	ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ีแสดง

ข้อมูลเข้าได้กับรสนิยม	รวมถึงรายการวิทยุ	(เฉพาะกลุ่ม	เช่นรายการเพลงคล่ืน	“FAT	radio”)	มีผลต่อการเข้าถึงท่ีดี	

 

 สิ น ค้ า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ต้ อ ง ก า ร : 	 สิ น ค้ า ท่ี เ ป็ น	 

แหล่ งท่อง เที่ ยวที่ ได้ รั บกระแสนิยม	 (ของกลุ่ มคน 

ท่ีเหมือนตน)	 ในช่วงน้ันๆ	 อย่าง	 “ปาย”	 “เพลินวาน”	 

“ซิคาด้า”	 “ถนนคนเดิน”	 สามารถดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอย่างได้ผล	 โดยครอบคลุมถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีถูกกล่าวขวัญถึงตามส่ือต่างๆ	 จน

ทำาให้เกิดความต้องการเดินทางไปสักคร้ัง	 (Once	 in	 

a	 Lifet ime	 or	 Popular	 man-made	 destinat ion)	 

รวมถงึ	แหล่งท่องเท่ียวภายใต้กระแสท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	(Eco	

Tourism)	อยา่งการดำานำา	ปลกูปะการงั	หรอืปลกูปา่ชายเลน	

เป็นต้น

้
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2.3.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพื้นที่ศึกษา: เรียนรู้คู่กระแส (In-trend)

แผนภูมิภาพที่  2.4  แสดงสัดส่วนของกลุ่มเรียนรู้คู่กระแส

ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

	 เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่กลุม่วถิชีวีติในลกัษณะนีมี้สดัสว่นสงูใน	พืน้ทีศึ่กษา	ภาคใต	้และพืน้ทีศึ่กษาภาคกลาง	และตะวนัออก	แตก่ลบั

มีสัดส่วนน้อยในพื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคเหนือ

2.4 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 4 : กลุ่มสะอาดปลอดภัยและทันสมัย (Safety Techie)  
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 12.1)

 คุณลักษณะโดยทั่วไป:	 มีลักษณะพฤติกรรมพ้ืนฐานคล้ายคลึงกับกลุ่มครอบครัวสำาคัญค่อนข้างมาก	เพียงแต่กลุ่มน้ีเน้น	“ความ

สะดวกสบาย”	และ	“ความหรูหรา”	 นิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าท่ีมีภาพลักษณ์ช้ันนำา	 เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัย	 

ดังน้ันเทคโนโลยีจึงถูกใช้เป็นปัจจัยสำาคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ	ท้ังในการดำารงชีวิตและการท่องเท่ียว	

 

	 กลุ่มน้ีใช้การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล	หรือเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ	ให้กับชีวิต	อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีให้ความ

สำาคัญกับปัจจัยด้านความปลอดภัยสูง	ดังน้ันอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย	และเทคโนโลยี	(ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ

ทัศนคติต่อความปลอดภัย)	จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจเดินทางของคนกลุ่มน้ี

 

	 แนวโน้มเป็นกลุ่มวัยทำางานช่วงต้นถึงกลาง	(25-50	ปี)	ท่ีมีระดับการศึกษาดี	มีเศรษฐานะทางสังคมในระดับสูง	มีหน้าท่ีการงานท่ีม่ันคง	

เช่น	ข้าราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเจ้าของธุรกิจ	หรือผู้บริหารบริษัทเอกชน	

 

 กิจกรรมยามว่าง:	 เกือบท้ังหมดใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตทุกกิจกรรม	การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานสำาหรับ

การดำารงชีวิตและกำาหนดพฤติกรรมต่างๆ	 ซ่ึงหากไม่ใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับเทคโนโลยีภายในบ้าน	ก็เลือกเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้า	 

เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม	หรือทานอาหารนอกบ้าน

 
 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว:	นอกจากการให้รางวัลชีวิตด้วยการ

เดินทางเพ่ือพักผ่อนแล้ว	การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ	ภายใต้	“ความอยากรู้อยากเห็น”	

หรือเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ	การเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ	ภายใต้แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

ปลอดภัย	และส่ิงอำานวยความสะดวกสบายต่างๆ	ก็นับเป็นแรงจูงใจท่ีสำาคัญอีกประการ

หน่ึงท่ีสำาคัญสำาหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี
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แผนภูมิภาพที่  2.5 แสดงสัดส่วนของกลุ่มสะอาดปลอดภัย

และทันสมัยในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

 กจิกรรมทีช่ืน่ชอบระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว:	นอกจากกิจกรรมการใช้เวลาภายในเมืองท่ีมีเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย

เพียบพร้อม	อาทิ	 ช้อปป้ิง	ทานอาหารร้านท่ีมีช่ือ	 ก็ยังนิยมทำากิจกรรมในระหว่างกลุ่มสมาชิกครอบครัว	หรือเพ่ือนๆ	ในสังคมเดียวกัน	 ซ่ึง 

ส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีบ่งบอกถึงรสนิยมของกลุ่มตน	และมักเป็นกิจกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	อาทิ	ดำานำา	ตีกอล์ฟ	จักรยานเสือภูเขา	

 

 ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์: เป็นกลุ่มท่ีบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสมัยใหม่ทางอินเตอร์เน็ตหรือสังคมเครือข่าย	อย่าง	 

“เฟซบุ๊ค”	ในสัดส่วนท่ีสูงมาก	อย่างไรก็ตามส่ือนิตยสารอย่าง	แพรวสุดสัปดาห์	ฮัลโหล	หรือนิตยสารแนวอินด้ีอย่าง	อะเดย์	รวมถึงข้อมูลจาก

รายการทางโทรทัศน์	โดยเฉพาะรายการทางช่องเคเบ้ิล	(ยูบีซี)	หรือรายการท่ีมีส่วนผสมด้านการท่องเท่ียวทางช่อง	3	ก็สามารถนำาข่าวสาร

ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มน้ีได้ดี

 

	 นอกจากน้ัน	กลุ่มน้ียังเป็นเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีการส่ือสารผ่านส่ือ	“พ็อคเก็ตบุ๊คการท่องเท่ียว”	 ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ีแสดงข้อมูลเข้า

ได้กับรสนิยม	รวมถึงส่ือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ	อย่างบางกอกโพสต์ก็ให้ผลการเข้าถึงท่ีน่าพอใจด้วยเช่นกัน

 

 สินค้าท่องเที่ยวที่ต้องการ:	 สินค้าด้านการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่ม	 “สะอาดปลอดภัยและทันสมัย”	 ได้แก่	สถานท่ี 

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นกระแสท่ีกล่าวถึง	(Trendy	Place)	จนต้องเดินทางไปให้ได้สักคร้ังหน่ึงในชีวิต	(Once	in	a	Lifetime)	หรือแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ามกลางความเจริญของเมืองใหญ่	(City	of	Joy)	 ท่ีมีความปลอดภัย	มีความสะดวกสบายสำาหรับท้ังการพักผ่อนและการเดินทาง	

นอกจากน้ันกลุ่มน้ียังเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีสัดส่วนความนิยมในการเข้าพักตามรีสอร์ทในสัดส่วนท่ีสูง

2.4.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพ้ืนท่ีศึกษา: สะอาดปลอดภัยและทันสมัย (Safety Techie)

	 เป็นที่สังเกตได้ว่าจังหวัดท่ีมีความเจริญของเมืองสูง	และมีกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบอาชีพมั่นคงและมีเศรษฐานะดีในสัดส่วนสูง	 

โดยเฉพาะกรงุเทพฯ	รวมถงึพืน้ทีศ่กึษาตามหวัเมอืงใหญใ่นเขตภมูภิาค	อยา่ง	ขอนแกน่	ชลบรุ	ีเชยีงใหม	่มสีดัสว่นของกลุม่	“สะอาดปลอดภัย

และทนัสมยั”	สงูกวา่จงัหวดัอืน่ๆ	(ขณะทีเ่มอืงทีเ่ปน็แหลง่สถานทีศึ่กษาของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมหาวิทยาลยัในเครือราชภัฎ	อยา่งเชน่

สงขลา	นครราชสีมา	หรือลพบุรี	ก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นจำานวนมาก	แต่ถูกเจือจางโดยกลุ่มอ่ืนๆ	ที่มีสัดส่วนสูงกว่า	ทำาให้สัดส่วนใน 

ภาพรวมไม่สูงมากนัก)			

้
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2.5 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 5 : กลุ่มเพื่อเพื่อนและแฟน (Friends & Lovers)   
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 9.3)

 คุณลักษณะโดยทั่วไป: ให้ความสำาคัญกับการใช้เวลาเพ่ืออยู่กับเพ่ือนหรือคนรัก โดยมีแรงจูงใจอย่างสำาคัญเพ่ือสร้างความสัมพันธ์

หรือกระชับความผูกพันระหว่างกลุ่มมากกว่าการช่ืนชมสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว ช่ืนชอบสิทธิพิเศษท่ีทำาให้กลุ่มของตนมีอิสระและ

แตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ และถึงแม้จะชอบอยู่กันเป็นกลุ่มก็ไม่นิยมการเส่ียงภัย (ยกเว้นการแสดงออกเพ่ือให้แตกต่างและโดดเด่นกว่ากลุ่มอ่ืน)  

คนกลุ่มน้ีเป็นผู้ท่ีมีอายุประมาณ 18-30 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานเอกชน โสด หรือหากแต่งงานแล้วก็ยังไม่มีบุตร  

มีการศึกษาดี ได้งานดีในช่วงเร่ิมต้นของชีวิต มีการกระจายตัวท้ังเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน และการกระจายตัวของเศรษฐานะ 

อยู่ในทุกๆ กลุ่มต้ังแต่ SES Class A ถึง SES Class E (ถึงแม้จะโน้มเอียงมาในระดับล่างบ้างก็ตาม)

 

 กิจกรรมยามว่าง: เล่นเกมส์ หรือใช้อินเตอร์เน็ต หรือเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้า ดูภาพยนตร์ ชอบใช้เวลาว่างอยู่กับเพ่ือนๆ

 

 แรงจงูใจดา้นการเดนิทางทอ่งเทีย่ว: แรงจูงใจท่ีสำาคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเดินทางของกลุ่มน้ี ได้แก่ “ความอยากรู้อยากเห็น” 

ในส่ิงท่ียังไม่ได้เห็น “ร่วมกับคนท่ีตนรัก หรือหมู่ผองเพ่ือน” ความทรงจำาจากประสบการณ์ใหม่ๆ และการแลกเปล่ียนมุมมองของประสบการณ์

คร้ังน้ันๆ ก่อให้เกิด “อารมณ์ความเป็นมิตรและความสุขของการเป็นส่วนหน่ึง” ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง “คร้ังใหม่” เกิดข้ึนได้

เสมอๆ ในช่วงเวลาน้ันๆ 

 

 กจิกรรมทีช่ืน่ชอบระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว: นอกจากใช้เวลาสนุกสนาน เฮฮาระหว่างกลุ่มเพ่ือนฝูงหรือคนรักแล้ว กลุ่มน้ียัง

ชอบกิจกรรมยอดนิยมของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ เช่น น่ังเรือบานาน่าโบ๊ท หากไปเท่ียวทะเล หรือ เดินข้ึนดอย ชมพระอาทิตย์ข้ึน หากเป็นการ 

ท่องเท่ียวตามอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากน้ันยังสามารถพบคนกลุ่มน้ีได้ตามแหล่งช้อปป้ิงหรือแหล่งเดินเท่ียวท่ีนิยมของเมืองน้ันๆ เช่น  

แหล่งช้อปป้ิง ถนนคนเดิน ถนนข้าวสาร เป็นต้น 

 

 ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์: ช่องทางท่ีมีผลมากกับกลุ่มน้ี นอกจากจะเป็นรายการแนวบันเทิงสำาหรับวัยรุ่น ท่ีบางคร้ัง 

นำาเสนอข้อมูลด้านการเดินทางท่องเท่ียว อย่าง “รายการ O.I.C” “รายการเวคคลับ” รวมถึงนิตยสารท่ีเจาะจงกลุ่มวัยรุ่นวัยทำางานช่วงต้น อย่าง 

สไปซ่ี ชีส ผู้หญิง แพรวสุดสัปดาห์ สยามกีฬา หรือ ฮันน่ีมูนทราเวลแล้ว ช่องทางการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตในทุกรูปแบบก็เป็นวิธีการเข้าหา

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีอย่างได้ผลเช่นเดียวกัน
 

 สินค้าท่องเที่ยวที่ต้องการ: ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับกระแสนิยม

ในกลุ่มคนช่วงวัยตน (Trendy Place) อย่าง “ปาย” “เพลินวาน” “ซิคาด้า” “ถนนคนเดิน” โดย

เฉพาะเมืองท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมอันมีสีสันและความบันเทิงหลากรูปแบบ (City of Joy)  

รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเร่ิมการบุกเบิกและยังคงความบริสุทธ์ิอยู่ (Unseen Nature) ครอบคลุมถึง

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีถูกกล่าวขวัญถึงตามส่ือต่างๆ จนทำาให้เกิดความต้องการเดินทางไปกับเพ่ือนๆ 

หรือคนรักสักคร้ังหน่ึงในชีวิต (Once in lifetime)
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2.5.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพ้ืนท่ีศึกษา: เพ่ือเพ่ือนและแฟน (Friends & Lovers)

แผนภูมิภาพที่  2.6 แสดงสัดส่วนของกลุ่มเพื่อเพื่อนและแฟน

ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

 กล่าวได้ชัดเจนว่าจังหวัดในพื้นที่ศึกษาที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวมถึง กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของกลุ่มเพื่อเพื่อนและ

แฟน สูงกว่าพื้นที่ศึกษาที่อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงพื้นที่ศึกษาในภาคตะวันออก ดังนั้นกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อเพื่อนและแฟนจึง

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มากกว่าภาคอื่นๆ

2.6 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 6 : กลุ่มอนุรักษ์นิยม (Conservatives)    
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 5.2)

 คุณลักษณะโดยทั่วไป: นอกจากจะใช้การท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อนแล้ว  

กลุ่มน้ีใช้การท่องเท่ียวเพ่ือการ “ให้” หรือ “แบ่งปัน” ท้ังทรัพยากร แรงกายแรงใจท่ีมีให้

กับสังคมและเพ่ือนมนุษย์อ่ืนๆ ระหว่างการท่องเท่ียวด้วยความจริงใจ (ไม่ใช่ลักษณะ

ตามกระแสนิยม) ส่ิงท่ีกลุ่มน้ีได้รับกลับมาเป็นผลตอบแทน ได้แก่ ความรู้สึกอิสระ รวมถึง 

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนไปพร้อมๆ กัน จึงมักนิยมหลีกเล่ียงความอึกทึก วุ่นวายของแหล่ง

ท่องเท่ียว แต่ก็ยังให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วย

 

 พบว่ากลุ่มน้ีมีอายุเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มวิถีชีวิตอ่ืนๆ แต่มีเศรษฐานะทางสังคมในระดับ

ดี การศึกษาดี หน้าท่ีการงานม่ันคง มีแนวโน้มเป็นกลุ่มข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ หรือ 

กลุ่มผู้เกษียณอายุ

 

 กิจกรรมยามว่าง: ชอบกิจกรรมยามว่างด้วยการใช้เวลาอยู่กับบ้าน ดูทีวี ฟัง

เพลง ทำาอาหาร ทำาสวน อ่านหนังสือ บ้างก็เข้าชมรมน่ังสมาธิ รวมท้ังยังนิยมท่ีจะออก

ไปทานข้าว พบปะแลกเปล่ียนกับเพ่ือน หรือสมาชิกในครอบครัวของตนอยู่เป็นประจำา 

 

 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว: แรงจูงใจท่ีสำาคัญท่ีสุดของกลุ่มน้ี ได้แก่ 

แรงจูงใจท่ีต้องการเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ให้กับชีวิต โดยเฉพาะการ
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2.6.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพ้ืนท่ีศึกษา: อนุรักษ์นิยม (Conservatives)

แผนภูมิภาพที่  2.7 แสดงสัดส่วนของกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

 กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า กลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” มีการกระจายตัวอย่างค่อนข้างสมำาเสมอ ในเกือบทุกพื้นที่ศึกษา (โดยเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 5 ของกลุ่มประชากรเป้าหมายในแต่ละพื้นที่) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า หากสัดส่วนหน่วยตัวอย่างของจังหวัดใด มีสัดส่วน

เป็นนักศึกษาสูงมาก (อาทิ จังหวัดนครราชสีมา) สัดส่วนของกลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า ก็จะมีสัดส่วน 

ลดลงน้อยกว่าพื้นที่อื่นอยู่บ้าง

เรียนรู้ประสบการณ์ความ “อ่ิมเอิบใจ” จากการเสียสละ อย่างไรก็ตามแรงจูงใจท่ีเกิดจากการ “ขอพร” จากความเช่ือเร่ืองส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ก็ยังคงเป็น

พลังผลักดันให้เกิดการตัดสินใจเดินทางของกลุ่มน้ีด้วยเช่นกัน

 

 กิจกรรมที่ช่ืนชอบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว: กลุ่มน้ีให้ความสำาคัญกับการ “ให้” ด้วยความมุ่งหวังและต้ังใจท่ีจะ “แบ่งปัน”  

ส่ิงท่ีตนเรียนรู้หรือได้มาระหว่างประสบการณ์ในชีวิต กลับคืนสู่เพ่ือนมนุษย์และสังคมด้วยกำาลังหรือทรัพยากรท่ีเหมาะสม นอกจากน้ันยังให้

ความสำาคัญกับการเรียนรู้ ท้ังอารยธรรม ศาสนา แหล่งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ด้วยความเคารพ หรือสนใจต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

 ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์: รายการทางโทรทัศน์ท่ีผสมผสานความบันเทิงและสาระท่ีน่าสนใจอย่าง รายการรักเมืองไทย 

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง รายการท่ีน่ีหมอชิต ได้รับความสนใจจากกลุ่มน้ีในสัดส่วนไม่น้อย ขณะท่ีนิตยสารอย่าง “คู่สร้าง คู่สม” บ้านและสวน 

หมอชาวบ้าน ขวัญเรือน รวมถึงนิตยสารท่องเท่ียว อย่าง อสท. และรายการวิทยุท่ีผสมผสานสาระข่าวและสังคม (หมายเหตุผู้วิจัย: อาทิ  

คล่ืนข่าวของ “อสมท.” หลายๆ สถานี) ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มน้ีได้อย่างเป็นผล

  

 สินค้าท่องเที่ยวที่ต้องการ: นอกจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีสัมพันธ์กับการ “การบริจาค” และ “การให้” ท้ังท่ีเก่ียวกับหรือไม่เก่ียวกับ  

ความเช่ือและศาสนาแล้ว แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี “ค่านิยมแฝงด้านการเรียนรู้หรือสร้างการมีส่วนร่วม” ในประเด็นสาระเก่ียวกับการอนุรักษ์และ 

วิถีท้องถ่ิน (Eco/Education Tourism) โดยหมายรวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสพบเห็นได้ยากหรือแปลกใหม่ (Unseen Nature) ท่ียังคง

สภาพความเป็นธรรมชาติ พ้นจากการเหยียบยำาด้วยปริมาณนักท่องเท่ียวจำานวนมาก

่

่

่
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2.7 กลุ่มวิถีชีวิตที่ 7 : กลุ่มบุกเบิกค้นหา (Explorer)     
(สัดส่วนภาพรวมในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 2.4)

 คณุลกัษณะโดยทัว่ไป: มีขนาดเล็กท่ีสุดในทุกพ้ืนท่ีศึกษา เป็นกลุ่มท่ีเน้นใช้การท่องเท่ียวเพ่ือเติมพลังให้กับร่างกายและจิตใจแห่งตน 

หรือเพ่ือการค้นพบ ท้ังเพ่ือการค้นพบแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือ การค้นหาทางเลือกอ่ืนๆ ให้กับการแสวงหาความลงตัว (ความชอบ/ความ

เหมาะสม) ให้กับตนเอง (แตกต่างกับการแสวงหาความเป็นตัวตน Actualization ซ่ึงเป็นการแสวงหาท่ีมาแห่งตนและชีวิต) จึงมักช่ืนชอบการ

ใช้เวลาเงียบๆ คนเดียวในระหว่างการท่องเท่ียว แต่ก็ไม่ปฏิเสธการแบ่งปันประสบการณ์กับเพ่ือนมนุษย์ (สังเกตได้ว่ากลุ่มน้ีมุ่งหรือใช้การท่อง

เท่ียวเพ่ือพัฒนาตนมากกว่าเพ่ือพัฒนาสังคม) 

 

 มีแนวโน้มเป็นกลุ่มพนักงานเอกชน หรือกลุ่มอาชีพอิสระท่ีมีฝีมือกลุ่มหน่ึง กับกลุ่มผู้ทำางานท่ีใช้แรงงานอีกกลุ่มหน่ึง ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย ช่วงอายุต้ังแต่วัยรุ่นถึงวัยทำางานช่วงกลาง มีระดับการศึกษา และเศรษฐานะทางสังคมไม่สูงมากนัก

 

 กจิกรรมยามวา่ง: ใช้อินเตอร์เน็ตกันค่อนข้างแพร่หลาย ชอบใช้เวลาว่างเดินเล่นตามห้าง พบปะกับเพ่ือนฝูงบ้าง แต่ส่ิงท่ีช่ืนชอบมาก 

ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ยามคำาคืน

 

 แรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยว: แรงจูงใจท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับนักเดินทางกลุ่มน้ีได้แก่แรงจูงใจท่ีเกิดจาก “ความอยากรู้อยาก

เห็นโลกทรรศน์” ใหม่ๆ ท้ังเพ่ือตอบสนองความต้องการ “ทางกายภาพ” หรือเติมเต็ม “พลังใจ” ด้วยการขอพรจาก “ความเช่ือในอำานาจท่ีเหนือ

กว่า” ท้ังน้ีเพ่ือใช้เป็นพลังนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกับชีวิตแห่งตน

่
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 กิจกรรมที่ชื่นชอบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว: ชอบกิจกรรมเชิงผจญภัย (โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยคนเดียว)  

ช่ืนชอบการสัมผัสทิวทัศน์ บรรยากาศสวยอย่างเงียบๆ ไม่ชอบความอึกทึก ส่วนใหญ่นิยมการน่ังด่ืมดำา ช่ืนชมบรรยากาศยามคำาคืน

 

 ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์: นอกจากรายการโทรทัศน์ประเภทสู้ชีวิตหรือท้าทายการไปเยือนอย่าง “หน่ึงสมองสองมือ” 

หรือ”อันซีนไทยแลนด์” แล้ว นิตยสารบันเทิงท่ัวไปประเภท “ดาราภาพยนตร์” “ทีวีพูล” รวมถึงช่องทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ (โดยเฉพาะข้อมูล

ผ่านเว็บสนุกด็อทคอม) และโปสเตอร์ท่ีมีสาระเก่ียวข้องกับความสนใจ ก็สามารถนำาสาระข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวไปสู่กลุ่มน้ีอย่างได้ผล

 

 สินค้าท่องเที่ยวที่ต้องการ: นอกจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีท้าทายการบุกเบิก อย่าง “Unseen Destination” ต่างๆ แล้ว กลุ่มน้ีก็ยังให้

ความสนใจกับแหล่งท่องเท่ียว เชิงวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ เพ่ือการ “แลกเปล่ียน” ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ (Eco & Education Tourism) 

อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงก็ชอบแสวงหาประสบการณ์กับการแสดงในเทศกาลประเพณี ท่ีแปลกใหม่กับตน 

(หมายเหตุผู้วิจัย: อาทิ งานบุญบั้งไฟพญานาค ประเพณีแห่ผีตาโขน เป็นต้น)

่ ่
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2.7.1 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวตามพ้ืนท่ีศึกษา: บุกเบิกค้นหา (Explorer)

แผนภูมิภาพที่  2.8 แสดงสัดส่วนของกลุ่มบุกเบิกค้นหา

ในพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค 

 เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในทุกพื้นที่ศึกษา อย่างไรก็ดีพบสัดส่วนสูงขึ้น ในพื้นที่ศึกษาที่มีสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

หรือมีกลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวะ หรือ ปวส. อนุปริญญาในสัดส่วนที่สูง อย่างเช่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
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บทที่ 3
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เดินทาง
“ชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว”

3.1 คุณลักษณะสำาคัญของผู้ริเริ่มการเดินทาง

 คุณลักษณะสำาคัญของผู้ริเริ่มการเดินทาง มีความสัมพันธ์ 

อย่างยิ่งกับปัจจัยด้านกายภาพและแรงจูงใจผ่านคุณลักษณะสำาคัญ

ในรูปแบบของ “กลุ่มวิถีชีวิต” โดยเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ช่วงอายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ

 โดยพบว่า เพศชายในวัยทำางานช่วงต้นถึงช่วงกลางที่มีระดับ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบ

อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ

ธุรกิจ และผู้บริหารต่างๆ มีศักยภาพในการเป็นผู้ริเริ่มคิดแล้วชักชวน

ผู้อื่นให้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับตนในสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 

นอกจากนัน้ยงัพบวา่เปา้หมายกลุม่นีเ้ปน็กลุม่เดยีวกนักบัผูท้ีมี่อิทธิพล

ร้อยละ

แผนภูมิภาพที่  3.1 แสดงสัดส่วนคุณลักษณะสำาคัญของผู้ริเริ่มการเดินทาง 

จำาแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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แผนภูมิภาพที่  3.3 แสดงสัดส่วนของผู้ริเริ่มการเดินทางจำาแนกตามกลุ่มอายุ

ในการกำาหนดเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย (หมายเหตุผู้วิจัย: ดังนั้นการมุ่งเน้นให้ความสำาคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวกับเป้า

หมายกลุ่มนี้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการเดินทางท่องเที่ยวได้)

 สำาหรับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ อันเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของ “กลุ่มวิถีชีวิต” นั้น  

พบว่าแรงจูงใจภายใต้อารมณ์ความต้องการของกลุ่ม “ครอบครัวสำาคัญ” กลุ่ม “สะอาดปลอดภัยและทันสมัย” กลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” และ 

กลุ่ม “บุกเบิกค้นหา” มีแนวโน้มผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่มวิถีชีวิตอื่นๆ อยู่บ้าง

  

 นอกจากนัน้หากพจิารณาเฉพาะผูร้เิริม่ในระหว่างกลุม่เปา้หมายทีอ่ยู่ในชว่งอายุตา่ง ๆ  พบความสอดคลอ้งของความสมัพนัธร์ะหวา่ง

กลุ่มสมาชิกการเดินทางที่น่าสนใจว่า นอกจากกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำางานช่วงต้นซึ่งส่วนใหญ่ริเริ่มการเดินทางกับหมู่เพื่อนหรือคนรัก หรือ

กลุ่มวัยทำางานช่วงกลาง 31-40 ปี ซึ่งให้ความสำาคัญกับการริเริ่มการเดินทางกับครอบครัวในฐานะ “สามีภรรยา” หรือกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป 

ที่ริเร่ิมการเดินทางกับครอบครัวในฐานะ “พ่อแม่” แล้ว กลุ่มผู้สูงวัย (อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจนถึงเกษียณอายุ) มีการกลับมาเดินทาง  

“กับเพื่อน” ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างน่าสนใจ

แผนภูมิภาพที่  3.2  แสดงสัดส่วนของคุณลักษณะสำาคัญ

ของผู้ริเริ่มการเดินทางจำาแนกตามกลุ่มวิถีชีวิต
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3.2 การวางแผนการเดินทางและการจองที่พัก 

3.3 เกี่ยวกับกลุ่ม “ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวโดยพลัน” (Last Minute Traveler) 

 สำาหรับประเด็นของการกำาหนดแผนการเดินทางท่องเที่ยวโดยการจัดจอง

ท่ีพัก ยานพาหนะ รวมถึงการจัดทำาตารางการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็น 

ขัน้ตอนโดยละเอยีด (Itinerary) นัน้ อาจยงัไมเ่ปน็ทีเ่ขา้ใจตรงกนัของหนว่ยตวัอยา่ง

ในพื้นที่ศึกษาเท่าใดนัก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะ “การจัดจองที่พัก”  

ในภาพรวมแลว้ กลา่วไดว้า่หนว่ยตวัอยา่งเกอืบกึง่หนึง่ หรอืในสดัสว่นรอ้ยละ 40.6 

ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการจดัจองทีพ่กัสำาหรบัการเดนิทางลว่งหนา้ (คา่เฉลีย่เวลาจอง

ลว่งหนา้ประมาณ 16.2 วนั) นอกจากนัน้ยงัประมาณไดว้า่มกีลุม่เปา้หมายประมาณ 

ร้อยละ 10 ที่มีแนวโน้มเลือกไปพักที่บ้านญาติหรือเพื่อน ขณะที่มีถึงร้อยละ 49.0  

ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการจองที่พักล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากนัก

 การศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เช่ือได้ว่า เป็นกลุ่มที่ “ตัดสินใจเดินทาง 

ทอ่งเทีย่วโดยพลนั” มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 13 ของกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีศึ่กษา 

โดยพบแนวโน้มว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะที่ไม่มีวันหยุดพักประจำา

สัปดาห์ อย่างเช่น ผู้ทำาอาชีพค้าขาย รับจ้าง หรือเป็นเจ้าของกิจการ โดยส่วนใหญ่

มีเศรษฐานะในระดับกลางถึงระดับล่าง

แผนภูมิภาพที่  3.4 แสดงสัดส่วนการจองที่พักล่วงหน้า

แผนภูมิภาพที่ 3.6 แสดงสัดส่วนของกลุ่ม 

ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวโดยพลัน” 

แผนภูมิภาพที่ 3.5 แสดงสัดส่วนประเภทที่พักที่นิยมเข้าพัก 

ของกลุ่มที่วางแผนโดยการจองที่พัก กับกลุ่มที่ไม่ได้จอง 

 

 นอกจากนัน้หากมาพจิารณาถงึประเภททีพ่กั (จากการเดนิทางในอดตี) ของแตล่ะกลุม่ พบวา่กลุม่ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการจองทีพ่กั

ล่วงหน้านิยมเลือกที่พัก (ซึ่งหมายถึงการจองล่วงหน้าด้วย) ประเภทโรงแรมในสัดส่วนที่สูงกว่ารีสอร์ทอยู่บ้าง ขณะที่กลุ่มซึ่งไม่นิยมการ

จองที่พักล่วงหน้านั้น เมื่อถึงช่วงการเดินทางจริงกลับมีแนวโน้มเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทมากกว่า (หมายเหตุผู้วิจัย: อาจเป็นไปได้ว่าที่

พักประเภทรีสอร์ท ซึ่งมีบรรยากาศและความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ มากกว่าโรงแรม จึงอาจต้องการการเข้าชมสถานที่จริงแล้วจึง

ตัดสินใจ มากกว่าที่พักประเภทโรงแรมมีความเป็นมาตรฐานและไม่แตกต่างกันมากนัก) 
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3.4 ประสบการณ์การเดินทางแบบ “เช้าไปเย็นกลับ” 

แผนภูมิภาพที่  3.7 แสดงสัดส่วนของกลุ่ม “ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

โดยพลัน” จำาแนกตามกลุ่มอาชีพ และรายได้ครอบครัว 

แผนภูมิภาพที่ 3.8 แสดงสัดส่วนภาพรวมกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์

เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ

แผนภูมิภาพที่ 3.9 แสดงสัดส่วนการเปรียบเทียบประสบการณ์เดินทาง

ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับของจังหวัดเป้าหมาย

 (หมายเหตผุูว้จิยั: ขอ้มลูดงักลา่วสอดคลอ้งกบัเหตุผลทีก่ลุม่นีใ้ชอ้ธบิายวา่เพราะเหตใุดตนจงึไมว่างแผนใดๆในการเดินทาง ซึง่สว่นใหญก่ลา่ววา่ “วา่งช่วงใดกจ็ะเดนิ

ทางช่วงนั้น” หรือ “คนอื่นๆ สะดวกเมื่อใดก็ไปเมื่อนั้น” เป็นต้น)
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 พบว่ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา (ซึ่งคัดเลือกมาเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางค้างคืนต่างจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา) ประมาณกึ่งหนึ่ง นอกจากเคยเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนตามคุณลักษณะที่กำาหนดแล้ว ยังเคยมีประสบการณ์เดินทาง

ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับนอกเขตพื้นท่ีจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก  

โดยเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่กลุม่เปา้หมายในพืน้ทีศ่กึษาภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื แสดงแนวโนม้ประสบการณเ์ดนิทางท่องเท่ียว

แบบเช้าไปเย็นกลับในสัดส่วนที่น้อยกว่า 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (กลุ่มผู้ที่เดินทางค้างคืนต่างจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา) ซึง่ในเบือ้งตน้พบวา่มกีลุม่เปา้หมายในจงัหวดัพืน้ทีศ่กึษา ทีผ่า่นคณุลกัษณะดงักลา่วในภาพรวมประมาณร้อยละ 46.8  

(ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนที่เหลือร้อยละ 53.2 ไม่ผ่านคุณลักษณะและไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาในการศึกษาครั้งนี้)

 จากผลการเก็บข้อมูลการสำารวจ สามารถกล่าวได้ว่าประชาชนในพื้นที่ศึกษาประมาณกึ่งหนึ่งมีการเดินทางพักค้างคืนต่างจังหวัด

นอกพื้นที่พักอาศัย โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันบ้างในแต่ละจังหวัด (อยู่ในช่วงระหว่างประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 55) ซึ่งหากนำาสัดส่วน

ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการเดินทางในลักษณะเดียวกันกับเป้าหมายที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็พบความแตกต่างกันเป็น

อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85.4 ที่เดินทางท่องเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัด 

ในลักษณะเดียวกัน

3.5 ประสบการณ์การเดินทางแบบพักค้างคืนต่างจังหวัด 

แผนภูมิภาพที่  3.10 แสดงสัดส่วนผู้ที่เดินทางค้างคืนต่างจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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 หากพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่ น่ าสนใจบาง

ประเด็นเกี่ยวกับการเดินทางพักค้างคืนต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ศึกษา  

พบวา่กลุม่เปา้หมายในจงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวัดกาญจนบรีุ และ

จงัหวดัลพบรุ ีเปน็พืน้ทีศ่กึษาทีน่า่สนใจในการไปทำาการตลาดเพือ่กระตุน้ให้

เกิดการเดินทางท่องเที่ยว (ส่งออก) ทั้งในมิติของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดิน

ทาง ความถีใ่นการเดนิทาง จำานวนวนัพกัคา้งคนืเฉลีย่ รวมถึงผลการดำาเนนิ

การตามกลยุทธ์การเดินทางท่องเที่ยว “ข้ามภูมิภาค” 

 

 ขณะที่กลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษา “ภาคใต้” ซึ่งได้แก่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ก็มีความถี่และมีการใช้จ่ายด้วยค่า

เฉลี่ยที่สูงพอสมควร หากแต่การเดินทาง “ข้ามภูมิภาค” มีสัดส่วนค่อนข้าง

ตำาโดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเดนิทางพกัคา้งคนืของกลุม่เป้าหมาย

ในจังหวัดพื้นที่ศึกษาอื่นๆ 

ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเดินทางแบบพักค้างคืนต่างจังหวัด

3.5.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเดินทางแบบพักค้างคืนต่างจังหวัด

พื้นที่ศึกษา ความถี่ (ครั้ง/ปี) จำานวนวันพักเฉลี่ย
(คืน)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
(บาท/ครั้ง)

สัดส่วนการเดินทาง 
ข้ามภูมิภาค (ร้อยละ)

เชียงใหม่

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครสวรรค์

ชลบุรี

กาญจนบุรี

ลพบุรี

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ภาพรวมทั้ง 10 จังหวัด

1.18

1.30

1.53

1.62

1.27

1.53

1.42

1.41

1.59

1.64

1.18

2.56

2.15

2.11

2.36

2.10

2.18

2.16

1.91

2.47

2.26

2.56

7,568

7,785

7,936

10,149

7,499

9,728

9,737

9,704

8,138

8,274

8,650

71.6

80.6

90.3

82.1

80.6

93.3

80.2

89.4

47.7

56.9

77.3

่
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3.5.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางแบบพักค้างคืนต่างจังหวัดระหว่างกลุ่มวิถีชีวิต 

พื้นที่ศึกษา ความถี่ (ครั้ง/ปี) จำานวนวันพักเฉลี่ย
(คืน)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
(บาท/ครั้ง)

สัดส่วนการเดินทาง 
ข้ามภูมิภาค (ร้อยละ)

เรียนรู้คู่กระแส

บุกเบิกค้นหา

เริงรื่นเทศกาล

เพื่อเพื่อนและแฟน

ครอบครัวสำาคัญ

สะอาดปลอดภัยและทันสมัย

อนุรักษ์นิยม

1.41

1.55

1.47

1.40

1.44

1.55

1.37

2.15

2.21

2.27

2.27

2.23

2.23

2.27

9,933

7,500

8,047

8,096

8,425

9,649

8,984

76.9

74.9

78.7

73.0

77.2

80.0

74.5

 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในลกัษณะเดยีวกนัระหวา่งกลุม่วถิชีวีติตา่งๆ กพ็บสาระ ทีน่า่สนใจวา่การสง่เสรมิการเดนิทาง

ท่องเที่ยว ผ่านการกระตุ้น “แรงจูงใจ” ของกลุ่มวิถีชีวิต “เรียนรู้คู่กระแส” “ครอบครัวสำาคัญ” “อนุรักษ์นิยม” และโดยเฉพาะกลุ่ม “สะอาด

ปลอดภัยและทันสมัย” เชื่อว่าสามารถกระตุ้นการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ และผลต่อกลยุทธ์การเดินทาง “ข้ามภูมิภาค” ได้สูงกว่า

กลุ่มวิถีชีวิตอื่นๆ อยู่บ้าง (รายละเอียดแรงจูงใจที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มวิถีชีวิตในรายงานฉบับผู้บริหารบทที่ 2) 

3.6 จังหวัดเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน

แผนภูมิภาพที่ 3.11 แสดงสัดส่วนจังหวัดเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน  
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 ในภาพรวมกลุม่เปา้หมายทัว่ประเทศ มปีระสบการณเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วมาพกัคา้งคนืยังกรุงเทพฯ สงูทีส่ดุ (ร้อยละ 14.8) รองลงมาคอื 

จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 14.4) และจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 14.3) สำาหรับการเดินทางทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมาย ตามด้วยแหล่งท่องเที่ยว 

ในจังหวัดเชียงราย (ร้อยละ 11.2) และจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมอย่างระยอง (ร้อยละ 10.2) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 

9.6) ภูเก็ต (ร้อยละ 8.7) และเพชรบุรี (ร้อยละ 8.6) ตามลำาดับ

 นอกจากในภาพรวมแลว้ เพือ่แสดงใหเ้หน็ “ความนยิม” เลอืกเป้าหมายการเดนิทางพกัคา้งคนืทีแ่ตกตา่งกันของกลุม่เปา้หมายจาก

จังหวัดที่เป็นพื้นที่ศึกษาต่างๆ จึงนำาเสนอผลสรุปในรูปของตารางได้ดังนี้

3.6.1 เปรียบเทียบจังหวัดเป้าหมายการเดินทางท่องเท่ียวแบบพักค้างคืน 10 อันดับแรกของนักท่องเท่ียวจาก 
 พ้ืนท่ีต่างๆ (ส่งออก)

จังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งออก จังหวัดเป้าหมายยอดนิยมในการเดินทางแบบพักค้างคืน

เชียงใหม่

นครราชสีมา

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

พิษณุโลก

ขอนแก่น

ชลบุรี

เชียงราย (ร้อยละ 34.9) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 28.2) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 18.2) 

ชลบุรี (ร้อยละ 18.1) ลำาปาง (ร้อยละ 9.2) ระยอง (ร้อยละ 8.8) 

ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 8.3) เพชรบุรี (ร้อยละ 6.2) ลำาพูน (ร้อยละ 5.9) ตราด (ร้อยละ 5.4)

ชลบุรี (ร้อยละ 25.9) ระยอง (ร้อยละ 17.4) เชียงใหม่ (ร้อยละ 16.1)

เลย (ร้อยละ 10.6) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 8.6) กาญจนบุรี (ร้อยละ 8.4) 

ชัยภูมิ (ร้อยละ 7.7) เพชรบุรี (ร้อยละ 7.4) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 5.9) จันทบุรี (ร้อยละ 5.9)

เชียงใหม่ (ร้อยละ 22.5) ชลบุรี (ร้อยละ 18.6) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 14.2) ระยอง (ร้อยละ 12.0) 

เชียงราย (ร้อยละ 11.5) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 9.1) พิษณุโลก (ร้อยละ 8.6) 

ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 7.8) ตาก (ร้อยละ 7.5) อุทัยธานี (ร้อยละ 7.5)

เพชรบุรี (ร้อยละ 22.8) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 19.7) เชียงใหม่ (ร้อยละ 18.5) 

เชียงราย (ร้อยละ 12.1) ชลบุรี (ร้อยละ 11.1) นครราชสีมา (ร้อยละ 8.6) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 8.1) 

หนองคาย (ร้อยละ 7.2) ภูเก็ต (ร้อยละ 7.0) ราชบุรี (ร้อยละ 7.0)

เชียงใหม่ (ร้อยละ 27.2) ชลบุรี (ร้อยละ 18.9) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 14.2) 

เชียงราย (ร้อยละ 14.0) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 11.6) ระยอง (ร้อยละ 11.2) 

เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 11.2) เพชรบุรี (ร้อยละ 9.9) สุโขทัย (ร้อยละ 9.2) ตาก (ร้อยละ 7.0)

ชลบุรี (ร้อยละ 22.7) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 18.9) เลย (ร้อยละ 18.4) นครราชสีมา (ร้อยละ 16.6) 

ระยอง (ร้อยละ 13.6) ประจวบคีรีขันธ์  (ร้อยละ 11.9) หนองคาย (ร้อยละ 11.9) 

เชียงใหม่ (ร้อยละ 11.7) อุดรธานี (ร้อยละ 9.7) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 7.4)

เชียงใหม่ (ร้อยละ 21.6) ระยอง (ร้อยละ 18.1) นครราชสีมา (ร้อยละ 15.7) เชียงราย (ร้อยละ 12.6) 

จันทบุรี (ร้อยละ 12.1) ตราด (ร้อยละ 11.7) กาญจนบุรี (ร้อยละ 9.6) 

ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 6.3) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 5.4) นครนายก (ร้อยละ 5.4)
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จังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งออก จังหวัดเป้าหมายยอดนิยมในการเดินทางแบบพักค้างคืน

สงขลา

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 27.1) สตูล (ร้อยละ 26.6) ภูเก็ต (ร้อยละ 24.6) พัทลุง (ร้อยละ 21.1) 

กระบ่ี (ร้อยละ 20.9) ตรัง (ร้อยละ 20.6) นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 15.6) 

สุราษฏร์ธานี (ร้อยละ 12.6) เชียงใหม่ (ร้อยละ 6.3) พังงา (ร้อยละ 6.3)

ชลบุรี (ร้อยละ 20.7) เพชรบุรี (ร้อยละ 15.7) ระยอง (ร้อยละ 13.6) 

ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 13.6) กาญจนบุรี (ร้อยละ 13.4) เชียงใหม่ (ร้อยละ 13.1) 

นครราชสีมา (ร้อยละ 13.1) เชียงราย (ร้อยละ 9.3) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 9.1) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 7.7)

ภูเก็ต (ร้อยละ 32.4) กรุงเทพฯ (ร้อยละ 28.6) นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 28.6) 

กระบ่ี (ร้อยละ 21.4) สงขลา (ร้อยละ 19.0) ชุมพร (ร้อยละ 19.0) 

ตรัง (ร้อยละ 11.3) พังงา (ร้อยละ 7.7) พัทลุง (ร้อยละ 7.1) เชียงใหม่ (ร้อยละ 6.0)

ตารางที่ 3.3 แสดงสัดส่วนเปรียบเทียบจังหวัดเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ (ส่งออก)
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ตารางที่ 3.4 แสดงสัดส่วนพาหนะหรือรูปแบบที่มักใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

ร้อยละ

พื้นที่ศึกษา โดย
รถส่วนตัว

โดยรถโดยสาร
ประจำาทาง/รถ

แบบมีไกด์
นำาเที่ยว

โดยเช่ารถตู้/
รถทัวร์ 

โดยไม่มีคนอ่ืน
โดยเครื่องบินโดยรถไฟ

ไปกับ 
คณะอบต. 

คณะเทศบาล

เชียงใหม่

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครสวรรค์

ชลบุรี

กาญจนบุรี

ลพบุรี

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ภาพรวมทั้ง 10 จังหวัด

78.4

81.3

71.0

75.7

79.3

78.9

80.6

82.7

84.3

79.6

79.2

30.5

24.7

21.1

35.9

21.1

16.1

11.2

12.3

53.6

41.9

26.8

3.4

3.8

2.9

3.1

4.8

4.9

7.2

8.0

6.4

8.1

5.3

29.5

30.4

12.7

28.3

41.4

28.1

23.2

27.4

19.1

23.0

26.3

8.3

2.4

1.0

3.0

2.4

2.7

2.0

3.0

4.1

1.6

3.1

4.5

6.0

8.1

3.4

5.0

1.4

2.7

4.9

5.6

5.3

4.7

0.8

0.7

2.0

5.7

0.6

3.7

10.4

8.1

5.3

4.0

4.1

 ในทุกพื้นที่ศึกษาพบอย่างชัดเจนว่าพาหนะที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ “รถยนต์ส่วนตัว” (ร้อยละ 

79.2) นอกจากนี้การเดินทางโดยการ “เช่ารถตู้ไปกันเอง” ยังมีสัดส่วนสูงอย่างน่าสนใจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก ขณะที่

การเดนิทางโดยรถประจำาทางไดร้บัความนยิมสงูในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่กีารใชร้ถประจำาทางสงู เชน่ เชยีงใหม ่ขอนแก่น และ

สงขลา เป็นต้น พบว่าหน่วยตัวอย่างในพื้นที่ดังกล่าวเป็นผู้อยู่ในกลุ่มนักศึกษาในสัดส่วนสูง

 นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 4.1 มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวแบบ ไปเป็นคณะ เช่นไปกับคณะครู

นักเรียน เดินทางกับคณะ อบต. อบจ. หรือเทศบาลท่ีมีการจัดการอบรมดูงานนอกสถานท่ี โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายสูงวัย ท่ีมีเศรษฐานะ

ในระดับปานกลางลงไป (รายละเอียดใน ในรายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4.9.3)
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3.8 ช่วงเวลาในการเดินทาง 

แผนภูมิภาพที่ 3.12 แสดงสัดส่วนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเดินทาง

แผนภูมิภาพที่  3.13 แสดงสัดส่วนการเลือกเดินทางวันธรรมดาและวันหยุด

หมายเหตุ หน่วยตัวอย่างเลือกรูปแบบการเดินทางได้มากกว่า 1 ประเภท

 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ รองลงมาเป็นความนิยมเดินทางในช่วง

วนัหยดุยาว เชน่ วนัสงกรานต ์หรอืชว่งวนัหยดุปใีหม ่อยา่งไรก็ตามพบว่ากลุม่เป้าหมายประมาณร้อยละ 9.0 ทีมี่แนวโนม้เลอืกเดนิทางใน

วนัธรรมดาจนัทรถ์งึศกุร ์รวมถงึใชโ้อกาสและสทิธิก์ารลาหยุดระหว่างการทำางานเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่สว่นใหญใ่นกลุม่นีแ้สดงเหตผุล

ทีเ่ลอืกเดนิทางในวนัธรรมดา (แทนการเดนิทางในวนัหยดุซึง่กลุม่เป้าหมายสว่นใหญใ่หค้วามนยิม) ว่าเป็นเพราะการเดนิทางทอ่งเท่ียวใน

วนัธรรมดาไมวุ่น่วาย เกดิความสะดวกทัง้ในดา้นการเดนิทางและทีพ่กั รวมถงึบางรายยงัเสนอเหตผุลทีน่า่สนใจวา่การเดนิทางวนัธรรมดา

นั้น สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักสะอาดกว่าการเดินทางวันหยุด (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4.10.1)



บทที่ 4 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
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บทที่ 4
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 รูปแบบการท่องเท่ียวมีพัฒนาการหลากหลาย ซ่ึงภายใต้แผนการตลาดการท่องเท่ียวปี 2547 ได้กำาหนดกรอบรูปแบบการท่องเท่ียว 

ใหม่ๆ ไว้จำานวน 13 รูปแบบได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวในรูปแบบการพำานักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวทางเรือ 

การทอ่งเทีย่วเพือ่มารบัประทานอาหาร การทอ่งเทีย่วเพือ่การแตง่งานหรือฮันนมูีน การทอ่งเทีย่วในแหลง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้ การท่องเท่ียว

เพื่อมาซื้อสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อการเข้าประชุมสัมมนาเพื่อเป็นรางวัลและเพื่อร่วมงานนิทรรศการ 

 

 นอกจากนัน้กย็งัมกีารทอ่งเทีย่วในรปูแบบเฉพาะท่ีมีการเตบิโตหรือมีแนวโนม้พฒันาขึน้มาใหม่ ตามมุมมอง ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ของมวลชนกลุ่มเป้าหมายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow 

Travel) รูปแบบการท่องเที่ยวที่ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตามแนว 7 Greens ของ ททท.) รูปแบบการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์

หรือนิตยสาร (Film/Magazine Tourism) และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสา (Voluntourism) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้สอบวัดทัศนคติ 

เชิงบวก (ความเหมาะสมสำาหรับตน) ของกลุ่มเป้าหมายต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ดังกล่าว 

แผนภูมิภาพที่ 4.1 แสดงสัดส่วนเห็นด้วยว่าเหมาะสมกับตน

ของรูปแบบการท่องเที่ยว



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร (Executive Summary)
โครงก�รสำ�รวจทัศนคติและพฤติกรรมในก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วไทย
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 สรุปได้ว่า รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสสร้างกระแสเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสำาหรับพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยในระยะต่อไปน้ันได้แก่ 

รูปแบบ “การท่องเท่ียวท่ีใส่ใจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (7 Greens) และการท่องเท่ียวเชิงอาสา (Voluntourism) ขณะท่ีการท่องเท่ียวในรูปแบบ

ความเนิบช้า (Slow Travel) และการท่องเท่ียวแบบตามรอยภาพยนตร์หรือนิตยสาร (Film or Magazine Tourism) น้ัน กล่าวได้ว่าในปัจจุบัน

อาจยังมีความเหมาะสมกับสังคมไทยน้อยกว่ารูปแบบการท่องเท่ียว 2 ประเภทแรก

 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง เพ่ือการทำาแผนการตลาดในการกระตุ้นให้เกิดกระแสอย่างเหมาะสมสำาหรับ

แต่ละกลุ่มน้ันพบว่า รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นโดยการ “เอ่ยเอง” ว่านอกจากมีความ

ช่ืนชอบแล้วยังเคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำางานระยะต้นท่ีมีระดับการศึกษาดี เศรษฐานะ 

ทางสังคมในระดับดีถึงดีมาก

 ในขณะเดียวกัน พบว่ารูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอาสาน้ัน มีกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นโดยการ “เอ่ยเอง” ว่านอกจากมี 

ความช่ืนชอบแล้วยังเคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย วัยทำางานช่วงกลางท่ีมีการศึกษา

ในระดับดี เศรษฐานะปานกลาง

แผนภูมิภาพที่ 4.2 แสดงคุณลักษณะตามภูมิหลังทางกายภาพของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสำาหรับการท่องเที่ยวที่ใส่ใจ/เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนภูมิภาพที่ 4.3 แสดงคุณลักษณะตามภูมิหลังทางกายภาพ

ของกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสการท่องเที่ยวเชิงอาสา
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 นอกจากการท่องเท่ียวรูปแบบพิเศษดังกล่าวแล้ว การศึกษาคร้ังน้ียังได้สอบถามกลุ่มเป้าหมาย ถึงรูปแบบ (ประเด็นเร่ิมต้นท่ีใช้เป็น 

แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว) โดยการให้กลุ่มเป้าหมายเอ่ยเองถึงวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นในการเดินทางของตนในคร้ังท่ีผ่านๆ มา 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจดังน้ี 

 - การท่องเท่ียวเพ่ือมาซ้ือสินค้า

 - การท่องเท่ียวเพ่ือมารับประทานอาหาร 

 - การท่องเท่ียวเพ่ือดูนก

 - การท่องเท่ียวเพ่ือดูพระ

 - การท่องเท่ียวเพ่ือดำานำา

 - การท่องเท่ียวแบบคนรักมอเตอร์ไซค์

 โดยพบแนวโน้มท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีโอกาสช่ืนชอบ “การท่องเท่ียวเพ่ือมาซ้ือสินค้า” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวัยรุ่นถึงวัยทำางาน

ช่วงต้นท่ีมีเศรษฐานะทางสังคมในระดับดี หรืออยู่ในกลุ่มวิถีชีวิต “สะอาดปลอดภัยและทันสมัย” หรือ “ครอบครัวสำาคัญ” ขณะท่ีกลุ่มศักยภาพ

สำาหรับ “การท่องเท่ียวเพ่ือมารับประทานอาหาร” เป็นกลุ่มคนวัยทำางานช่วงต้นถึงกลาง ท่ีมีเศรษฐานะในระดับปานกลางถึงดี โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มวิถีชีวิตแบบ “ครอบครัวสำาคัญ” “เริงร่ืนเทศกาล” หรือ “สะอาดปลอดภัยและทันสมัย”

 ขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความสนใจ “การท่องเท่ียวเพ่ือดูนก” มีแนวโน้มเป็นเพศชายท่ีมีเศรษฐานะในระดับปานกลางถึงดี โดยเฉพาะ

ท่ีอยู่ในกลุ่มวิถีชีวิตแบบ “อนุรักษ์นิยม” หรือ “เรียนรู้คู่กระแส” ส่วนกลุ่มท่ีนิยม “การท่องเท่ียวเพ่ือดูพระ” ท้ังหมดเป็นเพศชายวัยทำางานช่วงต้น

ถึงกลางท่ีมีเศรษฐานะในระดับปานกลางถึงดี 

 สำาหรับรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผนวกท้ังเชิงกีฬาและการอนุรักษ์อย่าง “การท่องเท่ียวเพ่ือดำานำา” น้ัน ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีกระจายตัวท้ังเพศชายและหญิง โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นถึงทำางานช่วงต้นท่ีมีเศรษฐานะในระดับปานกลางถึงดี

 สุดท้ายกลุ่มท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึง ได้แก่ “การท่องเท่ียวแบบคนรักมอเตอร์ไซค์” ซ่ึงพบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงความสนใจ

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำางานช่วงต้นท่ีมีเศรษฐานะในระดับปานกลางถึงดี โดยเฉพาะกลุ่มวิถีชีวิต “เรียนรู้คู่กระแส”  

กลุ่มหน่ึง และกลุ่ม “เริงร่ืนเทศกาล” อีกกลุ่มหน่ึง

้

้



บทที่ 5
แหล่งท่องเที่ยวที่มี “ศักยภาพ” ในการกระตุ้นการเดินทางของ
“กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา”
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บทที่ 5
แหล่งท่องเที่ยวที่มี “ศักยภาพ” ในการกระตุ้นการเดินทางของ
“กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา”

 ผลการศกึษาครัง้นี ้(รว่มกบัการศกึษาครัง้ทีผ่า่นมาในโครงการสำารวจทศันคตแิละพฤตกิรรมดา้นการทอ่งเทีย่วของชาวไทยในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล) ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายภายหลังการเดินทางในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมาน้ัน สามารถนำามาจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (ตามสภาพของแรงจูงใจภายใต้กลุ่มวิถีชีวิตกลุ่มต่างๆ) ได้เป็น 9 หมวดหมู่  

โดยสามารถแสดงสัดส่วนผลการสร้างความประทับใจของแต่ละ “หมวดสินค้าสินค้า” ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาได้ดังนี้

หมวดหมู่สินค้า* และตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญภายในหมวด

สัดส่วนที่สามารถ
“สร้างความประทับใจ” 

การประยุกต์ความหมายตามสมมติฐาน
ของกลุ่มวิถีชีวิต

1. Once in a Lifetime
(เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์
ดอยตุง แหลมพรหมเทพ ภูกระดึง
หาดป่าตอง เกาะช้าง เกาะสมุย เป็นต้น)

3. Unseen Nature
(เช่น ล่องแพ / ล่องแก่ง ถำามรกต นำาตก
ทีลอซู ทะเลแหวก เกาะหลีเป๊ะ
ดอยแม่สลอง เป็นต้น)

2. City of Joy
(เช่น หัวหิน พัทยา แม่สาย ไนท์บาร์-
ซ่าร์ ถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพฯ หาดใหญ่ จตุจักร อนุสาวรีย์ 
ประตูนำา เป็นต้น)

ร้อยละ 63.2

ร้อยละ 7.8

ร้อยละ 8.3

มักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่รับรู้กันอย่าง
แพร่หลายอยู่แล้ว ทั้งจากช่องทางสื่อต่างๆ หรือ
จากการบอกเล่าต่อๆ กันมา โดยพบว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีจุดขายด้านความสวยงาม สงบและเป็น
ธรรมชาติที่นักเดินทางมีความคาดหวังว่าอย่างน้อย
ต้องได้สัมผัสเป็นประสบการณ์สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ลักษณะสินค้าท่องเที่ยวในหมวดนี้ มีความใกล้เคียง 
กับสินค้าในหมวด “Once In a Lifetime” ในแง่ของ 
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุดขายด้านความสวยงาม 
และได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติท่ียังบริสุทธ์ิ โดยมักเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงมีการนำาเสนอสู่สาธารณะใหม่ 
หรือมีกิจกรรมแปลกใหม่ หรือสัมผัสได้เฉพาะบางช่วงเวลา 
รวมถึง (อาจ) มีกิจกรรมการผจญภัย แต่ก็ได้รับความสนใจ 
และขวนขวายเพ่ือหาประสบการณ์จากนักท่องเท่ียวส่วนหน่ึง

มักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีความเจริญสูง 
มีสาธารณูปโภคครบ การเดินทางสะดวก 
การสื่อสารทำาได้ตลอดเวลา ที่พักมีความสะดวก
สบาย หลากหลายรูปแบบและราคาให้เลือก 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็ไปกัน และไปกันได้
บ่อยๆ มีความหลากหลายในบรรยากาศ        
ทั้งแสงสียามคำาคืน ชายทะเล หรือแหล่งช้อปปิ้ง
เพื่อซื้อสินค้า เดินชมเมือง รับประทานอาหาร

้

่

้ ้
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หมวดหมู่สินค้า* และตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญภายในหมวด

สัดส่วนที่สามารถ
“สร้างความประทับใจ” 

การประยุกต์ความหมายตามสมมติฐาน
ของกลุ่มวิถีชีวิต

4. Spiritual Destination
(เช่น วัดพระแก้ว วัดพระพุทธชินราช
วัดใหญ่ วัดร่องขุ่น 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วัดพระธาตุพนม วัดหลวงพ่อโสธร
วัดพระธาตุลำาปางหลวง เป็นต้น)

6. Man-Made Destination
(เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนรัชชประภา 
พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  
เขื่อนศรีนครินทร์ สวนนงนุช เป็นต้น)

5. Trendy Place
(เช่น อำาเภอปาย ตลาดนำาอัมพวา
ตลาดสามชุก ถนนคนเดิน เมืองเชียงใหม่ 
ตลาดนำาดำาเนินสะดวก
ตลาดนำาอโยธยา เพลินวาน เป็นต้น)

7. Educational Destination
(เช่น โบราณสถานเก่าแก่ เมืองเก่า
ปราสาทเขาพนมรุ้ง สวนสัตว์เชียงใหม่ 
ปราสาทเขาพระวิหาร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น)

ร้อยละ 7.7

ร้อยละ 3.6

ร้อยละ 4.2

ร้อยละ 3.1

ลักษณะสินค้าท่องเที่ยวในหมวดนี้ เกือบทั้งหมด
เป็นศาสนสถาน ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่น 
ที่แฝงไว้ด้วยเป้าหมายการเดินทางเชิงจิตวิทยา
ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผสมผสานไปกับการเดินทาง
ท่องเที่ยว

เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว            
ที่สรรสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งหมด

ลักษณะสินค้าท่องเที่ยวในหมวดนี้ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่อยู่ในกระแส ทั้งกระแสที่เกิดขึ้นจาก 
การประชาสัมพันธ์ของ ททท. เช่น ตลาดนำา  
การท่องเท่ียวย้อนยุค หรือกระแสท่ีเกิดจากส่ือสมัยใหม่ 
ทางอินเตอร์เน็ต หรือนิตยสารแนวอินดี้ หรือนิตยสาร
ที่เป็น Trend Setter ต่างๆ

ลักษณะของสินค้าในหมวดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทั้งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อารยธรรมเก่าแก่  
หรือแหล่งเรียนรู้ทางด้านสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์และพืช 

้
้

้
้
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หมวดหมู่สินค้า* และตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญภายในหมวด

สัดส่วนที่สามารถ
“สร้างความประทับใจ” 

การประยุกต์ความหมายตามสมมติฐาน
ของกลุ่มวิถีชีวิต

8. Festivities & Theme park
(เช่น งานพืชสวนโลก สวนสนุก            
ดรีมเวิลด์ สวนสยาม ประเพณีบั้งไฟ
พญานาค เทศกาลงานไม้ดอกไม้ประดับ 
เป็นต้น)

9. Eco/Culture Destination
(เช่น อำาเภอปางอุ๋ง นำาตกโตนงาช้าง 
ดอยอ่างขาง หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่บ้าน
กะเหรี่ยงคอยาว เป็นต้น)

ร้อยละ 2.8

ร้อยละ 2.5

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดงานเทศกาล  
หรือมีกิจกรรมเฉพาะที่น่าสนใจและสนุกสนาน

เป็นหมวดสินค้าที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม  
จากกระแส “Green tourism” ในอนาคตอันใกล้  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ยังบริสุทธิ์ 
ด้วยวิถีชีวิตชาวบ้าน หรือยังอุดมด้วยธรรมชาติ  
ป่าชายเลน ป่าพรุ หรือแนวป่าไม้เบญจพรรณ  
ตามวนอุทยานต่าง ๆ

ตารางที่ 5.1 แสดงสัดส่วนผลการสร้างความประทับใจของแต่ละ “หมวดสินค้าสินค้า” ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา

(* หมายเหตผุูว้จิยั: ชือ่เรียกของหมวดหมูส่นิคา้ ตัง้ขึน้ตามการแปรผลภายใตแ้รงจงูใจตามสมมตฐิานของแตล่ะกลุม่วถิชีวีติ ซึง่ผา่นความเหน็ของคณะเลขาฯโครงการ

เป็นเบื้องต้นแล้ว ทว่าอย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ภายหลัง โดยจะไม่เกิดผลใดๆต่อหลักการจัดหมวดหมู่ตามสมมติฐานทางสถิติที่ตั้ง

เป็นพื้นฐานเบื้องต้น)

้
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ร้อยละ

5.1 สัดส่วนความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมวดหมู่ต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ในพื้นที่ศึกษาต่างๆ

พื้นที่ศึกษา City of 
Joy

Trendy 
Place

Unseen 
Nature

Man-
Made 

Destina-
tion

Once 
in a 

Lifetime

Spiritual 
Destina-

tion

Festivities 
& 

Theme 
park

Educa-
tional 

Destina-
tion

Eco/
Culture 
Destina-

tion

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

เชียงใหม่

นครสวรรค์

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

พิษณุโลก

ชลบุรี

ขอนแก่น

ลพบุรี

11.3

11.3

10.7

7.1

7.1

5.2

9.0

4.9

3.5

2.5

3.6

3.7

2.6

2.7

3.3

2.6

3.3

3.1

3.9

4.1

3.4

2.7

3.0

56.6

59.2

64.9

58.6

56.6

63.6

64.5

59.7

8.3

8.2

6.1

9.6

7.3

8.7

7.9

9.9

7.4

4.2

3.7

6.1

4.6

4.3

4.9

3.8

1.8

0.5

1.1

2.7

0.5

2.0

0.6

1.5

6.9

7.3

5.6

6.8

5.7

7.9

5.3

6.4

2.3

5.0

4.8

4.2

3.7

4.6

1.7

4.9

11.2
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ร้อยละ

ตารางที่ 5.2 แสดงสัดส่วนความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมวดหมู่ ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาต่างๆ

พื้นที่ศึกษา City of 
Joy

Trendy 
Place

Unseen 
Nature

Man-
Made 

Destina-
tion

Once 
in a 

Lifetime

Spiritual 
Destina-

tion

Festivities 
& 

Theme 
park

Educa-
tional 

Destina-
tion

Eco/
Culture 
Destina-

tion

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

สงขลา

ภาพรวม 10 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

4.1

8.2

5.5

1.1

2.8

0.7

2.3

3.1

3.1

68.6

63.2

70.1

3.3

7.6

7.4

1.8

4.2

1.5

8.3

2.7

6.7

16.5

7.8

8.6

2.1

3.6

3.0

ประเมินจาก: ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความประทับใจในสัดส่วนสูงที่สุดของแต่ละจังหวัด หรือเป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าดัชนีภายในหมวด 

(Weighted Ratio By Group) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.20 

(ค่าดัชนีในหมวด (Weighted Ratio By Group) = สัดส่วนความประทับใจของหมวดนั้น/สัดส่วนเฉลี่ยภาพรวมของหมวด)

(หมายเหตุผู้วิจัย : สัดส่วนความประทับใจในบางหมวดมีค่าน้อยเนื่องจากเป็นประเภทกลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตามความชอบเฉพาะ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์

ดังกล่าวจำานวนยังไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เดินทางทั้งหมดในภาพรวม)



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร (Executive Summary)
โครงก�รสำ�รวจทัศนคติและพฤติกรรมในก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วไทย

53

ตารางที่ 5.3 แสดงสัดส่วนความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมวดหมู่ต่อกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

ร้อยละ

5.2 สัดส่วนความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมวดหมู่ต่อกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

พื้นที่ศึกษา City of 
Joy

Trendy 
Place

Unseen 
Nature

Man-
Made 

Destina-
tion

Once 
in a 

Lifetime

Spiritual 
Destina-

tion

Festivities 
& 

Theme 
park

Educa-
tional 

Destina-
tion

Eco/
Culture 
Destina-

tion

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

เรียนรู้คู่กระแส

ครอบครัวสำาคัญ

เริงรื่นเทศกาล

อนุรักษ์นิยม

บุกเบิกค้นหา

สะอาดปลอดภัยและ
ทันสมัย

เพื่อเพื่อนและแฟน

ภาพรวม 10 จังหวัด

7.1

8.3

9.0

7.2

6.5

7.8

8.2

1.9

2.7

5.3

1.8

5.2

2.1

2.0

2.8

2.8

2.4

2.0

6.3

1.3

3.2

2.4

3.1

65.8

63.4

61.4

59.6

58.7

64.4

63.2

63.2

6.0

8.4

8.1

11.7

6.5

5.4

6.8

7.6

5.0

3.4

4.5

3.9

1.9

4.9

5.7

4.2

4.8

3.3

3.0

3.3

5.2

4.6

3.0

2.7

7.2

7.8

7.5

8.7

9.7

7.6

8.3

7.8

3.0

2.8

3.5

3.9

8.4

2.9

2.2

3.6

9.3
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ประเมินจาก: ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความประทับใจในสัดส่วนสูงที่สุดของแต่ละกลุ่มวิถีชีวิต หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าดัชนีภายในหมวด 

(Weighted Ratio) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.20

(ค่าดัชนีในหมวด (Weighted Ratio) = สัดส่วนความประทับใจของหมวดนั้น/สัดส่วนเฉลี่ยภาพรวมของหมวด)

(หมายเหตุผู้วิจัย : สัดส่วนความประทับใจในบางหมวดมีค่าน้อยเนื่องจากเป็นประเภทกลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตามความชอบเฉพาะ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์

ดังกล่าวจำานวนยังไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เดินทางทั้งหมดในภาพรวม)



บทที่ 6
แนวทางการสร้างแรงจูงใจและช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสมสำาหรับกลุ่มที่มี “ศักยภาพ” ในพื้นที่ศึกษา
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บทที่ 6
แนวทางการสร้างแรงจูงใจและช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสมสำาหรับกลุ่มที่มี “ศักยภาพ” ในพื้นที่ศึกษา

 สำาหรบัแผนการตลาดทีเ่หมาะสมสำาหรบักระตุน้ใหเ้กิดการเดนิทางของกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีศึ่กษาซึง่ใชเ้ป็นตน้แบบสำาหรบัพืน้ท่ี

ทีม่ศีกัยภาพในการสง่ออกนกัทอ่งเทีย่วนัน้ (หมายเหตผุูวิ้จยั: โดยเฉพาะสำาหรับจงัหวัดทีอ่ยู่นอกพืน้ทีศึ่กษาและตอ้งการทำาแผนการตลาด

สำาหรับกลุม่เปา้หมายทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่หลา่นี)้ สามารถสรปุจากผลการศึกษาคร้ังนีไ้ดว่้าควรประกอบไปดว้ยขอ้มูลรายละเอยีด 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

 

 1. รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย (Target Group/Segmentation) ที่ต้องการ ตามคุณลักษณะทางกายภาพ และ/หรือแรงจูงใจ 

ด้านการเดินทางหรือ “กลุ่มวิถีชีวิต” (รายละเอียดในบทที่ 3 และบทที่ 9 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 2. ประเภทเป้าหมายการเดินทางและประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้รับความสนใจ (Target Destination) และมีโอกาสสร้าง

ให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมีมากขึ้นในแต่ละกลุ่มวิถีชีวิต (รายละเอียดในบทที่ 10 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 3. ประเภทแรงจงูใจ (Emotional Drive/Motivation) ทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเดนิทางตามแผนงานนัน้ๆ (รายละเอยีด

ในบทที่ 9 ของรายงานฉบับสมบูรณ์)

 4. ชอ่งทางสือ่ทีม่ปีระสทิธผิล (Communication Channels) และมโีอกาสสรา้งการเขา้ถงึแตล่ะกลุม่วถิชีวีติอยา่งไดผ้ล (รายละเอยีด

ในบทที่ 6 และบทที่ 10 ของรายงานฉบับสมบูรณ์)

 

 โดยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 นั้นได้กล่าวสรุปไว้แล้วในรายงานฉบับผู้บริหารบทที่ 2 และบทที่ 5 จึงเหลือ

ประเด็นในส่วนท่ี 3 เก่ียวกับ “แรงจูงใจ” และส่วนท่ี 4 เก่ียวกับ “ช่องทางส่ือท่ีเหมาะสม” ซ่ึงจะได้สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญในส่วนต่อไป
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 การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในพื้นที่ศึกษาใช้แรงจูงใจ เพื่อทำาให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว (ในอดีต) ของตนอยู่  

5 ประเภทได้แก่ “แรงจูงใจจากการได้เห็น ได้สัมผัสประสบการณ์ทางกายภาพ” “แรงจูงใจด้านความรัก/ความสัมพันธ์” “แรงจูงใจจากการ

ได้ซื้อสินค้า/ช้อปปิ้ง” “แรงจูงใจจากการแสวงหาความอิ่มเอิบทางจิตใจผ่านการทำาบุญ/ภาวนา” และ “แรงจูงใจที่อยากได้รับความสุขจาก

การให้ประโยชน์คืนกลับสู่ธรรมชาติหรือสังคม” โดยสามารถสรุปความหมายของแรงจูงใจต่าง ๆ รวมถึงสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัด

ตามพื้นที่ศึกษา ที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าเคยใช้แรงจูงใจประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

6.1 บทสรุปเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 
ในแต่ละพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา ได้เห็น ได้สัมผัส
ประสบการณ์ทาง

กายภาพ

ซื้อสินค้า/ช้อปปิ้งด้านความรัก/
ความสัมพันธ์

แสวงหาความอิ่มเอิบ
ทางจิตใจผ่านการ
ทำาบุญ/ภาวนา

ความสุขจากการให้
ประโยชน์คืนกลับสู่

ธรรมชาติหรือสังคม

เชียงใหม่

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ขอนแก่น

นครสวรรค์

ชลบุรี

กาญจนบุรี

ลพบุรี

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ภาพรวม 

10 จังหวัด

97.5

94.4

97.3

93.1

95.0

95.7

93.7

97.6

98.7

96.0

95.9

69.8

70.9

70.6

75.7

73.3

80.4

79.4

81.6

75.3

73.8

75.1

72.1

77.6

67.3

74.7

73.9

75.6

76.3

73.1

67.7

69.0

72.8

41.9

30.9

20.7

30.2

38.8

46.3

50.4

54.4

24.1

47.8

38.6

7.6

4.3

4.9

7.5

3.1

8.3

6.3

6.3

5.0

3.7

5.7

ประเภทแรงจูงใจ

ตารางที่ 6.1 แสดงสัดส่วนแรงจูงใจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางระหว่างกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ศึกษา

ร้อยละ
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 กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า “การใช้แรงจูงใจ” เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาจังหวัด

ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นของแรงจูงใจด้านการ “ได้เห็น ได้สัมผัสประสบการณ์ทางกายภาพ” และการใช้ 

การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูน “ความรัก/ความสัมพันธ์” ระหว่างมวลสมาชิก อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก หรือภาคใต้ (หมายเหตุผู้วิจัย: กรุงเทพฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีสัดส่วนที่สูง สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้)  มีแนวโน้ม

การใช้แรงจูงใจด้าน “ซื้อสินค้า/ช้อปปิ้ง” สูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่บ้าง

 

 นอกจากนัน้การใชแ้รงจงูในเพือ่ “แสวงหาความอิม่เอบิทางจติใจผา่นการทำาบญุ/ภาวนา” กม็แีนวโนม้สงูในบางพืน้ที ่อยา่งเช่นจงัหวดั

ในพื้นที่ศึกษาภาคกลาง และตะวันออก (หมายเหตุผู้วิจัย: อาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด) รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ 

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หมายเหตุผู้วิจัย: เชียงใหม่มีศาสนสถานสำาคัญอยู่โดยรอบเป็นจำานวนมาก สุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญอย่างวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ซึ่งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม) ขณะที่การใช้แรงจูงใจด้าน “ความสุขจากการให้ประโยชน์คืนกลับ

สูธ่รรมชาตหิรอืสงัคม” นัน้ยงัมกีารประยกุตใ์ชใ้นสดัสว่นไม่สงูมากนกัในปัจจบุนั แตก็่มีกลุม่ศักยภาพทีน่า่สนใจจำานวนไม่นอ้ยในบางพืน้ท่ี 

เช่นในจังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

พื้นที่ศึกษา ได้เห็น ได้สัมผัส
ประสบการณ์ทาง

กายภาพ

ซื้อสินค้า/ช้อปปิ้งด้านความรัก/
ความสัมพันธ์

แสวงหาความอิ่มเอิบ
ทางจิตใจผ่านการ
ทำาบุญ/ภาวนา

ความสุขจากการให้
ประโยชน์คืนกลับสู่

ธรรมชาติหรือสังคม

ครอบครัวสำาคัญ

เริงรื่นเทศกาล

เรียนรู้คู่กระแส

สะอาดปลอดภัย 

และทันสมัย 

เพ่ือเพ่ือนและแฟน 

อนุรักษ์นิยม 

บุกเบิกค้นหา

94.7

97.0

97.1

95.9

96.3

97.8

97.0

90.7

60.8

58.7

87.5

56.7

68.1

55.4

94.9

52.4

52.7

63.7

85.3

57.2

59.6

47.5

39.8

30.3

30.6

26.4

37.3

26.5

3.9

6.8

5.9

5.9

7.4

11.7

8.4

ประเภทแรงจูงใจ

ตารางที่ 6.2 แสดงสัดส่วนแรงจูงใจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทาง ระหว่างกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

ร้อยละ
6.1.1 แรงจูงใจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางระหว่างกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ
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 หากพิจารณาเปรียบเทียบการใช้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางของกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ พบความสอดคล้องระหว่าง

คุณลักษณะสำาคัญของแต่ละกลุ่มวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้แรงจูงใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจ

ด้าน “ความรัก/ความสัมพันธ์” ระหว่างมวลสมาชิกของกลุ่ม ”ครอบครัวสำาคัญ” และกลุ่ม “เพื่อเพื่อนและแฟน” ขณะที่แรงจูงด้านการซื้อ

สนิคา้มสีงูในกลุม่ “สะอาดปลอดภยัและทนัสมยั” และ “ครอบครวัสำาคญั” สว่นแรงจงูใจดา้น “แสวงหาความอิม่เอบิทางจติใจผา่นการทำาบญุ/

ภาวนา” นั้นโดดเด่นในกลุ่ม “ครอบครัวสำาคัญ” กับ “เริงรื่นเทศกาล” และแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ “ความสุขจากการให้ประโยชน์

คืนกลับสู่ธรรมชาติหรือสังคม” ถูกใช้ในกลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” และ “บุกเบิกค้นหา” ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มวิถีชีวิตอื่นๆ

 

 ส่วนแรงจูงใจพื้นฐานด้านการ “ได้เห็น ได้สัมผัสประสบการณ์ทางกายภาพ” นั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มวิถีชีวิตและ 

ในทุกพื้นที่ศึกษาดังที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้ว

 สามารถสรุปช่องทางสื่อที่เหมาะสม โดยขยายรายละเอียดของช่องทางสื่อในแต่ละกลุ่มวิถีชีวิต ซึ่งกล่าวถึงไปบ้างแล้วในรายงาน

ฉบับนี้ 

6.2 ช่องทางการส่ือสารตามลักษณะกลุ่มวิถีชีวิต 

กลุ่มวิถีชีวิต ข้อเสนอช่องทางการสื่อสารที่สามารถสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
ต่อกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

“ครอบครัวสำาคัญ”

Key Success Factor: เนื้อหาที่เน้นประสบการณ์ 

ที่แตกต่างจากชีวิตประจำาวัน และความสัมพันธ์  

ภายหลังการเดินทาง (Experienced & Relationship 

Marketing)

“เริงรื่นเทศกาล”

Key Success Factor: เนื้อหาที่กระตุ้นและสามารถ

เร่งเร้าอารมณ์ความสุขผ่านความ “ครื้นเครง

สนุกสนาน” หรือ “ความเชื่อ”

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มาก จึงควรใช้สื่อสารมวลชน (Mass  

Media) ประเภทต่างๆ อย่างครบครัน ทั้งสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการ

ที่มีสาระด้านการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ เช่น เนวิเกเตอร์ ยกสยาม 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือนิตยสารท่องเที่ยว เช่น อสท. นิตยสารทั่วไป 

เช่นคู่สร้างคู่สม ทีวีพูล เป็นต้น โดยควรต้องแสดงเนื้อหาที่สามารถ

สร้าง “ประโยชน์” (Benefit) ภายหลังการเดินทาง ซึ่งการศึกษาพบว่า 

“ประสบการณ์ที่ไม่ควรรอ และหาไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน” เป็นเนื้อหาที่

สร้างจุดประกายความต้องการของครอบครัวอย่างได้ผล

ต้องจำาแนกเป็น 2 ช่องทาง ช่องทางแรกสำาหรับกลุ่มหนุ่มสาว ควรใช้

หนังสือนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องสังคม ดาราและแฟชั่น เช่นคู่สร้างคู่สม  

ทีวีพูล โดยเน้นเนื้อหาด้านความสนุกสนาน ผ่านความหลากหลายของ

ผู้คนและโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิต

สำาหรับกลุ่มสูงวัย ควรเน้นเนื้อหา “ความศักดิ์สิทธิ์” ตามความเชื่อผ่าน      

งานบุญและงานเทศกาลต่างๆ ผ่านการ Tie-in ตามโปรแกรมโทรทัศน์

ยอดนิยม 
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กลุ่มวิถีชีวิต ข้อเสนอช่องทางการสื่อสารที่สามารถสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
ต่อกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

 “เรียนรู้ คู่กระแส”

Key Success Factor: สามารถสร้าง “ความแตกต่าง” 

และสร้างอารมณ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก “เกี่ยวข้องใกล้

ตัว” ไปพร้อม ๆ กัน (Differentiation & Relevancy)

“สะอาดปลอดภัยและทันสมัย”

Key Success Factor: นำาเสนอเนื้อหาที่เน้น

ประสบการณ์ที่แตกต่างจากชีวิตประจำาวัน  

ผ่านความหรูหรา และสภาพแวดล้อมที่บ่งบอกรสนิยม 

“เพื่อเพื่อนและแฟน”

Key Success Factor: เนื้อหาที่เน้นผลสำาเร็จที่ได้จาก

การกระชับความสัมพันธ์ ภายหลังการเดินทาง

จากพื้นฐานภูมิหลังทางกายภาพของกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่กำาลังศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบ

กับมีแนวโน้มบริโภคสื่อด้านการอ่านมากกว่าอีกหลายกลุ่มวิถีชีวิต 

แนวทางการนำาเสนอเพื่อสร้างความแตกต่างผ่านสื่อช่องทาง “นิตยสาร

ทั่วไป” อาทิ นิตยสารแพรว นิตยสารชีวจิต (ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 

-Character- ของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย) โดยเฉพาะบทความแนะนำา

สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างให้เป็นกระแส หรือแนวทางการนำาเสนอ

ผ่านหนังสือ “พ็อคเก็ตบุ๊ค” ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับรสนิยมของ

กลุ่มนี้เช่นเดียวกับหนังสือ “15 ตลาดบก 16 ตลาดนำา” (เป็นต้น) ซึ่งเป็น

ผลงานที่ได้รับความสนใจและประสบผลสำาเร็จผลงานหนึ่งของ ททท.  

ในช่วงที่ผ่านมา 

        

นอกจากนั้นการนำาเสนอเพื่อสร้างกระแสผ่านสื่อนิตยสารนำาสมัยประเภท

อินดี้ (Indy Magazine) เช่น “อะเดย์” หรือ “หนีกรุง” ก็อาจสามารถสร้าง

เป็นกระแสหรือการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มกิจกรรม 

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างได้ผล

2 ช่องทางที่เหมาะสมกับรสนิยมของกลุ่มนี้ได้แก่ ช่องทางสื่อสมัยใหม่ 

ผ่านอุปกรณ์ไฮเทคลำายุค เช่น iPhone Apple, Android Application หรือ 

QR Code For scan ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำาต่างๆ เช่น พารากอน  

เอสพลานาด เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เดอะมอลล์โคราช เป็นต้น

       

รวมถึงช่องทาง “สื่อการอ่านต่างๆ” ได้แก่ นิตยสารหัวต่างประเทศ เช่น 

คอสโมโพลิแทน ลิฟวิ่งเอทเซทเทอร่า หรือนิยตสารแฟชั่นไฮเอนด์ต่างๆ 

รวมถึงนิตยสารท่องเที่ยว อสท. อะเดย์ เป็นต้น

ช่องทางสื่อสมัยใหม่ (New Age Media) ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

รสนิยมที่แตกต่างของบุคคล และความหลายหลายมากมายสุดคณานับ

ของเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้นการพิจาณาช่องทางลิงค์ (Linked Sites) เพื่อนำา

เนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้ เป็นประเด็นที่สำาคัญที่สุด 

         

เว็บพอร์ทัล หรือเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสำาหรับการวางลิงค์ อาทิ กูเกิ้ล 

พันทิป กระปุก สนุก หรือ เว็บไซต์ ททท. และพันธมิตร เป็นต้น

้

้
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กลุ่มวิถีชีวิต ข้อเสนอช่องทางการสื่อสารที่สามารถสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
ต่อกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ

“อนุรักษ์นิยม”

Key Success Factor: นำาเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยว 

ที่สามารถสร้างประโยชน์และเรียบง่าย

 “บุกเบิกค้นหา”

Key Success Factor: เนื้อหาที่ท้าทาย (Content) 

และเกิดความภาคภูมิใจภายหลังการเดินทาง

สื่อหนังสือพิมพ์ รายการที่มีสาระด้านการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ เช่น  

เนวิเกเตอร์ รวมถึงนิตยสารท่องเที่ยว เช่น อสท.

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่กำาลังศึกษาอยู่ หรือจบปริญญาตรีขึ้นไป เช่นเดียวกับ 

กลุ่มแรก มีนิสัยรักการอ่านเช่นเดียวกัน การนำาเสนอ เนื้อหา 

แหล่งท่องเที่ยวที่ท้าทายผ่านการเดินทางที่ต้องการ “ความสำาเร็จ”  

ผ่านนิตยสารที่ได้รับความนิยม เช่น ทีวีพูล ดาราภาพยนตร์ หรือ อสท. 

*New age media ได้แก่  สื่อที่สามารถสื่อสารสองทางและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เช่น Mobile Internet, BB society, 

Facebook, Hi5, Favorite webboard หรือ chatroom ที่กำาลังนิยม เช่น พันทิป บลูแพลเนท
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 การประยุกต์ใช้สัดส่วนกลุ่มวิถีชีวิตเพื่อวิเคราะห์หรือสร้างแผนการตลาดโดยใช้ “แรงจูงใจ” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว 

อย่างเหมาะสม สำาหรับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่ควรประยุกต์ใช้ “ความเป็นจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง” 

เช่น การทำาการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดลำาปาง (ซึ่งไม่อยู่ในพื้นที่ศึกษา) ก็ไม่ควรพิจารณาใช้ข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ 

(ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่ศึกษา) ด้วยเหตุผลเพียงเพราะเป็นพื้นที่ติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งความเป็นจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน เช่น การทำา 

การตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเลย (ซึ่งไม่อยู่ในพื้นที่ศึกษา) ก็ไม่ควรพิจารณาใช้ข้อมูลของจังหวัดขอนแก่น (ซึ่งเป็นจังหวัด

ในพื้นที่ศึกษา) เนื่องจากเหตุผลว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเดียวกัน

 การพิจารณาใช้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สำาหรับการวางแผนการตลาด ควรกำาหนดใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นหลัก (เนื่องจากปัจจัยท่ีเป็นสาระสำาคัญท่ีส่งผลถึงสัดส่วนการกระจายตัวหรือสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะกลุ่มวิถีชีวิต 

ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) โดยสามารถพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมพื้นฐาน

ของจังหวัดต่าง ๆ ได้ในภาคผนวกของรายงานฉบับสมบูรณ์

(หมายเหตผุูว้จิยั: ขอ้มลูสำาคญัอกีประการทีมี่การเพิม่เติมในสว่นของ “ขอ้มลูด้านเศรษฐกจิและสงัคมพืน้ฐานของจงัหวดั” ได้แก ่จำานวนหา้งคา้ปลกีขนาดใหญใ่นพ้ืนที่

เขตเทศบาล เนื่องจากพบว่าเป็นดัชนีสำาคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้) 
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เกี่ยวกับการส่งเสริมผู้เล่นรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนของ อปท.

 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำาคัญต่อประเด็นนี้เป็นอย่างมาก และเห็นโอกาสที่เกิดจากการที่กลุ่มผู้เล่นรายใหม่ 

(New Stakeholders) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างเช่น อบต. อบจ. และเทศบาลต่างๆ 

ได้จัดให้มีการอบรมดูงาน หรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ 

 หากพิจารณาว่าการจัดให้มีการเดินทางเพื่อการ “อบรม ดูงาน หรือสัมมนา” เป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยว และสร้างให้

เกดิการเรยีนรูค้ณุประโยชนข์องประสบการณใ์หม่ๆ  ทีเ่กิดจากการเดนิทางของกลุม่เป้าหมาย ซึง่การศึกษาคร้ังนีพ้บว่าโดยสว่นใหญม่อีาย ุ

ในวัยทำางานช่วงปลาย มีพื้นฐานการศึกษาน้อย ระดับเศรษฐานะทางสังคมในระดับล่าง เป็นกลุ่มคนชนชั้นระดับรากหญ้า ชาวบ้าน 

ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ชนบท ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่ “ด้อยโอกาส” ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

 นอกจากนั้นหากพิจารณาในมิติของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ก็พบว่าอาจสร้างกระแสการหมุนเวียนของเงินงบประมาณ 

ที่ผ่าน อปท. ได้ไม่น้อย ถึงประมาณ 2,300 ล้านบาทต่อปี (โดยมีรายละเอียดวิธีการประมาณการในรายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 8) 

แผนภูมิภาพที่ ข.1 แสดงสัดส่วนและภูมิหลังทางกายภาพของกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ อบต. อบจ. และเทศบาล
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เศรษฐานะทางสังคม (SES) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
(บาท/เดือน) ในเขตเทศบาล (บาท/เดือน) นอกเขตเทศบาล (บาท/เดือน)

ต่างจังหวัด

class A

class B

class C

C+

C-

class D

class E

เท่ากับหรือมากกว่า 60,000

40,000-59,999

15,000-39,999

25,000-39,999

15,000-24,999

6,000-14,999

น้อยกว่า 6,000

เท่ากับหรือมากกว่า 70,000 

50,000-69,000

25,000-49,999

35,000-49,999

25,000-34,999

10,000-24,999

น้อยกว่า 10,000

เท่ากับหรือมากกว่า 45,000

30,000-44,999

10,000-29,999

20,000-29,999

10,000-19,999

4,000-10,000

น้อยกว่า 4,000


