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บทสรุปและขอเสนอแนะจากผลการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติ 12 ตลาด 
 
3.1 ขอมลูเชิงประชากรศาสตรโดยรวม 
 
 จากการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวม 12 ตลาด 
จํานวน 3,600 คน  พบวามีความโนมเอียงไปทางกลุมชาวตางประเทศที่เปนเพศชาย (56%) อายุระหวาง 
30-39 ป (22%)สถานภาพโสด (47%) และแตงงาน/มีครอบครัว (46%)ไมมีบุตร (34%) รายไดครอบครัว
ตอเดือนนอยกวา US$ 15,000 (52%) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (23%) เจาของกิจการ (16%) 
นักเรียน/นักศึกษา (14%) และวิชาชีพเฉพาะ(13%)  
 

ขอมลูเชิงประชากรศาสตรโดยรวม 12 ตลาด 
 

  
รวม 

เพศ 
ชาย 56% 
หญิง 44% 

อายุ (ป) 

18-24 17% 
25-29 15% 
30-39 22% 
40-49 16% 
50-59 13% 
>60 11% 
ไมระบุ 6% 

สถานภาพ 

โสด 47% 
แตงงาน/มีครอบครัว 46% 
หยา/แยกกันอยู/หมาย 5% 
ไมระบุ 3% 

จํานวนบุตร 

ไมมี 34% 
1-2 คน 21% 
3-4 คน 8% 
> 5 คน 1% 
ไมระบุ 36% 

รายไดครอบครัว 
ตอเดือน 

ต่ํากวา US$1,000 9% 
US$1,000 – US$4,999 19% 
US$5,000 – US$9,999 13% 
US$10,000 – US$14,999 11% 
US$15,000 – US$19,999 8% 
US$20,000 – US$24,999 4% 
US$25,000 – US$29,999 8% 
US$30,000 หรือสูงกวา 17% 
ไมระบุ 11% 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 14% 
เจาของกิจการ/เจาของธุรกิจ 16% 
พนักงานบริษัท 23% 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6% 
วิชาชีพเฉพาะ 13% 
อาชีพอิสระ 6% 
วางงาน 2% 
แมบาน/พอบาน 3% 
เกษียณ 9% 
อื่นๆ 6% 
ไมระบุ 2% 

ฐาน   3,600 
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3.2 ปจจยัและแรงผลกัดนัในการเดนิทางทองเทีย่วตางประเทศและเดนิทางมาประเทศไทย
(Motivation) 

 
1) ปจจยัพืน้ฐานและปจจยัสาํคญัที่เลอืกเดินทางมาประเทศไทย 

 ปจจัยพืน้ฐานทีน่ักทองเที่ยวชาวตางชาตใิหความสาํคัญ 5 อันดบัแรกในการพิจารณาเลอืกประเทศที่
จะเดนิทางไปทองเที่ยว ไดแก ความเปนมติรของคนในพื้นที่ (58%) ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาต ิ (54%) ความหลากหลายของสถานทีท่องเที่ยว (52%) ความนาสนใจของวัฒนธรรม (48%) 
และความนาสนใจของวิถชีีวติความเปนอยูของคนในพืน้ที่ (46%) 
 
 ในขณะทีป่จจัยทีส่าํคญั 5 อันดบัแรกทีน่กัทองเที่ยวชาวตางชาตใิชพิจารณาในการเลอืกเดนิทางมา
ทองเที่ยวทีป่ระเทศไทย ไดแก ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ (60%) ความเปนมิตรของ
คนในพืน้ที ่ (59%) ความนาสนใจของวัฒนธรรม (50%) ความคุมคา/คาใชจายในการเดนิทางไมสูง (48%) 
ความนาสนใจของวิถชีีวติความเปนอยูของคนในพืน้ที่ และความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว (47%)  
 
 หากวิเคราะหถึงปจจัยพื้นฐานในการทองเที่ยวตางประเทศและปจจัยที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เลือกเดินทางมาประเทศไทยดังกลาว จะพบวามีคุณลักษณะเฉพาะของประเทศไทยบางอยางที่ถือวาเปนจุด
สรางความโดดเดนเนื่องจากเปนปจจัยที่นักทองเที่ยวเลือกวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหตัดสินใจเดินทางมา
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากกวาเปนปจจัยพื้นฐานทั่วๆ ไปในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ ซึ่งไดแก 
ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ความเปนมิตรของคนในพื้นที่ ความนาสนใจของวฒันธรรม 
ความคุมคา/คาใชจายในการเดินทางไมสูง ความนาสนใจของวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่ สิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยวที่ดี และคําแนะนํา/บอกตอจากเพื่อน/คนในครอบครัว 

 

ปจจยัพืน้ฐานและปจจยัทีน่ักทองเทีย่วชาวตางชาตเิลอืกเดนิทางมาประเทศไทย 
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 โดยในการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้น มีประเทศที่อยูใน
ตัวเลือกกอนการตัดสินใจมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งโดยหลักเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (31%) เชนเดียวกัน อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีประเทศอ่ืนๆ 
ในทวีปเอเชีย (18%) อาทิ จีน ญี่ปุน ฮองกง ประเทศในทวีปยุโรป (8%) อาทิ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และ
ประเทศในทวีปอเมริกา (7%) อาทิสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล เปนตน 
 

2) ปจจัยผลักดันในการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย 

 สําหรับแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย แบงออกได
เปน 5 แรงผลักดัน ไดแก การฟนฟูรางกายและจิตใจ (56%) ซึ่งรวมถึงความตองการผอนคลายรางกายและ
จิตใจและการดูแลสูขภาพ การหลุดพน/ไปสนุกใหเต็มที่ (27%) การเรียนรู/คนหา (27%) การใชเวลารวมกัน 
(10%) และอื่นๆ (8%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

3) แหลงขอมลูดานการทองเทีย่ว 

 ทั้งนี้ แหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติไดรับขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก 
การบอกตอจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (50%) ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว (25%) เว็บไซตและหนังสือ
แนะนําการทองเที่ยว (19%) โฆษณา/สกูปใน CNN และ National Geographic (16%) 
 
 ในทิศทางเดียวกัน นักทองเที่ยวชาวตางชาติก็เห็นวาแหลงขอมูล รวมถึงชองทาง online อื่นๆ ที่เปน
แหลงขอมูลที่สามารถเขาถึงไดดีที่สุดในการใหขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวไดแก การบอกตอจากเพื่อน/
สมาชิกในครอบครัว (32%) ตัวแทนบริษัทนําเที่ยวและเว็บไซต (12%) หนังสือแนะนําการทองเที่ยว (9%) 
เว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและโฆษณา/สกูปใน National Geographic (8%) โฆษณา/
สกูปใน CNN (7%) ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวและ social network (6%) 
 

สื่อที่รับรูและเขาถึงมากที่สุดในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทย 

 

 

ชองทางที่รับรู 
ชองทางที่

เขาถงึมากทีส่ดุ 
เพื่อน/สมาชิกในครอบครวั/ญาต ิ 50% 32% 
ตัวแทนบรษิัทนาํเที่ยว 25% 12% 
เวบ็ไซต 19% 12% 
หนังสอืแนะนําการทองเที่ยว 19% 9% 
โฆษณาทีวี/สกูปขาวใน National Geographic 16% 8% 
โฆษณาทีวี/สกูปขาวใน CNN 16% 7% 
ศนูยบรกิารขอมลูนักทองเทีย่ว 14% 6% 
เวบ็ไซตของ ททท. 13% 8% 
นติยสารบนเครื่องบนิ 11% 4% 
Social network 10% 6% 
นติยสาร 10% 4% 
กิจกรรมพเิศษหรือ Event การทองเที่ยว 8% 4% 
โปรแกรม/สกูป/สารคดกีารทองเที่ยว 7% 4% 
หนังสอืพิมพ 7% 3% 
โฆษณาทีวี/ผูสนบัสนนุในสือ่/ชองทางอืน่ๆ 6% 3% 
ปายทีส่นามบนิ 6% 2% 
รานอาหารไทยในประเทศของนักทองเที่ยว 6% 3% 
โฆษณา/ผูสนบัสนนุรายการวิทย ุ 4% 2% 
สือ่โฆษณากลางแจง เชนปายโฆษณา 4% 2% 
อื่นๆ 4% 2% 
ไมระบ ุ 10% 18% 

ฐาน 3600 3600 
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3.3ทัศนคติและความคาดหวังตอการทองเที่ยวประเทศไทย (Attitudes & Expectations) 
 

 ในการเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติรับรูวาเปน highlight/สิ่งที่
ไมควรพลาดในการเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย ไดแก สถานที่ทองเที่ยว (37%) อาทิ เกาะ ชายหาด 
ทะเล วัดไทย การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ/น้ําตก/ภูเขา ประเพณี/วัฒนธรรมไทย (23%) อาทิ อาหารไทย 
วัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชิวิตของคนทองถิ่น ศาสตรการนวดแบบไทย กิจกรรมทองเที่ยว (7%) อาทิ ดําน้ําดู
ปะการัง การแสดงโชว การทองเที่ยวกลางคืน การขี่ชาง เปนตน 

 
สิ่งที่ไมควรพลาดในการเดนิทางมาทองเทีย่วทีป่ระเทศไทย 

 

สถานที่/แหลงทองเทีย่ว 37% 
เกาะ/ชายหาด/ทะเลเชน พพี,ีสมุย,สิมลัิน,พงนั,ลันตา ฯลฯ 19% 
วัด/วัดไทย/พระพทุธศาสนาเชน วดัโพธิ์ วัดอรุณ วดัพระแกว 7% 
ธรรมชาติ/น้าํตก/ภเูขา 4% 
กรุงเทพฯ 3% 
สตัวปา/สวนสตัว/สวนเสือ 2% 
เชียงใหม 2% 
ประเพณ/ีวัฒนธรรมไทย 23% 
อาหารไทย/ขนมไทยเชน ตมยํากุง แกงเขียวหวาน อาหารเพื่อสขุภาพ 16% 
วัฒนธรรมประเพณีทองถิน่/วิถีชวีติของคนไทย 5% 
นวดแบบไทย/สปา/นวดเทา 3% 
กจิกรรมทองเทีย่ว 7% 
กิจกรรม/กีฬาทางน้าํเชน ดําน้ํา ดปูระการัง โตคล่ืน แคนน ู 2% 
โชวตางๆเชนคารบาเร ทฟิฟาน ีอลัคาซา ภูเก็ตแฟนตาซโีชว 1% 
ชีวติตอนกลางคนื 1% 
ขี่ชาง 1% 
ทองเที่ยวทางเรอืเรือ/ขึน้เรอื/ลองเรอื 1% 
ขี่รถตุกๆ 1% 
คนไทย/ภาษาไทย 7% 
การตอนรบัที่ดี/อบอุน/เปนมิตร/ใจดี/รอยยิ้มของคนไทย 4% 
การพูดกับคนไทย/พดูไทย 3% 
สนิคา/การชอบปง 4% 
ชอปปง/สถานที่ชอปปงดีๆ 4% 
บรรยากาศ/สภาพอากาศ 3% 
อากาศดีๆ/อากาศบรสิุทธิ์/อากาศอบอุน/แสงอาทติย 2% 

ฐาน 3600 
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3.4พฤติกรรมและประสบการณการทองเที่ยว(Experience) 
 

1) ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยว 

 โดยรวมนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศเฉล่ีย 1-2 ครั้งตอป (62%) และ
การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้สวนใหญไมใชการเดินทางคร้ังแรก โดยมีถึง 65% ที่เคยเดินทางมาประเทศ
ไทยกอนหนานี้แลว และมีถึง 39% ที่เคยเดินทางมาประเทศไทยมากกวา 2 ครั้ง  

 

 
2) ลักษณะการเดินทาง 

 โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 44% เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยโดยการจัดการซื้อ
แพ็คเกจ/จองหองพักและเดินทางมาดวยตัวเองทั้งหมด ในขณะที่มี 25% ที่ซื้อแพ็คเกจทัวรและจองหองพัก
ผานบริษัททัวรแตเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเอง และอีก 14% เดินทางมากับกรุปทัวรโดยที่บริษัททัวรจัดการ
เรื่องตางๆ ใหทุกอยาง 
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 ในการเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งนี้มีนักทองเที่ยว 75% เดินทางเขาประเทศไทยทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมาดวยสนามบินภูเก็ต (12%) และสนามบินเชียงใหม (5%) โดยนักทองเที่ยว
เกือบทั้งหมดเดินทางเขาและออกจากประเทศไทยที่สนามบิน/สถานที่เดียวกัน และมีเพียง 2% ที่เดินทาง
เขาประเทศไทยผานทางสนามบินสุวรรณภูมิแตเดินทางออกจากประเทศไทยทางสนามบินอ่ืนๆ เชน เขาทาง
สนามบินสุวรรณภูมิแตออกที่สนามบินเชียงใหม เปนตน ซึ่งโดยรวมแลวนักทองเที่ยวสวนใหญมีวันพักอยูใน
ประเทศไทยที่ 11-20 วัน (30%) และ 5-10 วัน (21%) 
 

 
 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมากับผูอ่ืน โดยมี 30% ที่เดินทางมา 2 คนโดยนับรวมตนเอง 29% 
เดินทางมามากกวา 3 คน 20% เดินทางมา 3 คน และมี 17% ที่เดินทางมาทองเที่ยวเพียงคนเดียว 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน  (33%) และคูสมรส (31%) และมี 7% ที่
พาลูกมาทองเที่ยวดวย ในขณะที่มี 9% ที่เดินทางมาทองเท่ียวกับแฟน/คูรัก 6% มาทองเที่ยวกับพี่นอง/
ญาติ 5% พาบิดา/มารดามาทองเที่ยวดวย และอีก 4% มาทองเที่ยวกับเพื่อนรวมงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 

ดาน 
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3) กิจกรรมทีท่าํและสถานทีท่ี่ไป 

 โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมาสัมผัสประสบการณดานความบันเทิงและอาหาร (84%) 
ซึ่งไดแก การมารับประทานอาหารไทย ซื้อสินคาทองถ่ิน/เสื้อผาไทย/สินคา brand name และการทองเที่ยว
กลางคืน นอกจากนี้ 83% เดินทางมาทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติซึ่งรวมถึงการทองเที่ยวทะเล/
ชายหาด ปา ภูเขา น้ําตก การลองแพ เรือแคนู ปนเขา และการทองเที่ยวเชิงเกษตร 75% เดินทางมา
ทองเที่ยวดานศิลปะ วัฒนธรรม และผูคน ซึ่งไดแก สถานท่ีทางประวัติศาสตร การชมเมือง การเย่ียมชมวิถี
ชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่น พิพิธภัณฑ การสาธิตผลงานศิลปะและหัตถกรรม 53% เดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน การใชบริการ Spa & Wellness การเขารับการรักษาพยาบาล และการทําบุญ/
แสวงบุญ/ปฏิบัติธรรม 33% มาทํากิจกรรมอ่ืนๆ เชน ดําน้ํา ตีกอลฟ และรวมเทศกาล/งานประเพณีของไทย 

 
กจิกรรมทีท่าํและกจิกรรมทีช่อบทําในประเทศไทย 

 ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติมาทําที่ประเทศไทยพบวามีกิจกรรมที่นักทองเที่ยว
คอนขางชอบ ไดแก การทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มี
นักทองเที่ยวมากกวาครึ่งหนึ่งที่ทํากิจกรรมเหลานี้แลวรูสึกวาเปนกิจกรรมที่ตนเองชอบ  
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 โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางมาทองเที่ยวและทํากิจกรรมทองเที่ยวตางๆ ที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออกมากที่สุด 83%อาทิ กรุงเทพฯ และพัทยา ตามดวยภาคใต 56%อาทิ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพ
งัน เกาะสมุย สุราษฎรธานี หัวหิน ชะอํา และภาคเหนือ 31%อาทิ เชียงใหม เชียงราย และหากวิเคราะห
นักทองเที่ยวจําแนกตามปจจัยผลักดันในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย จะพบวาสําหรับกลุมที่
ตองการการฟนฟูรางกายและจิตใจ ตองการการหลุดพน และใชเวลารวมกันกับผูอ่ืน มีแนวโนมที่จะไปที่
จังหวัดภูเก็ตมากกวากลุมอื่นๆ ในขณะเดียวกันสําหรับกลุมที่ตองการการเรียนรู/คนหา มีแนวโนมจะไปที่
จังหวัดเชียงใหมมากกวากลุมอื่น และหากวิเคราะหจําแนกตามกลุมนักทองเที่ยว พบวากลุม First visit มี
แนวโนมจะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกวากลุม Revisit ในขณะที่กลุม Revist มีแนวโนมไปที่พัทยา/ชลบุรี และหัว
หิน/ชะอํามากกวากลุม First visit 
 

จงัหวัด/สถานทีท่องเทีย่วในประเทศไทย 

 
 และหลังจากสิ้นสุดการเดินทางทองเที่ยวที่ประเทศไทยแลว นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 51% จะ
เดินทางกลับประเทศของตนเลย ในขณะที่อีก 39% จะไปทองเที่ยวที่ประเทศอื่นตอ โดยประเทศที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวตอจากประเทศไทยในทริปนี้ ไดแก ประเทศใกลเคียง เชน เวียดนาม(8%) ลาว(7%) 
อินโดนีเซีย(6%) มาเลเซีย(6%) สิงคโปร(6%) พมา(3%) และประเทศอ่ืนๆ เชน จีน(5%) ฮองกง(5%) 
ญี่ปุน (4%) ฟลิปปนส(4%) เกาหลีใตใต(2%) 
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4) ประสบการณ Amazing Travel  

 เมื่อใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคําจํากัดความของ Amazing Travel ตามความคิดของตนเอง
หลังจากที่ไดเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยแลว จะพบวานักทองเที่ยวเห็นวา สถานที่ทองเที่ยวที่มีความ
สวยงามมากๆ การไดสัมผัสกับประสบการณใหมๆ ที่ไมเคยเห็น ผูคนที่ดี ความสนุกสนาน ความนาตื่นเตน/
ประหลาดใจ ความผอนคลาย และวัฒนธรรมและอาหารที่ดี เปนสิ่งที่ตรงกับความหมายของ Amazing 
Travel 
 
 
 
 

คําจาํกดัความของ Amazing Travel ของนกัทองเทีย่ว 

(ฐาน:3,600) 
 
 
 

5) คําจาํกดัความเกีย่วกบัประสบการณการทองเทีย่วประเทศไทย 

 ในการสํารวจครั้งนี้ไดใหนักทองเที่ยวใหคําจํากัดความเกี่ยวกับประสบการณการทองเที่ยวประเทศ
ไทยในครั้งนี้ ดวยคําไมเกินสามคํา จะพบวามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคําจํากัดความในดานบวกที่ 77% 
โดยใหคําจํากัดความ อาทิ สวยงาม ยอดเยี่ยม ความนาตื่นตาที่เรียบงาย นาสนใจ ความสนุกสนาน ผอน
คลาย/สบาย/สดช่ืน ย้ิมแยม/อบอุน/เปนมิตร อาหารอรอย ความเผ็ดรอน แสงแดด/ความอบอุน ความสงบ 
และความแตกตาง เปนตน 
 
 ในขณะที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2% ที่จะใหคําจํากัดความประสบการณการทองเทีย่วในประเทศ
ไทยครั้งนี้ในดานลบ อาทิ มีปญหาดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ ไมคุมคา ความสกปรก/ฝุน รถติด นา
ผิดหวัง ความรูสึกเฉยๆ และความรูสึกแย เปนตน 
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คําจาํกดัความเกีย่วกบัประสบการณการทองเทีย่วประเทศไทยในครั้งนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : มีนักทองเที่ยว 21% ที่ไมระบุคําตอบ 
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3.5 ความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) 
 

 หลังจากสิ้นสุดการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยแลว นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหระดับความพึง
พอใจโดยรวมตอการทองเที่ยวในประเทศไทยในระดับสูงที่คาเฉล่ีย 4.32 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยมี
นักทองเที่ยวที่พึงพอใจกับการทองเที่ยวในประเทศไทยถึงพึงพอใจมากที่ 88% และในทางตรงกันขามมี
นักทองเที่ยวที่ไมพึงพอใจถึงไมพอใจมากที่ 4% และหากพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวในแตละกลุมตลาด จะพบวานักทองเที่ยวกลุมตลาดที่ มีความพึงพอใจสูงมาก ไดแก 
ออสเตรเลีย (4.61) นอรเวย (4.55) และสวีเดน (4.51) และกลุมตลาดที่มีความพึงพอใจสูง ไดแก แคนาดา 
(4.43) สวิตเซอรแลนด (4.37) เนเธอรแลนด (4.36) เดนมารก (4.34) ฟลิปปนส (4.29) อิตาลี (4.24) และ
อิสราเอล (4.15) 
 
 โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงในดาน ความมีน้ําใจไมตรีและการตอนรับที่
ดีของคนไทยที่คาเฉลี่ย 4.28 และความนาสนใจของสถานที่และกิจกรรมการทองเที่ยวที่คาเฉลี่ย 4.15 
ในทางตรงขาม ประเด็นที่นักทองเที่ยวยังพึงพอใจในระดับที่ไมสูงมากนัก ไดแกบริการดานการทองเที่ยวที่
คาเฉล่ีย 3.98 และความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวที่คาเฉลี่ย 3.94 สวนประเด็นที่นักทองเที่ยว
คอนขางไมพึงพอใจจะเปนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวที่คาเฉล่ีย 3.86 
 

ระดบัความพึงพอใจตอการทองเทีย่วในประเทศไทย 
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 และหากนําระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอประเด็นตางๆ มาวิเคราะหรวมกับระดับ
ความสําคัญหรือคา Correlation ของปจจัยนั้นๆ จะพบวาประเทศไทยสามารถตอบสนองปจจัยสําคัญๆ ที่
นักทองเที่ยวชาวตางชาติตองการไดในระดับที่ดีในประเด็นดานความเปนมิตรของคนไทย และความนาสนใจ
ของสถานที่และกิจกรรมทองเที่ยว ในขณะที่ยังมีหลายปจจัยที่ควรใหความสําคัญในการพัฒนาตอไปใน
อนาคตซึ่งเปนประเด็นที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญแตประเทศไทยยังไมสามารถตอบสนอง/สรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวไดมากนัก ไดแก คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว บริการดานการทองเที่ยว ความ
ปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว 
 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศไทย 
SatWise Model 

 

 

 
 
 โดยรวมแลวนักทองเที่ยวกลุม First visit มีความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เก่ียวกับการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยมากกวากลุม Revisit ทั้งนี้ เนื่องมากจากกลุม Revisit เปนกลุมที่มีประสบการณการทองเที่ยวทั้ง
ในประเทศไทยและในประเทศอ่ืนๆ มากกวากลุม First visit จึงเปนกลุมที่มีความคาดหวังสูงกวาและยากที่จะ
สรางความพึงพอใจมากกวา โดยประเด็นในดานความนาสนใจของสถานที่/กิจกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ดานการทองเที่ยวเปนประเด็นที่กลุม Revist มีความพึงพอใจนอยกวากลุม First visit อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

1) ความนาสนใจของสถานที่และกิจกรรมทองเที่ยว 

 หากวิเคราะหถึงประเด็นดานความนาสนใจของสถานที่และกิจกรรมทองเที่ยวในรายละเอียดพบวาสิ่ง
ที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดในระดับที่สูง ไดแก อาหารไทย สถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนทองถิ่น การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ/Spa & Wellness และ
สถานที่ซื้อสินคา ในขณะที่สิ่งที่สรางความพึงพอใจกับนักทองเที่ยวไดเพียงระดับปานกลาง ไดแก ความ
หลากหลายของสถานที่และกิจกรรมทองเที่ยว การเปนประเทศที่มีความเหมาะสมตอการทองเที่ยวกับ
ครอบครัว/เด็ก การใหประสบการณความเปนไทยแท และสิ่งที่นักทองเที่ยวคอนขางไมพึงพอใจ ไดแก การมี
สวนรวมของคนในชุมชนตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ และการแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
และการรักษาธรรมชาติ 
 

 ทั้งนี้ จากประเด็นตางๆ เหลานี้ หากพิจารณาระดับความสําคัญหรือคา Correlation จะเห็นไดวา
ประเด็นในดานอาหารไทย สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นาสนใจและหลากหลาย ความนาสนใจของ
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนทองถ่ิน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานที่จับจายซื้อสินคา ตลอดจนการเปน
ประเทศที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวกับครอบครัว/เด็ก ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ  
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นดานความนาสนใจของสถานทีแ่ละกจิกรรมทองเทีย่ว 
SatWise Model 

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในขณะที่หากพิจารณาถึงความแตกตางระหวางกลุมนักทองเที่ยว จะเห็นไดวานักทองเที่ยวกลุม 
First visit มีระดับความพึงพอใจสูงกวากลุม Revisit ในหลากหลายประเด็น ยกเวนประเด็นในดานอาหารไทย 
ความนาสนใจของสถานที่ซื้อสินคา และการเปนประเทศที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวกับครอบครัว/เด็ก ซึ่ง
เปนประเด็นที่นักทองเที่ยวกลุม Revisit มีความพึงพอใจมากกวากลุม First visit 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

2) คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 

 สําหรับการวิเคราะหถึงประเด็นดานคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวในรายละเอียดพบวาสิ่งที่
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดในระดับที่สูง ไดแก ความคุมคา ในขณะที่สิ่งที่สรางความ
พึงพอใจกับนักทองเที่ยวไดเพียงระดับปานกลาง ไดแก ความเปนมาตรฐานเดียวกันของราคาสินคาและ
บริการ โดยทั้งสองประเด็นดังกลาวไดรับความพึงพอใจจากนักทองเที่ยวกลุม First visit และ Revisit ใน
ระดับที่ใกลเคียงกัน 

 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นดานคาใชจายในการเดนิทางทองเทีย่ว 
SatWise Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

3) บริการตางๆ สําหรับการทองเที่ยว 

 เมื่อวิเคราะหถึงประเด็นดานบริการดานการทองเที่ยวในรายละเอียดพบวาสิ่งที่สามารถสรางความพึง
พอใจกับนักทองเที่ยวไดเพียงระดับปานกลาง ไดแก ความเปนมิตรและใหบริการที่ดีของผูประกอบการการ
ทองเที่ยว ความพอเพียงของศูนยขอมูลนักทองเที่ยวความสะดวกในการขอวีซาและการตรวจคนเขาเมือง 
ในขณะที่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ควรปรับปรุงในดานนี้ ไดแก ความเปนมิตรและการใหบริการของ
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศของผูใหบริการดานการทองเที่ยว 
ความซื่อสัตยของผูประกอบการการทองเที่ยว  
 
 และเชนเดียวกันกับประเด็นดานอ่ืนๆ ที่นักทองเที่ยวกลุม First visit มีแนวโนมพึงพอใจตอบริการ
ดานการทองเที่ยวในประเด็นตางๆ มากกวากลุม Revisit ยกเวนเพียงประเด็นเดียวในดานความซื่อสัตยของ
ผูประกอบการการทองเที่ยวที่กลุม Revisit มีความพึงพอใจสูงกวากลุม First visit 
 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นดานบริการดานการทองเทีย่ว 

SatWise Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

4) ความปลอดภัย 

 ในรายละเอียดของประเด็นดานความปลอดภัยพบวาสิ่งที่สามารถสรางความพงึพอใจกับนกัทองเทีย่ว
ไดเพียงระดับปานกลาง ไดแก ความปลอดภัยจากการกอการราย ในขณะที่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ควร
ปรับปรุงในดานนี้ ไดแก ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ อาชญากรรม ความเพียงพอของศูนยบริการ
นักทองเที่ยวความปลอดภัยจากความไมสงบทางการเมือง และจากโรคระบาดตางๆ ซึ่งโดยรวมแลว
นักทองเที่ยวกลุม First visit มีแนวโนมพึงพอใจในประเด็นเรื่องความปลอดภัยมากกวากลุม Revisit 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นดานความปลอดภยั 
SatWise Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

5) สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว 

 เมื่อวิเคราะหถึงประเด็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวในรายละเอียดพบวาสิ่งที่สามารถ
สรางความพึงพอใจกับนักทองเที่ยวไดเพียงระดับปานกลาง ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมาประเทศ
ไทย และความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ในขณะที่ยังมีอีกหลากหลายประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุ
ในดานนี้ ไดแก การรักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยระหวางทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู
พิการ/สูงอายุ และความสะอาดของสถานที่สาธารณะ ซึ่งโดยรวมแลวนักทองเที่ยวกลุม First visit มีแนวโนม
พึงพอใจในประเด็นเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวในระดับที่ใกลเคียงกับกลุม Revisit ยกเวน
ประเด็นในดานการรักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยระหวางทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวกลุม Revisit มีความ
พึงพอใจมากกวากลุม First visit 

 
การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นดานสิง่อํานวยความสะดวกในการทองเทีย่ว 

SatWise Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

6) การวิเคราะหความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง 

 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับการทองเที่ยวในประเทศไทยกับความคาดหวังของนักทองเที่ยว
กอนที่จะเดินทางมาประเทศไทย จะพบวาสถานที่/กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ของประเทศไทยสามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวังของนักทองเที่ยวไดดี โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมากกวา 50% รูสึกวาหลังจาก
ที่ตนเองไดมาเห็น/ทําสิ่งที่ตั้งใจอยากมาทําในประเทศไทยแลว พบวาตรง/ดีกวาสิ่งที่ไดคาดหวังไว แต
อยางไรก็ดี ยังมีนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งเห็นวาสถานที่/กิจกรรมการทองเที่ยวบางประเภทแยกวาที่คาดหวัง
ไว เชน  
 

• นักทองเที่ยว 15% ที่ตั้งใจมาดูสัตว/สวนสัตวในประเทศไทยรูสึกวาแยกวาที่คาดหวังไว เนื่องจากไม
เห็นสัตวที่ตองการเห็นและมีการเก็บคาเขาชมในอัตรานักทองเที่ยวที่สูงเกินไป 

• นักทองเที่ยว 13% ที่ตั้งใจมาดําน้ํา/ดูปะการัง พบวาปะการังไมสวย/ตาย ไมเหมือนกับที่คาดหวังไว 
• นักทองเที่ยว 9% ที่ตั้งใจมาทองเที่ยวธรรมชาติ พบวามีขยะเยอะเกินไป 
• นักทองเที่ยว 9% ที่ตั้งใจมาชมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น พบความพลุกพลานและ

วัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาผสมผสานมากเกินไป 
• นักทองเที่ยว 7% ที่ตั้งใจมาเจอกับความอบอุน/เปนมิตรของคนไทย พบผูคน/พนักงานใหบริการที่

ไมเปนมิตร และอาชญากรรม 

ความพึงพอใจตอการทองเทีย่วในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกับความคาดหวงั 
 

  
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

7) การวิเคราะหความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่มาลาสุด 

 นอกเหนือจากการใหระดับความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทยในประเด็นตางๆ ดังที่กลาว
มาแลวนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ยังใหนักทองเที่ยวใหระดับความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศอื่นที่
นักทองเที่ยวเคยมีประสบการณไปครั้งลาสุดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อนําระดับความพึงพอใจตอประเทศตางๆ 
ดังกลาวมาใชในการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวมีตอการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 
 
 โดยประเทศที่ไดรับความพึงพอใจจากนักทองเที่ยวในระดับที่สูง ไดแก ประเทศอิตาลี (4.30) และ
ฝรั่งเศส (4.28) สวนประเทศที่ไดรับความพึงพอใจในระดับคอนขางสูง ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.13) 
เวียดนาม (4.01) ญี่ปุน (4.00) และฮองกง (3.91) 
 
 เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดจะพบวาประเทศอิตาลีเปนประเทศที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ
ประเด็นตางๆ เก่ียวกับการทองเที่ยวสูงกวาประเทศไทยในทุกๆ ดาน และเปนประเทศที่สามารถตอบสนองตอ
ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญไดในระดับที่สูงแทบทุกประเด็น ยกเวนเพียงประเด็นดานความปลอดภัย
เทานั้น  โดยสิ่งที่ถือวาเปนความโดดเดนของการทองเที่ยวในประเทศอิตาลี ไดแก ความนาสนใจของ
สถานที่และกิจกรรมทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว และบริการดานการทองเที่ยว  
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศอติาล ี
SatWise Model 

 

 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

 สวนในดานประเทศฝรั่งเศสก็มีความโดดเดนในดาน ความนาสนใจของสถานทีแ่ละกิจกรรมทองเทีย่ว 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว และบริการดานการทองเที่ยวแตอยูในระดับที่นอยกวาประเทศอิตาลี 
และยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงในดานความปลอดภัย คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว และความเปนมิตร
ของคนทองถ่ิน ซึ่งเปนประเด็นที่ยังไดรับความพึงพอใจในระดับที่ไมสูงนักและยังต่ํากวาของประเทศไทยทั้ง
สามประเด็น 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศฝร่ังเศส 
SatWise Model 

 

  
 
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีสิ่งที่โดดเดนกวาประเทศไทยในดาน บริการดานการทองเที่ยวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวแตอยางไรก็ดี ในภาพรวมแลวการทองเที่ยวในประเทศสหรฐัอเมรกิายงั
มีอีกหลากหลายประเด็นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับที่ต่ํากวาประเทศไทย ไดแก ความนาสนใจ
ของสถานที่/กิจกรรมทองเที่ยว ความเปนมิตรของคนทองถิ่น ความปลอดภัย และคาใชจายในการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
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การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
SatWise Model 

 

 
 สําหรับประเทศในภูมิภาคเดียวกันอยางเวียดนาม ญี่ปุน และฮองกง พบวานักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจในระดับที่เทียบเทากันหรือต่ํากวาประเทศไทยในทุกๆ ดาน 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศเวยีดนาม 
SatWise Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
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การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศญีปุ่น 
SatWise Model 

 

 
 
 

การวเิคราะหความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ เกีย่วกับการทองเทีย่วในประเทศฮองกง 
SatWise Model 
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3.6แนวโนมการเดินทางมาทองเทีย่วประเทศไทยในอนาคต 
 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยใน
ครั้งนี้ พบวามีแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยอีกใน 1-2 ปขางหนาในระดับที่คอนขางสูงที่
คาเฉลี่ย 4.01 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยมีนักทองเที่ยว 74% ที่มีแนวโนมที่จะกลับมา และในจํานวนนี้มี 37% 
ที่มีแนวโนมที่จะกลับมาอีกแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยอีกใน 1-2 ปขางหนามีสูงมากในนักทองเที่ยวกลุม
ตลาดนอรเวย (4.23) และอยูในระดับที่คอนขางสูงถึงสูงในนักทองเที่ยวกลุมตลาด สวีเดน (4.20) ฟลิปปนส 
(4.15) อิตาลี (4.11) ออสเตรเลีย (4.06) สวิตเซอรแลนด (4.01) เนเธอรแลนด (4.00) แคนาดา (3.94) 
เดนมารก (3.90) มาเลเซีย (3.86) อิสราเอล (3.84) และอยูในระดับที่ไมสูงสําหรับนักทองเที่ยวกลุมตลาด
เกาหลีใตใต (3.77) 
  

แนวโนมการกลบัมาทองเทีย่วประเทศไทยใน 1-2 ปขางหนาจาํแนกรายตลาด 

ยังไมแนใจวาจะกลับมาอีก



 

รายงานข้ันสุดทาย  
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 ในขณะที่ระดับความเช่ือม่ันตอความปลอดภัยตอการทองเที่ยวในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมสูง
นักที่คาเฉล่ีย 7.49 (จากคะแนนเต็ม 10) โดยมีนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมม่ันใจที่ 76% ในขณะที่มี
นักทองเที่ยวที่ม่ันใจมากที่เพียง 30%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยความเช่ือมั่นตอความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมีคอนขางสูงใน
นักทองเที่ยวกลุมตลาดอิตาลี (7.97) แคนาดา (7.76) ออสเตรเลีย (7.69) สวีเดน (7.66) เดนมารก (7.65) 
เนเธอรแลนด (7.65) นอรเวย (7.57) และอยูในระดับที่ปานกลางในกลุมตลาด สวิตเซอรแลนด (7.55) 
อิสราเอล (7.55) ฟลิปปนส (7.52)เกาหลีใตใต (6.88) และอยูในระดับที่ต่ําสําหรับนักทองเที่ยวกลุมตลาด
มาเลเซีย (6.46) 
  

ความเชือ่มัน่ตอความปลอดภยัในการเดนิทางทองเทีย่วในประเทศไทยจาํแนกรายตลาด 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
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 แนวโนมในการบอกตอเกี่ยวกบัการทองเที่ยวประเทศไทยอยูในระดบัทีค่อนขางสูงทีค่าเฉล่ีย 8.20 
(จากคะแนนเต็ม 10) โดยมีนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมในการบอกตอที ่87%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้หากวิเคราะหคา Net Promoter Index ซึ่งแสดงถึงโอกาสในการมีนักทองเที่ยวจาก
ตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยที่เกิดจากการบอกตอ จะพบวามีคาอยูที่ 36% ซึ่งถือวาอยู
ในระดับที่สูง 
 
 

Promoters:สดัสวนผูใหสมัภาษณที่ใหคะแนน 9 หรือ 10 
Detractor:สดัสวนผูใหสัมภาษณที่ใหคะแนน <6 
Net Promoter Index (NPI) = Promoters - Detractor 

 
 โดยแนวโนมในการบอกตอเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยอยูในระดับที่สูงมากในนกัทองเทีย่ว
กลุมตลาดสวีเดน (8.77) นอรเวย (8.66) ออสเตรเลีย (8.57) เดนมารก (8.51) อิตาลี (8.48) 
สวิตเซอรแลนด (8.45) และอยูในระดับที่คอนขางสูงในกลุมตลาด แคนาดา (8.32) อิสราเอล (8.16) 
เนเธอรแลนด (8.13) ฟลิปปนส (7.92) และอยูในระดับที่ปานกลางในกลุมตลาด เกาหลีใตใต (7.35) และ
มาเลเซีย (7.08) 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
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แนวโนมในการบอกตอเกีย่วกบัการทองเทีย่วในประเทศไทยจาํแนกรายตลาด 
 

 
 
 คา Net Promoter Index อยูในระดบัทีสู่งในนักทองเทีย่วทุกกลุมตลาด ยกเวนตลาดในทวปีเอเชีย
ซึ่งไดแก มาเลเซีย (-11%)เกาหลีใตใต (4%) และฟลปิปนส (25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

 ซึ่งสิ่งที่นักทองเที่ยวตั้งใจจะบอกตอเก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนในทิศทางบวก 77% 
อาทิ ความสวยงาม อลังการ มีเสนห ความเปนมิตร การตอนรับที่ดี รอยย้ิม อาหารอรอย สินคาและการชอป
ปง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร อากาสดี ความสนุก ตื่นเตน ความผอนคลายและความสบาย เปนตน ในขณะที่มี
นักทองเที่ยว 2% ที่จะบอกตอในทิศทางลบ อาทิ สินคาแพง ปญหาการสื่อสารภาษาตางประเทศ การคลั่ง
ไคลวัฒนธรรมเกาหลีใต อาหารสกปรก การจราจรติดขัด การคาประเวณี การหลอกลวงและการลักขโมย เปน
ตน 
 

หมายเหตุ : มีนักทองเที่ยว 21% ที่ไมระบุคําตอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การคาประเวณ ี

การชอปปง 



 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุ

 

 

3.7ขอเสนอแนะในการพฒันาการทองเทีย่วในประเทศไทย
 
 จากการวิเคราะหผลการศึกษา
ตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม 
ทองเที่ยวของประเทศไทย ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดยืน 
 
 จากการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธดาน 
งานวิจัย Branding Thailand 
ศศินทร และ Kellogg School of Management 
ไทย ในการวิเคราะหองคประกอบความเปนแบรนดไทยไดพิจารณาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรับรูของ
ผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว ไดแก
ภาพรวมตอความเปนไทย (Thainess) 

 
 สําหรับการวิเคราะหในสวน
เนื่องจากเปนสวนที่ไดรับการกลาวถึงในเชิงที่ตองไดรับการปรับปรุงคอนขางมาก ในการวิเคราะห
องคประกอบความเปนแบรนดไทยจะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มี 
(Perceived Value) อันจะนําไปสูการสรุปสังเคราะหจุดยืน 
 
 1. ปจจัยดานสถานที่ 
 

1.1 คุณสมบัติของสถานที่ทองเที่ยว
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
น้ําตก ภูเขา ปา และแหลงทองเที่ยวจากการสรางสรรคของมนุษย 
สถานที่ทางประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และที่เปนสถานท่ีใหความเพลิดเพลิน
ในเมือง 

 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม 

ขอเสนอแนะในการพฒันาการทองเทีย่วในประเทศไทย 

ผลการศึกษาโครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุม
ตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะที่ 2) บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย ดังนี้  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดยืน (Positioning) ของประเทศไทย 

จากการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธดาน Branding ของประเทศไทย โดยอางอิงบทวิเคราะหจาก
Branding Thailand ที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

Kellogg School of Management ซึ่งไดศึกษาถึงอุตสาหกรรมทองเที่ยว แฟชั่น และอาหาร
ไทย ในการวิเคราะหองคประกอบความเปนแบรนดไทยไดพิจารณาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรับรูของ
ผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว ไดแก ปจจัยดานสถานที่ (Place) ผูคน (People) สินคา บริการ 

(Thainess) เปนสวนเชื่อมโยง (แผนภาพที่ 1) 
 

แผนภาพที่ 1 

สําหรับการวิเคราะหในสวนการศึกษานี้จะไดเพิ่มเติมปจจัยกระบวนการดําเนินการ 
เนื่องจากเปนสวนที่ไดรับการกลาวถึงในเชิงที่ตองไดรับการปรับปรุงคอนขางมาก ในการวิเคราะห
องคประกอบความเปนแบรนดไทยจะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มี (Attributes) และคุณคาที่เปนที่รับรูของลกูคา 

อันจะนําไปสูการสรุปสังเคราะหจุดยืน (Positioning) ของประเทศไทย 

ปจจัยดานสถานที่ (Place) 

คุณสมบัติของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยที่สําคัญ คือ การผสมผสานของแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature) ที่มีความอุดมสมบูรณทั้งเกาะ ชายหาด ทะเล ไปจนถึง 
น้ําตก ภูเขา ปา และแหลงทองเที่ยวจากการสรางสรรคของมนุษย 
สถานที่ทางประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และที่เปนสถานท่ีใหความเพลิดเพลิน

รายงานข้ันสุดทาย  
มตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเที่ยวตางชาติกลุม
จํากัด มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ของประเทศไทย โดยอางอิงบทวิเคราะหจาก
โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ซึ่งไดศึกษาถึงอุตสาหกรรมทองเที่ยว แฟชั่น และอาหาร
ไทย ในการวิเคราะหองคประกอบความเปนแบรนดไทยไดพิจารณาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรับรูของ

สินคา บริการ (Product) และมี

 

นี้จะไดเพิ่มเติมปจจัยกระบวนการดําเนินการ (Procedure) 
เนื่องจากเปนสวนที่ไดรับการกลาวถึงในเชิงที่ตองไดรับการปรับปรุงคอนขางมาก ในการวิเคราะห

และคุณคาที่เปนที่รับรูของลูกคา 
ของประเทศไทย  

ในประเทศไทยที่สําคัญ คือ การผสมผสานของแหลง
ที่มีความอุดมสมบูรณทั้งเกาะ ชายหาด ทะเล ไปจนถึง 

น้ําตก ภูเขา ปา และแหลงทองเที่ยวจากการสรางสรรคของมนุษย (Manmade) ทั้งที่เปน
สถานที่ทางประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และที่เปนสถานท่ีใหความเพลิดเพลิน



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

1.2 คุณคาที่เปนที่รับรูของนักทองเที่ยว ไดแก ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวและ
ความสวยงามของธรรมชาติอันนับเปนปจจัยหลักที่ทําใหนักทองเที่ยวสวนใหญเลือกมา
ประเทศไทย  

 
 อยางไรก็ดี ในการรับรูถึงความหลากหลาย (Variety) นี้อาจหมายถึงทั้งในเชิงปริมาณ

ตัวเลือก (Number of Choices) ของสถานที่ทองเที่ยว ที่ทําใหนักทองเที่ยวมีอิสระในการ
เลือกสิ่งที่ตรงกับความตองการ และอาจหมายถึงความหลากหลายในเชิงคุณภาพที่มีตั้งแต
ความประทับใจในความสวยงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติ จนถึงความผิดหวังในดานการจัดการ
ขยะ ดูแลความสะอาดเรียบรอยในสถานที่หรือการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

 
2. ปจจัยดานผูคน (People) 
 
2.1 คุณสมบัติของคนไทยที่สําคัญคือ ประวัติการผสมผสานของคนหลายเชื้อชาติที่อยูรวมกัน

อยางสันติ นอกจากนั้น ความแตกตางของภาษา วัฒนธรรมทองถ่ิน ศาสนา ยังไมเปน
อุปสรรคที่นําไปสูความแตกแยก ศ. ดร. เอกวิทย ณ ถลางระบุไวถึงรูปแบบการดํารงชีวิตของ
คนไทยจากครั้งอดีต ที่มีลักษณะผอนปรน เรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติ มีการยอมรับใน
หลักอนิจจังชีวิต ไมรีบรอน ไมเรงรัด มีการปรองดอง และมีขันติธรรม 

 
2.2 คุณคาที่เปนที่รับรูของนักทองเที่ยว ไดแก ความเปนมิตรของคนไทย ความอบอุน ใจดี 

รอยยิ้ม การใหการตอนรับที่สรางความประทับใจ การมีวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตความ
เปนอยูที่นาสนใจและมีความหลากหลาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความตองการของนกัทองเทีย่ว
ในการทําความรูจักและเขาใจคนไทยที่ลึกลงไปกวาการไดปฏิสัมพันธในฐานะผูใหบริการ
และผูรับบริการ 

 
3. ปจจัยดานสินคา บริการ (Product) 
 
3.1 คุณสมบัติของสินคา บริการ ที่สําคัญไดรับการกลาวถึงเปนสิ่งที่ไมควรพลาดในการมา

ทองเที่ยวเมืองไทย เปนอันดับ 2 รองจาก เกาะ/ชายหาด/ทะเล ไดแก อาหารไทย ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญคือความหลากหลายของประเภทอาหาร วิธีการปรุง รสชาติจัดจานจากการใช
เครื่องเทศ เครื่องปรุง และยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก 

 
3.2 คุณคาที่เปนที่รับรูของนักทองเที่ยว ไดแก ความประณีต พิถีพิถัน ใสใจ ซึ่งสะทอนใน

กระบวนการปรุงอาหารไทย ความกลมกลอมจากการผสมผสานเครื่องปรุง และในลักษณะ
การกินที่เปนการตั้งสํารับลอมวงยังสะทอนถึงคุณคาของการแบงปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานข้ันสุดทาย  
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

 

4. ปจจัยดานกระบวนการดําเนินการ (Procedure) 
 
4.1 คุณสมบัติของกระบวนการดําเนินการดานการทองเที่ยวในประเทศไทย พบวามีตั้งแต

ระดับชั้นนําเทียบเทาสากล ไปจนถึงที่ต่ํากวาเกณฑอันเปนที่ยอมรับได โดยปจจัยที่ตองเรง
แกไขไดแก การสรางความเปนมาตรฐานของราคาสินคา บริการ เพื่อใหลูกคารูสึกสะดวกใจ
ในการตัดสินใจวาไดจายเงินไปในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ โดยไมถูกโกงหรือคา
กําไรเกินควร ในสวนบริการดานการทองเที่ยวซึ่งไดระบุถึงประเด็นที่ควรปรับปรุงตั้งแตการ
ใหบริการของผูประกอบการ ความเพียงพอของศูนยขอมูล ความสะดวกในการขอวีซาและ
ตรวจคนเขา เมือง ความเปนมิตรและการใหบริการของเจาหนาที่ ในหนวยงานรัฐ 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศของผูใหบริการ และความซื่อสัตย ซึ่งใน
ประเด็นหลังไดรับคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เนื่องจาก
เปนประเด็นที่ขัดแยงกับจุดแข็งของประเทศคือความเปนมิตรของคนไทย หากยังปลอยให
เปนปญหาคางคาอาจกอใหเกิดคําถามถึงความจริงใจในความเปนมิตรที่แสดงออก  
นอกจากนั้น ประเด็นการดําเนินการดานความปลอดภัยเปนอีกสวนทีต่องเรงปรบัปรงุเพือ่สราง
ความรูสึกปลอดภัยทั้งจากเหตุกอการราย ภัยธรรมชาติ อาชญากรรม ความไมสงบทาง
การเมือง และโรคระบาด และสุดทายคือ การอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวที่พบวา
ตองปรับปรุงทั้งที่เก่ียวกับการเดินทางในประเทศ การรักษาพยาบาล สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และความสะอาดของสถานที่สาธารณะ 

 
4.2 คุณคาที่เปนที่รับรูของนักทองเที่ยว ดวยความไมเปนมาตรฐานในการดําเนินการที่ยังตอง

ไดรับการปรับปรุง แมวาจะมีการดําเนินการในบางภาคสวนที่สามารถทําไดดีในระดับโลก ทํา
ใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกถึงความคาดเดาไมได (Random, Variable) ในการเดินทาง
นักทองเที่ยวตองเผื่อใจถึงสิ่งที่ไมคาดคิดหรืออาจไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

 
5. คุณคาความเปนไทย (Thainess) 
 
 เม่ือพิจารณาถึงคุณคาความเปนไทย (Thainess) โดยรวม จากผลวิจัยที่สอบถามถึงสิ่งที่

เช่ือมโยงกับความเปนไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว (คําถามที่ 15) พบกลุม
คําหลักเกี่ยวกับความรูสึกชื่นชอบ ความเปนมิตร รอยยิ้ม ความสุข สนุก และผอนคลาย ซึ่ง
สอดคลองกับผลวิจัยจากโครงการ Branding Thailand ที่พบลักษณะหลักในความเปนไทย
ไดแก ความสนุก (Fun) ความเต็มอิ่ม (Fulfilling) ความเปนมิตร (Friendly) ความยืดหยุน 
ผอนปรน (Flexible) 

 
 จากการสรุปสังเคราะหคุณคาหลักขององคประกอบแบรนดไทยในสวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
(แผนภาพที่ 2) ไดแก  ความแตกตาง หลากหลาย (Variety) และความงดงามของสถานที่ ความอบอุน เปน
มิตรของคนไทย ความใสใจ พิถีพิถัน การรวมแบงปนในสินคาบริการไทย ความคาดเดาไมไดของการ
ดําเนินการ และภาพรวมความชื่นชอบ รอยยิ้ม ความสุขในความเปนไทย เหลานี้ลวนเปนคุณคาที่สอด
ประสานกันเปนดังของขวัญ (Gift) อันเปนสัญลักษณความสุขและการให ขอเสนอการวางจุดยืนดังกลาวมี
ความหมายทั้งจากมุมมองของประเทศที่มีจุดแข็งหลักคือ ความงดงามอันเสมือนเปนของขวัญจากธรรมชาติ
และความเปนมิตรของคนไทยที่เปนคุณลักษณะประจําตัวที่ยากจะเทียบไดสําหรับคนในชาติอื่น เสมือนเปน
พรสวรรค (Gifted)  
 
 



 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุ

 

ที่ติดตัวมาแตกําเนิด จากมุมมองของลูกคา การเปนของขวัญนี้ยังหมายถึงการใหเพื่อเปนการเปดโลก เปด
กลองของขวัญ ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมถึงการไดหลุดพนจากชีวิตประจําวันไปสูความเปนพิเศษ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนั้น ยังอาจหมายถึงการสงมอบความสุขจากผูที่เคยเดินทางมาเมืองไทยสูเพื่อนและคนใน
ครอบครัวผานการแบงปนแลกเปล่ียนประสบการณหรือขอมูล 
สารเดิม เชน Amazing Thailand 
สื่อถึงประสบการณแปลกใหม นาตื่นเตน เปนพิเศษไปจากธรรมดา หรือความเช่ือมโยงกับ 
Thailand” ที่มีความหมายถึงสิ่งที่รอการคนพบ เป
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่อาจแบงออกไดเปน 
2 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมลูกคาใหม 
ออกไดเปน 5 สวนตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของไดแก 
 

1. Recruiting Strategy 
2. Relevance Strategy 

ทองเที่ยวที่นาประทับใจ
 
 

 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม 

ที่ติดตัวมาแตกําเนิด จากมุมมองของลูกคา การเปนของขวัญนี้ยังหมายถึงการใหเพื่อเปนการเปดโลก เปด
งใหมๆ รวมถึงการไดหลุดพนจากชีวิตประจําวันไปสูความเปนพิเศษ

แผนภาพที่ 2 
 

นอกจากนั้น ยังอาจหมายถึงการสงมอบความสุขจากผูที่เคยเดินทางมาเมืองไทยสูเพื่อนและคนใน
ครอบครัวผานการแบงปนแลกเปล่ียนประสบการณหรือขอมูล “ของขวัญ” ยังมีความเชื่อมโยงกับการสื่อ

Amazing Thailand ที่มีความหมายในเชิงบวกเกี่ยวกับความสวยงามและความเปนมิตร และยัง
สื่อถึงประสบการณแปลกใหม นาตื่นเตน เปนพิเศษไปจากธรรมดา หรือความเช่ือมโยงกับ 

ที่มีความหมายถึงสิ่งที่รอการคนพบ เปนตน 

กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 

จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่อาจแบงออกไดเปน 
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมลูกคาใหม (First Visit) และกลุมลูกคาเดิม (Revisit) 

สวนตามวัตถุประสงคที่เก่ียวของไดแก (แผนภาพที่ 3) 

Recruiting Strategy เปนกลยุทธเพื่อการดึงดูดกลุมลูกคาใหมใหมาทองเที่ยวเมืองไทย
Relevance Strategy เปนกลยุทธเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับกลุมลูกคาใหมใหไดรับประสบการณ
ทองเที่ยวที่นาประทับใจ 

รายงานข้ันสุดทาย  
มตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

ที่ติดตัวมาแตกําเนิด จากมุมมองของลูกคา การเปนของขวัญนี้ยังหมายถึงการใหเพื่อเปนการเปดโลก เปด
งใหมๆ รวมถึงการไดหลุดพนจากชีวิตประจําวันไปสูความเปนพิเศษ 

นอกจากนั้น ยังอาจหมายถึงการสงมอบความสุขจากผูที่เคยเดินทางมาเมืองไทยสูเพื่อนและคนใน
ยังมีความเชื่อมโยงกับการสื่อ

ที่มีความหมายในเชิงบวกเกี่ยวกับความสวยงามและความเปนมิตร และยัง
สื่อถึงประสบการณแปลกใหม นาตื่นเตน เปนพิเศษไปจากธรรมดา หรือความเช่ือมโยงกับ “Unseen 

จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่อาจแบงออกไดเปน 
(Revisit) สามารถสรุปกลยุทธ

เปนกลยุทธเพื่อการดึงดูดกลุมลูกคาใหมใหมาทองเที่ยวเมืองไทย 
เปนกลยุทธเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับกลุมลูกคาใหมใหไดรับประสบการณ



 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุ

 

3. Returning Strategy 
4. Relationship Strategy 

ทองเที่ยวอีก ใหมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเมืองไทย
5. Referral Strategy เปนกลยุทธเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาที่มาทองเที่ยวแลวไดเกิดการบอกตอชกัชวน

เพื่อนหรือครอบครัวใหมาทองเที่ยวเมืองไทย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Recruiting Strategy
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
คํานึงถึงการวางแนวทาง 
Communication)

 
• ขอความหลักในการสื่อสาร 

เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยผลักดัน 
ประเทศไทยของนักทองเที่ยวกลุมลูกคาใหม
รางกายและจิตใจ 
อยางกวางขวางในหลายแคมเปญ
บันดาลใจ และความเปนตัวตน ในการสื่อสารจึงควรมุงเนนที่ปจจัยดังกลาวเพื่อสรางความ
แตกตาง โดยตีความประสบการณใหมจากมุม
กระตุน (Stimulus) 
ซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลจากการ
Motivation) 
สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ 
ของวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทองเท่ียวตางชาติกลุมตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม 

Returning Strategy เปนกลยุทธเพื่อสงเสริมใหกลุมลูกคากลับมาทองเที่ยวเมืองไทยอีก
Relationship Strategy เปนกลยุทธเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับกลุมลูกค
ทองเที่ยวอีก ใหมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเมืองไทย 

เปนกลยุทธเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาที่มาทองเที่ยวแลวไดเกิดการบอกตอชักชวน
เพื่อนหรือครอบครัวใหมาทองเที่ยวเมืองไทย 

แผนภาพที่ 3 
 

Strategyกลยุทธเพื่อการดึงดูดกลุมลูกคาใหมใหมาทองเที่ยวเมืองไทย มุงเนนที่
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
คํานึงถึงการวางแนวทาง 2 สวน คือ ขอความ (Message) กับชองทาง 
Communication) 

กในการสื่อสาร (Message)มุงเนนที่การเชิญชวนคนหาประสบการณใหม 
เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยผลักดัน (Push Motivation) 

ของนักทองเที่ยวกลุมลูกคาใหมพบปจจัยหลักคือ ความตองการผอนคลายฟนฟู
รางกายและจิตใจ (ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวสวนใหญ และมีการสื่อสารอยูแลว
อยางกวางขวางในหลายแคมเปญ) รองลงมาเปนความตองการเรียนรู คนหาประสบการณ แรง
บันดาลใจ และความเปนตัวตน ในการสื่อสารจึงควรมุงเนนที่ปจจัยดังกลาวเพื่อสรางความ
แตกตาง โดยตีความประสบการณใหมจากมุมของนักทองเที่ยว ซึ่งเกิดจากการไดสัมผัสกับสิ่ง

(Stimulus) อาทิ สถานที่ทองเที่ยวและผูคน รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตตามที่เปนอยูจริง 
ซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลจากการศึกษาที่ระบุถึงปจจัยที่เลือกมาประเทศไทย 
Motivation) ของนักทองเที่ยวกลุมลูกคาใหม 5 อันดับแรกไดแก 
สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ 2. ความเปนมิตร/การตอนรับของคนพื้นที่ 
ของวัฒนธรรมทองถิ่น 4. ความนาสนใจของวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่ 

รายงานข้ันสุดทาย  
มตลาดหลักและกลุมตลาดเกิดใหม (ระยะท่ี 2)

 

เปนกลยุทธเพื่อสงเสริมใหกลุมลูกคากลับมาทองเที่ยวเมืองไทยอีก 
เปนกลยุทธเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาเดิมที่กลับมา

เปนกลยุทธเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาที่มาทองเที่ยวแลวไดเกิดการบอกตอชักชวน

กลยุทธเพื่อการดึงดูดกลุมลูกคาใหมใหมาทองเที่ยวเมืองไทย มุงเนนที่
(Integrated Marketing Communication) โดย

กับชองทาง (Channel of 

มุงเนนที่การเชิญชวนคนหาประสบการณใหม 
(Push Motivation) ในการเดินทางมาทองเที่ยว

พบปจจัยหลักคือ ความตองการผอนคลายฟนฟู
จัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวสวนใหญ และมีการสื่อสารอยูแลว

รองลงมาเปนความตองการเรียนรู คนหาประสบการณ แรง
บันดาลใจ และความเปนตัวตน ในการสื่อสารจึงควรมุงเนนที่ปจจัยดังกลาวเพื่อสรางความ

ของนักทองเที่ยว ซึ่งเกิดจากการไดสัมผัสกับสิ่ง
อาทิ สถานที่ทองเที่ยวและผูคน รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตตามที่เปนอยูจริง 

ที่ระบุถึงปจจัยที่เลือกมาประเทศไทย (Pull 
อันดับแรกไดแก 1. ความสวยงามของ

การตอนรับของคนพื้นที่ 3. ความนาสนใจ
ความนาสนใจของวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่ 5. ความ 
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หลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว ทั้งนี้ การนําเสนอประสบการณจากมุมของนักทองเที่ยวจะเปน
การใหน้ําหนักความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูบริโภค มากกวาการนําเสนอของผูผลิตหรือผู
ใหบริการเพียงเทานั้น และยังทําใหเกิดความหลากหลาย มีความสดใหมอยูเสมอ 
 
• ชองทางการสื่อสาร (Channel of Communication)นอกเหนือจากสื่อกระแสหลัก เชน 

การโฆษณา ทีวี วิทยุ ปาย สิ่งพิมพ และการออกงาน (Event) ซึ่งมีราคาแพงขึ้นและวัดผลได
ยาก ควรพิจารณาชองทางใหมเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาตัวเลขนักทองเที่ยวกลุม
ใหม ที่มีอัตราลดลงทุกป โดยการเปดชองทางเขาสูกลุมเปาหมายใหมที่อาจไมไดเปน
ผูบริโภคสื่อกระแสหลักดังกลาว ชองทางใหมนี้พิจารณาจาก Lifestyle Channel ไดแก 

 
� รานอาหารไทยในตางประเทศ ที่มีการกระจายตัวอยูอยางกวางขวางและเปนจุด

เชื่อมโยง (Point of Contact) ที่เขาถึงคนหลากหลาย สามารถสื่อสารสองทางได และ
อาหารไทยเปนสื่อที่สรางความสนใจอยางสูงในตัวเอง ผลการศึกษานักทองเที่ยวกลุม
ใหม ระบุวาอาหารไทยถูกจัดไวเปนลําดับที่สองในสิ่งที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยว
เมืองไทย รองจากเกาะ/ชายหาด/ทะเล และเปนกิจกรรมที่ชอบที่สุดลําดับสองรองจาก
การเที่ยวทะเลและชายหาด ในการสื่อสารผานรานอาหารไทยในตางประเทศ ควรจัดทํา
สื่อที่สะดวกตอการนําไปกระจายใชไดทันที เชน อุปกรณวางบนโตะอาหารที่มีประโยชน
ใชสอยและสวยงาม แผนรองจาน โบรชัวรแจกหรือประกอบเมนู ทั้งนี้ สามารถเช่ือมโยง
เรื่องราวการทองเที่ยวกับเมนูอาหาร เชน บอกถึงแหลงที่มาของอาหาร ประวัติการคดิคน 
อาหารขึ้นชื่อประจําทองถิ่นตางๆ โดยการบอกเลาเนนการเชิญชวนใหมาสัมผัส
ประสบการณตรง และเลาในลักษณะเรื่องราวหรือเกร็ดขอมูลที่นาสนใจมากกวาการให
ขอมูลอยางเปนทางการ นอกจากนั้น ควรมีการจัดทําคูมือการแนะนําหรือชวนคุยสําหรับ
พนักงานในรานอาหารกรณีที่ลูกคาถามถึง เพื่อสามารถใหขอมูลที่นาสนใจไดเบื้องตน 
กอนแนะนําใหคนขอมูลเชิงลึกตามสื่ออื่นๆ เชน เว็บไซตที่จัดเตรียมไว บุคลากรเหลานี้
นับเปน Ambassador ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอมูลการศึกษาระบุวา 47% 
ของนักทองเที่ยวใหม (First Visit) เลือกมาเมืองไทยเพราะไดรับคําแนะนํา 
 

� Web boardนอกเหนือจากการมีเว็บไซตที่เปนทางการของตัวเอง ควรมีการติดตามให
ขอมูลและเขาไปชวนคุยในเว็บบอรดที่เปนที่นิยมของคนที่สนใจมาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือไลฟสไตลอื่นๆ ที่เก่ียวของ อาทิ อาหาร กิจกรรมกีฬา/
งานอดิเรก เชน ดําน้ํา เดินปา สปา เปนตน ทั้งนี้ การใหขอมูลตองเปนธรรมชาติ ไมเนน
การขาย (Hard Sale) หากจะใหขอมูลเชิงลึกสามารถใหลิงคไปสูเว็บไซตเฉพาะที่ได
จัดเตรียมไว 

 
� Pop-up Retail เปนทางเลือกในการออกงาน (Event) ที่สามารถเขาถึงลูกคาที่

หลากหลาย ไมเฉพาะผูสนใจมาเดินงานเก่ียวกับการทองเที่ยวเทานั้น ปจจุบันมีการจัด 
Pop-up Retail ในเขตพื้นที่การคาสําคัญๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน ในมหานครนิวยอรค 
บริเวณตึก Rockefeller Center หรือกลางกรุงลอนดอน 
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� Product Talk เปนการบอกกลาวสื่อสารผานชองทางการบริโภคสินคา เชน ฉลาก 
ปาย ปจจุบันมีสินคาแฟชั่นบางยี่หอใชฉลากบนสินคาถายทอดแคมเปญใหมๆ หรือขนม
ขบเคี้ยวใชพื้นที่บนบรรจุภัณฑในการสื่อสาร หากสรางความรวมมือกับสินคาไทยที่
กระจายไปทั่วโลกจะสามารถเปนชองทางการสื่อสารไดเปนอยางดี 

 

2. Relevance Strategyกลยุทธเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับกลุมลูกคาใหไดรับประสบการณ
ทองเที่ยวที่นาประทับใจ เปนการบริหารประสบการณของนักทองเที่ยวกลุมใหม (First Visit) 
ขณะทองเที่ยวในเมืองไทย จุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด แมขอมูลจากผลการศึกษา
จะพบระดับความพึงพอใจโดยรวมคอนขางสูง ยกเวนบางปจจัยที่ตองไดรับการปรับปรุง เชน สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ความปลอดภัย บริการดานการทองเที่ยว และ คาใชจายที่
เปนมาตรฐาน แตตองพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ เชน การที่นักทองเที่ยวกลุมใหม อาจยังไมมี
ความคาดหวังที่ชัดเจน ทําใหอาจเกิดความพึงพอใจไดงาย ดังจะพบจากตัวเลขความพอใจ
โดยรวมที่สูงกวาในกลุมลูกคาใหมเมื่อเปรียบเทียบกับลูกคาเดิม (Revisit) ที่เคยมาทองเที่ยว
เมืองไทย 

 

 อยางไรก็ตาม ในการบริหารประสบการณ นักทองเที่ยวควรใชประโยชนจากการเปดกวางและ
ความตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยมุงใหคําแนะนํา (Recommendation) เพื่อใหลูกคาตัดสินใจได
งายขึ้น และยังเปนโอกาสนําไปสูการเพิ่มมูลคาและคุณคาสินคา บริการ ผานการขายพวง 
(Bundling) ขายเพิ่ม (Upselling) หรือ ขายขามหมวดสินคา (Cross selling) ในการใหคําแนะนํา
ควรเปนไปแบบเปนธรรมชาติ ไมเจาะจงการขายเปนหลัก (Hard Sale)  

 
 สื่อที่ใชในการสรางความเชื่อมโยงเชิงประสบการณ ไดแก 

 

• การบอกเลาเรื่องราว (Storytelling)ตัวอยางจากการทองเที่ยวสถานที่ เชิง
ประวัติศาสตร ซึ่งขอมูลการศึกษาพบวาจัดเปนอันดับที่ 3 ในกิจกรรมที่กลุมลูกคาใหม
ไดทํา (รองจาก 1. เที่ยวทะเลชายหาด 2. รับประทานอาหารไทย) แตเปนกิจกรรมที่
ชอบที่สุดลําดับที่ 4 โดยมีกิจกรรมสปา แทรกเขามาเปนสิ่งที่ชอบลําดับ 3 โอกาสการ
สรางความเช่ือมโยงในการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรไดแก การถายทอดเรื่องราวอยาง
นาสนใจมากกวาการใหขอมูลเชิงวิชาการ โดยอาจอางอิงถึงประวัติ ตํานาน เรื่องเลา 
หรือ เกร็ดความรู 

 
• บุคคลอางอิง (Reference Person)เปนอีกหนึ่งกลยุทธสรางความเช่ือมโยงเชิง

ประสบการณใหกับกลุมลูกคาใหม เชน การอางถึงสถานที่ซึ่งเคยมีบุคคลสําคัญอาศัย
หรือมาเยี่ยมเยือน การระบุถึงอาหารอันเปนที่โปรดปรานของบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะจะ
ทําใหเกิดความคุนเคยและชวยกระตุนการตัดสินใจทดลองซื้อหรือใชบริการไดสะดวก
ขึ้น 
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3. Returning Strategyกลยุทธเพื่อสงเสริมใหกลุมลูกคากลับมาทองเที่ยวเมืองไทยอีก กลยุทธ
นี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอมูลจากผลการศึกษาระบุไววา แมนักทองเที่ยวสวน
ใหญ 75% จะระบุวา จะกลับมาทองเที่ยวเมืองไทยอีก (Top 2 Box) แตก็มีมากถึง 18% ที่ระบุวา 
อาจจะกลับหรือจะไมกลับมาทองเที่ยวเมืองไทย (Bottom 2 Box) ซึ่งนับเปนประเด็นที่ตองให
ความสนใจวางแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสการกลับมาเย่ียมเยือน โดยเปล่ียนจากลูกคา First Visit 
เปนลูกคา Revisit ในอนาคต  

 
 การสรางความรูสึกผูกพันประทับใจ (Engagement) อาจทําไดผานเครื่องมือ ไดแก  
 

• ความผูกพันกับผูคน โดยนอกเหนือจากการตอนรับนักทองเที่ยวอยางมีไมตรีจิต ควรมีการ
สรางกิจกรรมเช่ือมโยงใหเกิดความมีสวนรวมของคนในชุมชน (Community Involvement) 
ผานกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเรียนรูความเปนอยูตามธรรมชาติ (Homestay) การมี
สวนรวมในประเพณีงานรื่นเริงของทองถ่ิน หรือการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เปนตน ทั้งนี้ 
เพื่อเปนโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเปนธรรมชาติ เปนไทยแท
และยังเปนชองทางผูกใจโดยขอมูลการศึกษาระบุวา นักทองเที่ยวกลุมใหมยังมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยดังกลาวคอนขางต่ํา ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลุมเดิม 
(Revisit) กลับมาประเทศไทยกลับพบวา อันดับหนึ่งเปนเรื่องความเปนมิตรของคนไทย 
ตามมาดวยอันดับสองคือ ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ จึงเปนเครื่อง
ช้ีใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการสรางความผูกพันกับคนไทยที่นอกเหนือไปจากการ
ตอนรับขับสูตามหนาที่ 
 

• ความผูกพันกับสถานที่ สามารถกระตุนใหเกิดขึ้นไดดวยกลยุทธกิจกรรม เชนที่สถานที่
ทองเที่ยวบางแหงใหโยนเหรียญลงในบอน้ําเพื่อไดกลับมาอีกครั้ง หรือที่ประเทศเกาหลีใตให
นักทองเที่ยวนําแมกุญแจไปล็อคไวเปนสัญลักษณความรักความผูกพัน และทําใหในอนาคต
ตองการกลับมาที่สถานที่นั้นอีกครั้ง นอกจากนั้น ในบางแหงอาจใหนักทองเที่ยวปลูกตนไม ลง
ช่ือ หรือสลักช่ือไวในที่ๆ จัดขึ้นเพื่อเปนเครื่องหมายใหยอนกลับมาสํารวจความเปล่ียนแปลงใน
ภายหลังเม่ือเวลาผานไป 

 
 อยางไรก็ดี เมื่อสรางความรูสึกผูกพันประทับใจแลว ความตอเนื่องในการสื่อสารก็นับวามีสวน

สําคัญ โดยปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเอ้ืออํานวยใหสามารถติดตามขาวสารซึ่งกันและกัน
ไดงายขึ้น ไมวาจะเปนผาน Social Networking หรือชุมชนออนไลน ดังนั้น การทําการตลาดจาก
ฐานขอมูลลูกคา (Database Marketing) เชนที่หนวยงานหลายแหงมีการสงขอความอวยพรวัน
เกิด สวัสดีปใหม จะชวยสรางความผูกพันไดมากขึ้น รวมถึงการนํากลยุทธการตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) มาใชสงขาวสารหรือนําเสนอโปรแกรมสงเสริมการขายที่ใหสิทธิพิเศษ
สําหรับลูกคาที่กลับมาเย่ียมเยือน จะเปนการเพิ่มโอกาสการกลับมาของลูกคาไดสูงขึ้น 
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4. Relationship Strategyกลยุทธเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาที่กลับมาทองเที่ยว
อีก ใหมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเมืองไทย ทั้งนี้ เปนการบริหารประสบการณลูกคาเดิม 
(Revisit) ใหไดรับความประทับใจเปนพิเศษในฐานะแขกผูมาเยือนอีกครั้ง โดยนําลักษณะหลัก
ของสังคมไทยคือความเปนเครือญาติมาใชสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม อาจเรียกเปน 
“Friends of Thailand” Group เมื่อผานจุดตรวจคนเขาเมือง ซึ่งจะระบุไดวาเปนนักทองเที่ยวกลุม
มาซ้ําหรือไม อาจไดรับชุดของขวัญ (Friends of Thailand Gift Set) ซึ่งภายในบรรจุ 

 
• บัตรสวนลดสําหรับสินคาหรือบริการที่รวมรายการ เปนการมอบความเปนพิเศษใหกับลูกคา 

และยังเปนชองทางสงเสริมยอดการใชจายเพิ่มเติม โดยเฉพาะขอมูลการศึกษาระบุจํานวน
นักทองเที่ยวกลุม Revisit ที่ไดทํากิจกรรมสปา (43%) และซื้อสินคาทองถิ่น (31%) นับเปน
สัดสวนตัวเลขที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม First Visit ที่พบวาไดทํากิจกรรมสปา (50%) 
 
 
และซื้อสินคาทองถ่ิน (38%)ตามลําดับ เปนประเด็นช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการกระตุนการ
จับจาย ในกลุมลูกคาที่เคยมาทองเที่ยวแลว 
 

• สื่อเชิญชวนใหกลับไปเที่ยวสถานที่เดิมเพื่อตามหาความทรงจํา (กรณีที่นักทองเที่ยวเดินทาง
ไปที่ตางๆ มาแลวเปนสวนใหญ) โดยสอดคลองกับกระแสความนิยมรําลึกอดีต (Nostalgia) 
นอกจากนี้ ขอมูลการศึกษายังระบุถึงปจจัยผลักดัน (Push Motivation) ในการเดินทางมา
เมืองไทยสําหรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ที่อันดับ 1 เปนการผอนคลายฟนฟูรางกายและจิตใจ ซึ่ง
เปนปจจัยรวมของคนสวนใหญ อันดับ 2 เปนความตองการหลุดพนไปจากชีวิตประจําวันและ
ตองการไปสนุกใหเต็มที่ ดังนั้น การเชิญชวนทองเวลารําลึกความสุขความทรงจําครั้งเกา จึง
นาจะสามารถดึงดูดความสนใจได โดยตองมีการวางแผนจุดเชื่อมโยง เชน รานกาแฟที่เคยมา
นั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศ จุดถายรูปที่ไดเคยบันทึกภาพไว ตูไปรษณียที่เคยสงโปสการด เปน
ตน 

  
 ในการบริหารประสบการณของนักทองเที่ยวกลุมที่เคยเดินทางมาเมืองไทยแลว ยังอาจเติมสีสัน

ประสบการณใหมไดโดยการเช้ือเชิญใหมีสวนรวมสรางสรรคบรรยากาศ สินคา บริการ โดยใช Co-
creative Marketing Strategy หากเปนรานอาหารใหเปดโอกาสพิเศษชมและชิมในครัว หากเปน
การแสดงไดชมเบื้องหลัง เหลานี้ลวนเปนสิ่งพิเศษที่สามารถมอบใหกับลูกคาเดิมเปนการเพิ่มเติม 

 
5. Referral Strategyกลยุทธเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาที่มาทองเที่ยวแลวไดเกิดการบอกตอ

ชักชวนเพื่อนหรือครอบครัวใหมาทองเที่ยวเมืองไทย เนื่องจากผลการศึกษาที่ระบุวา การไดรับ
คําแนะนําหรือความเปนที่นิยมในกลุมเพื่อน/คนในครอบครัวนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
นักทองเที่ยวกลุมใหม (First Visit) เลือกมาเมืองไทย การสงเสริมใหเกิดการบอกตอของกลุม
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาแลวจึงนับวามีบทบาทอยางยิ่ง โดยสามารถกระตุนใหเกดิการบอกตอได
ใน 3 ระดับที่สําคัญ ไดแก  
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• การบอกตอประสบการณ เปนการแบงปนขั้นพื้นฐานโดยภายหลังเดินทาง นักทองเที่ยวมัก
ถูกถามจากคนรูจักรอบขางถึงประสบการณ นับเปนโอกาสในการสงเสริมใหเกิดการถายทอด
ความประทับใจ โดยอาจมีการจัดทําและแจกจายสมุดบันทึกความทรงจํา (Memory Book) ทั้ง
ในรูปแบบสิ่งพิมพ (Print) และออนไลน เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการบันทึกขอมูลโดยละเอียด 
เมื่อถูกถามสามารถบอกเลาไดชัดเจน และเม่ือนักทองเที่ยวไดลงมือบันทึกแลวก็อาจอยาก
นําไปแบงปนกับคนอื่น ชวยใหเกิดการบอกตอไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

• การบอกตอขอมูล นับเปนการแบงปนขั้นสูงขึ้นไปที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของนักทองเทีย่ว
ในการรวบรวมและสงตอขอมูล ไมวาจะเปนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก หรือสินคา บริการ
อื่นๆ โดยอาจมีการอํานวยความสะดวกจัดทําชุดขอมูล (Information Pack) เพื่อใหการ
แบงปนเกิดขึ้นไดงาย สะดวก และถูกตอง สอดคลองความเปนจริงมากที่สุด ชุดขอมูลนี้อาจอยู
ในรูปแบบสิ่งพิมพ (Print) หรือออนไลน ทั้งที่เปนไฟลขอมูลหรือเปนลิงคไปสูเว็บไซตที่บรรจุ
ชุดขอมูลไว ในการจัดทําตองคํานึงถึงความตองการของผูใชขอมูลและผูถายทอดขอมูล เชน 
ชุดขอมูลตามไลฟสไตล ชุดขอมูลตามกิจกรรมทองเที่ยวที่ช่ืนชอบ เหลานี้สามารถทําไดโดย
อาศัยความรวมมือกับหนวยงานในภาคเอกชนที่มีความพรอม 

 

• การบอกตอและชักชวนใหมาเที่ยวเมืองไทย เปนการแบงปนขั้นสูงสุดถึงระดับที่สามารถ
ขยายฐานลูกคาได โดยควรมีการสรางเครื่องมือชวยกระตุนการตัดสินใจเปน Stimulus 
Package ทั้งในรูปแบบสวนลด การสงเสริมการขายที่เปนแรงจูงใจ หรือมีของขวัญ ของที่ระลกึ
ใหนักทองเที่ยวนํากลับไปมอบใหเพื่อนหรือคนในครอบครัว และใชเปนวาระถายทอด เชิญ
ชวนใหมาทองเที่ยว โอกาสสื่อสารผานของที่ระลึกนี้นับวาตรงกลุมเปาหมายที่ตองการขยายสู
คนที่ไดรับขอมูลจากการบอกตอของเพื่อนหรือคนในครอบครัว 

 
 
 


