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โครงการนี้มีวัตถุประสงคIหลักเพื่อที่จะศึกษาความต-องการเชิงลึก (Insight) ของนักท6องเที่ยวชาวไทย

ที่มีศักยภาพในการใช-จ6ายที่มีต6อผลิตภัณฑIและบริการทางการท6องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาต-นแบบของผลิตภัณฑIและบริการท่ีสามารถตอบสนองความต-องการ และสามารถส6งมอบคุณค6า (Value 

proposition) ของการท6องเที่ยวในประเทศไทยแก6นักท6องเที่ยวแต6ละกลุ6มได-อย6างแท-จริง ททท. จึงมีความ

จำเปdนต-องศึกษาข-อมูลการตลาดเชิงลึกที่มีความทันสมัยและเข-าใจความต-องการของนักท6องเที่ยวเปfาหมาย 

และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑIและบริการที่ถูกออกแบบเพื่อนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มี

ศักยภาพในการใช-จ6ายในแต6ละกลุ6ม เพ่ือนำไปใช-ในการกำหนดกลยุทธIส6งเสริมการตลาดนักท6องเท่ียวชาวไทยท่ี

มีศักยภาพในการใช-จ6าย ได-อย6างแม6นยำสอดคล-องกับแนวโน-มของตลาด พฤติกรรม และความต-องการเชิงลึก 

(Insight) ของนักท6องเท่ียวชาวไทย 

 

ขัน้ตอนในการดําเนินการศึกษา 

 สำหรับการศึกษาในครั ้งน้ี ได-มีการใช-วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกับการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยมีข้ันตอนการดำเนินการท้ังหมด 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษารูปแบบที ่เป2นไปได6ของ Creative Tourism เพื ่อหาแนวทางสินค-า Creative 

Tourism ท่ีอาจจะนำมาปรับใช-ได-กับบริบทของประเทศไทย 

2. กิจกรรมระดมสมองกับนักทMองเที่ยวไทยผู6หลงใหลการเที่ยวแบบ Creative Tourism  

เพ่ือคัดกรองรูปแบบ และทำร6างตัวอย6างสินค-าเบ้ืองต-นท่ีถูกใจนักท6องเท่ียวชาวไทย  

3. การสนทนาแบบกลุMมกับนักทMองเที่ยวกลุMมเปVาหมายทั้ง 7 กลุMม ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ

ไทย เพื่อปรับปรุงร6างตัวอย6างของสินค-าที่น6าจะตอบสนองความต-องการของนักท6องเที่ยวหมู6มาก

ได-ดี รวมทั้งฟoงข-อเสนอเกี่ยวกับจังหวัดหรือสถานที่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการนำเสนอ

ผลิตภัณฑI  Creative Tourism แบบดังกล6าว     

4. การสำรวจเชิงปริมาณทั่วประเทศ เพื่อประเมินความสนใจของนักทMองเที่ยวแตMละกลุMมที่มี

ตMอรMางตัวอยMางสินค6า Creative Tourism เพื่อคัดเลือกสินค-าท6องเที่ยวที่มีแนวโน-มมากที่สุด 

และระบุจังหวัดท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังช6องทางการส่ือสารท่ีจะเข-าถึงนักท6องเท่ียวแต6ละกลุ6มได-ดี 
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หน่วยตัวอย่างในการศึกษา 

โดยท่ีได-ทำการศึกษากับหน6วยตัวอย6างท่ีเปdนนักท6องเท่ียวชาวไทยท่ีมีศักยภาพท้ังหมด 7 กลุ6ม ได-แก6  

1) กลุ Mม Gen-Y มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู -ที ่มีพฤติกรรมการท6องเที ่ยวคนเดียว  

การท6องเที่ยวกับเพื่อน หรือการท6องเที่ยวกับคู6สมรส สถานภาพโสด หรือแต6งงานแล-ว 

แต6ยังไม6มีบุตร และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท 

2) กลุMม Millennial Mom มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู-ที่มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวเพ่ือ

พัฒนาการของบุตร มีบุตรอายุต่ำกว6า 13 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ท่ี 

45,000-74,999 บาท  หากปoจจุบันไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือนต6อ

เดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

3) กลุ Mม Lady 1 (อายุ 38-44 ปn) มีอายุระหว6าง 38-44 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท   

4) กลุ Mม Lady 2 (อายุ 45-54 ปn) มีอายุระหว6าง 45-54 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท   

5) กลุ Mม Silver Age มีอายุระหว 6าง 55-70 ปu และมีระด ับรายได -ส 6วนตัวต 6อเด ือน 

อยู6ที่ 45,000-74,999 บาท  หากปoจจุบันไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือน

ต6อเดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

6) กลุMม Multi-Gen มีอายุระหว6าง 20-70 ปu มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวกับ 2 Generation 

ขึ้นไป รวมทั้งเปdนผู-จัดแผนการท6องเที่ยวของครอบครัว และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อ

เดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท  

7) กลุMม Hi-End มีอายุระหว6าง 20-70 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือน 75,000 บาท 

ข้ึนไป   
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ผลการศึกษา 

ความรู ้ความเข้าใจของนักท่องเที ่ยวชาวไทยต่อการท่องเที ่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

 การรับรู- ความเข-าใจ และการอยากมีส6วนรวมของนักท6องเที่ยวไทยต6อการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI 

(Creative Tourism) พบว6ายังอยู6ในระดับที่ไม6สูงมากนัก จะเห็นได-ว6ามีนักท6องเที่ยวศักยภาพชาวไทยเพียง 

ร-อยละ 12 เท6านั ้นที ่มีการรับรู - มีความเข-าใจ และเคยมีประสบการณIกับการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคI  

โดยสัดส6วนนี้พบมากในนักท6องเที่ยวกลุ6ม Hi-End และนักท6องเที่ยวกลุ6ม Gen-Y ซึ่งหมายความว6า ททท. 

สามารถพัฒนาสินค-าการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIท่ีหลากหลายเพ่ือตอบโจทยIนักท6องเท่ียวท้ังสองกลุ6มน้ี และใน

เชิงกลยุทธIนั้นยังพบว6านักท6องเที่ยวทั้งสองกลุ6มนี้สามารถเปdนกลุ6มตัวแทนหลักเพื่อขับเคลื่อนแนวความคิดและ

ขยายความรู- ความเข-าใจต6อการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIในวงกว-างต6อไปได-ในอนาคต 

ในขณะที่กลุ6มอื่นๆ ได-แก6 นักท6องเที่ยวกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) กลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) 

กลุ 6ม Multi-Gen กลุ 6ม Silver Age และกลุ 6ม Millennial Mom มีระดับการรับรู - ความเข-าใจที ่ดีต6อการ

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI แต6ยังไม6เคยมีประสบการณI ซึ่งเปdนกลุ6มศักยภาพที่น6าสนใจสำหรับ ททท. ในการเข-า

ไปสร-างแรงจูงใจและพัฒนาสินค-าการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIที่สอดคล-องกับความต-องการของนักท6องเที่ยว

กลุ6มเหล6าน้ีให-มากข้ึน 
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สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

 

• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

เชื ่อว6าการท6องเที ่ยวเปdนเครื ่องมือที ่สำคัญในการหาความสุข เพราะการท6องเที ่ยวช6วยเป�ด

ประสบการณIชีวิตที่หลากหลาย ให-ได-ลองทำ ให-ได-เห็นหลายๆ สิ่งหลายๆ อย6าง ที่จะเข-ามาช6วยเติมเต็ม

ประสบการณIของชีวิต นอกจากนั้นแล-วการท6องเที่ยวยังเปdนเครื่องมือที่เอ้ือให-เข-าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน

นักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีจึงชื่นชอบการท6องเที่ยวเปdนอย6างมาก ซึ่งเห็นจากความถี่ของการท6องเที่ยวที่มากกว6า

นักท6องเที่ยวกลุ6มอื่นๆ ช6วงเวลาของการท6องเที่ยวหลากหลาย ตลอดจนจุดหมายปลายทางของการท6องเที่ยวท่ี

หลากหลาย 

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen-Y 

เเนวความคิดของสินค-าทางการท6องเที่ยวที่น6าสนใจและจะช6วยขยายผลให-นักท6องเที่ยวกลุ6มนี้หันมา

สนใจการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIมากข้ึนน้ันประกอบด-วย 2 แนวความคิด ดังต6อไปน้ี  

The Collection of Experience เเนวความคิดสินค-าการท6องเที่ยวที่ช6วยเอื้อให-นักท6องเที่ยวรุ6นใหม6ได-เป�ด

โลกและเก็บเกี่ยวประสบการณIให-กับตัวเอง ซึ่งสามารถพัฒนาเปdนตัวอย6างสินค-าทางการท6องเที่ยวได- เช6น 

Thailand’s Unseen Collection โดยเป�ดมุมใหม6ของเมืองไทยท่ียังไม6ค6อยเปdนท่ีรู-จัก ผ6านสถานท่ีท6องเท่ียวท่ี

มีวิวทิวทัศนIแปลกตาของประเทศไทยที่ไม6เคยเห็น หรือที่ท่ีมีวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณIไว-อย6างเหนียวแน6น 

พร-อมลงมือทำกิจกรรมท่ีทำให-นักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีได-รู-สึกเปdนส6วนหน่ึงของสถานท่ีน้ันๆ เช6น ห-วยน้ำดัง จังหวัด

เชียงใหม6 หรือหนองทะเล จังหวัดกระบ่ี เปdนต-น 

The Self-Discovery เเนวความคิดสินค-าการท6องเที่ยวท่ีเอื้อให-นักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีสามารถค-นหาและเข-าใจ

ตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเปdนสินค-าทางการท6องเที่ยว เช6น Once in a Lifetime Experience 

สินค-าทางการท6องเที่ยวท่ีต-องใช-ทั้งแรงกายแรงใจ เพื่อชมธรรมชาติแปลกตาในเมืองไทยด-วยสองเท-า พร-อมท้ัง

ทำให-นักท6องเที่ยวได-เห็นตัวเองในมุมใหม6ที่จะภูมิใจกับตัวเองได-มากกว6าเดิม เช6น การเดินผาหินกูบ จังหวัด

จันทบุรี 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม (Gen-Y) 

ช6องทางการสื่อสารที่สามารถเข-าถึงนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ ช6องทางออนไลนIที่เปdนเพจการท6องเที่ยว 

เช6น I Roam Alone แบกเปfเท่ียว ไปไงมาไง และรายการท6องเท่ียว เช6น รายการเทยเท่ียวไทย 
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

 นักท6องเที่ยวในกลุ6มน้ีมีลูกเปdนปoจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทำให-เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปdนอยู6ของตัวเอง

เพ่ือลูก อุทิศเวลาและปoจจัยหลายๆ อย6างเพ่ือท่ีจะพัฒนาและอบรมลูกให-เปdนคนดีและมีคุณภาพ ดังน้ันหากพูด

ถึงความต-องการเชิงลึกต6อการท6องเที่ยวจะเปรียบเสมือนกิจกรรมท่ีให-ลูกได-ออกไปเรียนรู-ประสบการณIใหม6 

ความรู-และทักษะท่ีห-องเรียนไม6ได-สอน และท่ีสำคัญจะต-องได-ลงมือทำจริง  

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennial Mom 

 แนวความคิดสินค-าทางการท6องเที่ยวที่น6าสนใจกับนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ Family Fun & Learn 

เปdนการท6องเที่ยวที่เอื้อให-ลูกน-อยสนุกไปกับการเป�ดโลกทัศนIและเรียนรู-ชีวิตในแง6มุมที่แตกต6าง โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่ช6วยสะท-อนภูมิปoญญาและวิถีชีวิตความเปdนไทย ซึ่งสามารถพัฒนาเปdนสินค-าและบริการทางการ

ท6องเท่ียวได- เช6น Fun & learn การท6องเท่ียวแบบสร-างสรรคIท่ีให-ลูกน-อยได-เรียนรู-และลงมือทำนอกตำราเรียน 

เต็มเปu�ยมไปด-วยกิจกรรมสนุกๆ ที่พัฒนาทักษะและจิตใจของลูกในสถานที่ที ่มีความเปdนธรรมชาติ และมี 

กลิ่นอายของวิถีไทยแบบไม6ปรุงแต6ง พร-อมที่พักอบอุ6นสะดวกสบายเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก เช6น บ-านครู 

ธานี จังหวัดปทุมธานี ไร6ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennial Mom 

ช6องทางการสื่อสารที่สามารถเข-าถึงนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ ช6องทางออนไลนIที่เปdนเพจการท6องเที่ยว

ของกลุ6มแม6 เช6น พาลูกเท่ียว คุณแม6พาเท่ียว หรือ Little Monster เปdนต-น  
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

 นักท6องเที่ยวในกลุ6มนี้อยู6ในช6วงวัยทำงาน มีความทุ6มเทและความเต็มที่กับการทำงานจึงต-องเผชิญ

ความเครียดจากการทำงานอยู6บ6อยครั้ง ดังนั้นความต-องการเชิงลึกต6อการท6องเที่ยวจะเปdนไปในทิศทางที่ช6วย

ให-ชีวิตได-ออกไปพบกับสิ่งแวดล-อมใหม6ๆ และเจอสีสันความมีชีวิตชีวา เพื่อสร-างความผ6อนคลายและทำให-

ตนเองกลับมามีกำลังใจในการทำงาน  

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ป)ี 

แนวความคิดสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยว We Time Free Time คือการท6องเที่ยวท่ีจะช6วย

คลายเครียดและเสริมกำลังใจในการทำงาน พาตนเองออกไปจากสิ ่งแวดล-อมเดิม ๆ พบกับสีสันใหม6ๆ  

ให-ร6างกายและจิตใจกลับมามีชีวิตชีวา ซึ่งสามารถพัฒนาเปdนตัวอย6างสินค-าทางการท6องเที่ยวที่เหมาะสมกับ

กลุ6มเปfาหมายนี้ได-ภายใต-ชื่อว6า Chic & Quick Getaway เปdนการนำเสนอสถานที่ท6องเที่ยวที่มีบรรยากาศ

สีสันท่ีสดใสง6ายๆ เดินทางง6าย เพื่อช6วยให-นักท6องเที่ยวสามารถพักผ6อนได-อย6างเต็มที่ และได-ทำกิจกรรม

สบายๆ จนหายเครียด จุดหมายปลายทางที่น6าสนใจ เช6น ดอยแม6สลอง จังหวัดเชียงราย ทะเลบัวแดง จังหวัด

อุดรธานี 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ป)ี 

ช6องทางการสื่อสารที่สามารถเข-าถึงนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ ช6องทางออนไลนIที่เปdนเพจการท6องเที่ยว 

ซึ่งมีความคล-ายกันกับนักท6องเที่ยวในกลุ6ม Gen-Y ได-แก6 I Roam Alone แบกเปfเที่ยว ไปไงมาไง และรายการ

ท6องเท่ียว เช6น รายการเทยเท่ียวไทย 
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

ด-วยวัยและประสบการณIชีวิตที่มีมากขึ้น ทำให-นักท6องเที่ยวในกลุ6มนี้มีชีวิตและหน-าที่การงานที่ลงตัว 

มีความสบายใจมากกว6าความกังวลใจ จึงอยากท่ีจะใช-ช6วงเวลาท่ีมีความสุขแบบน้ีต6อไป ดังน้ันนักท6องเท่ียวกลุ6ม

น้ีจึงเลือกเดินทางไปในท่ีท่ีไปง6าย มีความสงบเรียบง6ายใกล-ตัว และไปกับคนในครอบครัว  

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ป)ี 

แนวความคิดสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวที่เหมาะคือ We Time Free Time การท6องเที่ยวท่ี

ทำให-ได-พักผ6อนหย6อนใจแบบสบายๆ ให-ได-อยู6ในบรรยากาศท่ีสงบ บริสุทธ์ิ มีกิจกรรมเบาๆ ท่ีทำแล-วมีความสุข 

ซึ่งสามารถพัฒนาและต6อยอดเปdนสินค-าและบริการการท6องเที่ยวภายใต-ชื่อว6า Let the Nature Heal การ

ท6องเที่ยวในเส-นทางธรรมชาติและอากาศแสนบริสุทธ์ิ มีความสงบและเรียบง6ายในเมืองไทย ให-นักท6องเที่ยว

ได-มาพักกาย พักใจ พักสมองไปกับสีเขียวและโอโซนธรรมชาติที ่เหลือน-อยลงทุกวัน เช6น คีรีวง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ก่ิวแม6ปาน จังหวัดเชียงใหม6 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ป)ี 

ช6องทางการสื่อสารที่สามารถเข-าถึงนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ ช6องทางสื่อโทรทัศนI ผ6านทางรายการ

ท6องเท่ียวต6างๆ เช6น รายการเปร้ียวปาก รายการสมุดโคจร 
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

 ช6วงอายุน้ีเปdนช6วงที่ชีวิตมีความสบายใจและมีอิสระมากที่สุด เนื่องจากหมดภาระจากทุกทาง เปdนช6วง

ทองของชีวิตที่สามารถทำอะไรที่ชอบ ได-กลับไปชื่นชมสิ่งที่ตนเองต-องการหรืออยากทำ และมีความสุขกับส่ิง

นั้นได-อย6างเต็มท่ี ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่นักท6องเที่ยวกลุ6มผู-สูงวัยให-ความสนใจคือ เรื่องศิลปะของวัด วัง และตำหนัก

ต6างๆ เพราะทำให-นักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีได-ระลึกถึงสิ่งที่ตนเองรักและผูกพัน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ

เปdนไทย 

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver Age 

 แนวความคิดสินค-าทางการท6องเที่ยวที่ตอบความต-องการของนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ แนวความคิด 

See the Hidden Gems ซึ่งเปdนแนวความคิดเดียวกับนักท6องเที่ยวกลุ6ม Hi-End แต6รายละเอียดในเรื่องของ

สิ่งที่ต-องการท6องเที่ยวและชื่นชมนั้นมีความแตกต6างออกไป โดยนักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีให-ความสนใจกับเรื่องราวท่ี

มีคุณค6าทางจิตใจ เช6น เรื่องของวัดวาอาราม และเรื่องที่เกี่ยวข-องกับประวัติศาสตรI จนสามารถพัฒนาเปdน

สินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวชื่อว6า ร-อยเรื่องราววัดทั่วไทยที่เปdนตำนาน เป�ดเส-นทางสายธรรมะ ที่จะพา

ไปชื่นชมความงามลึกซึ้งของศิลปะไทยผ6านวัดที่ไม6ได-ใช-เพียงแค6ตามอง แต6ยังผ6านเรื่องราวความเปdนมากว6าจะ

มาเปdนความงดงามที่น6าประทับใจ เช6น ดอยตุง จังหวัดเชียงราย วัดหนองแวง (พระธาตุ 9 ชั ้น) จังหวัด

ขอนแก6น 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver Age 

ช6องทางการสื ่อสารที ่สามารถเข-าถึงนักท6องเที ่ยวกลุ 6มนี ้คือ ช6องทางสื ่อโทรทัศนI เช6น รายการ 

แหม6มบ�อบ รายการตลาดสดสนามเปfา และนิตยสารหรือส่ิงพิมพIท่ีเปdนท่ีนิยมในสมัยก6อน เช6น อสท. 
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

 นักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีให-ความสำคัญกับการใช-เวลาร6วมกันภายในครอบครัว เพราะครอบครัวคือหลัก

สำคัญของจิตใจและเปdนพื้นฐานการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด-าน ดังนั้นความต-องการเชิงลึกของนักท6องเที่ยวกลุ6มน้ี

คือการท6องเที่ยวต-องเปdนเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธIที่ดีให-แก6ทุกคนในครอบครัวได-ใช-เวลาที่มีคุณภาพ

ร6วมกัน ให-แต6ละวัยได-สนุกในแบบของตัวเอง แต6ยังต-องมีจุดร6วมท่ีทุกคนมีความสุขร6วมกันได- 

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi-Gen 

 แนวความคิดสินค-าทางการท6องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ Fun Time with the 

Family ซึ่งสามารถต6อยอดและพัฒนาเปdนสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวภายใต-ชื่อว6า ที่เที่ยวใหม6ๆ เฮได-

ทั้งครอบครัว ซึ่งเปdนเส-นทางเที่ยวไทยที่เอาใจคนทุกรุ6น ตั้งแต6รุ6นลูกถึงรุ6นคุณย6าคุณยาย ทั้งที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก 

พร-อมกิจกรรมสร-างสรรคIที่ให-ทุกคนได-ใกล-ชิดกันและมีความสุขด-วยกันมากกว6าที่เคย เช6น เกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ตลาดไทยย-อนยุคบ-านระจัน จังหวัดสิงหIบุรี 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi-Gen 

ช6องทางการสื่อสารที่สามารถเข-าถึงนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้คือ ช6องทางออนไลนI ที่เปdนเว็บไซตIแนะนำ

สถานท่ีท6องเท่ียวท่ัวไป เช6น Wongnai Chillpainai เปdนต-น 
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• ทัศนคติและความต้องการเชิงลึกต่อการท่องเที่ยว 

นักท6องเที่ยวกลุ6ม Hi-End มีลักษณะทั่วไปที่สำคัญ คือ มีรสนิยมการใช-ชีวิตที่ซับซ-อนและลึกซ้ึง 

นักท6องเที่ยวกลุ6มนี้ชอบท6องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณIที่ให-ความรู-ใหม6ๆ หรือศึกษาในสิ่งท่ี

ช6วยขยายมุมมองความคิดที่มีอยู6ให-กว-างมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมการท6องเที่ยวของ

นักท6องเที่ยวกลุ6มนี้ คือยอมที่จะใช-จ6ายต6อการท6องเที่ยวสูงมากกว6านักท6องเที่ยวกลุ6มอื่นๆ ถึงสองเท6า และใช-

ระยะเวลาการท6องเท่ียวยาวนานกว6าเพ่ือให-ถึงจุดประสงคIท่ีต-องการ  

• สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-End 

เเนวความคิดของสินค-าทางการท6องเที่ยวที่น6าสนใจและจะช6วยขยายผลให-นักท6องเที่ยวกลุ6มนี้หันมา

สนใจการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIมากขึ้นคือ See the Hidden Gems การท6องเที่ยวเชิงลึกที่ทำให-เข-าถึง

เรื่องราวที่ไม6ค6อยเปdนที่รู-จักในวงกว-าง และสืบเสาะอย6างลึกซึ้งถึงความเปdนมาของวัฒนธรรมหรือศิลปะที่มี

เรื่องราวน6าค-นหา ซึ่งสามารถพัฒนาเปdนสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวได-คือ Thailand’s Best Kept 

Treasure โดยนำนักท6องเที่ยวกลุ6มนี้ไปในที่ที่เปdนมรดกหายากของเมืองไทยในเส-นทางที่สุดพิเศษ (Exclusive) 

เจาะลึกเรื่องราวต-นกำเนิดของเมืองไทยที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว-ในท-องถิ่นต6างๆ อย6างถึงแก6นแท- สัมผัสสถานท่ี

และวัฒนธรรมที่ทุกวันนี้หาดูได-ยาก เช6น อุทยานประวัติศาสตรIศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปราสาทหินพนมรุ-ง  

ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมยI 

• ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-End 

ช6องทางการส่ือสารท่ีสามารถเข-าถึงนักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีคือ รายการโทรทัศนIท่ีเก่ียวกับการท6องเท่ียวท่ีมี

ความโดดเด6น เช6น รายการเถ่ือนTravel 
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การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเชิงภูมิภาค  

 สำหรับจุดหมายปลายทางที่นักท6องเที่ยวชาวไทยคิดว6าเหมาะสมกับการไปท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI 

พบว6า ส6วนใหญ6นักท6องเที่ยวชาวไทยจะนึกถึงภาคใต-และภาคเหนือเปdนอันดับต-นๆ ดังนั้นหากมองในเชิง 

กลยุทธIสำหรับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร-างการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIให-เปdนที ่ร ู -จ ักมากขึ ้น ททท.  

ควรใช- 2 ภูมิภาคนี้เปdนภูมิภาคยุทธศาสตรIในการทำให-นักท6องเที่ยวชาวไทยรับรู-และเข-าใจ เพื่อกระตุ-นให-เกิด

การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI โดยการหยิบยกสถานที่ที ่เปdนหัวใจสำคัญของการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI 

ใน 2 ภูมิภาคนี้ และทำการสื ่อสารถึงกลุ 6มเปfาหมาย โดยเฉพาะนักท6องเที ่ยวกลุ 6ม Gen-Y นักท6องเที ่ยว 

กลุ6ม Hi-End และนักท6องเท่ียวกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) 

 ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เปdนภูมิภาคที่เปdนที่นิยมของนักท6องเที่ยวในกลุ6ม Multi-Gen 

นักท6องเท่ียวกลุ6ม Millennial Mom และนักท6องเท่ียวในกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) เน่ืองจากเปdนภูมิภาคท่ี

มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน มีการส6งเสริมการท6องเท่ียวในระดับท่ีสูงและ

เปdนภูมิภาคท่ีมีเอกลักษณIความเปdนไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรกรรม การทำนา การปลูกป าชายเลน 

และการท6องเที ่ยวนันทนาการชายทะเล ดังน้ัน จึงเหมาะสมที ่จะเปdนภูมิภาคสำหรับการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIสำหรับนักท6องเท่ียว 3 กลุ6มน้ีโดยเฉพาะ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปdนภูมิภาคท่ียังไม6ค6อยได-รับความสนใจจากนักท6องเที่ยว เนื่องจากไม6ได-มี

การรับรู-ด-านที่โดดเด6นของภูมิภาคนี้ ทำให-การส6งเสริมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIยังไม6สามารถที่จะทำได-

ในทันที แต6ต-องเริ่มจากการนำเสนอมุมมองใหม6ให-กับภูมิภาคน้ี เช6น มุมมองศิลปหัตถกรรมท่ีสวยงามแปลกตา 

มุมมองสถานที่อันสวยงามที่เกิดจากความมหัศจรรยIหรือปรากฏการณIทางธรรมชาติ และมุมมองความเชื่อทาง

ศาสนาที่เร-นลับ ซึ ่งมุมมองเหล6าน้ีสามารถนำมาใช-ในการดึงดูดนักท6องเที ่ยวกลุ 6ม Gen-Y นักท6องเที ่ยว 

กลุ6ม Hi-End และนักท6องเที่ยวกลุ6ม Silver Age นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมเทศกาล (Event) เปdนอีกหน่ึง 

กลยุทธIท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปdนตัวเร6งในการสร-างภาพลักษณIท่ีดีได- เช6น เทศกาลดนตรีอีสานเขียว เปdนต-น 
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แนวทางการพัฒนาการส่ือสารของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 ในการส6งเสริมและการพัฒนาการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIนั้น นอกจากการพัฒนาสินค-าและบริการ

ทางการท6องเที่ยวที่ตรงกับความต-องการของนักท6องเที่ยวชาวไทยในแต6ละกลุ6ม และการจัดการท6องเที่ยวเชิง

สร-างสรรคIของแต6ละภูมิภาคแล-ว การส่ือสารแนวความคิดของการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIก็เปdนอีกหน่ึงกลยุทธI

ที่สำคัญอย6างยิ่งในการทำให-แนวความคิดนี้เปdนท่ีรู-จักและเข-าถึงนักท6องเที่ยวชาวไทยในทุกๆ กลุ6ม ซึ่งแนวทาง

การสื่อสารเพื่อให-การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเปdนที่รู-จักนั้นประกอบไปด-วย วิธีการที่สำคัญทั้งหมด 3 วิธีการ 

ได-แก6  

วิธีการแรก คือการทำให-นักท6องเที่ยวชาวไทยมีมุมมองที่ดีต6อการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และเข-าใจ

ว6าการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIเปdนอีกหนึ่งรูปแบบของการท6องเที ่ยวที ่น6าสนใจ ผ6านการทำ Thematic 

Communication ที่บรรยายถึงประสบการณIการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI มีความสวยงามของสถานที่และ

กิจกรรมท่ีคลุกคลีและแลกเปลี่ยนกับชุมชนเปdนตัวสนับสนุนให-เข-าใจถึงนิยามการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และ

ทำให-นักท6องเท่ียวในแต6ละกลุ6มเห็นถึงความแตกต6างของรูปแบบท่ีมีให-เลือกหลากหลาย  

วิธีการที่สอง คือการสร-างข-อมูลบนโลกออนไลนIให-เอื้อต6อการที่นักท6องเที่ยวจะเข-าไปหาข-อมูลเชิงลึก

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงในข้ันตอนน้ีส่ือบนโลกอินเทอรIเน็ตท่ีสำคัญท่ีควรใช-เปdนช6องทางในการสร-างข-อมูล

การท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคI ได-แก6 พันทิป (Pantip), TrueID, Paiduaykan, Wongnai, Chillpainai โดย

จะต-องมีข-อมูลท่ีชัดเจนของการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIในทุกๆ ส่ือเหล6าน้ี  

วิธีการที่สาม คือทำให-การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIมีระบบการจัดการที่แน6นอน ไม6ทำให-นักท6องเที่ยว

ต-องเสียเวลาในการไปท6องเที่ยว โดยการจัดทำแพคเกจการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIในช6องทางออนไลนIต6างๆ 

สร-างความร6วมมือระหว6าง ททท. และเอกชนหรือกลุ 6มชาวบ-าน ในการสร-างแพคเกจการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIให-จับต-องได-และมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

วิธีการทั้งหมดที่กล6าวมาข-างต-นจะทำให-การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเปdนที่รู -จักและสนใจในกลุ6ม

นักท6องเท่ียวเปfาหมายมากย่ิงข้ึน 
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บทที ่1 
 

  

บทนํา 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

ด-วยแผนวิสาหกิจการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย (ททท.) ปu พ.ศ. 2560-2564 กำหนดยุทธศาสตรI 

เพิ่มค6าใช-จ6ายของนักท6องเที่ยวตลาดหลัก โดยมุ6งเน-นการเพิ่มค6าใช-จ6ายด-านการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยว 

ชาวไทยผ6านการกระตุ-นจำนวนการเดินทางและค6าใช-จ6ายของนักท6องเท่ียวชาวไทยท่ีมีศักยภาพในการใช-จ6ายสูง 

ได-แก6 นักท6องเที่ยวรุ6นใหม6 (Gen-Y) กลุ6มครอบครัวขยาย (Multi-Gen) กลุ6มผู-สูงวัย (Silver Age) กลุ6มผู-หญิง 

Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) กลุ 6มผู -หญิง Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) กลุ 6มครอบครัวยุคใหม6 (Millennial Mom)  

และกลุ6มตลาดระดับสูง (Hi-End) โดยมุ6งหวังให-นักท6องเที่ยวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายใช-จ6ายมากขึ้นจากการ

นำเสนอผลิตภัณฑIและบริการทางการท6องเที่ยวที่มีมูลค6า อย6างไรก็ตาม ยังมีข-อจำกัดจากสิ่งแวดล-อมทาง

การตลาดในการส6งเสริมการตลาดท6องเที ่ยวสำหรับนักท6องเที ่ยวกลุ 6มเปfาหมายทางการตลาดข-างต-น  

ไม6ว6าจะเปdนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที ่ส6งผลให-พฤติกรรมผู -บริโภค

เปลี่ยนแปลงไปอย6างรวดเร็ว โดยเฉพาะความนิยมท6องเที่ยวในต6างประเทศที่สามารถมอบคุณค6าทางการ

ท6องเท่ียวได-ตรงกับความต-องการของนักท6องเท่ียวกลุ6มข-างต-นได-ดีกว6า 

 ในปu 2561 ททท. ดำเนินการศึกษาพฤติกรรมนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6ายกลุ6ม

ข-างต-น และแบ6งนักท6องเที ่ยวกลุ 6มดังกล6าวตามลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 

ออกเปdน 4 กลุ 6ม ได -แก6 กลุ 6ม Happiness Blend กลุ 6ม Live & Learn กลุ 6ม Everything Everywhere  

และกลุ6ม Journey Up Close และมีข-อค-นพบเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรม ปoจจัยด-านจิตวิทยา และความ

ต-องการเชิงลึก (Insight) ด-านการเดินทางท6องเท่ียว รวมท้ังแนวความคิดหลักเก่ียวกับสินค-าและบริการทางการ

ท6องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต-องการของนักท6องเท่ียวกลุ6มเปfาหมายแต6ละกลุ6ม 

 อย6างไรก็ตาม การส6งเสริมตลาดนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6ายผ6านการนำเสนอสินค-า

และบริการที่สามารถตอบสนองความต-องการ และสามารถส6งมอบคุณค6า (Value proposition) ของการ

ท6องเที่ยวในประเทศไทยแก6นักท6องเที่ยวแต6ละกลุ6มได-อย6างแท-จริง ททท. มีความจำเปdนต-องศึกษาข-อมูล

การตลาดเชิงลึกที ่มีความทันสมัยและเข-าใจความต-องการของนักท6องเที ่ยวกลุ 6มเปfาหมาย โดยเฉพาะ 

การออกแบบและทดสอบแนวความคิด (Concept Testing) สินค-าและการบริการทางการท6องเท่ียว 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความต-องการเชิงลึก (Insight) ของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6ายที่มีต6อ

สินค-าและบริการทางการท6องเท่ียวในประเทศไทย 
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1.3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาวิจัยด-านการตลาดเชิงลึกสำหรับการกำหนดกลยุทธIส6งเสริมการตลาดนักท6องเที่ยว 

ชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย ได-อย6างแม6นยำสอดคล-องกับแนวโน-มของตลาด พฤติกรรม และความ

ต-องการเชิงลึก (Insight) ของนักท6องเท่ียวชาวไทย 

 

1.4 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

 นักท6องเที่ยวชาวไทยกลุ6มศักยภาพ โดยมุ6งเน-นกลุ6มเปfาหมายทางการตลาดของ ททท. จำนวน 7 กลุ6ม 

รายละเอียดดังน้ี 

 1.4.1 กลุ6ม Gen-Y อายุระหว6าง 20-37 ปu เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับเพื่อน หากแต6งงานแล-ว

ต-องไม6มีบุตร และเดินทางท6องเท่ียวกับคู6สมรส รายได-ส6วนตัวระหว6าง 10,000-74,999 บาทต6อเดือน 

1.4.2 กลุ6ม Millennial Mom อายุระหว6าง 20-37 ปu บุตรอายุไม6เกิน 13 ปu เดินทางเพื่อพัฒนาการ

ของลูกเปdนหลัก รายได-ส6วนตัวระหว6าง 45,000-74,999 บาทต6อเดือน หากไม6ได-ทำงานต-องมีรายได-ครัวเรือน

อย6างน-อย 80,000 บาทต6อเดือน 

1.4.3 กลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) รายได-ส6วนตัวระหว6าง 45,000-74,999 บาทต6อเดือน 

1.4.4 กลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) รายได-ส6วนตัวระหว6าง 45,000-74,999 บาทต6อเดือน 

1.4.5 กลุ6ม Silver Age อายุระหว6าง 55-70 ปu รายได-ส6วนตัวระหว6าง 45,000-74,999 บาทต6อเดือน 

1.4.6 กลุ6ม Multi-Gen อายุระหว6าง 20-70 ปu เดินทางมากกว6า 2  Generation ขึ้นไป อย6างน-อย  

2 ทริปต6อปu เปdนผู-จัดการเดินทางของครอบครัว รายได-ส6วนตัวระหว6าง 10,000-74,999 บาทต6อเดือน 

1.4.7 กลุ6ม Hi-End อายุระหว6าง 20-70 ปu รายได-ส6วนตัวต้ังแต6 75,000 บาทต6อเดือน ข้ึนไป 

 

1.5 ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ดำเนินการในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเมืองใหญ6ที ่มีศักยภาพในการส6งออก

นักท6องเท่ียวกลุ6มศักยภาพครบท้ัง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย 
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1.6 ประเด็นการศึกษา 

 1.6.1 ต -นแบบส ินค -าและบร ิการทางการท 6องเท ี ่ยวท ี ่ผ 6 านกระบวนการพ ัฒนา (Product 

Development) สำหรับนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6ายในแต6ละกลุ6ม โดยต-องมีการนำเสนอ

สินค-าและบริการประเภท Creative Tourism ท้ังในพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรอง  

 1.6.2 การสื่อสารทางการตลาดสำหรับสินค-าและบริการที่ถูกออกแบบเพื่อนักท6องเที่ยวชาวไทย 

ท่ีมีศักยภาพในการใช-จ6ายแต6ละกลุ6ม 
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บทที ่2 
 

  

ระเบียบวิธีศึกษา 
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เพื่อให-ได-มาซึ่งต-นแบบสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยว รวมถึงรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด 

บริษัทวิจัยได-ออกแบบวิธีการดำเนินงานมาเปdน 4 ข้ันตอน ได-แก6  

1. ศึกษารูปแบบที่เป2นไปได6ของ Creative Tourism ผ6านการรวบรวมข-อมูลที่เกี่ยวข-อง เพื่อหา

แนวทางสินค-า Creative Tourism ท่ีสามารถจะนำมาปรับใช-ได-กับบริบทของประเทศไทย 

2. กิจกรรมระดมสมองกับนักทMองเที ่ยวไทยผู6หลงใหลการเที ่ยวแบบ Creative Tourism  

เพื่อคัดกรองรูปแบบ และทำร6างตัวอย6างสินค-าเบื้องต-นท่ีสอดคล-องกับพฤติกรรมนักท6องเที่ยว

ชาวไทย  

3. การสนทนากลุMมกับนักทMองเที่ยวกลุMมเปVาหมายทั้ง 7 กลุMม ใน 4 พื้นท่ีของประเทศไทย เพ่ือ

ปรับปรุงร6างตัวอย6างของสินค-าที่น6าจะตอบสนองความต-องการของนักท6องเที่ยวหมู6มากได-ดี 

รวมทั้งฟoงข-อเสนอเกี่ยวกับจังหวัดหรือสถานที่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการนำเสนอสินค-า 

Creative Tourism แบบดังกล6าว     

4. การสำรวจเชิงปริมาณทั่วประเทศ เพื่อประเมินความสนใจของนักทMองเที่ยวแตMละกลุMมที่มี

ตMอรMางตัวอยMางสินค6า Creative Tourism เพื่อคัดเลือกสินค-าท6องเที่ยวที่มีแนวโน-มเปdนท่ี

นิยมมากที่สุด และระบุจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมทั้งช6องทางการสื่อสารที่จะเข-าถึงนักท6องเที่ยว

แต6ละกลุ6มได-ดี 

ซ่ึงรายละเอียดของแต6ละข้ันตอน มีดังน้ี 

 

2.1. ศึกษารูปแบบท่ีเป็นไปได้ของ Creative Tourism  

วิธีการ : ศึกษากรณีของ Creative Tourism ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ประกอบ 

ไปด-วย ลักษณะของประสบการณIที่แต6ละที่พยายามนำเสนอ วิธีการที่ใช-เพื่อนำเสนอประสบการณI

แบบนั้นๆ เช6น กิจกรรม ที่พัก อาหาร ช-อปป�¦ง และปoจจัยที่ทำให- Creative Tourism แต6ละรูปแบบ

ประสบความสำเร็จ  

แหลMงข6อมูล :  รวบรวมข-อมูลจากองคIกรเกี่ยวกับ Creative Tourism ระดับโลกและระดับ

เครือข6าย รวมทั้ง Journal ที่มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Creative Tourism ที่ประสบความสำเร็จจนได-รับ

รางวัลหรือการยอมรับในระดับโลก 

ผลลัพธ� : ข-อมูลรูปแบบ Creative Tourism ที่หลากหลายท่ีประสบความสำเร็จและวิธีการ

ท่ีจะทำให-เกิดการท6องเท่ียวแบบ Creative Tourism ในรูปแบบน้ันๆ 
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2.2 กิจกรรมระดมสมองกับผู ้หลงใหลการเที ่ยวแบบ Creative 
Tourism  

วิธีการ : นำรูปแบบของ Creative Tourism ท่ีได-จากข้ันตอน 2.1 มาให-นักท6องเท่ียวตัวแทน

แต6ละกลุ 6มเปfาหมายที่หลงใหลใน Creative Tourism ร6วมกันระดมสมอง เพื ่อคัดกรองรูปแบบ 

Creative Tourism ที่น6าสนใจสำหรับนักท6องเที่ยวชาวไทย และร6างตัวอย6างสินค-าที่เหมาะสมกับ

นักท6องเท่ียวชาวไทยในแต6ละกลุ6ม 

กลุMมเปVาหมาย :  ผู-ท่ีหลงใหลการท6องเท่ียวแบบ Creative Tourism ซ่ึงมีคุณสมบัติดังน้ี 

- เปdนผู-ท่ีรักการท6องเท่ียวสไตลI Creative Tourism  

- มีประสบการณIการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIในสถานท่ีท่ีหลากหลาย ทั ้งไทยและ

ต6างประเทศ  

- ผู-ท่ีมีความคิดสร-างสรรคI สามารถต6อยอดความคิดได- 

- มีประสบการณIการท6องเท่ียวแบบ Creative Tourism มาแล-วมากกว6า 2 ปu  

- ท6องเท่ียวแบบ Creative Tourism มาแล-วอย6างน-อย 4 ทริป ในสองปuท่ีผ6านมา   

ผลลัพธ� : แนวความคิดและวิธีการของ Creative Tourism ที่น6าจะเหมาะกับนักท6องเที่ยว

ไทย ประกอบไปด-วย แรงบันดาลใจของนักท6องเที่ยว ประสบการณIที่คาดว6าจะได-รับ วิธีการนำเสนอ 

รวมถึงจังหวัดท่ีน6าสนใจจากความคิดของผู-เข-าร6วมระดมความคิดในแต6ละกลุ6ม เพ่ือนำข-อมูลท่ีได-ไปทำ

การจัดสนทนากลุ6มกับนักท6องเที่ยวเพื่อปรับหาแนวความคิดและสินค-าท่ีสอดคล-องกับพฤติกรรม 

คนในวงกว-างต6อไป 
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2.3 การสนทนากลุ่มกับนักท่องเที ่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่ม  
ใน 4 พ้ืนท่ีของประเทศไทย  

วิธีการ : จัดการสนทนากลุ 6มกับนักท6องเที ่ยวชาวไทยที ่มีศักยภาพทั ้ง 7 กลุ 6ม ได-แก6 

น ักท6องเที ่ยวร ุ 6นใหม6 (Gen-Y) กลุ 6มครอบครัวขยาย (Multi-Gen) กลุ 6มผ ู -ส ูงว ัย (Silver Age)  

กลุ6มผู -หญิง Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) กลุ6มผู -หญิง Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) กลุ6มครอบครัวยุคใหม6 

(Millennial Mom) และกลุ6มตลาดระดับสูง (Hi-End) เพื่อที่จะเข-าใจความสนใจของแต6ละกลุ6มที่มีต6อ

ร6างสินค-า Creative Tourism ในทุกระดับ ตั้งแต6แรงบันดาลใจ ประสบการณIที่อยากได-รับ กิจกรรม

และสิ่งอำนวยความสะดวกต6างๆ เข-าใจวิธีรับสื่อเกี่ยวกับการท6องเที่ยว เพื่อสร-างแนวทางการสื่อสาร

ในอนาคต รวมท้ังค-นหาศักยภาพของจังหวัดต6างๆ จากคนในพ้ืนท่ี  

กลุMมเปVาหมาย :  ผู-เข-าร6วมสัมภาษณIท้ัง 28 กลุ6ม ใน 4 พ้ืนท่ี ได-แก6 

• ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม6 7 กลุ6ม กลุ6มละ 6 คน  

• ภาคกลาง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 กลุ6ม กลุ6มละ 6 คน 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุบลราชธานี 7 กลุ6ม กลุ6มละ 6 คน   

• ภาคใต- : จังหวัดสุราษฎรIธานี 7 กลุ6ม กลุ6มละ 6 คน 

โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

- เปdนผู-รักการท6องเท่ียวและชอบท6องเท่ียวประเทศไทย  

- มีประสบการณIท6องเท่ียวอย6างน-อยสองภาคในเมืองไทย 

- มีความสนใจใน Creative Tourism โดยเคยไปท6องเท่ียวแบบน้ีมาแล-วอย6างน-อย  

1 คร้ัง ใน 1 ปuท่ีผ6านมา  

ผลลัพธ� : นำร6างสินค-าของการท6องเที่ยวแบบ Creative Tourism ที่ได-จากการสนทนากลุ6ม 

มาพัฒนาให-มีความน6าสนใจเพื่อดึงดูดใจคนหมู6มากให-ได-มากยิ่งขึ ้น รวมถึงได-วิธีการนำเสนอท่ี

สอดคล-องกับความคาดหวังของนักท6องเท่ียวในวงกว-างก6อนนำไปทำการวิจัยเชิงปริมาณต6อไป 
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2.4 การสํารวจเชิงปริมาณทั่วประเทศ เพื่อประเมินความสนใจของ
นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อร่างตัวอย่างสินค้า Creative Tourism  

วิธีการ : ประเมินความสนใจของนักท6องเที ่ยวชาวไทยท่ีมีศักยภาพทั้ง 7 กลุ 6ม ที ่มีต6อ 

ร6างสินค-า Creative Tourism ที่ได-จากขั้นตอน 2.3 ผ6านการเก็บข-อมูลโดยใช-แบบสอบถามแบบมี

โครงสร-างชัดเจน (Structured Questionnaire) ผ6าน Online Panel  

จำนวนหนMวยตัวอยMาง : ในการศึกษาเชิงปริมาณท่ีปรึกษากำหนดจำนวนตัวอย6างท่ีจะทำการ

เก็บข-อมูลจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ตัวอย6าง จากทั่วประเทศ โดยขนาดตัวอย6างในแต6ละกลุ6มเปfาหมาย

ทางการตลาดทั้ง 7 กลุ6ม และขนาดตัวอย6างรายภาคทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ต-องมีจำนวนเกิน 

400 ตัวอย6าง เพื่อให-ผลการศึกษาในภาพรวมของแต6ละกลุ6มมีค6าความเชื่อมั่นเกินร-อยละ 95 ตามสูตร

ของ Yamane 

หลักเกณฑ�ในการแบMงขนาดตัวอยMางรายภูมิภาค : พิจารณาจากจำนวนผู-ใช-อินเทอรIเน็ตใน

ประเทศไทย ซึ่งเปdนผลการสำรวจการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน

สถิติแห6งชาติ และการแบ6งภูมิภาคตลาดตามการดำเนินงานของ ททท. ตามตารางด-านล6าง 

 

ภาพท่ี 2.1 ตารางแสดงสัดส2วนประชากรท่ีทำการศึกษาจำแนกรายภูมิภาค 

 
สัดสMวนผู6ใช6อินเทอร�เน็ต 

จากสำนักงานสถิติแหMงชาติ 

ขนาดตัวอยMาง 

ที่ไวตามินส�นำเสนอ (คน) 

ทั่วราชอาณาจักร 100% 10,000 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 27% 2,700 

ภาคกลาง 11% 1,100 

ภาคตะวันออก 14% 1,400 

ภาคเหนือ 13% 1,300 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22% 2,200 

ภาคใต- 13% 1,300 

 

คุณสมบัติในการคัดกรองกลุMมตัวอยMาง :   

• เพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว6าง 20-70 ปu ท่ัวประเทศไทย 

• ต-องมีการเดินทางท6องเท่ียวในประเทศอย6างน-อย 2 คร้ัง ใน 12 เดือนท่ีผ6านมา  

• ต-องอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู6ในจังหวัดเปfาหมายท่ีทำการเก็บข-อมูล 

• ต-องมีรายละเอียดปลีกย6อยตรงตามกลุ6มเปfาหมายทางการตลาดของ ททท. ในแต6ละกลุ6ม ดังน้ี 
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1) กลุ Mม Gen-Y มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู -ที ่มีพฤติกรรมการท6องเที ่ยวคนเดียว  

การท6องเที่ยวกับเพื่อน หรือการท6องเที่ยวกับคู6สมรส สถานภาพโสด หรือแต6งงานแล-ว 

แต6ยังไม6มีบุตร และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท 

2) กลุMม Millennial Mom มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู-ที่มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวเพ่ือ

พัฒนาการของบุตร มีบุตรอายุไม6เกิน 13 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือน 

อยู6ที่ 45,000-74,999 บาท  หากปoจจุบันไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือน

ต6อเดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

3) กลุ Mม Lady 1 (อายุ 38-44 ปn) มีอายุระหว6าง 38-44 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท   

4) กลุ Mม Lady 2 (อายุ 45-54 ปn) มีอายุระหว6าง 45-54 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท   

5) กลุ Mม Silver Age มีอายุระหว6าง 55-70 ปu และมีระดับรายได -ส 6วนตัวต 6อเด ือน 

อยู6ที่ 45,000-74,999 บาท  หากปoจจุบันไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือน

ต6อเดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

6) กลุMม Multi-Gen มีอายุระหว6าง 20-70 ปu มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวกับ 2 Generation 

ขึ ้นไป รวมทั้งเปdนผู -จัดแผนการท6องเที ่ยวของครอบครัว และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท 

7) กลุMม Hi-End มีอายุระหว6าง 20-70 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือน 75,000 บาท 

ข้ึนไป    

 

ผลการเก็บหนMวยตัวอยMาง:  ผลการเก็บข-อมูลตั้งแต6 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2562 สามารถเก็บหน6วยตัวอย6างได-ตามวิธีการที่กำหนด จำนวน 10,267 ตัวอย6าง จากทั้งหมด 

5 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามรายละเอียดการกระจายตัว ดังน้ี 

• ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 1,421 คน   

• ภาคกลาง 14 จังหวัด จำนวน 1,133 คน  

• กรุงเทพและปริมณฑล 3 จังหวัด จำนวน 2,704 คน  

• ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 1,405 คน  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 2,201 คน  

• ภาคใต- 14 จังหวัด จำนวน 1,403 คน  
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ภาพท่ี 2.2 ตารางแสดงสัดส2วนขนาดตัวอย2างรายภูมิภาคของนักท2องเท่ียวชาวไทยในแต2ละกลุ2ม 

 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

กรุงเทพ 

และปริมณฑล 
ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต6 

 n = 1,421 n = 1,133 n = 2,704 n = 1,405 n = 2,201 n = 1,403 

กลุ6ม Gen-Y 

n = 3,186 
n = 408 n =  399 n = 914 n = 497 n = 625 n = 343 

กลุ6ม Millennial Mom 

n = 1,057 
n = 139 n = 168 n = 196 n = 166 n = 233 n = 155 

กลุ6ม Lady 1 

(อายุ 38-44 ปu)  

n = 941 

n = 157 n = 84 n = 223 n = 108 n = 236 n = 133 

กลุ6ม Lady 2 

(อายุ 45-54 ปu)  

n = 1,137 

n = 203 n = 113 n = 244 n = 102 n = 289 n = 186 

กลุ6ม Silver Age 

n = 1,194 
n = 188 n = 128 n = 261 n = 155 n = 263 n = 199 

กลุ6ม Multi-Gen 

n = 1,974 
n = 208 n = 158 n = 664 n = 248 n = 393 n = 303 

กลุ6ม Hi-End 

n = 778 
n = 118 n = 83 n = 202 n = 129 n = 162 n = 84 

 

 

ผลลัพธ� : ความสนใจของนักท6องเที่ยวชาวไทยแต6ละกลุ6มที่มีต6อร6างตัวอย6างสินค-า Creative 

Tourism รวมถึงเมืองที่มีศักยภาพในการเปdนแหล6งท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIในความคิดของหน6วย

ตัวอย6าง ทั้งในมุมมองของการเปdนนักท6องเที่ยวและการเปdนคนท-องถิ่น และข-อมูลพฤติกรรมด-านการ

ท6องเท่ียวของหน6วยตัวอย6าง 
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บทที ่3 
 

  

ผลการศึกษา
ภาพรวม 
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3.1 ผลการศึกษาภาพรวม 
จํานวนหน่วยตัวอย่างท้ังหมด 10,267 คน 

 
3.1.1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ภาพท่ี 3.1 ลักษณะดLานประชากรศาสตรMในภาพรวม 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6าง 10,267 ตัวอย6าง พบว6า ลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของหน6วยตัวอย6างท้ังหมด มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• กลุMม กลุ6ม Gen-Y คิดเปdนร-อยละ 31 ซึ่งมีสัดส6วนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ6ม Multi-Gen  

คิดเปdนร-อยละ 19 กลุ6ม Silver Age คิดเปdนร-อยละ 12 กลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) คิดเปdน

ร-อยละ 11 กลุ6ม Millennial Mom คิดเปdนร-อยละ 10 กลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) คิดเปdน

ร-อยละ 9 และกลุ6ม Hi-End คิดเปdนร-อยละ 8 

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 26 หน6วยตัวอย6างในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 21 หน6วยตัวอย6างในภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 14 

หน6วยตัวอย6างในภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 14 หน6วยตัวอย6างในภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 

14 และหน6วยตัวอย6างในภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 11  

• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง ร-อยละ 70 รองลงมาเปdนเพศชาย ร-อยละ 30 

• อายุ มากกว6าคร่ึงหน่ึงมีอายุระหว6าง 20-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 54  

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-ที่สมรสหรืออยู6ร6วมกันแล-ว คิดเปdนร-อยละ 56 รองลงมา

คือ กลุ6มผู-ที่มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 39 และกลุ6มผู-ที่หย6าร-าง หม-าย หรือแยกกันอยู6คิด

เปdนร-อยละ 5 

• อาชีพ กลุ6มพนักงานบริษัทเอกชนเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 25 รองลงมา

จะเปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 21 กลุ 6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdน 

ร-อยละ 15 กลุ6มข-าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปdนร-อยละ 13  

• ระดับการศึกษา มากกว6าครึ่งหนึ่งเปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 52 

รองลงมาคือ ผู-ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเปdนร-อยละ 14 และผู-ที่มีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปวช. หรือ ปวส. คิดเปdนร-อยละ 14   

• ระดับรายได6 กลุ 6มผู -มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน และกลุ6มผู -มีรายได- 45,000-

74,999 บาทต6อเดือน มีสัดส6วนมากท่ีสุด คิดเปdนร-อยละ 47 และ ร-อยละ 44 
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3.1.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวม  

ภาพท่ี 3.2 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2ายในภาพรวม 

 
 

 

 

ในภาพรวม พบว6า หน6วยตัวอย6างส6วนใหญ6จะท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 45 รองลงมาคือ 

กลุ6มที่มีการท6องเที่ยว 3-5 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 37 และกลุ6มที่มีการท6องเที่ยว มากกว6า 5 ครั้งต6อปu คิดเปdน

ร-อยละ 19 

กว6าร-อยละ 61 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 24 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 13 และกลุ6มท่ีใช-

เวลาในการท6องเท่ียว มากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 1 

รูปแบบในการท6องเที่ยว ส6วนใหญ6กว6าร-อยละ 97 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีเพียงร-อยละ 3  

ที ่เปdนกลุ 6มที ่ไปกับทัวรI โดยกลุ 6มที ่ท6องเที ่ยวด-วยตนเองจะมีค6าใช-จ6ายเฉลี ่ย 4,880 บาท ต6อคนต6อทริป  

ส6วนกลุ6มท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6ายสูงกว6า เฉล่ีย 9,277 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.3 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวในภาพรวม 

 
 

 

 

ส6วนใหญ6ร-อยละ 66 นิยมเดินทางไปท6องเที่ยวนอกภูมิภาคที่ตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 34 

เดินทางท6องเท่ียวในภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 32 รองลงมาคือ  

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 27 ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 26 ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คิดเปdนร-อยละ 21 และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 9 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดจังหวัด 

ยอดนิยมในแต6ละภูมิภาค ดังต6อไปน้ี 

• ภาคตะวันออก จังหวัดที่เปdนที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ชลบุรี คิดเปdนร-อยละ 16 จันทบุรี 

คิดเปdนร-อยละ 7 และระยอง คิดเปdนร-อยละ 5  

• ภาคกลาง จังหวัดที ่เปdนที ่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กาญจนบุรี คิดเปdนร-อยละ 8 

ประจวบคีรีขันธI คิดเปdนร-อยละ 6 และเพชรบุรี คิดเปdนร-อยละ 4 
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• ภาคเหนือ จังหวัดที่เปdนที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เชียงใหม6 คิดเปdนร-อยละ 11 เชียงราย 

คิดเปdนร-อยละ 5 และเพชรบูรณI คิดเปdนร-อยละ 3 

• ภาคใต- จังหวัดที่เปdนที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กระบี่ คิดเปdนร-อยละ 7 ภูเก็ต คิดเปdน 

ร-อยละ 4 และนครศรีธรรมราช คิดเปdนร-อยละ 3 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่เปdนที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขอนแก6น คิดเปdน 

ร-อยละ 5 นครราชสีมา คิดเปdนร-อยละ 4 และอุดรธานี คิดเปdนร-อยละ 2 

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดที่เปdนที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร  

คิดเปdนร-อยละ 7 นนทบุรี คิดเปdนร-อยละ 1 และปทุมธานี คิดเปdนร-อยละ 1 

 

ภาพท่ี 3.4 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียวในภาพรวม 
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ร-อยละ 55 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 วัน รองลงมา 

ร-อยละ 20 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 วัน ร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 วัน และร-อยละ 11 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3-4 วัน  

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับบุคคลในครอบครัว ได-แก6 ลูกหลาน คิดเปdนร-อยละ 49 สามีหรือ

ภรรยา คิดเปdนร-อยละ 45 พ6อแม6หรือญาติผู-ใหญ6 คิดเปdนร-อยละ 36 รองลงมาจะเปdนการท6องเที่ยวกับเพื่อน 

คิดเปdนร-อยละ 26 การท6องเที่ยวกับพี่น-อง คิดเปdนร-อยละ 22 และการท6องเที่ยวกับแฟน คิดเปdนร-อยละ 12 

ส6วนการท6องเท่ียวคนเดียวน้ันมีเพียงร-อยละ 3 เท6าน้ัน 

ในส6วนของยานพาหนะที ่ใช-ในการเดินทาง กว6าร-อยละ 84 นิยมเดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคลเปdนหลัก ส6วนกลุ6มที่ใช-ยานพาหนะประเภทอื่นๆ ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 11 รถรับจ-าง

พร-อมคนขับ คิดเปdนร-อยละ 8 รถขนส6งสาธารณะ คิดเปdนร-อยละ 6 รถเช6าขับเอง คิดเปdนร-อยละ 4 เรือ คิดเปdน

ร-อยละ 3 รถจักรยานยนตI คิดเปdนร-อยละ 2 รถไฟ คิดเปdนร-อยละ 2 และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 1 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 71 นิยมหาข-อมูลการท6องเที่ยว

ผ6านครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdนพันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 29 และ 

เว็บไซตIการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย คิดเปdนร-อยละ 28 

ช6องทางอื่นๆ ที่รองลงมาจะมี เพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 9  เว็บไซตI

ทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) คิดเปdนร-อยละ 6 YouTube คิดเปdนร-อยละ 5 และรายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการ

ท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 4 นิตยสารท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 1 และ Instagram คิดเปdนร-อยละ 1 ส6วนอีก

ร-อยละ 9 ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการท6องเท่ียว 
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3.2 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Gen-Y มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู-ที่มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวคนเดียว การท6องเที่ยวกับ

เพื่อน หรือการท6องเที่ยวกับคู6สมรส สถานภาพโสด หรือแต6งงานแล-วแต6ยังไม6มีบุตร และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท 

 

 

3.2.1 บริบทการใช้ชีวิต 

กลุ6มนี้เปdนช6วงวัยของการเรียนรู-และเติบโต จึงเปdนกลุ6มที่มีความสุขกับการได-สัมผัสประสบการณIชีวิต

ท่ีหลากหลาย ได-ลองผิดลองถูก เพราะเช่ือว6าจะทำให-ตนเองเติบโตเปdนผู-ท่ีมีมุมมองชีวิตท่ีดีในอนาคต  

 
 

3.2.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การออกไปใช-ชีว ิต ไปเป�ดโลกกว-าง ไปสัมผัสความงดงามของสิ ่งต6างๆ ที ่ซ 6อนอยู 6 เก็บเกี ่ยว

ประสบการณIและลองทำส่ิงใหม6ๆ ซ่ึงอาจจะทำให-เราค-นพบตัวตนท่ีแท-จริงของเรา  

จากการความต-องการเชิงลึกในการท6องเที่ยวจะพบว6า กลุ6ม Gen-Y มีแนวโน-มที่จะแสวงหาคุณค6าจาก

การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIได- 2 แนวทางคือ Appreciation เปdนการเป�ดโลกเพื่อนำไปสู6ประสบการณIที่มีค6า 

และ Discovery เพ่ือค-นหาตนเอง และความต-องการท่ีแท-จริงของตนเอง 
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3.2.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์  

ภาพท่ี 3.5 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 3,186 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Gen-Y มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ ประชากรเปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 57 ตามมาด-วยเพศชาย คิดเปdน 

ร-อยละ 43  

• อายุ ส6วนใหญ6อายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 60 รองลงมาคือ อายุระหว6าง 

20-25 ปu คิดเปdนร-อยละ 40 

• ระดับรายได6 กลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdนร-อยละ 91 และ

กลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาทต6อเดือน คิดเปdนร-อยละ 9  

• สถานภาพสมรส ผู-ที่มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 87 และผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6

ร6วมกันแล-วคิดเปdนร-อยละ 13  

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 62  

• อาชีพ กลุ6มพนักงานบริษัทเอกชนเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 39 

รองลงมาเปdนกลุ 6มข-าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ ร-อยละ 13 และกลุ6ม

นักเรียนหรือนักศึกษา ร-อยละ 12 

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 29 รองลงมาเปdน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 20 และภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 16 
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ภาพท่ี 3.6 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค  
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ผลการวิจ ัย พบว6ากลุ 6ม Gen-Y มีความ

แตกต6างของลักษณะด-านประชากรศาสตรIในแต6ละ

ภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 59 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 88 

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 67 ซึ่งมีสัดส6วนมากเปdนพิเศษ

เม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 72 

และมีผู-ที ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน  

คิดเปdนร-อยละ 9 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 55 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 86 และมีกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาทต6อเดือน มากเปdนพิเศษเม่ือ

เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 14 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 51 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 91  

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 52 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 58 

และมีผู -ท ี ่ม ีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. หรือปวส. มากเปdนพิเศษเม่ือ

เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 20 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 27 และมีกลุ6ม

ข-าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 20 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 94 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 60 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 82 

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 59 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 60 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 45 และกลุ6ม 

นักเรียน นักศึกษามากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 17  

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 93 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 61 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 87 

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 60 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 60 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 26 และมีกลุ6มอาชีพ

อิสระ กลุ6มเจ-าของธุรกิจ และกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอยมากเปdนพิเศษเม่ือ

เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 12 ร-อยละ 11 และร-อยละ 10 ตามลำดับ 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 91 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 54 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 84 

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 63 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 55 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 33  

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 91 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 57 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6มีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 88 

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 58 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6ผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 59 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 35 และมีกลุ6ม

นักเรียน นักศึกษา และกลุ6มลูกจ-างหรือรับจ-างมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 17 และร-อยละ 13 ตามลำดับ 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาทต6อเดือน คิดเปdน 

ร-อยละ 95 
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3.2.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.7 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

 

 
 

 

 

ในกลุ6ม Gen-Y พบว6า ส6วนใหญ6จะเดินทางท6องเท่ียว 2 คร้ังต6อปu คิดเปdนร-อยละ 43 รองลงมาคือ กลุ6ม

ท่ีเดินทางท6องเท่ียว 3-5 คร้ังต6อปu คิดเปdนร-อยละ 36 และกลุ6มท่ีเดินทางท6องเท่ียว มากกว6า 5 คร้ังต6อปu คิดเปdน

ร-อยละ 21 

กว6าร-อยละ 65 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 23 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 11 และกลุ6มท่ีใช-

เวลาในการท6องเท่ียวมากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 2 

ภาพรวมกลุ6ม Gen-Y มีค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางหนึ่งครั ้งเฉลี ่ยอยู 6ที ่ 4,813 บาท ต6อคนต6อทริป  

ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยวส6วนใหญ6กว6าร-อยละ 98 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีเพียงร-อยละ 2 

ที่เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยกลุ6มที่ท6องเที ่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 4,753 บาท ต6อคนต6อทริป  

ส6วนกลุ6มท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6ายสูงกว6า เฉล่ีย 7,534 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.8 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 

 

 

 

ส6วนใหญ6ร-อยละ 73 นิยมเดินทางไปท6องเที่ยวนอกภูมิภาคที่ตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 27 

เดินทางท6องเท่ียวในภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 36 รองลงมาคือ  

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 29 ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 29 ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คิดเปdนร-อยละ 23 และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 13 ตามลำดับ  
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ภาพท่ี 3.9 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Gen-Y ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

กลุ6ม Gen-Y มีการท6องเท่ียวไปในทุกภูมิภาคมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับนักท6องเท่ียวในกลุ6มอ่ืน 

และเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที่ยวกลุ6ม Gen-Y ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค พบว6ากลุ6ม Gen-Y  

ทุกภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการท6องเที่ยวในภาคที่ตนเองอาศัยอยู6เปdนหลัก ซึ่งนอกเหนือจาก

การท6องเท่ียวภายในภูมิภาคตนเองแล-ว กลุ6ม Gen-Y ยังมีภูมิภาคท่ีสนใจเดินทางท6องเท่ียว ดังต6อไปน้ี 

• Gen-Y ที่อาศัยอยู6กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก ภาคกลาง และ

ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 46 ร-อยละ 40 และร-อยละ 28 ตามลำดับ  

• Gen-Y ที่อาศัยอยู6ภาคเหนือ นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 27 ร-อยละ 19 และร-อยละ 17 ตามลำดับ 

• Gen-Y ที่อาศัยอยู6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ 

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 30 ร-อยละ 20 และร-อยละ 15 ตามลำดับ 

• Gen-Y ท่ีอาศัยอยู6ภาคกลาง นิยมไปเท่ียวภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 40 ร-อยละ 29 ร-อยละ 19 และร-อยละ 17 

ตามลำดับ 

• Gen-Y ท ี ่อาศ ัยอย ู 6ภาคตะว ันออก น ิยมไปเท ี ่ ยวภาคเหน ือ ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 27 ร-อยละ 27 และร-อยละ 21 ตามลำดับ 

• Gen-Y ที่อาศัยอยู6ภาคใต- นิยมเที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ คิดเปdน 

ร-อยละ 16 และร-อยละ 10 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 3.10 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 54 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.21 วัน รองลงมาร-อย

ละ 24 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.87 วัน ร-อยละ 13 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.74 วัน และร-อยละ 10 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.60 วัน 

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับเพื่อน พ6อแม6หรือญาติผู-ใหญ6 แฟน และพี่น-อง คิดเปdนร-อยละ 43 

ร-อยละ 41 ร-อยละ 25 และร-อยละ 24 ส6วนการท6องเที ่ยวกับลูกหลานและสามีหรือภรรยานั ้น คิดเปdน 

ร-อยละ 7 นอกจากน้ียังเปdนกลุ6มท่ีมีการท6องเท่ียวคนเดียวมากเปdนพิเศษอีกด-วย ซ่ึงคิดเปdนร-อยละ 5  

ในส6วนของยานพาหนะที ่ใช-ในการเดินทาง ส6วนใหญ6ร-อยละ 77 เดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคลเปdนหลัก นอกจากน้ี กลุ6ม Gen-Y ยังเปdนกลุ6มท่ีค6อนข-างใช-ยานพาหนะในการเดินทางท่ีหลากหลาย

มากกว6านักท6องเที่ยวกลุ6มอื่น ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 13 รถขนส6งสาธารณะ คิดเปdนร-อยละ 12  

รถรับจ-างพร-อมคนขับ คิดเปdนร-อยละ 9 รถจักรยานยนตI คิดเปdนร-อยละ 5 รถเช6าขับเอง คิดเปdนร-อยละ 4  

เรือ คิดเปdนร-อยละ 4 รถไฟ คิดเปdนร-อยละ 3 และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 1 ตามลำดับ 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 66 นิยมหาข-อมูลการท6องเที่ยว

ผ6านครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdนพันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 40  

และเว็บไซตIการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย คิดเปdนร-อยละ 26 
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ช6องทางอื่นๆ ที่รองลงมาจะมีเพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 13 เว็บไซตI

ทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) คิดเปdนร-อยละ 7 YouTube คิดเปdนร-อยละ 6 รายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการท6องเที่ยว 

คิดเปdนร-อยละ 4 นิตยสารท6องเที่ยวและ Instagram อย6างละร-อยละ 1 ส6วนอีกร-อยละ 8 ไม6ได-มีการหาข-อมูล

ในการท6องเท่ียว 

จะเห็นได-ว6า กลุ 6ม Gen-Y มีการค-นหาข-อมูลในหลากหลายช6องทาง และมีการค-นหาข-อมูลผ6าน

ช6องทางออนไลนIมากกว6ากลุ6มอ่ืนอีกด-วย 

 

ภาพท่ี 3.11 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Gen-Y ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 

 

ปoจจัยสำคัญในการเดินทางท่ีนักท6องเท่ียวกลุ6ม Gen-Y มองหาคือสถานท่ี คิดเปdนร-อยละ 94 รองลงมา

คือ ที ่พัก คิดเปdนร-อยละ 80 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 79 ผู -คน คิดเปdนร-อยละ 66 และอาหาร คิดเปdน 

ร-อยละ 60 ตามลำดับ 
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3.3 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Millennial Mom มีอายุระหว6าง 20-37 ปu เปdนผู-ท่ีมีพฤติกรรมการท6องเท่ียวเพ่ือพัฒนาการ 

ของบุตร มีบุตรอายุต่ำกว6า 13 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท หากปoจจุบัน

ไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือนต6อเดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

 

 

3.3.1 บริบทการใช้ชีวิต 

ลูกคือหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตของแม6 การดำเนินชีวิตจะมีลูกเปdนศูนยIกลาง มีการอุทิศเวลา 

เพื่อที่จะพัฒนาและสั่งสอนลูกให-เปdนคนที่ดีมีคุณภาพทั้งกายและใจ เพียบพร-อมด-วยคุณธรรม จริยธรรม  

และมีสำนึกท่ีดีต6อสังคม 

 

 

 3.3.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

ห-องเรียนคือแหล6งความรู-ของเด็ก แต6การท6องเที่ยวคือการได-พาเขาไปเห็นไปสัมผัสไปลองของจริง  

ให-ได-รู-ว6าสิ่งต6างๆ มาจากไหนมีที่มาที่ไปอย6างไร ให-เขาได-ซึมซับและเห็นคุณค6าของสิ่งต6างๆ รอบตัว ได-ค-นพบ

ความชอบ ซ่ึงจะทำให-เขามีพัฒนาการไปได-ไกลกว6าแค6การเรียนในห-องเรียน 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเท่ียวจะพบว6า กลุ6ม Millennial Mom มีแนวโน-มท่ีแสวงหาคุณค6า

จากการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIได- 2 แนวทางคือ Appreciation การปลูกฝoงค6านิยมและขัดเกลาจิตสำนึกที่ดี

เพื่อให-ลูกเห็นคุณค6าของสิ่งต6างๆ ที่บางครั้งอาจจะสำคัญต6อชีวิตในอนาคต และ Discovery การเรียนรู-เพ่ือ

ค-นหาความชอบความถนัดของตัวเอง ผ6านการลงมือทำ 
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3.3.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.12 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 1,057 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Millennial Mom มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100  

• อายุ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 88 รองลงมาเปdนกลุ6มอายุ  

20-25 ปu คิดเปdนร-อยละ 12  

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 79  

• สถานภาพสมรส ผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6ร6วมกันแล-วคิดเปdนร-อยละ 96 และผู-ที่มี

สถานะหย6าร-าง แยกกันอยู6 หรือหม-าย คิดเปdนร-อยละ 4 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มผู -ที ่ม ีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdน 

ร-อยละ 49  

• อาชีพ กลุ6มเจ-าของธุรกิจเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 28 รองลงมา

จะเปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 25 และกลุ6มแม6บ-านหรือ

พ6อบ-าน คิดเปdนร-อยละ 21  

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 22 และรองลงมา

คือกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 19   
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ภาพท่ี 3.13 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค  
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ผลการวิจัย พบว6ากลุ6ม Millennial Mom 

มีความแตกต6างของลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ในแต6ละภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 99 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 91 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 56 

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ 

คิดเปdนร-อยละ 6 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพ6อบ-านหรือแม6บ-าน คิดเปdนร-อยละ 34 รองลงมาคือกลุ6ม

พนักงานบริษัทเอกชน ร-อยละ 21 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 69 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 96 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 88 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 57 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 52 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 90 
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• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 97 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 87 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 54 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน ร-อยละ 30 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 76 

 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 95 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 96 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 50 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 45 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 76 
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• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 92 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 78 และมีกลุ6มอายุระหว6าง 

20-25 ปu  มากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 22 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเปdนร-อยละ 35 

และมีผู-ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมต-นมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ  

คิดเปdนร-อยละ 15 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 65 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 93 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 98 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 92 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 52 

และมีผู -ที ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวช. หรือ ปวส. มากเปdนพิเศษเม่ือ

เปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 25 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย และกลุ6มพ6อบ-านหรือแม6บ-าน 

คิดเปdนร-อยละ 38 และร-อยละ 32 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 67 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

66 

3.3.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.14 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

 

 
 

 

 

ในกลุ6ม Millennial Mom พบว6า ส6วนใหญ6จะเดินทางท6องเที ่ยว 2 ครั ้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 46 

รองลงมาคือกลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยว 3-5 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 39 และกลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยวมากกว6า 5 

คร้ังต6อปu คิดเปdนร-อยละ 15 

กว6าร-อยละ 59 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 27 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 13 และกลุ6มท่ีใช-

เวลาในการท6องเท่ียวมากกว6า 7 วันต6อคร้ัง ร-อยละ 1 

ภาพรวมกลุ6ม Millennial Mom มีค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางหนึ่งครั้งเฉลี่ยอยู6ที่ 4,270 บาท ต6อคน

ต6อทริป ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยวนั้น ส6วนใหญ6กว6าร-อยละ 98 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง  

มีเพียงร-อยละ 2 ที่เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยที่กลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 4,180 บาท  

ต6อคนต6อทริป ส6วนกลุ6มท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6ายสูงกว6า เฉล่ีย 7,959 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.15 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 

 

 

 

ร-อยละ 57 เดินทางไปท6องเท่ียวนอกภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 43 เดินทางท6องเท่ียวใน

ภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6  

จุดหมายปลายทางที่เปdนที่นิยมมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 27 เท6ากัน 

รองลงมาคือ ภาคเหนือและภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 20 เท6ากัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 17 

และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 4  
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ภาพท่ี 3.16 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Millennial Mom ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที่ยวกลุ6ม Millennial Mom ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค พบว6า 

มีการท6องเที่ยวไปยังภูมิภาคต6างๆ ค6อนข-างน-อยกว6านักท6องเที่ยวกลุ6มอื่น และกลุ6ม Millennial Mom ในทุก

ภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะท6องเที ่ยวในภาคที่ตนเองอาศัยอยู 6เปdนหลัก โดยภูมิภาคอ่ืน

นอกเหนือจากภูมิภาคที่นักท6องเที่ยวกลุ6ม Millennial Mom อาศัยอยู6และนิยมเดินทางไป มีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

• Millennial Mom ที ่อาศัยอยู6กร ุงเทพฯ และปริมณฑล นิยมไปเที ่ยวภาคตะวันออก  

ภาคกลาง และภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 42 ร-อยละ 36 และร-อยละ 23 ตามลำดับ 

• Millennial Mom ที่อาศัยอยู6ภาคเหนือ นิยมไปเที่ยวภาคกลาง และภาคตะวันออก คิดเปdน

ร-อยละ 25 และร-อยละ 23 

• Millennial Mom ที ่อาศัยอยู6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมไปเที ่ยวภาคตะวันออก 

ภาคเหนือ และภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 26 ร-อยละ 18 และร-อยละ 11 ตามลำดับ 

• Millennial Mom ที่อาศัยอยู6ภาคกลาง นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก และภาคเหนือ คิดเปdน

ร-อยละ 20 และร-อยละ 13  

• Millennial Mom ที ่อาศัยอยู6ภาคตะวันออก นิยมไปเที ่ยวภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 23 ร-อยละ 18 ร-อยละ 13 และร-อยละ 11 

ตามลำดับ 

• Millennial Mom ท่ีอาศัยอยู6ภาคใต-นิยมท6องเท่ียวในภาคท่ีตนเองอาศัย คิดเปdนร-อยละ 84 
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ภาพท่ี 3.17 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 

 
 

 

 
 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

70 

 

 
 

 

 

ร-อยละ 61 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.11 วัน รองลงมา 

ร-อยละ 17 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.81 วัน ร-อยละ 13 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3 วัน และร-อยละ 9 นิยมท6องเท่ียวในวันหยุดยาวช6วงเทศกาล

โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.94 วัน 

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที ่ยวกับบุคคลในครอบครัว ได-แก6 การท6องเที ่ยวกับลูกหลาน สามี 

หรือภรรยา พ6อแม6หรือญาติผู-ใหญ6 คิดเปdนร-อยละ 89 ร-อยละ 85 และร-อยละ 40 ตามลำดับ รองลงมาจะเปdน 

การท6องเที่ยวกับพี่น-อง คิดเปdนร-อยละ 20 ส6วนการท6องเที่ยวกับเพื่อน แฟน และการท6องเที่ยวคนเดียว 

จะมีสัดส6วนน-อย คิดเปdนร-อยละ 11 ร-อยละ 4 และร-อยละ 1  

ในส6วนของยานพาหนะที่ใช-ในการเดินทาง ส6วนใหญ6ร-อยละ 91 เดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคลเปdนหลัก ส6วนยานพาหนะประเภทอื่นท่ีใช- ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 6 รถรับจ-างพร-อมคนขับ 

คิดเปdนร-อยละ 5 รถเช6าขับเอง รถขนส6งสาธารณะ และเรือ คิดเปdนร-อยละ 3 เท6ากัน ส6วนรถไฟ รถจักรยานยนตI 

และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 1 เท6ากัน 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ร-อยละ 74 นิยมหาข-อมูลการท6องเที่ยวผ6าน

ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdนเว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย คิดเปdน

ร-อยละ 31 และพันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 28 และร-อยละ 6 หาข-อมูลผ6าน YouTube ซึ่งมีสัดส6วนมาก

อย6างมีนัยสำคัญ 
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ช6องทางอื่นๆ ที่รองลงมาจะเปdนเพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 9 เว็บไซตI

ทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) คิดเปdนร-อยละ 6 รายการโทรทัศนIที่เกี ่ยวกับการท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 3 โดย

นิตยสารท6องเที่ยวและ Instagram มีเพียงร-อยละ 1 เท6ากัน ส6วนอีกร-อยละ 11 ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการ

ท6องเท่ียว 

 

ภาพท่ี 3.18 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Millennial Mom ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

กลุ6ม Millennial Mom ให-ความสำคัญกับทุกปoจจัยเมื่อเทียบกับนักท6องเที่ยวกลุ6มอื่น ดังน้ี สถานท่ี 

คิดเปdนร-อยละ 96 รองลงมาคือ ที่พัก คิดเปdนร-อยละ 88 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 84 ผู-คน คิดเปdนร-อยละ 70 

และอาหาร คิดเปdนร-อยละ 68 
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3.4 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Lady 1 (อายุ 38-44 ปn) มีอายุระหว6าง 38-44 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ท่ี 

45,000-74,999 บาท   

 

 

3.4.1 บริบทการใช้ชีวิต 

กลุ6มนี้เปdนกลุ6มที่กำลังเจริญเติบโตในหน-าที่การงาน หรือบางคนอยู6ในหน-าที่การงานที่สูงแล-ว ทำให-ต-อง

เผชิญกับภาระงานที่เครียดและเกิดความวิตกกังวลกับการงานในช6วงของวันทำงาน จึงให-ความสำคัญกับการ

พักผ6อนทางร6างกายและจิตใจ ต-องการพาตัวเองออกไปจากส่ิงเดิมๆ สู6การพักผ6อนเพ่ือผ6อนคลายความเครียด 

 

 

3.4.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การท6องเที่ยวสำหรับผู-หญิงคือการออกไปเป�ดโลกกว-าง ไปค-นหาและชื่นชมความแปลกใหม6ที ่เรา 

ยังไม6เคยเห็น และเปdนการท6องเท่ียวท่ีอาจจะทำให-ได-เห็นมุมใหม6ๆ ของคนใกล-ตัว 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเที ่ยวจะพบว6า กลุ 6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) มีแนวโน-มที ่จะ

แสวงหาคุณค6าจากการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIคือ Deep Bonding การเห็นความดั้งเดิม ความเปdนธรรมชาติ

ย่ิงทำให-เราได-สนุกสนานกับเพ่ือนมากข้ึนไปอีก เห็นมุมมองความชอบใหม6ๆ ของเพ่ือนท่ีเราไม6เคยเห็นมาก6อน  
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3.4.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.19 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 941 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100  

• อายุ อายุระหว6าง 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับรายได6 มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100   

• สถานภาพสมรส ผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6ร6วมกัน คิดเปdนร-อยละ 73 และกลุ6มผู-ที่มี

สถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 22  

• ระดับการศึกษา ผู -ที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 51 และผู-ที ่มี

การศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. หรือ ปวส. คิดเปdนร-อยละ 17   

• อาชีพ กลุ6มเจ-าของธุรกิจเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 37 รองลงมา

จะเปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 25  

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 25 รองลงมาคือ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 24 
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ภาพท่ี 3.20 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค  
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ผลการวิจ ัย พบว6ากลุ 6ม Lady 1 

(อายุ 38-44 ปu) มีความแตกต6างของลักษณะ

ด-านประชากรศาสตรIในแต6ละภูมิภาค ดังน้ี 

 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

78 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 61 และมีผู-ที่มี

สถานภาพโสดมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 36 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 53

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว6ามากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 17 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 41 และมีกลุ6มอาชีพ

อิสระ มากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 7 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 83 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 50

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบ

กับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 26 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 55 รองลงมาเปdนกลุ6ม

ข-าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ คิดเปdนร-อยละ 19 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 70 และมีผู-ที่มี

สถานภาพหย6าร-าง หรือหม-ายมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน

ร-อยละ 10 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 57 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 33 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 69 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 56 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 57 และมีกลุ6มข-าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน 

ร-อยละ 20 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 75 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 42 

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว6า มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบ

กับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 8 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย คิดเปdนร-อยละ 57 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 80 

• อายุ กลุ6มอายุ 38-44 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 41

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับมัธยมต-นมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิด

เปdนร-อยละ 13  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย คิดเปdนร-อยละ 53 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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3.4.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.21 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

   

 

 
 

  

 

ในกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) พบว6า หน6วยตัวอย6างร-อยละ 48 เดินทางท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu 

รองลงมาคือกลุ 6มท่ีเดินทางท6องเที ่ยว 3-5 ครั ้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 37 และกลุ 6มท่ีเดินทางท6องเที ่ยว 

มากกว6า 5 คร้ังต6อปu คิดเปdนร-อยละ 15 

กว6าร-อยละ 59 ใช-เวลาในการท6องเที ่ยว 2-3 วันต6อครั ้ง รองลงมาจะเปdน 1 วันต6อครั ้ง คิดเปdน 

ร-อยละ 27 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 4-7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 13 และกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว

มากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 1 

 ภาพรวมค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางของกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) เฉลี่ยอยู6ที่ 5,056 บาท ต6อคน

ต6อทริป ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยว กว6าร-อยละ 99 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง ร-อยละ 1  

เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยกลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 4,912 บาท ต6อคนต6อทริป ส6วนกลุ6ม

ท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6าย เฉล่ีย 15,011 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.22 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 

 

 

 

ร-อยละ 59 เดินทางไปท6องเท่ียวนอกภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 41 เดินทางท6องเท่ียวใน

ภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6  

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 29 รองลงมาคือ  

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 24 ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 23 ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คิดเปdนร-อยละ 19 และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 5 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 3.23 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปi) ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที่ยวกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค 

พบว6า กลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) มีการท6องเท่ียวในหลายๆ ภูมิภาคน-อยกว6านักท6องเท่ียวกลุ6มอื่น และกลุ6ม 

Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) ในทุกภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการท6องเท่ียวในภาคท่ีตนเองอาศัย

อยู6เปdนหลัก  
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ภาพท่ี 3.24 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 58 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.15 วัน รองลงมาร-อย

ละ 18 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.72 วัน ร-อยละ 13 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 3.04 วัน และร-อยละ 11 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.55 วัน  

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับ ลูกหลาน และสามีหรือภรรยา คิดเปdนร-อยละ 66 และร-อยละ 62 

รองลงมาจะเปdนการท6องเที ่ยวกับพ6อแม6หรือญาติผู -ใหญ6 เพื ่อน พี่น-อง แฟน และการท6องเที ่ยวคนเดียว   

คิดเปdนร-อยละ 32 ร-อยละ 23 ร-อยละ 22 ร-อยละ 5 และร-อยละ 1 ตามลำดับ 

ในส6วนของยานพาหนะที่ใช-ในการเดินทาง ส6วนใหญ6ร-อยละ 90 เดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคล ส6วนยานพาหนะประเภทอื่นที่รองลงมา จะได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 10 รถรับจ-างพร-อม

คนขับ คิดเปdนร-อยละ 7 รถเช6าขับเอง คิดเปdนร-อยละ 4 รถขนส6งสาธารณะและเรือ คิดเปdนร-อยละ 3 เท6ากัน

รถจักรยานยนตI คิดเปdนร-อยละ 2 และรถไฟ คิดเปdนร-อยละ 1 และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 0.4 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที ่ยวที ่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 77 หาข-อมูลการท6องเที ่ยวผ6าน

ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdนเว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย คิดเปdน

ร-อยละ 31 พันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 26 เพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 9 

เว็บไซตIทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) คิดเปdนร-อยละ 7 รายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 4 
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YouTube คิดเปdนร-อยละ 3 Instagram และนิตยสารท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 1 เท6ากัน ส6วนอีกร-อยละ 9 

ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการท6องเท่ียว 

 

ภาพท่ี 3.25 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปi) ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

กลุ 6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) จะให-ความสำคัญกับปoจจัยเรื ่องสถานที ่เปdนอันดับแรก คิดเปdน 

ร-อยละ 96 รองลงมาคือ ที่พัก คิดเปdนร-อยละ 87 ซึ่งทั้งสองปoจจัยนี้เปdนปoจจัยที่ให-ความสำคัญเปdนพิเศษ  

ปoจจัยอ่ืน ได-แก6 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 82 อาหาร คิดเปdนร-อยละ 66 และผู-คน คิดเปdนร-อยละ 62  
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3.5 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Lady 2 (อายุ 45-54 ปn) มีอายุระหว6าง 45-54 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือน 

อยู6ท่ี 45,000-74,999 บาท   

 

 
3.5.1 บริบทการใช้ชีวิต 

ด-วยวัยและประสบการณIชีวิตที่มีมากขึ้น ทำให-นักท6องเที่ยวในกลุ6มนี้มีชีวิตและหน-าที่การงานที่ลงตัว

และเผชิญกับภาระงานที่เครียดและเกิดความวิตกกังวลกับการงานในช6วงของวันทำงานน-อยลง ทำให-มีความ

สบายใจมากกว6าความกังวลใจ จึงอยากท่ีจะใช-ช6วงเวลาท่ีมีความสุขแบบน้ีต6อไป 

 

 

3.5.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การท6องเที ่ยวสำหรับผู -หญิงคือการท6องเที ่ยวที ่ทำให-ได-พักผ6อนหย6อนใจแบบสบายๆ ให-ได-อยู 6ใน

บรรยากาศท่ีสงบ บริสุทธ์ิ มีกิจกรรมเบาๆ ท่ีทำแล-วมีความสุข 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเที ่ยวจะพบว6า กลุ 6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) มีแนวโน-มที ่จะ

แสวงหาคุณค6าจากการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIคือ Deep Bonding การเดินทางไปในที่ที่ไปง6าย มีความสงบ

เรียบง6ายใกล-ตัว และไปกับคนในครอบครัว  
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3.5.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.26 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 1,137 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรIของ

กลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100  

• อายุ อายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับรายได6 กลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100   

• สถานภาพสมรส กลุ6มผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6ร6วมกัน คิดเปdนร-อยละ 81 และกลุ6ม

ผู-ท่ีมีสถานะหย6าร-าง แยกกันอยู6 หรือหม-าย คิดเปdนร-อยละ 8 

• ระดับการศึกษา ผู -ที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 40 และผู-ที ่มี

การศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเปdนร-อยละ 17  

• อาชีพ กลุ6มเจ-าของธุรกิจเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 39 รองลงมา

จะเปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 28 และกลุ6มข-าราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ คิดเปdนร-อยละ 15  

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 25 รองลงมาคือ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 21 
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ภาพท่ี 3.27 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค 
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ผลการวิจ ัย พบว6ากลุ 6ม Lady 2 

(อายุ 45-54 ปu) มีความแตกต6างของลักษณะ

ด-านประชากรศาสตรIในแต6ละภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 67 และมีผู-ท่ีมี

สถานะโสดมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 25 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 49 

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว6ามากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 15 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 24 และมีกลุ6มอาชีพอิสระ 

มากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 10 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 88 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 45  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 56 และมีกลุ6มข-าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน 

ร-อยละ 26 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 76 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 42  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 36 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 83 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 42 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 54 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 71 และมีผู-ที่มี

สถานภาพหย6าร-าง หรือหม-ายมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน

ร-อยละ 21 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว6า คิดเปdน

ร-อยละ 30 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย  คิดเปdนร-อยละ 62 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 100 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 94 

• อายุ กลุ6มอายุ 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเปdนร-อยละ 25 

และผู-ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมต-น มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ  

คิดเปdนร-อยละ 16 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย  คิดเปdนร-อยละ 54 

• ระดับรายได6 กลุ6มรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 100 
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3.5.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.28 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย     

 

 
 

 

 

ในกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) พบว6า ร-อยละ 53 เดินทางท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu รองลงมาคือกลุ6มท่ี

เดินทางท6องเที่ยว 3-5 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 35 และกลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยว มากกว6า 5 ครั้งต6อปu คิดเปdน

ร-อยละ 12 

กว6าร-อยละ 60 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 26 กลุ6มที่ใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 14 และกลุ6มที่ใช-

เวลาในการท6องเท่ียวมากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 0.3 

ภาพรวมของค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางของกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) เฉล่ียอยู6ท่ี 4,096 บาท ต6อคน

ต6อทริป ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยวนั้น กว6าร-อยละ 98 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีร-อยละ 2 ท่ี

เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยที่กลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6าย เฉลี่ย 4,005 บาท ต6อคนต6อทริป ส6วน

กลุ6มท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6ายเฉล่ีย 8,541 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.29 จุดหมายปลายทางในการท6องเท่ียว 

 
 

 

 

ร-อยละ 60 เดินทางไปท6องเท่ียวนอกภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 40 เดินทางท6องเท่ียวใน

ภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 

จุดหมายปลายทางที่เปdนที่นิยมมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 24 เท6ากัน

รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 21 เท6ากัน

และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 5 
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ภาพท่ี 3.30 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปi) ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที่ยวกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค 

พบว6า มีการท6องเที่ยวในหลายๆ ภูมิภาคน-อยกว6านักท6องเที่ยวกลุ6มอื่น และกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) ใน

ทุกภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการท6องเท่ียวในภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6เปdนหลัก 
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ภาพท่ี 3.31 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 55 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.14 วัน รองลงมาร-อย

ละ 19 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.84 วัน ร-อยละ 18 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.90 วัน และร-อยละ 8 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.78 วัน 

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับลูกหลาน และสามีหรือภรรยา คิดเปdนร-อยละ 74 และร-อยละ 69 

รองลงมาจะเปdนการท6องเที ่ยวกับพี่น-อง พ6อแม6หรือญาติผู -ใหญ6 เพื ่อน แฟน และการท6องเที ่ยวคนเดียว  

คิดเปdนร-อยละ 20 ร-อยละ 19 ร-อยละ 18 ร-อยละ 3 และร-อยละ 1 ตามลำดับ 

ในส6วนของยานพาหนะที่ใช-ในการเดินทาง ส6วนใหญ6ร-อยละ 89 เดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคล ส6วนยานพาหนะประเภทอื่น ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 9 รถรับจ-างพร-อมคนขับ คิดเปdน 

ร-อยละ 8 รถเช6าขับเอง รถขนส6งสาธารณะ และเรือ คิดเปdนร-อยละ 3 เท6ากัน รถไฟและรถจักรยานยนตI คิด

เปdนร-อยละ 1 เท6ากัน และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 0.3 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 80 หาข-อมูลการท6องเที่ยวผ6าน

ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdนเว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย คิดเปdน

ร-อยละ 25 พันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 18 เพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 6 

เว็บไซตIทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) YouTube และรายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 3 
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เท6ากัน นิตยสารท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 1 Instagram คิดเปdนร-อยละ 0.4 ส6วนอีกร-อยละ 9 ไม6ได-มีการหา

ข-อมูลในการท6องเท่ียว 

 

ภาพท่ี 3.32 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปi) ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

กลุ 6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) จะให-ความสำคัญกับปoจจัยเรื ่องสถานที ่เปdนอันดับแรก คิดเปdน 

ร-อยละ 95 รองลงมาคือ ที่พัก คิดเปdนร-อยละ 84 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 83 อาหาร และผู-คน คิดเปdน 

ร-อยละ 68 เท6ากัน ซ่ึงกิจกรรมและอาหารเปdนปoจจัยท่ีนักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีให-ความสำคัญเปdนพิเศษ 
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3.6 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Silver Age มีอายุระหว6าง 55-70 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือนอยู6ที่ 45,000-74,999 

บาท หากปoจจุบันไม6ได-ประกอบอาชีพ จะต-องมีรายได-ครัวเรือนต6อเดือนอย6างน-อย 80,000 บาท 

 

 
3.6.1 บริบทการใช้ชีวิต 

ช6วงวัยของความเปdนอิสระ เพราะช6วงชีว ิตในเวลานี ้ เป dนช6วงเวลาที ่ปลอดจากภาระหน-าท่ี 

ความรับผิดชอบทางการงานต6างๆ เพราะอยู 6ในช6วงวัยเกษียณ นอกจากนั ้นแล-วยังเปdนช6วงที ่ภาระ 

จากครอบครัวลดลงเพราะลูกหลานสามารถดูแลช6วยเหลือและเลี้ยงชีพตัวเองได- ดังนั้นช6วงวัยนี้จึงเปdนช6วงทอง

ของชีวิต ท่ีสามารถทำอะไรตามใจตนเองได- 

 

 

3.6.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การท6องเที่ยวคือการใช-เวลาที่เหลืออยู6ของชีวิตให-คุ-มค6า เปdนช6วงเวลาที่ได-เก็บเกี่ยวความสุขให-มากที่สุด 

เติมเต็มตัวเองกับส่ิงท่ีชอบ และใช-เวลาน้ีกลับไปเติมส่ิงท่ีขาดไป 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเที่ยวจะพบว6ากลุ6ม Silver Age มีแนวโน-มที่จะแสวงหาคุณค6า 

จากการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIได- 2 แนวทางคือ Appreciation การใช-เวลาที่เหลือไปกับกิจกรรม หรือสิ่งท่ี

เราชื่นชอบ การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเปdนเหมือนจุดร6วมที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมของคนยุคเก6าหรือของ

ชาวบ-านให-ได-สัมผัสและส6งมอบคุณค6าต6อคนรุ6นหลัง และ Reflection การย-อนกลับไปเก็บตกสิ่งที่ขาดหายไป

ในระหว6างทางท่ีเราเติบโต   
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3.6.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.33 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 1,194 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Silver Age มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 57 และเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 43  

• อายุ กลุ6มอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 71  

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มผู -ที ่มีสถานะสมรสหรืออยู 6ร6วมกัน คิดเปdน 

ร-อยละ 82 รองลงมาเปdนกลุ6มผู-ที่มีสถานะหย6าร-าง แยกกันอยู6 หรือหม-าย คิดเปdน

ร-อยละ 11 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 34 

รองลงมาคือผู-ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว6าซึ่งมีสัดส6วนมากเปdนพิเศษ 

คิดเปdนร-อยละ 22 และผู-ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเปdนร-อยละ 14 

• อาชีพ กลุ6มเจ-าของธุรกิจเปdนกลุ6มที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเปdนร-อยละ 21 รองลงมา

จะเปdนกลุ6มแม6บ-านหรือพ6อบ-าน คิดเปdนร-อยละ 20 กลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย 

คิดเปdนร-อยละ 19 ข-าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปdนร-อยละ 15 และกลุ6มเกษียณ 

คิดเปdนร-อยละ 12  

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

คิดเปdนร-อยละ 22 เท6ากัน 
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ภาพท่ี 3.34 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค  
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ผลการว ิจ ัย พบว6ากลุ 6ม Silver Age มี

ความแตกต6างของลักษณะด-านประชากรศาสตรIใน

แต6ละภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 59 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 74 และมีผู-ที่มี

สถานะโสดมากเปdนพิเศษ คิดเปdนร-อยละ 18 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 41 

และมีผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมากเปdนพิเศษ คิดเปdนร-อยละ 21  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มอาชีพอิสระและเจ-าของธุรกิจในสัดส6วนที่เท6ากัน คิดเปdน

ร-อยละ 16 และมีกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชนมากกว6าภูมิภาคอื่นเปdนพิเศษ คิดเปdน

ร-อยละ 13 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 80 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 55 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 90 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 43 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มแม6บ-านหรือพ6อบ-าน และกลุ6มข-าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคIกรรัฐในสัดส6วนท่ีเท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 28  

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 62 

และมีกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท มากกว6าภูมิภาคอ่ืน คิดเปdนร-อยละ 30 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 66 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 81 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 34 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มแม6บ-านหรือพ6อบ-านและเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 22 

และร-อยละ 21 ตามลำดับ 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 70 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 63 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 83 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 35  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 34 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 71

เท6ากับค6าเฉล่ียของนักท6องเท่ียวชาวไทยในภาพรวม 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 73 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 59 มีผู-ที่มีสถานะ

หย6าร-างหรือแยกกันอยู6 และผู-ที่มีสถานะโสดมากเปdนพิเศษ คิดเปdนร-อยละ 28 และ

ร-อยละ 13 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว6า คิดเปdน

ร-อยละ 47 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 55 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 82 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 68 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 95 

• อายุ ผู-ท่ีมีอายุ 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 100 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต-น คิดเปdนร-อยละ 29 และ

มีผู -ที ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวช. หรือ ปวส. มากเปdนพิเศษ คิดเปdน 

ร-อยละ 18  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 29 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 66 

และมีกลุ6มผู-มีรายได- 9,999 บาทหรือน-อยกว6า มากเปdนพิเศษ คิดเปdนร-อยละ 18 
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3.6.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.35 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

 

 
 

 

 

ในกลุ6ม Silver Age พบว6า ส6วนใหญ6จะเดินทางท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 52 รองลงมาคือ

กลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยว 3-5 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 34 และกลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยว มากกว6า 5 ครั้งต6อปu 

คิดเปdนร-อยละ 13 

กว6าร-อยละ 57 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 29 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 13 และกลุ6มท่ีใช-

เวลาในการท6องเท่ียวมากกว6า 7 วันต6อคร้ัง มีเพียงร-อยละ 0.4 

ภาพรวมกลุ6ม Silver Age มีค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางหนึ่งครั้งเฉลี่ยอยู6ที่ 3,628 บาท ต6อคนต6อทริป  

ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยวนั้น ส6วนใหญ6กว6าร-อยละ 97 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีเพียง 

ร-อยละ 3 ที่เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยกลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 3,585 บาท ต6อคน

ต6อทริป ส6วนกลุ6มท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6าย เฉล่ีย 5,015 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.36 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 
 

 

 

ร-อยละ 55 เดินทางไปท6องเท่ียวนอกภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 45 เดินทางท6องเท่ียวใน

ภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6  

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 24 รองลงมา คือ  

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 22 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส6วนที่เท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 21 

ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 20 และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 3 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 3.37 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Silver Age ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

เมื ่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที ่ยวกลุ6ม Silver Age ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค พบว6า  

มีสัดส6วนการเดินทางท6องเที่ยวไปยังภูมิภาคต6างๆ น-อยกว6านักท6องเที่ยวกลุ6มอื่น และกลุ6ม Silver Age ในทุก

ภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการท6องเที่ยวในภาคที่ตนเองอาศัยอยู6เปdนหลัก โดยเฉพาะกลุ6ม 

Silver Age ในภาคใต- 
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ภาพท่ี 3.38 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 58 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.02 วัน รองลงมา 

ร-อยละ 19 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.77 วัน ร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 3.15 วัน และร-อยละ 9 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.89 วัน 

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับบุคคลในครอบครัว ได-แก6 การท6องเที่ยวกับลูกหลาน และการ

ท6องเที่ยวกับสามีหรือภรรยา คิดเปdนร-อยละ 77 และร-อยละ 65 รองลงมาจะเปdนการท6องเท่ียวกับเพื่อน พี่น-อง  

พ6อแม6หรือญาติผู-ใหญ6 แฟน และการท6องเที่ยวคนเดียว คิดเปdนร-อยละ 19 ร-อยละ 16 ร-อยละ 10 ร-อยละ 2 

และร-อยละ 1 ตามลำดับ 

ในส6วนของยานพาหนะที่ใช-ในการเดินทาง ร-อยละ 88 เดินทางท6องเที่ยวโดยรถยนตIส6วนบุคคล  

ร-อยละ 10 เดินทางโดยรถรับจ-างพร-อมคนขับ และเครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 6  ส6วนยานพาหนะประเภทอื่นมี

สัดส6วนการใช-ที ่น-อย ได-แก6 เรือ รถขนส6งสาธารณะ รถเช6าขับเอง รถไฟ รถจักรยานยนตI และจักรยาน  

มีสัดส6วนน-อยกว6าร-อยละ 3 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที ่ยวที ่เปdนที ่นิยม ร-อยละ 79 นิยมหาข-อมูลการท6องเที ่ยว 

ผ6านครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก  
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ช6องทางอื่นๆ ที่กลุ 6มนี้หาข-อมูลรองลงมา ได-แก6 เว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย คิดเปdน 

ร-อยละ 21 และพันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 12 เพจเกี ่ยวกับการท6องเที ่ยวบน Facebook คิดเปdน 

ร-อยละ 4 เว็บไซตIทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) คิดเปdนร-อยละ 3 รายการโทรทัศนIที่เกี ่ยวกับการท6องเที่ยวและ 

YouTube มีสัดส6วนเท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 2 นิตยสารท6องเที ่ยว คิดเปdนร-อยละ 1 Instagram คิดเปdน 

ร-อยละ 0.3 ส6วนอีกร-อยละ 13 ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการท6องเที่ยว ซึ่งกลุ6ม Silver Age มีแนวโน-มที่จะไม6หา

ข-อมูลสูงกว6านักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืนๆ มากเปdนพิเศษ 

 

ภาพท่ี 3.39 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Silver Age ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

 กลุ6ม Silver Age จะให-ความสำคัญกับปoจจัยเรื่องสถานที่เปdนอันดับแรก คิดเปdนร-อยละ 95 รองลงมา 

คือ ที ่พัก คิดเปdนร-อยละ 81 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 80 อาหาร คิดเปdนร-อยละ 70 และผู -คน คิดเปdน 

ร-อยละ 65 
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3.7 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Multi-Gen มีอายุระหว6าง 20-70 ปu มีพฤติกรรมการท6องเที่ยวกับ 2 Generation ขึ้นไป มีการ

ท6องเที่ยวอย6างน-อย 2 ครั้งต6อปu รวมทั้งเปdนผู-จัดแผนการท6องเที่ยวของครอบครัว และมีระดับรายได-ส6วนตัว 

ต6อเดือนอยู6ท่ี 10,000-74,999 บาท  

 

 

3.7.1 บริบทการใช้ชีวิต 

ให-ความสำคัญกับการใช-เวลาที่มีคุณภาพของทุกคนในครอบครัว เพราะเชื่อว6าการใช-เวลาร6วมกัน 

ของทุกๆ คนเปdนปoจจัยที่มีความสำคัญต6อการสร-างครอบครัวที่อบอุ6น และจะทำให-ครอบครัวก-าวเดินไป

ข-างหน-าได-อย6างมั่นคง จึงอยากให-ทุกคนในครอบครัวได-ใช-เวลาที่มีค6าร6วมกัน มีการสานสัมพันธIที่เหนียวแน6น

ย่ิงข้ึน ท6ามกลางรอยย้ิมท่ีสดใสของสมาชิกในครอบครัวทุกวัย  

 

 

3.7.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การท6องเที ่ยวสำหรับครอบครัว คือ การที ่ เราได-พาครอบครัวออกไปใช-ช ีว ิตด-วยกันจริงๆ  

ไปทำกิจกรรมร6วมกัน ได-ปฏิสัมพันธIกันในแบบท่ีปกติเราไม6ได-ทำ 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเที่ยวพบว6า กลุ6ม Multi-Gen มีแนวโน-มที่จะแสวงหาคุณค6าจาก

การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI คือ Deep Bonding ซึ่งจะเปdนการได-ทำกิจกรรมร6วมกัน ได-พาพ6อแม6หรือปู ย6าตา

ยายไปเห็นวิถีเก6าๆที่เขาคุ-นเคย ให-เขาสอนเราในเรื่องที่เราไม6เคยรู-มาก6อน แลกเปลี่ยนและสร-างสัมพันธIที่ดีไป

พร-อมกัน 
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3.7.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.40 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 1,974 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Multi-Gen มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 61 และเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 39  

• อายุ ส6วนใหญ6อายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 41 รองลงมาคือ กลุ6ม 38-44 ปu คิดเปdน

ร-อยละ25 กลุ6ม 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 19 กลุ6ม 20-25 ปu คิดเปdนร-อยละ 10 และ

กลุ6ม 55-70 ปu คิดเปdนร-อยละ 5 

• ระดับรายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มมีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 77 

และกลุ6มผู-มีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 23 

• สถานภาพสมรส ผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6ร6วมกัน คิดเปdนร-อยละ 63 และผู-ที่มี

สถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 32 

• ระดับการศึกษา ผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 52   

• อาชีพ กลุ 6มพนักงานบริษ ัทเอกชน เปdนกลุ 6มท ี ่ม ีจำนวนมากที ่ส ุด ค ิดเปdน 

ร-อยละ 31 รองลงมาจะเปdนกลุ6มข-าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปdนร-อยละ 15  

กลุ6มค-าขาย หาบเร6 หรือแผงลอย คิดเปdนร-อยละ 15 และกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdน

ร-อยละ 13 

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 34   
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ภาพท่ี 3.41 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค  
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ผลการวิจ ัย พบว6า Multi-Gen มีความ

แตกต6างของลักษณะด-านประชากรศาสตรIในแต6ละ

ภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 55 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 55 และมีผู-ที ่มี

สถานะโสดมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 41 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 45 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 64  

และมีผู-ที่มีระดับปริญญาโทหรือสูงกว6ามากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ 

คิดเปdนร-อยละ 15 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 42 และมีผู-ที ่มีอาชีพ

อิสระมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 13 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 60 และมี

ผู -ที ่มีรายได- 45,000-74,999 บาท มากเปdนพิเศษเมื ่อเปรียบเทียบกับภาคอื ่นๆ  

คิดเปdนร-อยละ 40 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 62 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 72 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 37 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 45  

โดยมีผู-ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และปวส. มากเมื่อเปรียบเทียบกับภาค

อ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 19  

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มข-าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐ คิดเปdนร-อยละ 25 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 85 และมี

ผู-ท่ีมีรายได- 45,000-74,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 15 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

124 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 63 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 57 และมีผู-ที ่มี

สถานะหย6าร-างหรือหม-ายมากเปdนพิเศษเมื ่อเปรียบเทียบกับภาคอื ่นๆ คิดเปdน 

ร-อยละ 9 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 31 และมีกลุ6มอายุ 20-25 ปu มากเปdน

พิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 17 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 46  

และมีผู-ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมต-นมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ  

คิดเปdนร-อยละ 10 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 36 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 87 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 68 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 69  

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 44 และมีกลุ6มอายุ 55-70 ปu มากเปdน

พิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 9 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 49  

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว6า มากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบ

กับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 12 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 23 และมีกลุ6มค-าขาย 

หาบเร6 แผงลอย คิดเปdนร-อยละ 21 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 89 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 53 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 65  

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 36  

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 41 

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ  

คิดเปdนร-อยละ 20 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 22 และมีกลุ6มลูกจ-างหรือ

รับจ-างมากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 13 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 75 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 75 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 67 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 48 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 48  

และมีผู-ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และปวส. คิดเปdนร-อยละ 18 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย คิดเปdนร-อยละ 28 

• รายได6 ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-มีรายได- 10,000-44,999 บาท คิดเปdนร-อยละ 87  
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3.7.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.42 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

 

 

 

  

 

ในกลุ6ม Multi-Gen พบว6า ร-อยละ 40 เดินทางท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu รองลงมา คือกลุ6มท่ีเดินทาง

ท6องเที ่ยว 3-5 ครั ้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 37 และกลุ 6มท่ีเดินทางท6องเที ่ยวมากกว6า 5 ครั ้งต6อปu คิดเปdน 

ร-อยละ 23 

กว6าร-อยละ 61 ใช-เวลาในการท6องเที ่ยว 2-3 วันต6อครั ้ง รองลงมาจะเปdน 1 วันต6อครั ้ง คิดเปdน 

ร-อยละ 24  4-7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 14 และ มากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 1 

ภาพรวมของค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางของกลุ6ม Multi-Gen เฉลี่ยอยู6ที่ 5,079 บาท ต6อคนต6อทริป  

ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยวนั้น กว6าร-อยละ 97 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีเพียงร-อยละ 3  

เปdนกลุ6มที่ไปกับทัวรI โดยกลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 4,882 บาท ต6อคนต6อทริป ส6วนกลุ6ม

ท่ีไปกับทัวรIจะมีการใช-จ6ายเฉล่ีย 11,180 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.43 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 

 

 

 

 

ส6วนใหญ6ร-อยละ 67 เดินทางไปท6องเที่ยวนอกภูมิภาคที่ตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 33 เดินทาง

ท6องเท่ียวในภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6  

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 35 รองลงมา คือ  

ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 29 ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 27 ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 24 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คิดเปdนร-อยละ 21 และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 8  
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ภาพท่ี 3.44 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Multi-Gen ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 
 

เมื ่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที ่ยวกลุ6ม Multi-Gen ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค พบว6า  

กลุ6ม Multi-Gen ในทุกภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการท6องเที่ยวในภาคที่ตนเองอาศัยอยู6เปdน

หลัก และเดินทางท6องเท่ียวนอกภูมิภาคแตกต6างกัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต6อไปน้ี 

• Multi-Gen ที่อาศัยอยู6กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก ภาคกลาง และ

ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 51 ร-อยละ 47 และร-อยละ 34 ตามลำดับ 

• Multi-Gen ที่อาศัยอยู6ภาคเหนือ นิยมเที่ยวในภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 24 ร-อยละ 17 และร-อยละ 15 ตามลำดับ  
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ภาพท่ี 3.45 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 53 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.18 วัน รองลงมาร-อย

ละ 19 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.89 วัน ร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.77 วัน และร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.83 วัน  

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที ่ยวกับบุคคลในครอบครัว ได-แก6 ลูกหลาน พ6อแม6หรือญาติผู -ใหญ6  

สามีหรือภรรยา และพี่น-อง คิดเปdนร-อยละ 60 ร-อยละ 51 ร-อยละ 49 และร-อยละ 24 ตามลำดับ รองลงมา 

จะเปdนการท6องเที่ยวกับเพื่อน แฟน และการท6องเที่ยวคนเดียว คิดเปdนร-อยละ 17 ร-อยละ 10 และร-อยละ 1 

ตามลำดับ  

ในส6วนของยานพาหนะที ่ใช-ในการเดินทาง ส6วนใหญ6ร-อยละ 86 เดินทางท6องเที ่ยวโดยรถยนตI 

ส6วนบุคคล ส6วนยานพาหนะประเภทอื่นรองลงมา ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 10 รถรับจ-างพร-อมคนขับ 

คิดเปdนร-อยละ 8 รถขนส6งสาธารณะ และรถเช6าขับเอง คิดเปdนร-อยละ 4 เท6ากัน เรือและรถไฟ คิดเปdนสัดส6วน

เท6ากันร-อยละ 3 รถจักรยานยนตI คิดเปdนร-อยละ 2 และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 0.5 ตามลำดับ 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 69 หาข-อมูลการท6องเที่ยว 

ผ6านครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก รองลงมาจะเปdน เว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย  

คิดเปdนร-อยละ 32 พันทิป (Pantip) คิดเปdนร-อยละ 30 เพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdน 
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ร-อยละ 8 เว็บไซตIทั ่วไป (นอกจากกูเกิ ้ล) คิดเปdนร-อยละ 6 รายการโทรทัศนIที ่เกี ่ยวกับการท6องเที ่ยว 

และ YouTube คิดเปdนร-อยละ 4 เท6ากัน นิตยสารท6องเที ่ยว และ Instagram คิดเปdนร-อยละ 1 เท6ากัน  

ส6วนอีกร-อยละ 9 ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการท6องเท่ียว 

 

ภาพท่ี 3.46 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Multi-Gen ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

กลุ6ม Multi-Gen จะให-ความสำคัญกับปoจจัยเรื่องสถานที่เปdนอันดับแรก คิดเปdนร-อยละ 93 รองลงมา

คือ ที ่พัก คิดเปdนร-อยละ 81 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 79 อาหาร คิดเปdนร-อยละ 62 และผู -คน คิดเปdน 

ร-อยละ 61 
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3.8 ผลการศึกษาของกลุ่ม 
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กลุMม Hi-End มีอายุระหว6าง 20-70 ปu และมีระดับรายได-ส6วนตัวต6อเดือน 75,000 บาท ข้ึนไป   

 

 

3.8.1 บริบทการใช้ชีวิต 

กลุ6มน้ีเปdนกลุ6มท่ีมีกำลังในการซ้ือ มีการใช-จ6ายท่ีค6อนข-างสูง การใช-จ6ายแต6ละคร้ังเปdนการลงทุนท่ีมีมูลค6า

สูง ดังนั ้น นักท6องเที ่ยวในกลุ6มเหล6านี ้จึงมีความคาดหวังต6อการท6องเที ่ยวสูงกว6ากลุ 6มอ่ืนๆ และมองหา

ประสบการณIท่ีล้ำลึกกว6านักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืน  

 

 

3.8.2 ความต้องการเชิงลึกของการท่องเท่ียว 

การท6องเที่ยวคือการได-ไปลงลึกถึงรายละเอียด ค-นคว-าหารากเหง-าและที่มาที่ไปของสิ่งต6างๆ ที่สนใจ  

ซ่ึงถูกรักษาคงไว-กับความเปdนต-นตำรับ 

จากความต-องการเชิงลึกในการท6องเที่ยวจะพบว6า กลุ6ม Hi-End มีแนวโน-มที่จะแสวงหาคุณค6าจากการ

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIคือ Appreciation เพราะเชื่อว6าความสวยงามของสิ่งต6างๆ มีที่มาที่ไป มีจุดร6วม  

มีรากเหง-าท่ีถ-าได-ค-นพบหรือได-คำตอบจะทำให-ความสวยงามของส่ิงๆน้ัน ย่ิงสวยและมีค6าย่ิงๆ ข้ึนไป 
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3.8.3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค 

ภาพท่ี 3.47 ลักษณะดLานประชากรศาสตรM 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากหน6วยตัวอย6างทั ้งหมด 778 คน พบว6าลักษณะด-านประชากรศาสตรI 

ของกลุ6ม Hi-End มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• เพศ เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 54 และเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 46  

• อายุ ส6วนใหญ6อายุ 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 33 รองลงมาคือ กลุ6ม 38-44 ปu คิดเปdน

ร-อยละ 25 กลุ6ม 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 22 กลุ6ม 20-25 ปu และกลุ6ม 55-70 ปu  

คิดเปdนร-อยละ 10 เท6ากัน 

• ระดับรายได6 มีรายได- 75,000 หรือมากกว6า คิดเปdนร-อยละ 100   

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มผู-ที่มีสถานะสมรสหรืออยู6ร6วมกันแล-ว คิดเปdน 

ร-อยละ 59 รองลงมาคือ กลุ6มผู-ท่ีมีสถานะโสด คิดเปdนร-อยละ 36 

• ระดับการศึกษา ผู -ที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 54 และผู-ที ่มี

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว6า คิดเปdนร-อยละ 18 

• อาชีพ กลุ6มเจ-าของธุรกิจเปdนกลุ6มท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คิดเปdนร-อยละ 42  

• ภูมิภาค หน6วยตัวอย6างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 26 
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ภาพท่ี 3.48 ความแตกต2างของลักษณะดLานประชากรศาสตรMในแต2ละภูมิภาค 
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ผลการวิจัย พบว6ากลุ 6ม Hi-End มีความ

แตกต6างของลักษณะด-านประชากรศาสตรIในแต6ละ

ภูมิภาค ดังน้ี 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศหญิง คิดเปdนร-อยละ 51 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 55 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 32 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 59 

และมีผู-ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว6ามากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 31 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปdนร-อยละ 38 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 57 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 61 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 38 และมีกลุ6มอายุ 20-25 ปu 

มากเปdนพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ คิดเปdนร-อยละ 16 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 60 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 48 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 55 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 64 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 45-54 ปu คิดเปdนร-อยละ 30 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 58 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ 6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 40 และมีกลุ 6มพนักงาน

บริษัทเอกชน และกลุ 6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย ร-อยละ 32 และร-อยละ 12 

ตามลำดับ 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 54 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 59 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 29 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 43 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 58 และมีกลุ6มข-าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคIกรรัฐมากเปdนพิเศษเมื ่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน 

ร-อยละ 16 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 
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• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 55 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 61 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 36 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 54 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจ คิดเปdนร-อยละ 42 โดยมีกลุ6มค-าขาย หาบเร6 

แผงลอย และกลุ6มเกษตรกรมากเปdนพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คิดเปdน 

ร-อยละ 17 และร-อยละ 6 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 

 

 
• เพศ ส6วนใหญ6เปdนเพศชาย คิดเปdนร-อยละ 57 

• สถานภาพสมรส ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีสถานะสมรส คิดเปdนร-อยละ 53 

• อายุ ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 26-37 ปu คิดเปdนร-อยละ 39 

• ระดับการศึกษา ส6วนใหญ6เปdนผู-ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปdนร-อยละ 41 

• อาชีพ ส6วนใหญ6เปdนกลุ6มเจ-าของธุรกิจและพนักงานบริษัทเอกชนในสัดส6วนที่เท6ากัน 

คิดเปdนร-อยละ 29 และมีกลุ6มค-าขาย หาบเร6 แผงลอย คิดเปdนร-อยละ 13 

• ระดับรายได6  มีรายได- 75,000 บาท หรือมากกว6าคิดเปdนร-อยละ 100 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

141 

3.8.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 3.49 ความถ่ีในการท2องเท่ียวและพฤติกรรมการใชLจ2าย 

 

 

 

 

 

ในกลุ6ม Hi-End พบว6า หน6วยตัวอย6างร-อยละ 39 เดินทางท6องเที่ยว 3-5 ครั้งต6อปu รองลงมาคือกลุ6มท่ี

เดินทางท6องเที่ยว 2 ครั้งต6อปu คิดเปdนร-อยละ 34 และกลุ6มท่ีเดินทางท6องเที่ยว มากกว6า 5 ครั้งต6อปu คิดเปdน

ร-อยละ 28 

กว6าร-อยละ 62 ใช-เวลาในการท6องเท่ียว 2-3 วันต6อคร้ัง รองลงมาจะเปdนกลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเท่ียว 

1 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 16 กลุ6มท่ีใช-เวลาในการท6องเที่ยว 4-7 วันต6อครั้ง คิดเปdนร-อยละ 20 และกลุ6มท่ีใช-

เวลาในการท6องเท่ียวมากกว6า 7 วันต6อคร้ัง คิดเปdนร-อยละ 2 

ภาพรวมค6าใช-จ6ายต6อการเดินทางหนึ่งครั้งของกลุ6ม Hi-End เฉลี่ยอยู6ที่ 9,807 บาท ต6อคนต6อทริป  

ในส6วนของรูปแบบในการท6องเที่ยว กว6าร-อยละ 96 จะเปdนการท6องเที่ยวด-วยตนเอง มีร-อยละ 4 ที่เปdนกลุ6มท่ี

ไปกับทัวรI โดยกลุ6มที่ท6องเที่ยวด-วยตนเองจะมีการใช-จ6ายเฉลี่ย 9,655 บาท ต6อคนต6อทริป ส6วนกลุ6มที่ไปกับ

ทัวรIจะมีการใช-จ6าย เฉล่ีย 13,247 บาท ต6อคนต6อทริป 
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ภาพท่ี 3.50 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียว 

 

    

 

 

ส6วนใหญ6ร-อยละ 80 เดินทางไปท6องเที่ยวนอกภูมิภาคที่ตนเองอาศัยอยู6 ส6วนอีกร-อยละ 20 เดินทาง

ท6องเท่ียวในภูมิภาคท่ีตนเองอาศัยอยู6  

จุดหมายปลายทางที ่เปdนที ่นิยมมากที ่สุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 39 รองลงมาคือ 

ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 34 ภาคกลาง คิดเปdนร-อยละ 32 ภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คิดเปdนร-อยละ 23 และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdนร-อยละ 14 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 3.51 จุดหมายปลายทางในการท2องเท่ียวของกลุ2ม Hi-End ท่ีอาศัยอยู2ในแต2ละภูมิภาค 

 

 

 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักท6องเที่ยวกลุ6ม Hi-End ที่อาศัยอยู6ในแต6ละภูมิภาค พบว6า มีการ

ท6องเที่ยวทุกภูมิภาคมากกว6ากลุ6มอื่น และกลุ6ม Hi-End ในทุกภูมิภาคยกเว-นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการ

ท6องเที่ยวในภาคที่ตนเองอาศัยอยู6เปdนหลัก โดยภูมิภาคอื่นท่ีนอกเหนือจากภูมิภาคของตนเองที่นิยมเดินทางไป

ท6องเท่ียว มีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

• Hi-End ที่อาศัยอยู6กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิยมไปเที่ยวภาคตะวันออก ภาคกลาง และ

ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 53 ร-อยละ 45 และร-อยละ 32 ตามลำดับ 

• Hi-End ท่ีอาศัยอยู6ภาคเหนือ นิยมไปเท่ียวภาคตะวันออก คิดเปdนร-อยละ 29 

• Hi-End ที ่อาศัยอยู 6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมไปท6องเที ่ยวในหลายภูมิภาค ได-แก6  

ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต- และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปdน 

ร-อยละ 39 ร-อยละ 31 ร-อยละ 21 ร-อยละ 17 และร-อยละ 14 ตามลำดับ 

• Hi-End ท่ีอาศัยอยู6ภาคกลาง นิยมไปท6องเท่ียวในหลายภูมิภาค ได-แก6 ภาคตะวันออก คิดเปdน

ร-อยละ 42 ภาคเหนือ คิดเปdนร-อยละ 34 ภาคใต- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล มีสัดส6วนเท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 22 

• Hi-End ที ่อาศัยอยู 6ภาคตะวันออก นิยมไปท6องเที ่ยวในหลายภูมิภาค ได-แก6 ภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคใต- คิดเปdนร-อยละ 31 ร-อยละ 30 และร-อยละ 28 ตามลำดับ 

• Hi-End ที่อาศัยอยู6ภาคใต- นิยมไปท6องเที่ยวในหลายภูมิภาค ได-แก6 ภาคเหนือ กรุงเทพฯ  

และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปdนร-อยละ 24 ร-อยละ 19 

ร-อยละ 15 และร-อยละ 14 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 3.52 ลักษณะและพฤติกรรมในการท2องเท่ียว 
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ร-อยละ 48 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 2.45 วัน รองลงมาร-อย

ละ 24 นิยมท6องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 3.31 วัน ร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวใน

วันหยุดนักขัตฤกษI โดยจะใช-เวลาท6องเที่ยวเฉลี่ย 3.30 วัน และร-อยละ 14 นิยมท6องเที่ยวในวันหยุดยาวช6วง

เทศกาล โดยจะใช-เวลาท6องเท่ียวเฉล่ีย 3.95 วัน  

ส6วนใหญ6นิยมเดินทางท6องเที่ยวกับบุคคลในครอบครัว ได-แก6 สามีหรือภรรยา ลูกหลาน และพ6อแม6

หรือญาติผู-ใหญ6 คิดเปdนร-อยละ 45 ร-อยละ 43 และร-อยละ 36 ตามลำดับ รองลงมาจะเปdนการท6องเที่ยวกับ

เพื่อน พี่น-อง แฟน และการท6องเที ่ยวคนเดียว คิดเปdนร-อยละ 25 ร-อยละ 19 ร-อยละ 16 และร-อยละ 4 

ตามลำดับ 

ในส6วนของยานพาหนะที่ใช-ในการเดินทาง ร-อยละ 78 เดินทางท6องเที่ยวโดยรถยนตIส6วนบุคคล  

ส6วนยานพาหนะประเภทอื่น ได-แก6 เครื่องบิน คิดเปdนร-อยละ 17 รถรับจ-างพร-อมคนขับ คิดเปdนร-อยละ 9  

รถเช6าขับเอง คิดเปdนร-อยละ 8 รถขนส6งสาธารณะ คิดเปdนร-อยละ 5 เรือ คิดเปdนร-อยละ 3 รถจักรยานยนตI  

คิดเปdนร-อยละ 3 รถไฟ คิดเปdนร-อยละ 3 และจักรยาน คิดเปdนร-อยละ 2 ตามลำดับ 

ช6องทางในการหาข-อมูลการท6องเที่ยวที่เปdนที่นิยม ส6วนใหญ6ร-อยละ 67 หาข-อมูลการท6องเที่ยว 

ผ6านครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู-จักเปdนช6องทางหลัก  
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นอกจากนี้ กลุ6มนี้ยังมีสัดส6วนการหาข-อมูลผ6านช6องทางอื่นๆ มากเปdนพิเศษ ซึ่งได-แก6 เว็บไซตIการ

ท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย และพันทิป (Pantip) ในสัดส6วนที่เท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 35 เพจเกี่ยวกับการ

ท6องเที่ยวบน Facebook คิดเปdนร-อยละ 10 เว็บไซตIทั่วไป (นอกจากกูเกิ้ล) และ YouTube คิดเปdนร-อยละ 7 

เท6ากัน รายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการท6องเที่ยว และนิตยสารท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 4 เท6ากัน Instagram 

คิดเปdนร-อยละ 1 ส6วนอีกร-อยละ 7 ไม6ได-มีการหาข-อมูลในการท6องเท่ียว  

 

ภาพท่ี 3.53 ป]จจัยท่ีกลุ2ม Hi-End ใหLความสำคัญในการเดินทาง 

 

 
 

กลุ6ม Hi-End จะให-ความสำคัญกับปoจจัยเรื่องสถานที่เปdนอันดับแรก คิดเปdนร-อยละ 93 รองลงมาคือ 

ท่ีพัก คิดเปdนร-อยละ 78 กิจกรรม คิดเปdนร-อยละ 75 อาหาร คิดเปdนร-อยละ 61 และผู-คน คิดเปdนร-อยละ 59 
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บทที ่4 
 

  

 การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative 

Tourism) สําหรับ
นักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่าย 
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4.1 ผลการศึกษาในภาพรวม 

ในการศึกษาการรับรู - ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI (Creative 

Tourism) ของกลุ 6มนักท6องเที ่ยวชาวไทยที ่ม ีศ ักยภาพทั ้งหมด 7 กลุ 6มนั ้น ได-ทำการศึกษาการรับรู-  

ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีต6อคำจำกัดความของการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
คือ การท่องเที่ยวเชิงบวกที่สร้างคุณค่าให้กับทั้งนักท่องเที่ยว  

และเจ้าของถิ่นผ่านการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนคุณค่าให้แก่กันและกัน” 

 

โดยทำการวัดระดับการรับรู - ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIของ

นักท6องเท่ียวชาวไทยท้ังหมด 5 ระดับ ได-แก6 

• รู-จัก เข-าใจและเคยทำกิจกรรมของการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI (Creative Tourism) 

• รู-จัก เข-าใจ แต6ไม6เคยทำกิจกรรมของการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI (Creative Tourism) 

• ไม6เคยได-ยินเก่ียวกับการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI (Creative Tourism) แต6สนใจ 

• เคยได-ยินเก่ียวกับการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI (Creative Tourism) แต6ไม6เข-าใจ 

• ไม6เคยได-ยินเก่ียวกับการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI (Creative Tourism) และไม6สนใจ 

ภาพท่ี 4.1 ระดับความรับรูLและเขLาใจในการท2องเท่ียวเชิงสรLางสรรคM (Creative Tourism) 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

149 

นักท6องเท่ียวชาวไทยท่ีมีศักยภาพท้ังหมด 7 กลุ6ม มีข-อแตกต6างในความรับรู-และเข-าใจในการท6องเท่ียว

เชิงสร-างสรรคI ดังต6อไปน้ี 

ภาพท่ี 4.2 ระดับความรับรูLและเขLาใจในการท2องเท่ียวเชิงสรLางสรรคM (Creative Tourism) ในแต2ละกลุ2ม 

 

 
 

ในการศึกษาการรับรู - ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI (Creative 

Tourism) ของกลุ6มนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพทั้งหมด 7 กลุ6ม โดยใช-ระดับในการวัดระดับการรับรู- 

ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIทั้งหมด 5 ระดับ ทำให-สามารถแบ6งกลุ6มที่มี

ศักยภาพในการส6งเสริมการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIได-ออกเปdน 2 กลุ6ม ได-แก6 Current Creative Tourist และ 

Potential Creative Tourist 

Current  
Creative Tourist 

Potential  
Creative Tourist 

กลุ 6มที ่ร ู -จ ัก เข -าใจและเคยทำกิจกรรมของการ

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI คิดเปdนร-อยละ 12 ซึ่งเปdน

กลุ 6มที ่มีโอกาสในเป�ดรับสินค-าการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIได-ง6ายมากท่ีสุด 

 

กลุ 6มที ่ร ู -จ ัก เข-าใจ แต6ไม6เคยทำกิจกรรมของการ

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI, กลุ6มที่ไม6เคยได-ยินเกี่ยวกับ

การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIแต6สนใจแนวความคิด, 

และกลุ 6มที ่ เคยได-ย ินเกี ่ยวกับการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIแต6ยังไม6เข-าใจ คิดเปdนร-อยละ 76 ซึ่งเปdน

กลุ 6มที ่มีศักยภาพในการส6งเสริมการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIได- หากมีการให-ความรู-และความเข-าใจการ

ท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIมากย่ิงข้ึน 
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ภาพท่ี 4.3 ประเภทของนักท2องเท่ียวชาวไทยแบ2งตามความรูLความเขLาใจต2อการท2องเท่ียวเชิงสรLางสรรคM 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 นักท2องเท่ียวชาวไทยท่ีเปxน Current Creative Tourist 

 

 
 

นักท6องเที่ยวที่เปdน Current Creative Tourist ได-แก6 นักท6องเที่ยวกลุ6ม Hi-End และกลุ6ม Gen-Y ใน

สัดส6วนที่เท6ากัน คิดเปdนร-อยละ 17  ซึ่งมีสัดส6วนของการรู-จัก ความเข-าใจ และการเคยทำกิจกรรมสูงอย6างมี

นัยสำคัญ  
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ภาพท่ี 4.5 นักท2องเท่ียวชาวไทยท่ีเปxน Potential Creative Tourist 

 

 
 

นักท6องเที่ยวที่เปdน Potential Creative Tourist ได-แก6 นักท6องเที่ยวกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) 

ร -อยละ 89 กล ุ 6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ป u ) ร -อยละ 78 กล ุ 6ม Multi-Gen ร -อยละ 78 กล ุ 6ม Silver Age  

ร-อยละ 74 และกลุ6ม Millennial Mom ร-อยละ 73 ซึ่งเปdนกลุ6มท่ีมีศักยภาพ สามารถส6งเสริมให-สนใจเดินทาง

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเพิ่มมากขึ้นได- หากมีการให-ความรู-และความเข-าใจในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

ดังนั้น แนวทางในการส6งเสริมสำหรับการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIสามารถทำได-ทั้งหมด 4 แนวทาง 

ดังน้ี  

• การรักษากลุ6มท่ีเคยทำกิจกรรมให-ยังคงทำกิจกรรมต6อไป 

• การสร-างการรับรู-และให-ความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIให-มากย่ิงข้ึน 

• การทำให-กลุ6มที่รู-จักและเข-าใจในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIดีอยู6แล-วได-เข-ามามีส6วนร6วมใน

กิจกรรม  

• การสร-างความเข-าใจให-กลุ6มท่ีรู-จักการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI แต6ยังไม6เข-าใจในแนวความคิด  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

152 

4.2 แนวความคิดสินค้าทางการท่องเท่ียวท้ังหมด 7 แนวความคิด  

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ได-ออกแบบแนวความคิดสินค-าทางการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIสำหรับ

นักท6องเท่ียวกลุ6มเปfาหมายท้ังหมด 7 แนวความคิด ซ่ึงมีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

 

 

แนวความคิดท่ี 1 The Collection of Experience 

การท6องเท่ียวท่ีพาฉันออกไปเป�ดโลกและเก็บเก่ียวประสบการณIชีวิต 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.6 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 1 The Collection of Experience 

 
 

แนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience ให-ความสำคัญกับการได-รับประสบการณIท่ี

ตราตรึงใจ (Stunning) และความแปลกใหม6 (Unique/ Rare) ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจะเปdน

ป�จจัยด6านสถานที่ คิดเป2นร6อยละ 86 ซึ่งเปdนจุดหมายปลายทางที่มีความเปdนเอกลักษณIสูง มีทิวทัศนIและ

บรรยากาศที่สวยงามแปลกตา จนต-องไปสัมผัสให-ได-สักครั้ง รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6านที่พัก คิดเป2นร6อยละ 

64 ที่มีกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให-เข-าถึงประสบการณIของที่น้ันๆ อย6างเต็มท่ี และปoจจัยสุดท-ายคือป�จจัย

ด6านกิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 54 ที่ทำให-ได-สัมผัสประสบการณIและเรื่องราวที่น6าจดจำ เช6น การมีส6วนร6วมใน

ประเพณีท่ีหาดูได-ยาก  
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แนวความคิดท่ี  2 The Self-Discovery  

การท6องเท่ียวท่ีเอ้ือให-นักท6องเท่ียวได-ค-นหาตัวเอง 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.7 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 2 The Self-Discovery 

 
 
 

แนวความคิดที่ 2 The Self-Discovery ให-ความสำคัญกับความสงบเรียบง6าย (Peaceful and 

Simple) และการได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง (Slow Down the Pace) ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึง

เปdนป�จจัยด6านสถานท่ี คิดเป2นร6อยละ 80 ซึ่งเปdนจุดหมายปลายทางที่สงบเรียบง6ายและตัดขาดจากความ

วุ6นวายของโลกภายนอก ให-เราได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6านที่พัก คิดเป2นร6อยละ 61 ซ่ึง

เปdนการพักในที่ที่เรียบง6ายเปdนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ และปoจจัยสุดท-ายคือป�จจัยด6านกิจกรรม คิดเป2น

ร6อยละ 61 ซึ่งเปdนกิจกรรมที่ทำให-ได-ทบทวนตัวเองและมองเห็นคุณค6าของสิ่งต6างๆรอบตัวมากขึ้น เช6น  

ทำอาหารทานเอง การเดินชมธรรมชาติ เปdนต-น 
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แนวความคิดท่ี 3 We Time Free Time 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-นักท6องเท่ียวหลุดพ-นจากกิจวัตรเดิมๆ เพ่ือด่ืมด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิตท่ีสวยงาม 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.8 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 3 We Time Free Time 

 

 

แนวความคิดที่ 3 We Time Free Time ให-ความสำคัญกับการได-รับประสบการณIที่ผ6อนคลาย 

(Chillax) และสนุกสนาน (Fun) ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึงเปdนป�จจัยด6านสถานที่ คิดเป2นร6อยละ 

79 ซึ่งเปdนจุดหมายปลายทางที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีชีวิตชีวาจากผู-คน ร-านค-า ร-านกาแฟที่มีสีสัน รองลงมา

จะเปdนป�จจัยด6านท่ีพัก คิดเป2นร6อยละ 66 ท่ีพักท่ีเรียบง6ายเปdนอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติ และปoจจัยสุดท-าย

คือป�จจัยด6านกิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 59 มีกิจกรรมที่ทำให-นักท6องเที่ยวสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับ

บรรยากาศอันสวยงามมากย่ิงข้ึน เช6น ถ6ายรูปในทุ6งดอกไม- ฟoงเพลงจากงานดนตรี  
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แนวความคิดท่ี 4 Fun Old Time with the Familiars  

การท6องเท่ียวท่ีทำให-นักท6องเท่ียวได-กลับไปใช-วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.9 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 4 Fun Old Time with the Familiars 

 

 

แนวความคิดที่ 4 Fun Old Time with the Familiars ให-ความสำคัญกับบรรยากาศแบบดั้งเดิม 

(Traditional/ Local) ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึงเปdนป�จจัยด6านสถานท่ี คิดเป2นร6อยละ 78 ซ่ึง

เปdนจุดหมายปลายทางที่ยังคงรักษาไว-ซึ่งความเรียบง6ายของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6าน

กิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 60 ซึ่งมีกิจกรรมที่ทำให-ได-ย-อนระลึกถึงวิถีชีวิตแบบเก6าๆ เช6น ร-านน้ำชาที่มี

บรรยากาศดั้งเดิม ชมภาพยนตรIในโรงหนังสมัยก6อน และปoจจัยสุดท-ายคือป�จจัยด6านที่พัก คิดเป2นร6อยละ 54 

ซ่ึงเปdนการพักในท่ีท่ีมีบรรยากาศบ-านๆและด้ังเดิม แต6ยังได-ความสบายและปลอดภัย 
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แนวความคิดท่ี 5 See the Hidden Gems 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-นักท6องเท่ียวได-เข-าถึงเร่ืองราวและต-นกำเนิดของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีคนอ่ืนๆ ไม6อาจเข-าถึง 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.10 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 5 See the Hidden Gems 

 

 

แนวความคิดที ่ 5 See the Hidden Gems ให-ความสำคัญในการได-รับประสบการณIที ่พิเศษ

เฉพาะตัว (Exclusive) มีความแท-จริง (Authentic) และทำให-นักท6องเที่ยวเข-าถึงและเข-าใจ (Immersive) 

ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึงเปdนป�จจัยด6านสถานท่ี คิดเป2นร6อยละ 79 ซึ่งเปdนจุดหมายปลายทางท่ี

มีเรื่องราวให-น6าค-นหา มีความเปdนมาที่ซับซ-อน และเปdนที่ที่ยังไม6ค6อยมีคนรู-จัก รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6าน

กิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 69 ซ่ึงเปdนกิจกรรมให-นักท6องเท่ียวได-เข-าใจอย6างลึกซ้ึงถึงความเปdนมาของสถานท่ีหรือ

เหตุการณIท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีน้ันๆ และปoจจัยสุดท-ายคือป�จจัยด6านผู6คน คิดเป2นร6อยละ 55 มีผู-รู-จริงท่ีพร-อมจะ

ถ6ายทอดเร่ืองราว ความเปdนมา ในแบบลึกซ้ึงและน6าติดตาม 
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แนวความคิดท่ี 6 Fun Time with the Family  

การท6องเท่ียวท่ีทำให-ครอบครัวได-ใช-เวลาท่ีน6าจดจำร6วมกัน 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.11 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 6 Fun Time with the Family 

 
 

แนวความคิดที่ 6 Fun Time with the Family ให-ความสำคัญกับประสบการณIและการใช-เวลา

ร6วมกันของครอบครัวเปdนหลัก ให-ทุกคนได-มีความสุข (Happy For All) ใกล-ชิดกัน (Tighten Relationship) 

และได-รับความสะดวกสบาย (Comfortable) ปoจจัยที่ให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึงเปdนป�จจัยด6านสถานท่ี 

คิดเป2นร6อยละ 81 ที่เปdนจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบโจทยIทุกวัยในครอบครัวเพื่อให-ทุกคนมีความสุข

ร6วมกัน รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6านกิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 61 ที่เน-นกิจกรรมที่เอื้อให-คนในครอบครัวได-มี

กิจกรรมสร-างสรรคIร6วมกัน ให-ทุกวัยได-ใกล-ชิดกันมากขึ้น และปoจจัยสุดท-ายคือป�จจัยด6านที่พัก คิดเป2นร6อยละ 

58 ท่ีพักท่ีมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให-เด็ก และสะดวกสบายสำหรับผู-ใหญ6และผู-สูงอายุ  
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แนวความคิดท่ี 7 Family Fun & Learn 

การท6องเท่ียวท่ีจะพาลูกน-อยออกไปเรียนรู-ประสบการณIใหม6 ไปปลูกฝoงค6านิยมท่ีดี  

ในบรรยากาศท่ีอบอุ6นพร-อมหน-าพร-อมตาพ6อแม6ลูก 

โดยมีปoจจัยสำคัญท่ีนักท6องเท่ียวชาวไทยกลุ6มเปfาหมายให-ความสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.12 ป]จจัยท่ีมีความสำคัญของแนวความคิด 7 Family Fun & Learn 

 
 

แนวความคิดที่ 7 Family Fun & Learn ให-ความสำคัญในเรื่องของการให-ลูกน-อยได-เรียนรู- (Kid’s 

Fun Learning Element) และการให-ครอบครัวได-ใกล-ชิดกันเปdนหลัก (Family’s Bonding) ปoจจัยที ่ให-

ความสำคัญ 3 อันดับแรกจึงเปdนป�จจัยด6านสถานท่ี คิดเป2นร6อยละ 76 ซึ่งเปdนจุดหมายปลายทางที่มีความเปdน

ธรรมชาติและกลิ่นอายของวิถีไทย เพื่อปลูกฝoงความรักและหวงแหนธรรมชาติและการรักความเปdนไทย 

รองลงมาจะเปdนป�จจัยด6านกิจกรรม คิดเป2นร6อยละ 61 ซึ่งเปdนกิจกรรมที่ให-ลูกน-อยสนุกสนานและได-ความรู-

ผ6านการลงมือทำจริง เช6น การเรียนรู-ระบบนิเวศป าชายเลน การทำนา และการเล้ียงสัตวI และปoจจัยสุดท-ายคือ

ป�จจัยด6านท่ีพัก คิดเป2นร6อยละ 58 ท่ีพักในท่ีท่ีมีบรรยากาศใกล-ชิดธรรมชาติ สบายและปลอดภัยสำหรับเด็ก 
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ซ่ึงในการวิจัยเชิงปริมาณได-มีการนำแนวความคิดดังกล6าวมาทดสอบกับหน6วยตัวอย6างท้ังหมด 10,267 

คน เพ่ือหาแนวความคิด Creative Tourism ที่น6าสนใจและมีโอกาสทางการตลาดมากที่สุดในแต6ละกลุ6ม

นักท6องเที ่ยวชาวไทยที ่มีศักยภาพ ซึ ่งในการทดสอบความน6าสนใจและโอกาสทางการตลาดของแต6ละ

แนวความคิดนั้น ได-ใช-เกณฑIในการทดสอบ คือ แนวความคิดที่ตรงกับความสนใจและทำให-หน6วยตัวอย6าง

อยากที่จะไปเที่ยว โดยท่ีหน6วยตัวอย6างแต6ละคนจะประเมินทุกๆ แนวความคิดของ Creative Tourism โดย

สามารถเลือกแนวความคิดท่ีตรงกับความสนใจและทำให-อยากไปเท่ียวได-สูงสุด 3 อันดับ 

 

4.3 สรุปผลการทดสอบของแต่ละแนวความคิด 

ภาพท่ี 4.13 ผลการทดสอบของแต2ละแนวความคิดในแต2ละกลุ2ม 

 
 

ในภาพรวมจากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด 10,267 คน ผลลัพธIของการทดสอบ พบว6า แนวความคิด 

ท่ีเปdนท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  

• แนวความคิด We Time Free Time (การท6องเที่ยวที่ทำให-นักท6องเที่ยวหลุดพ-นจากกิจวัตร

เดิมๆ เพ่ือด่ืมด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิตท่ีสวยงาม) คิดเปdนร-อยละ 61 

• แนวความคิด The Collection of Experience (การท6องเที่ยวที่พานักท6องเที่ยวออกไปเป�ด

โลกและเก็บเก่ียวประสบการณIชีวิต) คิดเปdนร-อยละ 61 

• แนวความคิด Fun Time with the Family (การท6องเที่ยวที่ทำให-ครอบครัวได-ใช-เวลาที่น6า

จดจำร6วมกัน) คิดเปdนร-อยละ 53 
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เมื่อเปรียบเทียบผลของการทดสอบแนวความคิดในแต6ละกลุ6ม พบว6าทั้ง 3 แนวความคิดข-างต-นเปdน

แนวความคิดที่มีศักยภาพ 3 อันดับแรกในทุกๆ กลุ6ม เช6นกัน นอกจากนี้ในแต6ละกลุ6ม จะมีความชื่นชอบใน

แนวความคิดท่ีแตกต6างกันออกไปอย6างมีนัยสำคัญ ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

 

Gen-Y ช ื ่ น ช อ บ แ น ว ค ว า ม ค ิ ด ท่ี  1 The Collection of 

Experience มากที ่สุด รองลงมาจะเปdน แนวความคิดที ่ 3 We Time 

Free Time และแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the Family คิดเปdน 

ร-อยละ 70 ร-อยละ 63 และร-อยละ 41  

 

 

 

Hi-End (Single) ช่ืนชอบแนวความคิดท่ี 1 The Collection 

of Experience มากที่สุด รองลงมาจะเปdน แนวความคิดที่ 3 We Time 

Free Time และแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the Family คิดเปdน

ร-อยละ 60 ร-อยละ 57 และร-อยละ 39  

 

Hi-End (Married) ชื ่นชอบแนวความคิดที ่ 6 Fun Time 

with the Family มากที่สุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดที่ 3 We Time 

Free Time และแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience คิด

เปdนร-อยละ 59 ร-อยละ 54 และร-อยละ 53  

 

 

Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) ช ื ่นชอบแนวความค ิดท่ี 3  

We Time Free Time มากที ่ส ุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดที ่  1  

The Collection of Experience และแนวความคิดท่ี 6 Fun Time with 

the Family คิดเปdนร-อยละ 64 ร-อยละ 58 และร-อยละ 55  
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Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) ช ื ่นชอบแนวความค ิดท่ี 3  

We Time Free Time มากที ่ส ุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดที ่  1  

The Collection of Experience และและแนวความคิดที่ 6 Fun Time 

with the Family คิดเปdนร-อยละ 66 ร-อยละ 58 และร-อยละ 57 

 

 

Silver Age ชื ่นชอบแนวความคิดท่ี 3 We Time Free Time 

มากท่ีสุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดท่ี 6 Fun Time with the Family 

และแนวความคิดที ่  1 The Collection of Experience คิดเปdนร -อย 

ละ 64 ร-อยละ 56 และร-อยละ 54  

 

 

Multi-Gen ชื ่นชอบแนวความคิดที ่ 6 Fun Time with the 

Family มากที่สุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดที่ 1 The Collection of 

Experience และแนวความค ิด ท่ี  3 We Time Free Time ค ิ ด เปdน 

ร-อยละ 64 ร-อยละ 55 และร-อยละ 53  

 

 

 

Millennial Mom ช่ืนชอบแนวความคิดท่ี 3 We Time Free 

Time มากที่สุด รองลงมาจะเปdนแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the 

Family และแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience คิดเปdน

ร-อยละ 61 ร-อยละ 59 และร-อยละ 56  
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4.4 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ที่เหมาะกับกลุ่ม Gen-Y 

 

 

ในกลุ6ม Gen-Y จะเห็นได-ว6าชื่นชอบแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience มากที่สุด 

รองลงมาคือ แนวความคิดที่ 2 The Self-Discovery ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานที่และกิจกรรมที่กลุ6ม Gen-Y  

นึกถึงเม่ือพูดถึงท้ัง 2 แนวความคิดน้ัน พบว6ามีความแตกต6างของจุดหมายปลายทางอย6างชัดเจน 

• แนวความคิดท่ี 1 The Collection of Experience สถานท่ีท่ีถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนท่ีท่ีมีทิวทัศนI

สวยงามแปลกตาและเปdนที่ขึ ้นชื่อแทบจะเปdนที่สุดในเมืองไทยอยู6 เช6น การเก็บสตอเบอรIรี ่ท่ีดอย 

อินทนนทI การชมทะเลหมอกท่ีห-วยน้ำดัง หรือการน่ังเรือชมวิวท่ีทะเลแหวก  

• แนวความคิดท่ี 2 The Self-Discovery สถานท่ีท่ีถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนจุดหมายปลายทางท่ีสงบ

เรียบง6าย และตัดขาดจากความวุ6นวายของโลกภายนอกเพ่ือให-เราได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง เช6น การกาง

เต็นทIชมวิวท่ีภูอานม-า หรือการตกปลาท่ีเกาะยอ 

จากการเข-าใจจุดปลายทางของสถานที่ท6องเที่ยวจากทั้ง 2 แนวความคิด จะเห็นได-ว6าในกลุ6ม Gen-Y  

มีโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 2 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 
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Gen-Y : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดที่ 1 
The Collection of Experience 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวคือการได-พาตัวเองออกไปเป�ดโลกและเก็บเก่ียวประสบการณIใหม6ๆ ให-ชีวิต 

2) องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ ์: 

สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่มีความเปdนเอกลักษณIสูง มีทิวทัศนIและบรรยากาศ

ท่ีสวยงามแปลกตา จนต-องไปสัมผัสให-ได-สักคร้ัง 

 

ที่พัก : พักในที่ที่มีกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให-เข-าถึงประสบการณIของสถานท่ี

น้ันอย6างเต็มท่ี 

 

กิจกรรม : กิจกรรมที่ทำให-ได-สัมผัสประสบการณIและเรื่องราวที่น6าจดจำ เช6น การ

มีส6วนร6วมในประเพณีท่ีหาดูได-ยาก 

 

ผู6คน : ผู-คนท่ีจะช6วยถ6ายทอดเร่ืองราวน6าสนใจ แนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน-อยเพ่ือให-ได-

ประสบการณIท่ีดีท่ีสุด 

 

อาหาร : อาหาร หรือเมนูท่ีเปdนสูตรต-นตำรับแท-ๆ หาทานท่ีอ่ืนได-ยาก 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ลำบากได-แต6ไม6มาก 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ 6ม Gen-Y เปdนกลุ 6มที ่มีแนวโน-มในการอยากเข-าร6วมกิจกรรมและลงมือทำกิจกรรม 

ในสถานท่ีท6องเท่ียวน้ันๆ มากกว6ากลุ6มนักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืนๆ 

ภาพท่ี 4.14 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Gen-Y ท่ีมีต2อแนวความคิดท่ี 1 

 
 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  
ควรเปdนกิจกรรม Workshop ท่ีจัดร6วมกับชาวบ-านในชุมชน โดยท่ีกิจกรรมน้ันๆ จะต-องแสดงถึง

เอกลักษณIหรือภูมิปoญญาของชุมชน และเป�ดโอกาสให-นักท6องเท่ียวกลุ6ม Gen-Y สามารถเข-าถึง

ส่ิงท่ีเปdนเอกลักษณIของชาวบ-านและชุมชน เพ่ือให-ได-รับประสบการณIท่ีดีและยังเปdนการเป�ด

โอกาสในการสร-างรายได-ให-ชาวบ-านในชุมชนอีกด-วย 

 

 

 

 

  

ภูมิปัญญาการทํา
นํ้าตาลมะพร้าว 

ภูมิปัญญาการทําหมาก 
แก้วนํ้าใบจากของชาวใต ้

การทําอาหารร่วมกับชาว 
บ้านในเมนูอาหารท้องถิ่น 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Stunning 
& Instagram 

Worthy 

Rare, Unique, 
Required Effort to 
Fulfill Experience 

Story Telling 

ดึงดูดด-วยภาพความสวยงาม

ของสถานที่นั ้น เปdนภาพวิว

ทิวทัศนIที ่งดงามที ่สุด หรือ

ความงามของวัฒนธรรมท่ี

โดดเด6นจนน6าสนใจ 

นำเสนอสถานที่ที่มีความโดด

เด 6นทางภ ูม ิประเทศ หรือ

วัฒนธรรม หายากเหลือน-อย 

เข -าถ ึงได -ยากและใช-ความ

พยายามในการเข-าถึง 

 

นำเสนอด-วยเรื ่องราวและ

วิธีการในการเข-าถึงสถานท่ี

ท 6อง เท ี ่ ยวน ั ้น เพ ื ่ อ ให - ได-

ประสบการณIท่ีดีท่ีสุด 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 
สถานท่ีท่ีถูกกล6าวถึงส6วนมากจะอยู6ในภาคเหนือและภาคใต- เพราะเปdนท่ีท่ีมีทิวทัศนIสวยงาม

แปลกตาและเปdนท่ีข้ึนช่ือแทบจะเปdนท่ีสุดในเมืองไทยอยู6แล-ว 
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6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจาก แนวความคิดที่ 1 The Collection of 
Experience :  

 จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที ่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด 

สามารถนำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1  

Thailand�s Unseen Collection  
“ที่เที่ยวสุดปังที่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ในเมืองไทย” 

ออกเดินทางไปเป�ดมุมใหม6ของเมืองไทยท่ียังไม6ค6อยเปdนท่ีรู-จัก  

พบกับทิวทัศนIแปลกตาของเมืองไทยท่ีไม6เคยเห็น ท่ีท่ีมีวัฒนธรรมท่ียังคงเอกลักษณI 

ไว-อย6างเหนียวแน6น และยังมีกิจกรรมแบบออริจินัลท่ีให-คุณได-ใช-ชีวิตเสมือนเปdนส6วนหน่ึงของท่ีน่ัน 

 

 

วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Gen-Y 
ü เน-นความอลังการ ความแปลกตาของวิวทิวทัศนI  

ü เน-นการใช-ภาพถ6ายในการเล6าเร่ือง เพ่ือให-เห็นมุมท่ีถ6ายรูปออกมาแล-วสวยราวกับไม6ได-อยู6

เมืองไทย หรือภาพท่ีสวยจับใจเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสาร 

ü กิจกรรมท่ีเปdนแนว Hipster แต6ยังคงความเปdนเอกลักษณIของท-องถ่ิน  

ü งบประมาณท่ีไม6แพง แต6ทำให-รู-สึกว6าประสบการณIท่ีได-รับมาน้ันคุ-มค6า  

ü มีทางเลือกการเดินทางโดยรถสาธารณะ 
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ตัวอย'างสถานท่ีท'องเท่ียว 

 
ที่มา :  oknation.nationtv, traave.com, pantip.com, travel.trueid.net 

 

 

สถานท่ี 

นำเสนอสถานท่ีด-วยธีมท่ีน6าต่ืนตาต่ืนใจ เช6น 

           
 

นำเสนอสถานท่ีมีเร่ืองราวความเปdนมาและคำแนะนำว6าต-องไปช6วงเวลาท่ีสวยท่ีสุด เช6น 

        
 

 
ภูช้ีฟ้า ประภาคารเขาหลัก 

คลองสังเน่ห์ จังหวัดพังงา สะพานไม้เขาปิหลาย สวยเหมือนทะลุมิติ 

จังหวัดพังงา 
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นำเสนอด-วยภาพท่ีให-อารมณIเหมือนออกมาจากนิตยสาร 

  
 

 

กิจกรรม 

นำเสนอกิจกรรม Hipster และมีเอกลักษณIกับสถานท่ีน้ันๆ เช6น 

 

    
 

 
 

เดินถนนสายวัฒนธรรม 
ท่ีถนนคนเดิน จังหวัดพังงา 

ชมวิถีเก่าๆ ของชาวบ้าน 
ในการจับปลาท่ีหาดนาใต้ 

การพายเรือแคนูชมคลอง 
พร้อมดูสัตว์หายาก 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2  
 

The Tribe 
ประสบการณ์แตกต่างและสามารถสัมผัสได้ทุกองศา 

 

  

วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Gen-Y 
ü เน-นความเปdนสุดยอดของการได-รับประสบการณIท่ีครบทุกด-าน 

ü การจัดงานแสดงท่ีทำให-นักท6องเท่ียวสามารถเข-าถึงประสบการณIท่ีต-องการส่ือได- 

ü บรรยากาศโล6งกว-าง และกิจกรรมแบบ Hipster 

 

 

ตัวอย'างกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีทำให-นักท6องเท่ียวเข-าถึงประสบการณIท้ังดนตรีและศิลปะ เช6น 

เทศกาลอีสานเขียว “เสพดนตรี สูดอากาศ ทํางานศิลปะกับฮิปป้ีท่ีราบสูง” 

                          

 
  

 

 

 

 ที่มา : isaanrecord.com 

 
 

เทศกาลอีสานเขียว 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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WONDERFRUITS “เทศกาลดนตรี และศิลปะ” 

วันเดอร์ฟรุ๊ตเฟสติวัลไม่ใช่เพียงเทศกาลดนตรี แต่รวมไปถึงศิลปะ อาหาร เวิร์คช็อป การพูดคุย
สร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมเพ่ือสุขภาพต่างๆ เช่น Farm Stage, solar stage 

 

 

 

 

 

 

 

  เทศกาล WONDERFRUITS 

 
 

ที่มา : mikeshoppingmall, wheredowego.com  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Gen-Y : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดที่ 2 
The Self-Discovery 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวท่ีเอ้ือให-ฉันค-นหาและเข-าใจตัวเองมากข้ึน 

2) องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 
สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่สงบเรียบง6ายและตัดขาดจากความวุ6นวายของโลก

ภายนอก ให-เราได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง 

 

ท่ีพัก : พักในท่ีท่ีเรียบง6ายเปdนอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติ 

 

กิจกรรม : กิจกรรมที ่ทำให-ได-ทบทวนตัวเองและมองเห็นคุณค6าของสิ ่งต6างๆ 

รอบตัวมากข้ึน และอยู6กับตนเอง 

 

ผู6คน : อยู6ท6ามกลางผู-คนท่ีใช-ชีวิตอย6างเรียบง6าย พอเพียง ไม6ฟุfงเฟfอ 

 

อาหาร : อาหารท่ีคนในพ้ืนท่ีนิยมรับประทาน เน-นความเรียบง6ายเท6าท่ีมี 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ลำบากได-แต6ไม6มาก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Gen-Y เปdนกลุ6มที่มีแนวโน-มในการอยากเข-าร6วมกิจกรรมและลงมือทำกิจกรรมใน

สถานท่ีท6องเท่ียวน้ันๆ มากกว6ากลุ6มนักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืนๆ 

ภาพท่ี 4.15 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Gen-Y ท่ีมีต2อแนวความคิดท่ี 2 

  
 

 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 
ควรเปdนกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีช6วยให-นักท6องเท่ียวได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง ในรูปแบบท่ีเรียบง6าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพคเกจประสบการณ์เร ียบง ่าย      
ได้เรียนรู ้การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ 
เช่น ทําถ่าน สร้างบ้านดิน ทําอาหาร 
สัมผัสวิถชีีวิตแบบเรียบง่าย 
 

ทัวร์เดินป่า พร้อมฟังทัศนคติของ
ชาวบ้านต่อชีวิตและธรรมชาต ิ

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Peaceful & Nature 
Highlight Key Thoughtful 

Activities 

นำเสนอจุดหมายปลายทางที่สงบ และเหมาะ

กับการไปอยู6กับตัวเอง พร-อมนำเสนอเหตุผลท่ี

สถานท่ีดังกล6าวเหมาะกับการท6องเที่ยวแบบน้ี  

เช6น สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ได-ใช-ชีวิตแบบสโลวI 

นอกจากบรรยากาศท่ีสงบ เหมาะกับการอยู6กับ

ตัวเองแล-ว จะต-องนำเสนอกิจกรรมที่เนิบช-า 

และยังสามารถให-ข-อคิดกับนักท6องเท่ียวได- เช6น

การทำอาหารโดยการเก็บวัตถุดิบเอง 

 

 

 
 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 

 สถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะอยู6ในภาคเหนือและภาคใต-เพราะเปdนที่ที่มีภูมิทัศนIเปdนป า

เขาและแม6น้ำ มีสภาพอากาศที่ไม6รุนแรง ทำให-สามารถอยู6ท6ามกลางธรรมชาติได-โดยไม6ทรมาน 

(เช6น ไม6ร-อนจัด) นอกจากนั้น สถานที่ที่อยู6เหนือและใต-สุดก็อาจเปdนโอกาสที่ดีที่จะตัดขาดจาก

โลกภายนอกได-เช6นกัน 

 

 

 
 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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6) ตัวอย่างผลิตภ ัณฑ์การท่องเท ี ่ยวจากแนวความคิดที่ 2 The Self-
Discovery :  
 จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที ่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด 

สามารถนำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

Once in a Lifetime Experience  
“สถานที่วัดใจ ชีวิตนี้ต้องไปให้ได้สักครั้ง”  

การเท่ียวท่ีต-องใช-ใจมากพอๆกับแรง ชมและชิลลIกับธรรมชาติแปลกตาในเมืองไทยเพราะใช-เท-าเดิน 

ของแถมคือการเห็นตัวเองในมุมใหม6ท่ีเราจะภูมิใจได-กว6าเดิม 

 

 

 วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Gen-Y 
ü นำเสนอบรรยากาศปลายทางที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่โดดเด6น แต6สงบเงียบซึ่งหา

ไม6ได-ในการใช-ชีวิตประจำวัน   

ü เน-นเรื ่องเล6าจากการเดินทาง ที ่แม-จะลำบากแต6ก็คุ -มค6ากับสิ ่งที ่ได-รับ เช6น การได-รู -จัก

ความสามารถของตัวเองมากข้ึน 

ü รับรองว6าการเดินทางน้ันปลอดภัยเพราะมีเจ-าหน-าท่ีช6วยดูแลตลอดเส-นทาง 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย'างสินค7าจาก trekkingthai.com  

ซ่ึงจัดทัวรMเดินป�า นอนกลางดินกินกลางทรายเพ่ือไปชมธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 
ที่มา : trekkingthai.com 

1. มีการแนะนำสถานท่ีธรรมชาติมากมายท่ีไม6ค6อยเปdนท่ีรู-จักในประเทศไทย เช6น เขาหลวงประจวบ 

ผาหินกูบ น้ำตกหนานญ่ีปุ น 

2. มีการบรรยายถึงเหตุผลท่ีควรจะไปอย6างชัดเจน เช6น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีคำแนะนำสำหรับผู-เร่ิมเดิน กล6าวคือ มีการแบ6งระดับความยากง6ายในแต6ละกิจกรรม และมีไกดI

คอยนำตลอดเส-นทาง เพ่ือสร-างความรู-สึกปลอดภัยในการเดินทาง 

     
  

ผาหินกูบ จันทบุรี 
ท้าทายกําลังใจตัวเองด้วยการเดินป่าผืนสุดท้าย
ของภาคตะวันออก  ถึงแม้จะเป็นผืนป่าผืนสุดท้าย 
แต่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ไม้ใหญ่ข้ึน
หนาทึบ มีเฟิร์น ไลเคนมากมาย กล้วยไม้มหาศาล 
สัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งน้ีมากมาย 
ล้ิมลองประสบการณ์การนอน “ลานหิน” ชมดาวดินเมือง
จันทบุรี ต่ืนเช้าลุ้นชมทะเลหมอกท่ีหน้าบ้านกันเลยทีเดียว 

TREKKINGTHAI.COM 

 
 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4.5 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

ที่เหมาะกับกลุ่ม Millennial Mom 

 

 

ในกลุ 6ม Millennial Mom จะเห็นได-ว6าชื ่นชอบแนวความคิดที ่ 6 Fun Time with the Family และ 

แนวความคิดท่ี 7 Family Fun & Learn ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานที่และกิจกรรมที่กลุ6ม Millennial Mom  

นึกถึงเมื่อพูดถึงแนวความคิดที่ 6 และแนวความคิดที่ 7 นั้น พบว6า กิจกรรมและจุดหมายปลายทางที่กลุ6มนี้นึก

ถึงของท้ังสองเเนวความคิดมีความคล-ายกันอย6างชัดเจน 

กิจกรรมหรือสถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนการไปพักผ6อนพร-อมกับพาลูกน-อยไปเป�ดหูเป�ดตา และ

ได-ลงมือทำกิจกรรมเล็กๆ น-อยๆ ในสถานที่ท6องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให-ลูกได-เรียนรู-ผ6านความสนุกสนานในแต6ละ

กิจกรรม เช6น การไปพักฟารIมสเตยIแล-วได-ทดลองทำนากับลูก หรือการเดินสำรวจเส-นทางทางธรรมชาติแบบ

ง6ายๆ ท่ีได-เห็นสัตวIป าและป าท่ีเขียวชอุ6ม 

ดังนั้นในการออกแบบแนวทางของผลิตภัณฑIการท6องเที่ยว จึงจะยึดแนวความคิดที่ 7 เปdนหลักเนื่องจาก

เปdนแนวความคิดท่ีเน-นการพักผ6อนและมีกิจกรรมแทรกความรู-ต6างๆ ให-ลูกได-เรียนรู- ซ่ึงจะตรงกับความต-องการ

ของนักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีมากกว6าเเนวความคิดท่ี 6 

จากการเข -าใจจ ุดปลายทางของสถานที ่ท 6องเท ี ่ยว จะเห ็นได -ว 6าในกล ุ 6ม Millennial Mom 

มีโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 1 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Millennial Mom : แนวทางส ํ าหร ับการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์จาก
แนวความคิดท่ี 7 Family Fun & Learn 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-ลูกสนุกไปกับการเป�ดโลกทัศนIและเรียนรู-ชีวิตในแง6มุมท่ีแตกต6าง 

2)  องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 

สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่มีความเปdนธรรมชาติและกลิ ่นอายของวิถีไทย  

เพ่ือปลูกฝoงความรักความหวงแหนธรรมชาติ และรักความเปdนไทย  

 

กิจกรรม : กิจกรรมที่ให-ลูกน-อยสนุกสนานและได-ความรู-ผ6านการลงมือทำจริง เช6น 

การเรียนรู-ระบบนิเวศป าชายเลน การทำนา และการเล้ียงสัตวI 

 

ท่ีพัก : พักในท่ีท่ีมีบรรยากาศใกล-ชิดธรรมชาติ สบายและปลอดภัยสำหรับเด็ก 

 

อาหาร : อาหารการกินแบบง6ายๆ และพอเพียงจากวัตถุดิบใกล-ตัว 

 

ผู6คน : มีผู -ชำนาญการที่มีความรู -ในเรื ่องนั ้นๆ มาถ6ายทอดความรู -พร-อมความ

สนุกสนานให-กับเด็กๆ 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Millennial Mom ส6วนใหญ6ต-องการเยี่ยมชม ถ6ายภาพ และทำความรู-จักเรื่องราวของ

สถานท่ีท6องเท่ียวให-มากย่ิงข้ึน  

ภาพที ่ 4.16 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ 2ม Millennial Mom ที ่ม ีต2อ

แนวความคิดท่ี 7 

    
 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  
ในทุกๆ สถานที่ท6องเที่ยวควรมีกิจกรรมการท6องเที่ยวที่ลูกน-อยได-เรียนรู- ได-ลงมือทำ ซึ่งชุมชน

หรือหมู6บ-านสามารถท่ีจะพัฒนาเปdนคอรIสการเรียนรู-สำหรับนักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีได- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมชมระบบนิเวศ 
เรียนรู้พืชท้องถ่ิน 

 

คอร์สห้องเรียน 
ในท้องนา 

 

คอร์สห้องเรียน 
การเกษตร 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Highlight  Goodness of 

Destination with  

Right Activities 

Ensure Complete 

Facilities & 

Accommodation 

นำเสนอสถานที ่ท6องเที ่ยวที ่ตอบโจทยI เช6น  

มีบรรยากาศที่ใกล-ชิดธรรมชาติ มีวิถีไทยที่ยัง

สมบูรณI พร-อมทั้งนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู-ท่ี

สนุกสนาน 

ให-ความสำคัญในเรื่องการเดินทางและที่พักท่ี

สะดวกสบายกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะลูก

น-อยที่ไม6สามารถอยู 6ท่ีท่ีลำบาก ไม6ปลอดภัย 

และเดินทางนานๆ ไม6ได- 

 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 

 สถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนใหญ6จะอยู6ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเพราะเปdนที่ที่เดินทาง

สะดวก และมีส่ิงแวดล-อมธรรมชาติท่ีเปdนมิตรกับเด็กเล็ก 

 

 
 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

183 

6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเที ่ยวจาก แนวความคิดที ่ 7 Family Fun  
& Learn :  

  จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด สามารถ

นำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

Fun & Learn 
“ไม่มีอะไรที่ให้เด็กเรียนรู้ได้ดีเท่าได้ลงมือทําเอง” 

การท6องเท่ียวแบบสร-างสรรคIท่ีให-ลูกน-อยได-เรียนรู-และลงมือทำนอกตำราเรียน   
เต็มเปu�ยมไปด-วยกิจกรรมสนุกๆท่ีพัฒนาทักษะและจิตใจของลูกน-อย  

พร-อมท่ีพักอบอุ6นสะดวกสบายเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก 
 

 

วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Millennial Mom  

ü เน-นสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศเปdนธรรมชาติเป�ดโล6ง ท่ีทำให-เด็กรู-สึกผ6อนคลายไม6เหมือนมาเรียน  

ü เน-นภาพที่เด็กได-ทำกิจกรรมที่น6าสนุกอย6างเต็มที่ และยังได-ฝ°กหัดทักษะ โดยมีผู-ดูแลที่เข-าใจ

เด็กเปdนอย6างดี  

ü รองรับด-วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก เช6น สื่อการ

เรียนรู-ท่ีทำเพ่ือเด็กโดยเฉพาะ 

  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 ตัวอยMางสถานท่ีทMองเท่ียว 

 
ที่มา : Facebook ครูธานี หอมชื่น, artoftraveller.com  

 

ท่ีพัก 

มีความเปdนธรรมชาติ และมีกล่ินอายของวิถีไทยๆ แบบไม6ปรุงแต6ง 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

เน-นกิจกรรมท่ีเด็กๆ เล6นแล-วยังสนุกสนาน ได-ลงมือทำเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

หากพ6อแม6มีส6วนร6วมได-จะย่ิงดี เพราะเปdนการสานสัมพันธIในครอบครัวไปด-วย 

 

 

บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผู-ดูแลและให-ความรู-เด็กต-องมีใจรักและรู-วิธีเข-าถึงเด็ก 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4.6 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ที่เหมาะกับกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) 

 

กลุ 6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) จะชื ่นชอบแนวความคิดที ่ 3 We Time Free Time มากอย6างมี

นัยสำคัญ โดยท่ีสถานท่ีและกิจกรรมที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนการพักผ6อนและการดื่มด่ำกับบรรยากาศ 

รอบข-างท่ีสวยงาม ถ6ายรูปสวย ไม6ต-องลำบากมากนัก เช6น การชมไร6กาแฟ 

จากการเข-าใจจุดหมายปลายทางของสถานที่ท6องเที่ยว จะเห็นได-ว6าในกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu)  

มีโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 1 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
แนวความคิดท่ี 3 We Time Free Time 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-ฉันหลุดพ-นจากกิจวัตรเดิมๆ ได-พักผ6อนและด่ืมด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิต

ท่ีสวยงาม  

2)  องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 
สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่มีทัศนียภาพสวยงามและยังอยู6ในกระแส มีชีวิตชีวา

จากผู-คน ร-านค-า ร-านกาแฟท่ีมีสีสัน 

 

ท่ีพัก : พักในท่ีท่ีมีบรรยากาศสวยงามสุดชิล และสะดวกสบาย  

 

กิจกรรม : มีกิจกรรมที ่ทำให-นักท6องเที ่ยวสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับ

บรรยากาศอันสวยงามมากย่ิงข้ึน เช6น ถ6ายรูปในทุ6งดอกไม- ฟoงเพลงจากงานดนตรี  

 

อาหาร : อาหารข้ึนช่ือและเปdนท่ีนิยมของผู-คนในท-องท่ีน้ันๆ 

 

ผู6คน : ผู-คนที่มีความเปdนกันเอง มีความจริงใจ และรอยยิ้มที่สดใสให-นักท6องเที่ยว

ได-อ่ิมเอมใจ 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

188 

3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) ส6วนใหญ6ต-องการเยี่ยมชม ถ6ายภาพ และทำความรู-จักเรื่องราว

ของสถานท่ีท6องเท่ียวให-มากย่ิงข้ึน  

ภาพท่ี 4.17 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปi) ท่ีมีต2อ

แนวความคิดท่ี 3 

   
 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  
ควรเปdนกิจกรรมที่มีจุดขายหลักคือ การได-ผ6อนคลายผ6านความสนุก พร-อมทั้งสามารถเก็บภาพ

สวยงามได-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Workshop งานฝีมือเพ่ือ
เป็นของฝากเล็กๆ ที ่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน เช่น 
ผ้ามัดย้อม 
 

Workshop  
การทําช็อกโกแลต  

 
Workshop ปลูกผัก 
Organic แบบเก๋ๆ 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Relax, Fun, and Vibrant Easy and Easy 

การทำการตลาดและสื ่อสารต-องเน-นความ

สดใส ความมีสีสันของสถานที่ท6องเที่ยว เพ่ือ

ตอกย้ำให-เห็นถึงการได-พักผ6อนในแบบที่ผู-หญิง

ต-องการ 

ทุกสถานที่ที่เลือกมาต-องเปdนสถานที่ท6องเที่ยว

ที่นักท6องเที่ยวในกลุ6มผู-หญิงสามารถที่จะเข-าถึง

ได-ง6าย 

  

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 
 สถานที่ที ่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะอยู6ในภาคเหนือ เพราะมีธรรมชาติ (โดยเฉพาะดอกไม-)  

ที่มีสีสันหรือทิวทัศนIที่เก±ไก±และสวยงาม เหมาะแก6การถ6ายรูปที่ผู -หญิงชื่นชอบ รองลงมาจึง

กระจายไปภาคต6างๆ เช6น ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต-  

 

 
 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเท ี ่ยวจาก  แนวความคิดที ่ 3  
We Time Free Time :  

 จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด สามารถ

นำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

Chic & Quick Getaway 
“ที่เที่ยวสุดชิควันเดียวก็เที่ยวได้ ไม่ต้องง้อวันลา” 

เส-นทาง Get Away ง6ายๆ ใกล-ตัวเมือง พาคุณออกจากความจำเจมาพบกับบรรยากาศสดใส  

พักผ6อน และทำกิจกรรมสบายๆจนลืมเครียด 

 

 

วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) 

ü นำเสนอความมีสีสันของจุดหมายปลายทาง   

ü เน-นความใกล- เปdนทริปท่ีสามารถขับรถไปได-ง6าย ไม6ต-องไปไกลถึงจังหวัดอ่ืน 

ü นำเสนอกิจกรรมท่ีสดช่ืน ผ6อนคลายและถ6ายรูปสวย  

ตัวอย'างสถานท่ีท'องเท่ียว 

 
ที่มา : blog.traveloka.com, travel.mthai.com, wheregugo.com, travel.kapook.com  

จังหวัดนครนายก 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 สถานท่ี 

นำเสนอสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวา ถ6ายรูปแล-วสวย 

เช6น ทุ6งดอกไม- สวนผลไม-สีสวย คาเฟ ท่ีมีการตกแต6งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก 

 

เน-นนำเสนอความร6มร่ืน ผ6อนคลาย มีอาหารหรือขนมท่ีน6าทาน 

 

 

  
 

  

Aden Farm 

Montreux Cafe 
and Farm 

เข่ือนขุนด่านปราการชล 
ทุ่งบัวแดง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กิจกรรม 

เน-นกิจกรรมผ6อนคลาย เช6น การกินอาหาร อุดหนุนสินค-าชาวบ-านท่ีร6วมสมัย 

และมาจากผลผลิตในพ้ืนท่ี การขับรถกอลIฟข-ามเข่ือนขุนด6านปราการชล 

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4.7 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ที่เหมาะกับกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) 

 

ในกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) จะเห็นได-ว6าชื่นชอบแนวความคิดที่ 3 We Time Free Time มาก

ที่สุด รองลงมาคือ แนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานที่และกิจกรรมที่กลุ6ม 

Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) นึกถึงเม่ือพูดถึงแนวความคิดท่ี 3 และแนวความคิดท่ี 5 น้ัน พบว6า จุดหมายปลายทาง

และกิจกรรมท่ีกลุ6มน้ีนึกถึงของท้ังสองเเนวความคิดมีความคล-ายกันอย6างชัดเจน 

กิจกรรมหรือสถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนการเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติ วัดวาอาราม

ต6างๆ เปdนหลัก เช6น การไหว-พระ การชมวัฒนธรรมความเปdนอยู6ของชาวดอย การชมบ-านเรือนธรรมชาติท่ี

จังหวัดเชียงใหม6 การชมความสวยงามของทะเล การชมธรรมชาติที่หาได-ยากในปoจจุบันและทิวทัศนIรอบๆ 

ทะเลท่ีจังหวัดระยอง 

ดังนั้นในการออกแบบแนวทางของผลิตภัณฑIการท6องเที่ยว จึงจะยึดแนวความคิดที่ 3 เปdนหลัก

เน่ืองจากมีผู-ช่ืนชอบมากกว6า ทำให-มีโอกาสในการเข-าถึงกลุ6มนักท6องเท่ียวชาวไทยมากกว6า 

จากการเข-าใจจุดปลายทางของสถานที่ท6องเที ่ยว จะเห็นได-ว6าในกลุ 6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu)  

มีโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 1 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
แนวความคิดท่ี 3 We Time Free Time 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-ฉันได-ช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติโดยท่ียังมีความสะดวกสบาย  

2)  องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 

 

สถานท่ี : จุดหมายปลายทางท่ีมีทัศนียภาพของธรรมชาติท่ีสวยงาม และตราตรึงใจ 

  

ท่ีพัก : สถานท่ีพักท่ีสะดวกสบาย และอยู6ใกล-ชิดกับจุดชมความงามของทัศนียภาพ 

 

กิจกรรม : มีกิจกรรมที ่ทำให-นักท6องเที ่ยวสามารถที ่จะชื ่นชมความงามของ

ธรรมชาติอย6างใกล-ชิด และไม6ได-ลำบากจนเกินไป 

 

อาหาร : อาหารข้ึนช่ือและเปdนท่ีนิยมของผู-คนในท-องท่ีน้ันๆ 

 

ผู6คน : ผู-คนที่มีความเปdนกันเอง มีความจริงใจ และรอยยิ้มที่สดใสให-นักท6องเที่ยว

ได-อ่ิมเอมใจ 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) ส6วนใหญ6ต-องการเยี่ยมชม ถ6ายภาพ และทำความรู-จักเรื่องราว

ของสถานท่ีท6องเท่ียวให-มากย่ิงข้ึน  

ภาพที่ 4.18 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปi) ที่มีต2อ

แนวความคิดท่ี 3    

 
 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  
นอกจากกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ที่เปdนการไปเย่ียมชมสถานที่ทางธรรมชาติแล-ว ชุมชนสามารถ

นำภูมิปoญญาทางสมุนไพร หรือแนวความคิดทางธรรมชาติมาพัฒนาเปdนแพคเกจบำบัดร6างกาย 

และช6วยผ6อนคลายนักท6องเท่ียวได- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพักผ่อนและดูแลตนเอง 
ซ่ึงสามารถพัฒนาจากผู้คน หรือชุมชนท่ีส่ังสมภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Close to Nature How It Heals Mentality 

เน -นความสวยงาม และความบริส ุทธ ิ ์ของ

ธรรมชาต ิ  ความใสสะอาดของธรรมชาติ  

ในทุกๆ สถานที่ท6องเที่ยว นอกจากนี้ จะต-อง

เน-นย้ำถึงการที่นักท6องเที่ยวสามารถท่ีจะเข-าไป

ใกล-ชิดกับธรรมชาติน้ันๆ 

การสื่อสารจะต-องนำเสนอให-เห็นว6าธรรมชาติ

จะเข-ามาบำบัด หรือทำให-นักท6องเที่ยวกลุ6มน้ี

พักผ6อนได-อย6างไรบ-าง เช6น จุดใดของสถานท่ี

ท6องเท่ียวน้ันๆ ท่ีควรไปสัมผัส  

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 

 สถานที่ที ่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะอยู6ในภาคเหนือ เพราะมีธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธ์ิ 

รองลงมาจึงกระจายไปภาคต6างๆ เช6น ภาคใต- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 
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6) ต ัวอย ่างผล ิตภ ัณฑ ์การท ่องเท ี ่ยวจาก  แนวความค ิดท ี ่  3 
We Time Free Time :  
 จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที ่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด 

สามารถนำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

Let the Nature Heal 
“รับพลังบวกจากธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ในเมืองไทย” 

เป�ดเส-นทางธรรมชาติและอากาศแสนบริสุทธ์ิในเมืองไทยให-คุณได-มาพักกาย พักใจ พักสมองไปกับ 

สีเขียวและโอโซนธรรมชาติท่ีเหลือน-อยลงทุกวัน 

 

 

วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) 

ü นำเสนอความเปdนธรรมชาติท่ียังบริสุทธ์ิ และเข-าถึงได-ด-วยการเดินทางท่ีไม6ยากมากนัก  

ü ท่ีพักท่ีเน-นความเรียบง6าย ใกล-ชิดธรรมชาติ  

ü มีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีผู-หญิงสนใจ เช6น อาหารการกินท่ีมาจากผลผลิตพ้ืนบ-าน   

 

ตัวอย'างสถานท่ีท'องเท่ียว 

 
ที่มา : nakhonsidee.com  

คีรีวง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 
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 สถานท่ี 

เน-นการส่ือสารว6าเปdนท่ีท่ีได-รับการอนุรักษIให-มีสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณI  

หรือเปdนท่ีท่ีเพ่ิงเป�ดให-เข-าชมไม6นานเพราะอนุรักษIไว-  เช6น คีรีวง ซ่ึงเปdนแหล6งโอโซนช้ันดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก 

เน-นความเรียบง6าย ใกล-ชิดธรรมชาติของแหล6งน้ันๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

อ่าวเตล็ด 

ล่องแพบ้านวังหอน 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กิจกรรม 

เน-นกิจกรรมท่ีเข-าถึงธรรมชาติได-ง6ายๆ เช6น การเดินในระยะท่ีไม6ไกลเพ่ือชมทะเลหมอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการกินท่ีเปdนของดีหรือของพ้ืนบ-าน หาได-ยากจากท่ีอ่ืน 

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 
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4.8 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ที่เหมาะกับกลุ่ม Silver Age 

 

ในกลุ6ม Silver Age จะเห็นได-ว6าชื่นชอบแนวความคิดที่ 3 We Time Free Time มากที่สุด รองลงมาคือ 

แนวความคิดที ่ 5 See the Hidden Gems ซึ ่งเมื ่อพิจารณาถึงสถานที ่และกิจกรรมที ่กลุ 6ม Silver Age  

นึกถึงเมื่อพูดถึงแนวความคิดที่ 3 และแนวความคิดที่ 5 นั้น พบว6ามีความแตกต6างของจุดหมายปลายทางท่ี

แตกต6างกันอย6างชัดเจน 

• แนวความคิดที่ 3 We Time Free Time กิจกรรมและสถานที่ที่ถูกกล6าวถึง ส6วนมากจะเปdนการเยี่ยม

ชมธรรมชาติ ชุมชนท-องถิ่น และวัดวาอาราม เช6น การตักบาตรข-าวเหนียวที่เชียงคาน การเยี่ยมชม

พระธาตุดอยคำท่ีจังหวัดเชียงใหม6 

• แนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems สถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนการศึกษาและเข-าถึง

ศิลปวัฒนธรรม หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตรIของไทย เช6น การชมการทอผ-าไหม การศึกษาประวัติ

ของย6าโม 

จากการเข-าใจจุดปลายทางของสถานที่ท6องเที่ยวจากทั้ง 2 แนวความคิด จะเห็นได-ว6าในกลุ6ม Silver 

Age มีโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑIจากแนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems มากกว6า เนื่องจาก

นักท6องเที่ยวกลุ6มนี้จะให-ความสนใจกับเรื่องราวที่มีคุณค6าทางจิตใจเปdนหลัก เช6น เรื่องวัดวาอาราม และเรื่องท่ี

เกี ่ยวข-องกับพระราชสำนัก ดังนั้น แนวความคิดนี้จึงตอบโจทยIและสามารถพัฒนาเปdนสินค-าและบริการ

ทางการท6องเท่ียวท่ีมีศักยภาพมากกว6า ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Silver Age : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดท่ี 5 
See the Hidden Gems 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 
การท6องเท่ียวท่ีทำให-ได-ย-อนกลับไปเข-าใจเร่ืองราว ได-เข-าใจท่ีมาท่ีไปของศิลปวัฒนธรรม 

2) องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 

สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่มีเรื่องราวให-น6าค-นหา มีความเปdนมาที่น6าสนใจมี

เร่ืองราวเก6าแก6ท่ีพร-อมให-นักท6องเท่ียวได-เย่ียมชม 

 

กิจกรรม : กิจกรรมให-นักท6องเที่ยวได-เยี่ยมชมพร-อมทั้งยังศึกษาถึงที่มาที่ไปของส่ิง

ต6างๆ 

 

ผู6คน : มีผู-รู-จริงท่ีพร-อมจะถ6ายทอดเร่ืองราว ความเปdนมา 

 

อาหาร : อาหารการกินแบบง6ายๆ และพอเพียงจากวัตถุดิบใกล-ตัว 

 

ท่ีพัก : พักในท่ีท่ีมีมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย  

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Silver Age ส6วนใหญ6ต-องการเข-าร6วมกิจกรรมด-วยการทำความรู-จักเรื่องราวของสถานท่ี

ท6องเท่ียวน้ันๆ ให-มากข้ึน 

ภาพท่ี 4.19 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Silver Age ท่ีมีต2อแนวความคิด 

ท่ี 5 

   

 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  

ชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมท่ีจะช6วยสร-างความสุขทางใจแก6นักท6องเท่ียวในกลุ6มเหล6าน้ีได-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมเสริมสิริมงคล เช่น  
การทําพิธีทางศาสนา การไหว้พระ ดูดวงกับหมอดูท้องถ่ิน 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Heart Touching 
แนวทางการท6องเที่ยวสำหรับกลุ6มนี้ควรเปdนในลักษณะที่ทำให-นักท6องเที่ยวผู-สูงวัยรู-สึกได-รับ

ความดีงามทางจิตใจผ6านเรื ่องราวของสถานที่นั ้นๆ เช6น ศาสนา หรือความเปdนมาของ

ราชวงศI เปdนต-น 

 
 

 
 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 
 สถานท่ีท่ีถูกกล6าวถึงส6วนใหญ6จะอยู6ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเปdนท่ีต้ัง

ของวัดมากมายที่มีความสวยงามทางศิลปะที่เชื่อว6าโดดเด6นจากภาคอื่น บางที่ยังมีความเชื่อเรื่อง

ความศักด์ิสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจาก แนวความคิดที่ 5 See the Hidden 
Gems :  

  จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด สามารถ

นำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอยMางผลิตภัณฑ�  

 ร้อยเรื่องราววัดทั่วไทยที่เป็นตํานาน 
เส-นทางสายธรรมะ ท่ีจะพาคุณไปช่ืนชมความงามลึกซ้ึงของศิลปะไทยผ6านวัด  

ท่ีไม6ได-ใช-เพียงแค6ตามอง แต6ยังผ6านเร่ืองราวกว6าจะมาเปdนความงดงามท่ีน6าท่ึง  

ขาดไม6ได-คือกิจกรรมเสริมสิริมงคลท่ีอยู6คู6กับท่ีน้ันๆ 

 

 

 วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Silver Age 
ü เน-นความงดงามทางศิลปะและเรื่องราวที่น6าสนใจของวัดที่อยู6ในเส-นทาง เช6น ประวัติศาสตรI 

ความศักด์ิสิทธ์ิ ของสถานท่ีน้ันๆ  

ü เน-นการพาเข-าไปทำกิจกรรมที่ทำให-ได-เข-าถึงเรื่องราวของสถานที่นั้นๆ เช6น การยืนชมจาก

ตำแหน6งหรือองศาท่ีถูกต-อง การทำพิธีการ พิธีกรรมต6างๆ อย6างถูกต-อง พร-อมมีผู-นำชม 

  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอยMางสินค6า 

จากโตโยต-า กาญจนบุรี  

ซ่ึงแนะนำเส-นทางชมวัดท่ีสวยงาม พร-อมบอกจุดเด6นทางศิลปะท่ีควรค6าแก6การไปชม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย6างไรก็ตาม ปoจจุบันมีเพียงเว็บไซตIท่ีแนะนำเส-นทางเหล6าน้ัน แต6ยังไม6มีการจัดทำเส-นทางท6องเท่ียว

อย6างเปdนทางการ รวมท้ังยังขาดผู-แนะนำในเชิงลึก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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4.9 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

ที่เหมาะกับกลุ่ม Multi-Gen 

 

ในกลุ6ม Multi-Gen จะเห็นได-ว6าชื่นชอบแนวความคิดท่ี 6 Fun Time with the Family มากที่สุด 

รองลงมา คือ แนวความคิดท่ี 7 Family Fun & Learn ซึ ่งเมื ่อพิจารณาถึงสถานที ่และกิจกรรมที ่กลุ6ม 

Millennial Mom นึกถึงเมื่อพูดถึงแนวความคิดที่ 6 และแนวความคิดที่ 7 นั้น พบว6า กิจกรรมและจุดหมาย

ปลายทางท่ีกลุ6มน้ีนึกถึงของท้ังสองเเนวความคิดมีความคล-ายกันอย6างชัดเจน 

กิจกรรมหรือสถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะเปdนการไปพักผ6อนกับครอบครัวและทำกิจกรรมต6างๆ 

ร6วมกันเปdนหลัก เน-นให-ทุกวัยในครอบครัวมีช6วงเวลาดีๆ ร6วมกัน เช6น การเล6นน้ำตกหรือล6องแพกับครอบครัวท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี หรือการเย่ียมชมธรรมชาติกับครอบครัวและถ6ายรูปร6วมกันท่ีม6อนแจ6ม 

ดังนั้น ในการออกแบบแนวทางของผลิตภัณฑIการท6องเที่ยว จึงจะยึดแนวความคิดที่ 6 เปdนหลัก

เน่ืองจากเปdนแนวความคิดท่ีเปdนท่ีชื่นชอบมากท่ีสุด และยังเน-นการมีส6วนร6วมของทุกวัยในครอบครัว ซึ่งจะตรง

กับความต-องการของนักท6องเท่ียวกลุ6มน้ีมากกว6าเเนวความคิดท่ี 7 

จากการเข-าใจจุดปลายทางของสถานที่ท6องเที่ยว จะเห็นได-ว6าในกลุ6ม Multi-Gen มีโอกาสสำหรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 1 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Multi-Gen : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดท่ี 6  
Fun Time with the Family 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเท่ียวท่ีทำให-ทุกคนในครอบครัวได-ใช-เวลาคุณภาพและมีความสุขกันถ-วนหน-า 

2)  องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 
สถานท่ี : จุดหมายปลายทางท่ีสามารถตอบโจทยIทุกวัยในครอบครัวเพ่ือให-ทุกคนมี

ความสุขร6วมกัน  

 

กิจกรรม : มีสิ่งที่เอื้อให-คนในครอบครัวได-มีกิจกรรมสร-างสรรคIร6วมกัน ให-ทุกวัยได-

ใกล-ชิดกันมากข้ึน  

 

ที่พัก : มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมในที่พักให-เด็ก และมีความ

สะดวกสบายสำหรับผู-ใหญ6และผู-สูงอายุ  

 

อาหาร : อาหารจากร-านข้ึนช่ือท่ีมีเมนูหลากหลาย ถูกใจคนทุกวัย  

 

ผู6คน : ผู-คนที่มีความเปdนกันเอง มีความจริงใจ และรอยยิ้มที่สดใสให-นักท6องเที่ยว

ได-อ่ิมเอมใจ 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Multi-Gen มีแนวโน-มที่จะอยากมีส6วนร6วมต6อกิจกรรมโดยการลงมือทำกิจกรรมใน

สถานท่ีท6องเท่ียวน้ันๆ มากกว6านักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืนๆ 

ภาพที่ 4.20 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Multi-Gen ที่มีต2อแนวความคิด 

ท่ี 6 

     
 

 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  
ชุมชนสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมหรือ Workshop ให-แก6ครอบครัวนักท6องเที่ยว ในรูปแบบของ

กิจกรรมท่ีทำให-นักท6องเท่ียวได-ใช-เวลากับครอบครัวและมีปฏิสัมพันธIร6วมกันได-ดีย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทําอาหาร  
ด้วยวัตถุดิบจากท้องถ่ิน 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

All In  Quality 

การสื่อสารควรทำให-นักท6องเที่ยวรู-สึกว6าการ

ท6องเที ่ยวนั้นๆ ทำให-ครอบครัวได-ใกล-ชิดกัน

มากข้ึน สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมีความสุข

และมีส6วนร6วมในช6วงเวลาท่ีมีคุณภาพน้ี 

เน-นการสื่อสารให-เห็นถึงสิ่งที่นักท6องเที่ยวจะ

ได-รับจากการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIว6ามีความ

แตกต6าง มีคุณค6า และคุณภาพมากกว6าการ

ท6องเที่ยวแบบอื่นๆ ซึ่งการท6องเที่ยวแบบอื่นๆ

อาจจะได-รับแค6ความสนุกสนานเท6านั้น แต6การ

ท6องเท ี ่ยวเช ิงสร -างสรรคIน ั ้นให -ค ุณค6าแก6

ครอบครัวมากกว6าน้ัน 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 

 สถานที่ที ่ถูกกล6าวถึงส6วนใหญ6จะอยู 6ในภาคกลาง ภาคใต- และภาคตะวันออก เพราะมี

ธรรมชาติที่เปdนกลางที่ทุกวัยชื่นชอบ ได-แก6 ทะเล ไร6 และฟารIม ซึ่งทุกคนสามารถทำกิจกรรม

เบาๆ ร6วมกันได- ท้ังยังมีสถานท่ีท6องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีกิจกรรมให-ทำร6วมกันได-อีก เช6น ตลาดน้ำ 
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6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the 
Family :  

  จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด สามารถ

นำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

ท่ีเท่ียวใหม่ๆ เฮได้ท้ังครอบครัว 
“เปิดโพยเส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกทั้งครอบครัว ไม่หวั่นแม้วันหยุดยาว” 

เส-นทางเท่ียวไทยท่ีเอาใจคนทุกรุ6นต้ังแต6คุณลูกถึงคุณย6าคุณยาย ท้ังท่ีเท่ียว ท่ีกิน ท่ีพัก  
พร-อมกิจกรรมสร-างสรรคIท่ีให-ทุกคนได-ใกล-ชิดและมีความสุขด-วยกันมากกว6าท่ีเคย 

 

  

 วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่ม Multi-Gen 
ü เน-นว6าเปdนท่ีท่ีสะดวกสบาย และตอบโจทยIสมาชิกในครอบครัวทุกคนและทุกวัย   

             - ส่ิงแวดล-อมท่ีทุกคนมีความสุขได- เช6น ทะเล ฟารIม ท-องนา 

             - กิจกรรมท่ีรองรับความสนใจของคนรุ6นเก6าและเด็กๆ 

ü อยู6ในเส-นทางท่ีไม6พลุกพล6าน โดยเฉพาะในช6วงเทศกาล  

 

 ตัวอยMางสถานท่ีทMองเท่ียว 

 
ที่มา : tiewpakklang.com, edtguide.com  

จังหวัดสิงห์บุรี 
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ท่ีพัก 

ท่ีพักท่ีดูกว-างขวางสะดวกสบายสำหรับผู-สูงอายุและเด็ก 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเบาๆ ในท่ีพัก เช6น การเดินชมคันนาและแปลงผักท่ีผู-ใหญ6สนใจและเด็กชมได- 

 

 

 
 

 
 

มีอาหารหลากหลายตอบโจทยIทุกคนได-ดี 
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สถานท่ีและกิจกรรม 

ตลาดไทยย-อนยุคบ-านระจันท่ีเปdนส่ิงบันเทิงสำหรับเด็กและผู-ใหญ6  

 
 

ผู-สูงอายุจะช่ืนชอบของดีประจำจังหวัด  

ซ่ึงท่ีตลาดสดสิงหIบุรี สามารถหาซ้ือปลาสดหรือแดดเดียวจากทุ6งนาได- 

 
 

ร-านอาหารบ-านสวนแม6ลาการ-องท่ีมีบรรยากาศสีเขียวและอาหารหลากหลาย 

 
 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

217 

4.10 แนวความคิดของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ที่เหมาะกับกลุ่ม Hi-End 

 

ในกลุ6ม Hi-End จะสามารถแบ6งออกเปdนกลุ6มที่มีสถานภาพโสดและกลุ6มที่มีสถานภาพสมรส ซึ่งใน

กลุ6มของผู-ที่มีสถานภาพสมรสนั้นจะมีลักษณะทางประชากรศาสตรIและพฤติกรรมการท6องเที่ยวใกล-เคียงกับ

กลุ6ม Millennial Mom ดังนั้น จึงพิจารณาใช-กลยุทธIสำหรับกลุ6มที่มีสถานภาพสมรสเปdนกลยุทธIเดียวกับกลุ6ม 

Millennial Mom ซึ่งจะกล6าวถึงต6อไปในแนวความคิดของสินค-าทางการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIที่เหมาะกับ 

กลุ6ม Millennial Mom 

กลุ 6ม Hi-End ที ่จะพิจารณาในที่นี ้จะเปdนกลุ 6มที ่มีสถานภาพโสด ซึ ่งจะเห็นได-ว6ากลุ 6มนี ้ชื ่นชอบ

แนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems มากอย6างมีนัยสำคัญ โดยท่ีสถานท่ีและกิจกรรมที่ถูกกล6าวถึง

ส6วนมากจะเปdนการเข-าไปศึกษาเรื่องราวถึงแหล6งกำเนิดเพื่อสัมผัสเรื่องราวให-ถึงแก6นหรือรากเหง-าของสถานท่ี

นั้นๆ เช6น การศึกษางานฝuมือหรืองานหัตถกรรมของท-องถิ่น การเรียนรู-วิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานที่จังหวัด

แม6ฮ6องสอน 

จากการเข-าใจจุดหมายปลายทางของสถานที่ท6องเที่ยว จะเห็นได-ว6าในกลุ6ม Hi-End มีโอกาสสำหรับ

การพัฒนาผลิตภัณฑIท้ังหมด 1 รูปแบบ ซ่ึงจะมีแนวทางสำหรับแต6ละผลิตภัณฑI ดังต6อไปน้ี 
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Hi-End : แนวทางสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดที่ 5 
See the Hidden Gems 

1) ความต้องการเชิงลึก (Insight) : 

การท6องเที ่ยวที ่ทำให-ฉ ันได-เข -าถึงเร ื ่องราวและต-นกำเนิดอย6างถึงแก6นแท-ของวิถ ีช ี วิต 

และศิลปวัฒนธรรมท่ีน-อยคนจะได-สัมผัส 

2) องค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ : 

สถานท่ี : จุดหมายปลายทางที่มีเรื่องราวให-น6าค-นหา มีความเปdนมาที่ซับซ-อน และ

เปdนท่ีท่ียังไม6ค6อยมีคนรู-จัก  

 

กิจกรรม : กิจกรรมให-นักท6องเที่ยวได-เข-าใจอย6างลึกซึ้งถึงความเปdนมาของสถานท่ี

หรือเหตุการณIท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีน้ันๆ  

 

ผู6คน : มีผู-รู -จริงที่พร-อมจะถ6ายทอดเรื่องราว ความเปdนมา ในแบบลึกซึ้งและน6า

ติดตาม 

 

อาหาร : อาหารท่ีคนในพ้ืนท่ีนิยมรับประทาน 

 

ท่ีพัก : พักในท่ีท่ีมีบรรยากาศบ-านๆ และด้ังเดิม แต6ยังได-ความสบายและปลอดภัย 

 

สินค6าหรือของท่ีระลึก : ของกินของใช-ท่ีมาจากผลผลิตในสถานท่ีน้ันๆ  

 

การเดินทาง : ลำบากได-แต6ไม6มาก 
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3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 

 กลุ6ม Hi-End ส6วนใหญ6ต-องการทำความรู-จักเรื ่องราวของสถานที่ท6องเที่ยวให-มากยิ่งข้ึน  

และเปdนกลุ6มที่มีแนวโน-มในการอยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมในเชิงลึกของสถานที่ท6องเที่ยวนั้นๆ

มากกว6ากลุ6มนักท6องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ 

ภาพท่ี 4.21 ระดับความอยากมีส2วนร2วมต2อกิจกรรมของกลุ2ม Hi-End ท่ีมีต2อแนวความคิดท่ี 5 

    

 

รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด :  

ควรเปdนกิจกรรม การเรียนรู- เพื่อได-ข-อมูลและความเข-าใจอย6างลึกซ้ึงโดยมีผู-ชำนาญการที่จะทำ

ให-เข-าถึงเร่ืองราวและท่ีมา เช6น Exclusive Tour 
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4) แนวทางในการสื่อสารสินค้าทางการท่องเที่ยว :  

Best of  
the Best 

Provide Exclusive 
Access 

Twisted to be 
Up-to-Date 

เน -นความเปdนที ่ส ุดของ

สถานท่ีน ั ้ นๆ ผ 6 านการ

นำเสนอสถานที่ท6องเที่ยว

แปลกใหม6 เปdนสถานท่ีท่ีมี

เรื ่องราวน6าสนใจและรอ

การไปค-นพบ 

มีการบริการให-นักท6องเท่ียว

เข-าถึงเรื ่องราว ที ่มาที ่ไป

ของสถานที่ท6องเที่ยวนั้นได-

ชัดเจนมากขึ้น เช6น การพา

นักท6องเที ่ยวกลุ 6ม Hi-End 

ไปในจุดท่ีคนท่ัวไปเข-าไม6ถึง 

ควรนำเสนอในรูปแบบที่มี

การประยุกตIให-เข-ากับยุค

สม ัย แต 6ย ังคงกล ิ ่นอาย

ความเปdนพ้ืนบ-านเอาไว- 
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5) ภูมิภาคที่เหมาะสมสําหรับแนวความคิด : 
 สถานที่ที่ถูกกล6าวถึงส6วนมากจะอยู6ในภาคเหนือ เนื่องจากนักท6องเที่ยวกลุ6มน้ีเชื่อว6าเปdนพื้นท่ี

ท่ีมีประวัติศาสตรIที่ยาวนานและน6าสนใจ เพราะได-รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ-านที่คนส6วน

ใหญ6ไม6คุ -นเคย รองลงมา คือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีความร่ำรวยใน

ประวัติศาสตรI (ส6วนใหญ6เปdนวัดโบราณ) แต6อาจเปdนที่แบบคนไทยคุ-นเคยมากกว6า จึงอาจไม6น6า

ดึงดูดใจเท6าภาคเหนือ 
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6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากแนวความคิดที่ 5 See the Hidden 
Gems :  

  จากความต-องการเชิงลึก องคIประกอบสำคัญของผลิตภัณฑI แนวทางการพัฒนาการมีส6วน

ร6วมในกิจกรรมการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI และภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับแนวความคิด สามารถ

นำมาพัฒนาเปdนตัวอย6างผลิตภัณฑI ดังน้ี 

ตัวอยMางผลิตภัณฑ� 

 

Thailand�s Best Kept Treasure 
“มรดกหายากที่เป็นหนึ่งเดียวของเมืองไทย”  

เส-นทางสุด exclusive (พิเศษ) ท่ีพาคุณเจาะลึกเร่ืองราวต-นกำเนิดแบบถึงแก6นแท-ของเมืองไทย 

ท่ียังถูกเก็บรักษาไว-ในท-องถ่ินต6างๆ และทุกวันน้ีหาดูได-ยากย่ิง  

 

  

วิธีการส่ือสารไปยังกลุMม Hi-End 

ü นำเสนอเร่ืองราวต-นกำเนิดท่ีไม6เปdนท่ีรู-จักในคนหมู6มาก  

ü เน-นคนนำเท่ียวท่ีให-ความรู-เก่ียวกับเร่ืองราวของท่ีน้ันๆ อย6างถ6องแท- 

ü เน-นกิจกรรมท่ีให-เข-าไปสัมผัสเร่ืองราวเหล6าน้ันได-อย6างถึงแก6น  

ตัวอย'างสินค7าท่ีเปJนรูปแบบของ Day Trip ในกรุงเทพมหานครจาก The Cloud  

 

  

  

“วัดกาลหว่าร์” ชุมชนชาวโปรตุเกสท่ี
อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้
ริเริ่มให้สร้าง งานนี้พวกเราจะได้เข้า
ไปชม ‘รูปพระตาย’ รูปไม้แกะสลักพระ
ศพของพระเยซู ที่ปกติจะนําออกมา
ให้สาธารณชนได้เห็นเพียงปีละคร้ัง
เท่านั ้น พร้อมฟังเรื ่องราวประวัติ 
รูปไม้เก่าแก่จากไอบีเรีย 

THE CLOUD 

ที่มา : readthecloud.com   
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สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสมงีานศิลปะ ฝีมือ Vhils หรือ Alexandre Farto ศิลปินที่มี
ถิ่นกําเนิดใกล้ลิสบอน และชิมทาร์ตไข่หรือ Pastéis de Belém ขนมแสนอร่อยที่มีต้นกําเนิด

จากลิสบอนด้วย 

 
 

ล่องเรือชมวัดซางตาครู้สและชุมชนกุฎีจีน ชุมชนชาวโปรตุเกสที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่ยุค
กรุงศรีอยุธยา เยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนและรับประทานอาหารสไตล์สยามโปรตุเกสที่นี่ 

ก่อนจะชิมขนมฝรั่งแสนอร่อยแกล้มประวัติศาสตร์ที่ร้านขนมฝรั่งธนูสิงห ์
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4.11 พฤติกรรมการหาสถานท่ีท่องเท่ียวและการค้นหาข้อมูล 

จากข-อมูลการวิจัยเชิงปริมาณทำให-ทราบได-ว6าพฤติกรรมการหาสถานท่ีท6องเท่ียวมี 3 ข้ันตอนหลัก

ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4.22 พฤติกรรมการหาสถานท่ีท6องเท่ียวและการค-นหาข-อมูล 

 
    

 
 

 

 

ขั้นที่ 1 หาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป  

จากพฤติกรรมที่ศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว6า โดยมากความต-องการในการท6องเที่ยวของ

นักท6องเที่ยวชาวไทยจะถูกกระตุ-นจากการเห็นสถานที่ท6องเที่ยวที่ผู-อื่นไปเที่ยว จากเพจท6องเที่ยว และรายการ

โทรทัศนI 

 

ขั้นที่ 2 ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่เที่ยว  

เมื่อตัดสินใจแน6ชัดแล-วว6าจะไปท6องเที่ยวที่ใด จึงเริ่มวางแผนการท6องเที่ยวโดยหาข-อมูลการเดินทาง 

กิจกรรมท่ีน6าสนใจ และรายละเอียดของสถานท่ีท6องเท่ียวต6างๆ 

 
ขั้นที่ 3 จัดการแผนการท่องเที่ยว  

ขั้นตอนน้ีแสดงถึงการยืนยันการท6องเที่ยวผ6านการจองโรงแรม และการเดินทาง โดยจะมีทั้งรูปแบบท่ี

เกิดข้ึนก6อนการเดินทางท6องเท่ียว และรูปแบบท่ีเกิดข้ึนระหว6างการเดินทางท6องเท่ียว 
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นอกจากนี้ ในการวิจัยเชิงปริมาณยังพบว6า ช6องทางหลักในการหาข-อมูลของนักท6องเที่ยวชาวไทย 

ส6วนใหญ6คือการถามจากคนรู-จัก ซ่ึงได-แก6 ครอบครัว เพ่ือน และคนใกล-ชิด หรือได-รับอิทธิพลจากคนรู-จักในการ

หาสถานที่ท6องเที่ยว คิดเปdนร-อยละ 71 จากหน6วยตัวอย6างทั้งหมด ดังนั้น การสร-างอิทธิพลเพื่อให-นักท6องเที่ยว

อยากไปท6องเท่ียวในสถานท่ีต6างๆ จึงเปdนเร่ืองท่ีสำคัญท่ีสุด 

ส6วนช6องทางในการหาข-อมูลที่รองลงมาคือ ช6องทางออนไลนI เช6น Portal Website และ Pantip  

ซ่ึงในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว6าช6องทางเหล6าน้ีเปdนแหล6งสำคัญในการหาข-อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการท6องเท่ียว 

จากการเข6าใจพฤติกรรมของนักทMองเที่ยวชาวไทยผMานการวิจัยทั้ง 2 รูปแบบ ทำให6ทราบวMา 

การที่จะผลักดันให6แนวความคิดการทMองเที่ยวเชิงสร6างสรรค�ให6เป2นที่สนใจ จึงควรนำแนวความคิดเหลMาน้ี

ไปอยูMใน Touch Point และแนวทางท่ีถูกต6อง 

 

4.12 แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าถึง
นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์สําหรับ ขั้นที่ 1 หาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป  
ทำให6การทMองเท่ียวเชิงสร6างสรรค�เป2นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีนMาสนใจ  

(Make Creative Tourism as One of Inspirational Destination) 

• การสื่อสารท่ีสร-างความเข-าใจและจูงใจด-วยความสวยงามของสถานที่และนำเสนอประสบการณIท่ี

แตกต6างของ Creative Tourism  ผ6านช6องทางท่ีถูกต-องสำหรับนักท6องเท่ียวชาวไทยแต6ละกลุ6ม 

 

 

ซ่ึงจะมีข้ันตอนดังต6อไปน้ี 

1) มีรูปแบบของการสื่อสารที่นำเสนอความแตกต6างของการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI (Thematic 

Communication) จากการท6องเท่ียวในแบบท่ัวๆ ไป 
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2) ส่ือสารให-เห็นถึงแนวความคิดสร-างสรรคIท่ีแตกต6างกันสำหรับนักท6องเท่ียวชาวไทยแต6ละกลุ6ม 

 
 

 

 

• โดยสื่อสารกับนักท6องเที ่ยวชาวไทยผ6านช6องทางหรือ Touch Point ให-สอดคล-องกับแต6ละกลุ6ม 

ดังต6อไปน้ี 

ภาพท่ี 4.23 ช2องทางหลักของการหาสถานท่ีท2องเท่ียวและการคLนหาขLอมูลในแต2ละกลุ2ม  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

227 

- กลุ6ม Gen-Y : เพจ I Roam Alone เพจแบกเปfเที่ยวไทย เพจไปไงมาไง และรายการเทย

เท่ียวไทย 

- กลุ6ม Hi-End : รายการเถ่ือน Travel 

- กลุ6ม Silver Age :  รายการสมุดโคจร รายการเปร้ียวปาก และนิตยสารอสท. 

- กลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) และกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) : เพจแบกเปfเที่ยวไทย 

และเพจไปไงมาไง 

- กลุ6ม Millennial Mom: เพจพาลูกเท่ียวดะ เพจ Little Monster และเพจคุณแม6พาเท่ียว 

- กลุ6ม Multi-Gen : Wongnai และชิลไปไหน 

 

กลยุทธ์สําหรับ ขั้นที่ 2 ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานทีท่่องเที่ยว  
ทำให6การทMองเท่ียวเชิงสร6างสรรค�มีข6อมูลพร6อมและหลากหลาย 

(Provide Complete Information of Different Expression of Creative Tourism) 

• มีแหล6งข-อมูลการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIในแต6ละพื้นที่ให-ครบถ-วน ทั้งกิจกรรม การเดินทาง ที่พัก  

และรายละเอียดต6างๆ ที่จำเปdน และนำเสนอให-มีความหลากหลายตอบโจทยIทุกกลุ6ม เช6น เว็บไซตI 

Creative Tourism District Thailand 

• ใช-ประโยชนIช6องทาง Mass Website อื่นๆ ในการเข-าถึงนักท6องเที่ยว เช6น Pantip Wongnai ฯลฯ

เพ่ือขอความร6วมมือในสร-าง Creative Tourism Channel ในแต6ละ Website เช6น 

 

 

Pantip  - Creative Travel Room 

Wongnai – ต-องมีการติด Hashtag ของ Creative Tourism 

 

• ในทุกๆ ช6องทางหรือ Touch Point จะต-องมีข-อมูลท่ีจำเปdนท้ังหมด 5 ประเภท ได-แก6  

- แผนการท6องเท่ียว  

- ช6วงเวลาท่ีแนะนำให-ไปท6องเท่ียว  

- จุดเด6นท่ีควรไปชมของสถานท่ีน้ันๆ  

- ร-านอาหารแนะนำ  

- โรงแรมท่ีแนะนำ 
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กลยุทธ์สําหรับ ขั้นที่ 3 จัดการแผนการท่องเที่ยว  
ทำ Creative Tourism Package, Pass, & Discount 

(Initiation of Creative Tourism Package) 

ทำแพคเกจท6องเที่ยว พาสท6องเที่ยว (Purchasing Pass) หรือ ให-ส6วนลดในทริปหรือกิจกรรมของการ

ท6องเที ่ยวแบบ Creative Tourism เพื ่อชักจูงและกระตุ -นให-นักท6องเที ่ยวเข-ามาลองการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคIมากยิ่งขึ้น (Consumers Creative Tourism Adoption) ทำให-อัตราการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI

ของนักท6องเท่ียวสามารถคาดการณIได-และมีความแน6นอนมากย่ิงข้ึน  
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บทที ่5 
  

แนวทางการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค 
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ในการหาโอกาสสำหรับการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIนั ้น จะต-องทำความเข-าใจพฤติกรรมของ

นักท6องเที่ยวชาวไทยที่เคยมีประสบการณIในการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIในแต6ละภูมิภาคของประเทศไทย 

ประกอบกับศักยภาพของแต6ละภูมิภาคของประเทศไทยในการพัฒนาแนวความคิดการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI

ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังต6อไปน้ี 

 

5.1 กิจกรรมและสถานที ่ของการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ที ่หน่วย
ตัวอย่างเคยมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาข-อมูลเชิงปริมาณของหน6วยตัวอย6างที่รู -จัก เข-าใจ และเคยเข-าร6วมกิจกรรมของการ

ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเพิ่มเติม ได-มีการให-หน6วยตัวอย6างยกตัวอย6างหรือระบุสถานที่และกิจกรรมของการ

ท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIท่ีเคยเข-าร6วมตามความเข-าใจของแต6ละบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียด ผลลัพธI ดังต6อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 5.1 สถานท่ีของการท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคIท่ีหน6วยตัวอย6างเคยมีส6วนร6วม 

 

 

สถานท่ีของการท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIท่ี

หน6วยตัวอย6างเคยมีส6วนร6วม 4 อันดับแรก ได-แก6  

• จังหวัดชลบุรี ร-อยละ 12  

• จังหวัดเชียงใหม6 ร-อยละ 7  

• จังหวัดจันทบุรี ร-อยละ 6  

• จังหวัดกาญจนบุรี ร-อยละ 5 

ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมที่เคยเข-าร6วมของ 

แต6ละจังหวัด ดังน้ีต6อไปน้ี 
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คิดเปdนร-อยละ 12 มีรายละเอียดกิจกรรมท่ีเคยเข-าร6วม ดังน้ี 

• เก็บขยะริมชายหาด, ดำน้ำ, ข่ีจักรยานชมวิวรอบเกาะ: 

เกาะล-าน 

• ปลูกป าชายเลน, ปลูกปะการัง, เก็บขยะริมชายหาด:  

สัตหีบ 

• เก็บขยะริมชายหาด: หาดบางแสน 

• ปล6อยเต6าทะเล ปล6อยปู: ค6ายทหารสัตหีบ 

• วิธีการถักอวน การทำจ่ันดักปู, การลงอวนดักปู,  

เรียนรู-วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ-าน: บ-านบางละมุง 

• ข่ีช-าง ให-อาหารสัตวI ดูพืชพรรณ: สวนนงนุช 

 

  

คิดเปdนร-อยละ 7 มีรายละเอียดกิจกรรมท่ีเคยเข-าร6วม ดังน้ี 

• ปลูกป า, เก็บคัดแยกขยะ, มอบของใช-ให-ชาวเขา,  

ชมวิถีชีวิตชาวเขา,  สร-างฝายน้ำล-น : ดอยอินทนนทI:  

ดอยตุง  

• กวาดลานวัด, ทำบุญ, ไหว-พระ ดำเนินตามวิถีชาวพุทธ: 

วัดดอยสุเทพ 

• เรียนรู-วัฒนธรรมท-องถ่ิน, ทำฝาย, เดินท6องธรรมชาติ  

เก็บขยะ: แม6กำปอง, ดอยเต6า 

• สอนหนังสือเด็กดอย, เรียนรู-ชีวิตชุมชน: บนดอย (ไม6ระบุ) 

• ทำยาสระผมดอกไม- ทำลูกประคบกับชาวบ-าน:  

บ-านสมุนไพรหอม 

• ทำร6ม: บ6อสร-าง 
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คิดเปdนร-อยละ 6 มีรายละเอียดกิจกรรมท่ีเคยเข-าร6วม ดังน้ี 

• ปลูกป าชายเลน, ปลูกป าโกงกาง, ปลูกต-นมะพร-าวก้ันแนว

ชายฝo�ง, สร-างบ-านปลาไว-หลบภัยจากเชือกและต-นไม-:  

อ6าวคุ-งกระเบน 

• ปลูกป าชายเลน, เก็บขยะริมทะเล: หาดเจ-าหลาว, อุทยาน

ป าชายเลน, แหลมเสด็จ 

• ล6องแพเปuยกและให-อาหารเหย่ียวแดง: โฮมสเตยI  

ทะเลจันทI  

• เก็บผลไม-ในสวนลุงสมจิต: สวนลุงสมจิต อ.ท6าใหม6 

 

  

คิดเปdนร-อยละ 5 มีรายละเอียดกิจกรรมท่ีเคยเข-าร6วม ดังน้ี 

• ตักบาตรตอนเช-า, ปะแปfงพม6า, แจกของเด็กๆ, ช6วยเดิน

ห้ิวของบิณฑบาตตามหลวงพ6อวัดอุตตมะ: สะพานมอญ 

• เก็บขยะ, ถ6ายรูป ไหว-พระ: สะพานข-ามแม6น้ำแคว 

• ผลิตไอศกรีมข-าวโพด, หัดทำการสกัดน้ำมันงา: ไร6คุณมน 

• ทำลูกประคบ สกัดน้ำมันงาและอ่ืนๆ: บ-านหนองกระทุ6ม 

• ดูการทอผ-าขาวม-าร-อยสี รู-จักชีวิตท-องถ่ิน: บ-านหนองขาว 

• ปลูกต-นไม-: น้ำตกเอราวัณ 

• น่ังรถของชุมชน เข-าอุโมงคIเหมืองแร6: อุโมงคIเหมืองแร6 3 

มิติ 

• สอนหนังสือเด็ก: บ-านอิต6อง ป�ล�อก 

• เก็บขยะ: น้ำตกห-วยแม6ขม้ิน 

• สร-างฝาย: เข่ือนศรีนครินทรI 
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จากผลการศึกษาสถานที่และกิจกรรมของการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIที่หน6วยตัวอย6างที่เคยเข-าร6วม

พบว6าลักษณะของกิจกรรมจะแบ6งออกเปdน 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมเชิงอนุรักษI (เช6น การปลูกป า การเก็บขยะ) 

กิจกรรมเพื่อสังคม (เช6น การบริจาคของ การสอนหนังสือเด็ก) และกิจกรรมเชิงเรียนรู-และลงมือทำ (เช6น การ

รีดนมวัว การเก็บผลไม- การทำลูกประคบ) 
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5.2 การกระจายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยและ
แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละภาค 

ในด-านศักยภาพของแต6ละภูมิภาคของประเทศไทยในการพัฒนาแนวความคิดการท6องเที ่ยวเชิง

สร-างสรรคI พบว6าพฤติกรรมของนักท6องเท่ียวท่ัวประเทศมีข-อสังเกตท่ีน6าสนใจ 3 ประการ ดังต6อไปน้ี 

        

1. ภาคเหนือและภาคใต้เป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

 

      
 

เมื่อพูดถึงสถานที่ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI นักท6องเที่ยวทุกกลุ6มจะนึกถึงสถานที่ท6องเที่ยวเชิง

สร-างสรรคIในภาคเหนือและภาคใต- เนื่องจากเปdนภูมิภาคที่มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึง

วัฒนธรรมที่น6าหลงใหล ดังนั้น การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIจึงมีโอกาสสำหรับทั้ง 2 ภูมิภาคน้ีสูงในการ

สร-างสินค-าและบริการด-านการท6องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให-เกิดการท6องเท่ียวมากข้ึน 

 

แนวทางในการจัดการการทMองเท่ียวเชิงสร6างสรรค� 

Enlarging Awareness and Adoption 
ใช-ภาคเหนือและภาคใต-ซึ่งเปdนภูมิภาคที่นักท6องเที่ยวชาวไทยในทุกๆ กลุ6มรู-จักและได-ไปสัมผัส

ประสบการณIการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI โดยการสร-าง Landmark Destination ของการท6องเที่ยวเชิง

สร-างสรรคIในทั้งสองภูมิภาค เพื่อทำให-การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIเปdนที่รู -จักมากยิ่งขึ้นในทุกๆ กลุ6ม

นักท6องเที่ยว หยิบยกสถานที่ท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIที่เปdนจุด Highlight ในแต6ละภูมิภาคและจังหวัด 

รวมทั้งมีกิจกรรมที่เอื้อแก6นักท6องเที่ยวได-เข-าไปสัมผัสประสบการณI ทั้งน้ีสถานที่ท6องเที่ยวและกิจกรรม

ต6างๆ ต-องตอบโจทยIความคาดหวังของนักท6องเท่ียว 
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ภาพท่ี 5.2 กลุ2มเป�าหมายหลักและกลุ2มเป�าหมายรองของภาคเหนือและภาคใตL  

   
กลุ 6มเปfาหมายหลักของภาคเหนือและภาคใต-จะเปdนกลุ 6ม Gen-Y และกลุ 6ม Hi-End ส6วน

กลุ6มเปfาหมายรองจะเปdนกลุ6ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปu) 

 

 
2. ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นที่นิยมในกลุ่มครอบครัว แม่และเด็ก 

 

 
 

ภาคกลางและภาคตะวันออกเปdนภูมิภาคท่ีมีการเดินทางและที่พักที่สะดวกสบาย มีสถานท่ี

ท6องเที่ยวและกิจกรรมที่เปdนที่รู-จัก อีกทั้งยังเข-าถึงได-ง6าย จึงได-รับความนิยมในกลุ6ม Multi-Gen และกลุ6ม 

Millennial Mom แต6ภาคกลางและภาคตะวันออกยังไม6ใช6ภูมิภาคท่ีโดดเด6นในเรื่องของเเนวความคิดการ

ท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI 

  

แนวทางในการจัดการการทMองเท่ียวเชิงสร6างสรรค� 

Creative Tourism for Mom and Family 
มีโอกาสท่ีจะนำเสนอจังหวัดรองเพื่อกระจายตัวของการท6องเที่ยวในกลุ6ม Millennial Mom 

และกลุ6ม Multi-Gen โดยนำเสนอภาคกลาง และภาคตะวันออกให-เปdน Creative Destination Tourism 
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for Family & Kids โดยการนำเสนอตัวเลือกจังหวัดรองท่ีมีศักยภาพ เพ่ือลดปoญหาการกระจุกตัวของการ

ท6องเท่ียวของกลุ6ม Multi-Gen และกลุ6ม Millennial Mom ท่ีมักเกิดในช6วงวันหยุดยาว 

 

ภาพท่ี 5.3 กลุ2มเป�าหมายหลักและกลุ2มเป�าหมายรองของภาคกลางและภาคตะวันออก    

  

กลุ 6มเปfาหมายหลักของภาคกลางและภาคตะวันออกจะเปdนกลุ 6ม Multi-Gen และกลุ6ม 

Millennial Mom ส6วนกลุ6มเปfาหมายรองจะเปdนกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปu) 

 

 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่คนไม่ค่อยนึกถึง แต่เป็นที่นิยมในกลุ่ม Silver 

Age และกลุ่ม Hi-End 

 

 
 

สำหรับนักท6องเที่ยวชาวไทยโดยทั่วไปจะไม6ค6อยนึกถึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต6กลับกัน

นักท6องเที ่ยวในกลุ 6ม Silver Age และกลุ 6ม Hi-End กลับชื ่นชมความงดงาม ความเปdนชนบท และ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีหาดูได-ยากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทางในการจัดการการทMองเท่ียวเชิงสร6างสรรค� 

Rebranding E-Saan 
สร-างภาพลักษณIที่ดีของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท6องเที่ยว

ชาวไทยที ่ม ีต 6อภ ูม ิภาคน้ี โดยนำเสนอมุมมองที ่แปลกใหม6ของสถานที ่ท 6องเท ี ่ยวในภูม ิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายการรับรู-ผ6านการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวในกลุ6ม Hi-End และกลุ6ม 

Silver Age ซึ่งเปdนกลุ6มท่ีนิยมเดินทางมาท6องเที่ยวในภาคน้ีเพื่อหาความเข-าใจอย6างถึงแก6นแท- และให-

นักท6องเท่ียวกลุ6มอ่ืนๆ เห็นเปdนแรงบันดาลใจ 

 

ภาพท่ี 5.4 กลุ2มเป�าหมายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
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5.3 ตัวอย่างสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค 
 

แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

�Enlarging Awareness and Adoption� 
 
 

ภาคเหนือ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Gen-Y ในแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง  

 
• หมูMบ6านรักไทย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ให-ความรู-สึกเหมือนการ

เที ่ยวเมืองนอก เพราะบริเวณ

รอบๆ หมู6บ-านรักไทยในช6วงยาม

เช-า จะมีหมอกลงบางๆ ได-อารมณI

เหมือนทางตอนบนประเทศจีน 

เปdนหมู 6บ-านชาวจีนยูนนานที่ใน

สมัยอดีตเคยเปdนที่อยู6ของทหาร

จีนคณะชาติ (กองพล 93) หรือท่ี

เรารู-จักกันว6า “ก�กมินต๊ัง” 

 

กิจกรรม : สำหรับไฮไลทIของการ

มาเที ่ยวบ-านรักไทยก็คือ การได-

เ ร ี ยนร ู - ว ัฒนธรรมไทย-จ ีน  ท่ี

ผสมผสานก ันอย 6างลงต ัว และ

เอกลักษณIดั ้งเดิมท่ีไม6มีโอกาสได-

พบในเมืองใหญ6ๆ การเดินป าศึกษา

ธรรมชาติโดยมัคคุเทศกIน-อย การ

ปo�นจักรยานชิลๆ รอบหมู6บ-าน และ

การขี่ม-าพาข-ามแดนไปฝo�งเมียนมา 

ดูการเพาะปลูกชา ในสถานที ่ ท่ี

เรียกได-ว6าเปdนสุดเขตแดนสยาม 

ที ่พัก : พักในที่พักที ่ออกแบบ

เหม ือนบ -านคนจ ีนย ูนนาน

สมัยก6อนที ่สร-างจากดินและ

ฟาง ท6ามกลางไร 6ชา เห็นวิว

ทะเลสาบที ่ปกคลุมด-วยสาย

หมอกท่ีลีไวนIรักไทย รีสอรIท 
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• ปางอุ�ง  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ปางอุ±ง จ.แม6ฮ6องสอน 

สถานที ่แห6งน้ีมีความสวย และ

อากาศหนาวไม6แพ-หมู6บ-านรักไทย 

ด-วยความงามของทิวสนต-นสูง

ใหญ6 รายล-อมรอบอ6างเก็บน้ำท่ี

สงบนิ่ง อากาศที่เย็นสบายตลอด

ท้ังปu 

 

ก ิจกรรม : ล 6องแพลำน-อย  

ชมทะเลสาบท6ามกลางสาย

หมอก 

 

ที ่พ ัก : นอนกางเต็นทIชม

บรรยากาศในช6วงหน-าหนาว 
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• ดอยผาฮ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ดอยผาฮ้ีอยู 6ในอำเภอ

แม6สายติดกับชายแดนไทยพม6า

ใกล-ๆ กับพระตำหนักดอยตุง เปdน

ที่ตั ้งของชุมชนชาวเขาเผ6าอาข6า

บ-านผาฮ้ี สัมผัสประสบการณIสุด

พิเศษ เรียนรู -ว ัฒนธรรมชนเผ6า 

ผาฮ้ี และเล6นสนุกกับชาวอาข6า 

 

ก ิจกรรม : ก ิจกรรมหล ักๆ ท่ี

น6าสนใจคือการสัมผัสและเรียนรู-

วิถีชีวิตของชนเผ6าผาฮ้ี ผ6านการ

เดินชม การลองลงมือคั ่วกาแฟ 

การทานอาหารพื้นเมืองของชาว

ชนเผ6า การเดินชมทะเลหมอก 

รอบหมู6บ-าน ถ-าโชคดีมาบางช6วง

อาจจะมีโอกาสได-เห็นประเพณีโล-

ชิงช-า เทศกาลปuใหม6ของชาวอาข6า

เพ่ือรำลึกถึงพระคุณเทพธิดา 

ท่ีพัก : บรรยากาศที ่พักที ่เรียบ

ง6ายและแสนจะธรรมดา ไม6ต-อง

อาศ ัย เคร ื ่ องปร ับอากาศ วิว

บรรยากาศของที่พักท่ีสามารถชม

ทะเลหมอกได-ง6ายๆ 
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• แสงแหMงอัญมณี ถ้ำผาไท อ.งาว 

 
 

 

 

 

 

 

 
สถานที่ : “ถ้ำผาไท อัญมณีล้ำค6าที่ถูกลืม” ชมความงดงามของ “แสงแห6งอัญมณีสีฟfา” ที่จะสามารถเห็นได-

เพียงช6วงเช-าของแต6ละวันเท6าน้ัน 
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ตัวอยMางสถานท่ีทMองเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• แมMกำปอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง6ายของชาวบ-านในหมู6บ-านเล็กๆ กลางหุบเขา ลิ ้มรสกาแฟเข-มและวิวดอยสวย  

นอนโฮมสเตยI กินอาหารพ้ืนเมือง

  

สถานที่ : หมู6บ-านขนาดเล็กอยู6บน

เนินเขาท6ามกลางธรรมชาติ มี

ต-นไม- ลำธาร และน้ำตกอยู6ในตัว

หมู6บ-านให-ประสบการณIท่ีแตกต6าง 

 

กิจกรรม : กิจกรรมสำคัญคือการ

กินอาหารพื้นเมือง เดินชมพืชพันธุI

ธรรมชาติ ชมโบสถIหายากและ

โบสถIกลางน้ำ 

 

ที ่พัก : บ-านปfอหลวงแม6หลวง  

ที่พักสวยกลางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู6

ในโซนท-ายหมู 6บ-าน บรรยากาศ

เงียบสงบ และมีลำธารน้ำไหลผ6าน

กลางโฮมสเตยI  
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Hi-End ในแนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
• ลำดวนผ6าทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ี : เข-าเย่ียมชมสถานท่ีร-านขายผ-าทอไทล้ือ 

ผ-าทอน้ำไหล ลายโบราณท่ีหาชมได-ยาก ในอำเภอ

ปoว เพราะท่ีแห6งน้ีมีชาวไทล้ืออาศัยอยู6มากท่ีสุด  

จึงมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีโดดเด6นสืบทอดต6อกันมา 

กิจกรรม : ช่ืนชมวิธีการทอผ-า และข้ันตอนต6างๆ

อย6างถึงแก6นแท-จากชาวบ-านไทล้ือ 
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• บMอเกลือสินเธาว� 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ี : ท6องเท่ียวบ6อเกลือสินเธาวIภูเขาแห6งเดียว

ในโลก 

 

กิจกรรม : นักท6องเท่ียวสามารถท่ีจะเข-าชมวิธีการ

ผลิตเกลือสินเธาวIอย6างใกล-ชิด ซ่ึงจะได-เห็นถึงความ

ด้ังเดิม ท่ีสืบทอดกันมาอย6างยาวนานในบรรยากาศ

ท่ีงดงาม 
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• บ6านดำ อาจารย�ถวัลย� 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท ี ่  : ช ื ่ นชมสถาป oตยกรรม และงาน

ประติมากรรม อาคารสถาปoตยกรรมแบบกาแล 

กว6า 40 หลัง รวมถึงบ-านสถูปรูปทรงแปลกตา  

ซึ่งเกิดจากการสร-างสรรคIของ อาจารยIถวัลยI เพ่ือ

เข-าใจถึงแก6นแท-ที่มาที่ไปของศิลปะ แนวความคิด

ของอาจารยIถวัลยI  

กิจกรรม : ชมการจัดแสดงผลงานศิลปะอันล้ำค6า 

จำนวนเปdนหมื่นๆ ชิ้นทั้งงานฝuมือแบบสล6าเหนือ 

เช 6น เคร ื ่องไม -แกะสล ัก เคร ื ่องเข ินโบราณ 

เครื ่องเงินล้ำค6า ส่ิงของจากจีน ญี ่ปุ  น อินเดีย 

ทิเบต กระท่ังยุโรป จนถึงหนังสัตวIและเขาสัตวIป า

นานาชนิด เช6น หนังหมี หนังควาย หนังเสือ เปdน

จำนวนมาก 
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• พิพิธภัณฑ�อูบคำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถานที่ : ประวัติความเปdนมาของชาวล-านนา

อย6างถึงแก6น อย6างที ่ไม 6ม ีตำราเล6มไหนบอก  

ต-องอย6าพลาดมาเที ่ยว พิพิธภัณฑIอูบคำ ศูนยI

รวบรวมมรดกอันล้ำค6าของอาณาจักรล-านนา

โบราณ ด-านในมีความวิจิตรตระการตาเต็มไปด-วย

โบราณวัตถุหายาก 

กิจกรรม : วัตถุชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ พระราช

บัลลังกIของกษัตริยIไตเหนือ สีทองอร6าม มีอายุ

ยาวนานกว6า 200 ปu มีความงดงาม อ6อนช-อย 

และปราณีตในการสร-างอย6างมาก ตั้งโชวIไว-อยู6

ภายในห-องที่จำลองให-เหมือนท-องพระโรง แสดง

ถึงความยิ่งใหญ6ในอดีต หาดูได-เพียงชิ้นเดียวใน

โลก 
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• หอศิลป�ไตรยวน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม :  “จากจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียว เมื่อรวมกันสามารถก6อให-เกิดผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ6ได-” นี่คือคำ

นิยามท่ีขอยกให-หอศิลป¶ไตยวนแห6งนี้ หอศิลป¶ไตยวน สร-างขึ้นเมื่อปu 2548  ภายในบ-านขนาด 2 ช้ัน  

ที่ก6อตั้งโดย อาจารยIฉลอง พินิจสุวรรณ ศิลป�นล-านนาผู-สร-างสรรคIผลงานด-วยปากลูกลื่นเพียงอย6างเดียว 

และที่น6าทึ่งสุดๆ คืออาจารยIใช-วิธีฝนจุดเปdนวงกลมเล็กๆ ทำอย6างนี้ต6อกันไปเรื่อยๆ จนกลายเปdนภาพวาด

ท่ีมีเอกลักษณIเฉพาะตัว 
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• ชุมชนอาขMา บ6านหลMอชา 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : เยือนชุมชนอาข6า บ-านหล6อชา ตั้งอยู6ริม

ถนนสายท6าตอน-แม6จัน เปdนหมู6บ-านของชาวไทย

ภูเขาเผ6าหนึ่งที่อพยพมาจากตอนใต-ของประเทศ

จีน ลงมาอยู 6ทางตอนเหนือของประเทศไทย 

ประมาณ 100 กว6าปuมาแล-ว 

 

กิจกรรม : เรียนรู-วิถีชีวิตของชาวอาข6า ภูมิปoญญา

พ้ืนบ-าน การต-อนรับอย6างอบอุ6นจากผู-นำชุมชน ซ่ึง

พาเราเดินชมรอบหมู6บ-าน และสาธิตการล6าสัตวI 

เราได-เรียนรู-ว6าคนในสมัยก6อนใช-กับดักในการล6า

ส ัตวI จากนั ้นผ ู -นำชุมชนก็พาเราลอดประตูผี  

ท่ีเปรียบเหมือนประตูเข-าหมู6บ-าน โดยมีกฎเหล็กว6า

ห-ามแตะต-องซุ-มประตู หรือสิ่งของใดบริเวณประตู

เด็ดขาด  

โล6ชิงช6า เปdนชิงช-าประจำหมู6บ-าน จะมีประเพณีโล-

ช ิงช -าท ุกปลายเด ือนสิงหาคม หร ือต -นเด ือน

กันยายน เพื ่อเฉลิมฉลองก6อนเก็บเกี ่ยว และ

ขอบคุณเจ-าป าเจ-าเขาท่ีคอยปกปoกรักษา  

 

 

หมายเหตุ : ในจังหวัดเชียงรายมีสถานที่มากมายที่จะทำให-นักท6องเที่ยวในกลุ6มนี้สามารถเข-าใจและศึกษา

วัฒนธรรมต6างๆ อย6างถึงแก6นแท- ทางที่ปรึกษาจึงมองว6ามีโอกาสพัฒนาไกดIนำเที่ยวที่สามารถบอกรายละเอียด  

และพาไปถึงแหล6งท6องเท่ียวน้ันได-จริง 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) ในแนวความคิดที่ 3  
We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• ก่ิวแมMปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สถานท่ี : เปdนจุดหมายปลายทางท่ีต-องลัดเลาะไป

ตามริมเขา ต-องใช-ความพยายามและอดทนในการ

ไปให-ถึงจุดชมวิวก่ิวแม6ปาน ซ่ึงเปdนเร่ืองราวท่ีทำให-

เกิดการจดจำ นอกจากน้ันตลอดระยะทางท่ีเดินไป

ยังได-ชมความสวยงามของป าต6างๆ อีกด-วย 

กิจกรรม : กิจกรรมการเดินลัดเลาะไปตามริมเขา

เพ่ือชมความสวยงามของป าไม- และจุดชมวิวต6างๆ 

ระหว6างทางมีชาวบ-านท่ีใช-ชีวิตในพ้ืนท่ีดอย 

อินทนนทI  

 
หมายเหตุ : ยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาสถานท่ี หรือนำเสนอท่ีพักท่ีตอบโจทยIความสะดวกสบายรองรับการเดินทาง

ไปชมก่ิวแม6ปาน 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Silver Age ในแนวความคิดที่ 3 We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
• บึงแหMงศรัทธาพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สถานที่ : พะเยาเปdนเมืองที ่น6า

พักผ6อนท6องเที ่ยว และยังได-รับ

ความสุขจากการร6วมทำบุญและ

สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีอันดี

งาม 

 

กิจกรรม : บรรยากาศอันเงียบ

สงบ ที ่บร ิเวณท6าเร ือร ิมกว�าน  

จะมีผู-คนมานั่งเรียงแถวเตรียมปo¦น

ข-าวเหนียวเปdนก-อนเล็กๆ ไว-เพ่ือ

รอใส6บาตรเปdนประจำทุกวัน น่ัง

เรือพายไปนมัสการหลวงพ6อศิลา

กลางกว�านพะเยา  

 

ที่พัก : มีโรงแรมที่พักในบริเวณท่ี

ใกล-ๆ กับกว�านพะเยาให-เลือกอยู6

มากมาย เช6น กว�านพะเยาวิลล6า 

 

 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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• นมัสการอนุสาวรีย�พMอขุนงำเมือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : ชาวพะเยาเชื่อว6า พ6อขุนงำเมืองเปdนกษัตริยIที่ทรงอานุภาพ เปdนยุคที่บ-านเมืองเจริญรุ6งเรืองมาก 

เล6ากันว6าเสด็จไปทางไหน "แดดก็บ6ฮ-อน ฝนก็บ6ฮำ" จะให-แดดออกฝนตกก็ได- พ6อขุนงำเมืองปกครองเมือง 

ภูกามยาวจนเจริญเปdน 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ6าไทยแถบน้ี 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

�Enlarging Awareness and Adoption� 
 
 

ภาคใต ้
 

 
 
 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Gen-Y ในแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• หนองทะเล ชมภูเขาหินปูนวิวสุดบรรยายในยามเช6า   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : หนองทะเล เปdนบึงน้ำ

จืดขนาดใหญ6กึ่งธรรมชาติที่อยู6ไม6

ไกลจากชายหาดชื่อดังของจังหวัด

กระบี ่  ซ ึ ่ งหนองทะเลแห6งน ี ้ มี

ทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ เม่ือ

แสงอาทิตยIพ-นแนวภูเขากระทบ

กับหมอกและน้ำอันสงบนิ่งยาม

เช -า ก 6อให - เก ิดม ิต ิของภาพท่ี

สวยงาม 

กิจกรรม : กิจกรรมชมความ

งามที ่เปdนที ่สุดของธรรมชาติ  

และถ6ายภาพประทับใจ โดยท่ี

ความท - าทายค ื อการไปใน

ช6วงเวลาที่ถูกต-อง เพื่อเก็บภาพ

ประสบการณIท่ีดีท่ีสุด 

 

 

ที ่พัก : ในตัวเมืองกระบี่มีที ่พักให-

เลือกสรรมากมาย อีกท้ังการเดินทาง

ไปยังหนองทะเลไม6ได-มีความลำบาก 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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• คลองสังเนMห� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : นำเสนอสถานที่ด-วยธีมที่น6าตื่นตาตื่นใจ 

เช6น คลองสังเน6หI สะพานไม-เขาป�หลายสวยเหมือน

ทะลุมิติ เปdนต-น และนำเสนอสถานที่มีเรื ่องราว

ความเปdนมาและคำแนะนำว6าต-องไปช6วงเวลาท่ี

สวยท่ีสุด  

ก ิจกรรม : นำเสนอก ิจกรรม Hipster และมี

เอกลักษณIของสถานที่นั้นๆ เช6น การพายเรือแคนู

ชมคลองพร-อมดูสัตวIหายาก ไปชมวิถีเก6าๆ ของ

ชาวบ-านในการจับปลาท่ีหาดนาใต-

  

ประภาคารเขาหลัก 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Hi-End ในแนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• Day Trip ในกรุงเทพมหานคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : วัดกาลหวMาห� ชุมชนชาวโปรตุเกสท่ี

อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเปdนผู -ริเริ ่มให-สร-าง 

มี ‘รูปพระตาย’ รูปไม-แกะสลักพระศพของพระ

เยซู ท่ีปกติจะนำออกมาให-สาธารณชนได-เห็นเพียง

ปuละครั้งเท6านั้น พร-อมฟoงเรื่องราวการสืบประวัติ

รูปไม-เก6าแก6จากไอบีเรีย 

กิจกรรม : ล6องเรือชมวัดซางตาครู-สและชุมชน

กุฎีจีน ชุมชนชาวโปรตุเกสที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต6

ยุคกรุงศรีอยุธยา เย่ียมพิพิธภัณฑIบ-านกุฎีจีนและ

รับประทานอาหารสไตลIสยามโปรตุเกสที่นี่ ก6อน

จะชิมขนมฝรั่งแสนอร6อยแกล-มประวัติศาสตรIท่ี

ร-านขนมฝร่ังธนูสิงหI 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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• เรียนรู6วิถีชีวิตชาวมอร�แกน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : หมู6บ-านชาวมอแกนที่มีวิถีชีวิตที่โดดเด6น 

ชมเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุธรรมชาติบนเกาะ 

เช6น เศษไม-ต6างๆ 

 

กิจกรรม : กิจกรรมที่น6าสนใจเมื ่อไปเยือนเกาะ

สุรินทรIคือ การดำน้ำ การกินอาหาร การใช-ชีวิต

ความเปdนอยู6กับชาวมอรIแกน และเลือกซื้อของท่ี

ระลึกทำจากวัสดุธรรมชาติ เช6น เส่ือท่ีทำจากใบเตย

หนาม  

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Lady 2 (อายุ 45-54 ปี) ในแนวความคิดที่ 3  
We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
• สูดโอโซนธรรมชาติ หมูMบ6านคีรีวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานที ่  : ประสบการณIท ี ่ ดี  

ความบริสุทธิ์ของอากาศที่มาก

ท ี ่ ส ุ ด ในประเทศไทยให -แก6

ร6างกาย เปdนประสบการณIที่ได-

ใกล-ชิด O-Zone แบบที่สถานท่ี

ท6องเที่ยวอื่นๆ ไม6สามารถให-ได-

จากธรรมชาติท่ีสมบูรณI 

 

กิจกรรม : สัมผัสวิถีชีวิตแบบ

ชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศ

หมู6บ-านกลางหุบเขา ฟoงเสียงน้ำ

ไหล ผ6านแก6งหินต6าง ๆ ไหลรวม

เปdนแม6น้ำสายเล็ก ๆ ผ6านกลาง

หมู6บ-าน เที่ยวชมสวนผลไม- และ

แวะช-อปสินค-าพื้นเมืองน6ารัก ๆ 

ทั ้งเครื ่องประดับน6ารัก ๆ ผ-า

บาติกสวย ๆ หรือจะเปdนพวก

สมุนไพรบำรุงผิว เหล6านี ้เปdน

ส ิ นค - า จ ากภ ู ม ิ ป o ญญาของ

ชาวบ-านในหมู6บ-านคีรีวง 

ท ี ่พ ั ก  : นอนโฮมสเตย Iของ

ชาวบ-านแบบใกล-ชิดธรรมชาติ 

 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Silver Age ในแนวความคิดที่ 3 We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : นำเสนอความเปdนต-น

กำเน ิดผ 6านความด ั ้ ง เด ิมของ

ประสบการณI เช6น ตลาดใต-โหนด

ที ่เน-นผลผลิตเฉพาะถิ ่นและหา

ยาก การหาปลาแบบดั้งเดิมของ

ชาวบ-านที ่ศรีปากประ ควายน้ำ 

เปdนต-น 

หรือนำเสนอความเปdนมรดกท่ี

สำคัญ เช6น ทะเลน-อยถือว6าเปdน

พื ้นที ่ช ุ 6มน้ำ และได-ร ับการข้ึน

ทะเบียนเปdนแรมซารIไซตIแห6งแรก

ของประเทศไทย  

กิจกรรมและผู6คน : เน-นกิจกรรม

ท ี ่ เข - าถ ึ ง เร ื ่ องราวต -นกำเ นิด

เหล6านั้น เช6น การรับประทานเมนู

ที่ทำจากของหายากโดยคนเก6าแก6

ที ่เปdนต-นกำเนิดของเมนู การน่ัง

เร ื อชมป   าและแม 6 น้ ำ โดยม ี ผู-

แนะนำท่ีรู-เร่ืองราวอย6างแท-จริง 

 

ที่พัก : นำเสนอความเปdนอันหน่ึง

อันเดียวของที ่พ ักกับแหล6งต-น

กำเนิด เช6น ที ่พักที ่ศรีปากประ

สามารถมองเห็นการจับปลาของ

ชาวบ-านจากท่ีพักได-เลย 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

�Creative Tourism for Mom and Family� 
 
 

ภาคกลาง 
 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Multi-Gen ในแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the Family 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• เกาะเกร็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : เกาะเกร็ดเปdนแหล6งที่มีความน6าสนใจ

เกี่ยวกับศาสนาและเมืองเก6าๆ ที่น6าสนใจ จึงเปdน

สถานที ่ที ่น6าสนใจของกลุ 6ม Multi-Gen เพราะ

สามารถที่จะตอบโจทยIทั้งคนแก6ในครอบครัวใน

การย-อนวันวาน และลูกหลานที่สามารถเรียนรู-

เร่ืองเก6าๆ ได- 

กิจกรรม : กิจกรรมที ่ตอบโจทยIคนทุกวัยใน

ครอบครัว มีขนมไทยโบราณที่ตอบโจทยIให-ลูกได-

เรียนรู-และผู-สูงอายุได-ย-อนวันวาน มีร-านอาหาร

การกินที่หลากหลายแน6นอนว6าตอบโจทยIทุกคน

ในครอบครัว 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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สถานที่ : จังหวัดนครปฐมเปdนจุดหมายปลายทาง

ที ่น6าสนใจเพราะเดินทางสะดวก และมีความ

หลากหลายของสถานท่ีท6องเท่ียว 

กิจกรรม : กิจกรรมหลากหลายเหมาะกับคน 

ทุกวัยในครอบครัว เช6น สวนสามพราน พิพิธภัณฑI

รถเก6า ตลาดท6านา วัดกลางบางแก-ว ตลาดน้ำ 

ลำพญา และตลาดทุ6งบัวแดง  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาความต-องการเชิงลึกที่มีต6อสินค-าและบริการทางการท6องเที่ยวของนักท6องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช-จ6าย 

263 

ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : จังหวัดสิงหIบุรีเริ่มที่มี

พักประเภทโฮมสเตยIอยู 6สบาย

สำหรับทุกคน อีกท้ังตัวจังหวัดเอง

ก็มีกิจกรรมที่ทุกคนจะสนุกสนาน

ได- 

 

กิจกรรม : มีกิจกรรมหลากหลาย

สำหรับทุกวัย อาทิ ตลาดไทยย-อน

ย ุคบ -านระจ ันท ี ่น 6 าจะเป dน ส่ิง

บันเทิงสำหรับเด็กแต6ผ ู - ใหญ6ก็

สนใจ สำหรับผู -ส ูงอายุที ่ม ักช่ืน

ชอบของด ี ป ระจำจ ั งหว ั ด ก็

สามารถไปที ่ตลาดสดสิงห Iบ ุ รี

สามารถหาซื ้อปลาสดหรือแดด

เดียวจากทุ 6งนาได- อ ีกทั ้งย ังมี

ร-านอาหารบ-านสวนแม6ลาการ-อง

ที่มีบรรยากาศสีเขียวและอาหาร

หลากหลาย อาจมีกิจกรรมเบาๆ 

ในที ่พัก เช6น การเดินชมคันนา

และแปลงผักที ่ผู -ใหญ6สนใจและ

เด็กชมได-  

 

ที ่พัก : ที ่พักที ่ดูแล-วกว-างขวาง 

สะดวกสบายสำหรับผู-สูงอายุและ

เด็ก 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Millennial Mom ในแนวความคิดที่ 7 Family Fun & Learn 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลัก 

 
• พาลูกน6อยเรียนเลMนเห็นการทำนา บ6านครูธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ทำนากับครูธานี ที่บ-านหอมชื่น จังหวัด

ปทุมธานี เรียนรู -วิถีชีวิตชาวนาไทย พร-อมพา 

ลูกน-อยไปเรียนรู-การทำนาที่ผู -ปกครองสามารถ

ร6วมสนุกได- 

กิจกรรม : ฝ°กลองขี ่ควายครั ้งแรกในชีวิต ช6วง

กลางวันเดินเก็บผักบุ-งในแปลงมาล-างมาผัด กินคู6

กับไข6เจียวร-อนๆ ช6วงบ6ายไต6ต-นมะพร-าว พายเรือ 

หัดยิงหนังสติ๊กกระสุนดิน แล-วไถตัวจากคันนา 

ลงจมดินเพ่ือปoกกล-า  
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สถานที ่ : โชคชัยฟารIม ฟารIม 

โคนมขนาดใหญ6ที่มีการแสดงถึง

กระบวนการการเลี้ยงวัวนม และ

การผลิตนม มากไปกว6านั้นเด็กๆ 

สามารถสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ

อย6างแท-จริง  

กิจกรรม : กิจกรรมที่ให-ลูกน-อย

ได-สนุกสนาน จากการลงมือทำ

ก ิจกรรมด-วยตนเอง ต ัวอย 6าง

สถานที่ได-แก6 ไร6ลุงคริส ที่ให-เด็ก

ได-ลองจับแมลง และลองทำเคร่ือง

กรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติ 

ที ่พ ัก : พักในสถานที ่ท ี ่ เด ็กได-

ใกล-ชิดธรรมชาติ ตัวอย6างเช6น บ๊ิก 

เจ-ย คันทรี รีสอรIท ที ่พักสไตลI

คาวบอย พร-อมพักผ6อนท6ามกลาง

ธรรมชาติกว6า 25 ไร6 
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ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ไร6ปลูกรัก ฟารIมเกษตร

อินทรียI 100% ที่จะทำให-ลูกน-อย

ได-สัมผัสวิถีการทำเกษตรแบบ

ปลอดสารเคมี และเป�ดโลกการ

เรียนรู- ประสบการณIที่ไม6สามารถ

หาได-ในโรงเรียน  

 

กิจกรรม : มีกิจกรรมที่ทำให-เด็ก

ได-เป�ดประสบการณIอย6างแท-จริง 

เช6น สไลเดอรIริมนา และการเก็บ

ไข6เปdดมาทำไข6เค็มสูตรโบราณ 

 

ที่พัก : พักท6ามกลางธรรมชาติอัน

บริสุทธิ ์ พร-อมสัมผัสสายหมอก

ในช6วงหน-าหนาว   
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) ในแนวความคิดที่ 3  
We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : จังหวัดนครปฐมเปdนจังหวัดที่น6าสนใจ

สำหรับนักท6องเที่ยวในกลุ6ม Lady 1 (อายุ 38-44 

ปu)  เน่ืองจากเปdนจังหวัดท่ีสามารถเปdน One Day 

Trip ได- มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีบรรยากาศ

ท่ีสวยงาม  

กิจกรรม : ตลาดน้ำทุ 'งบัวแดง ชมบัวแดงได-

ตลอดทั้งปuท่ีทุ6งบัวแดง ณ บางเลน ซึ่งไม6ว6าจะมา

เที่ยวในเวลาไหนก็จะเห็นบัวบานได-ตลอดทั้งวัน 

ภายในตลาดน้ำมีร-านค-าขายอาหารทั้งคาวหวาน

ให-ได-เลือกซื้อหามากมาย เมืองรัตติยา ท6องเที่ยว

แนวย-อนยุคบนพื้นที ่กว6า 25 ไร6 บรรยากาศดี  

ติดโค-งน้ำที่สวยที่สุดใน อำเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ดำเน ินการภายใต -แนวคิดสถานท่ี

ท6องเที่ยวและตลาดร6วมสมัย ภายในเมืองรัตติยา

มีจุดถ6ายรูปสวยๆ มากมาย เช6น สะพานแขวน 

และประตูเมือง เมืองรัตติยา ประตูเมืองโบราณ 

อโยธยา ย่ิงแต6งตัวแบบย-อนยุค  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช6น ชิม

กาแฟในสวนสวยในบรรยากาศสไตลIสุดชิลลI  

หรือเลือกซื ้อของพื้นบ-านท่ีตลาดน้ำสามพราน 

และซ้ือวัตถุดิบท่ีมาจากไร6สวนของชาวไร6 

หมายเหตุ : นอกจากนี้แล-วยังสามารถหาสถานที่ท6องเที่ยวที่เข-าใกล-การท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคIมานำเสนอ 

ให-มากข้ึนได- เน่ืองจากสถานท่ีท6องเท่ียวในปoจจุบันไม6เป�ดโอกาสให-ได-มีส6วนร6วมกับชุมชนมากเท6าไหร6หนัก 
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แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

�Creative Tourism for Mom and Family� 
 
 

ภาคตะวันออก 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Multi-Gen ในแนวความคิดที่ 6 Fun Time with the Family 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง  

 
• ทะเลสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ทะเลสัตหีบเปdนสถานท่ี

ท 6อง เท ี ่ ยว เม ื องหล ักสำหรับ

ครอบครัวที่ดีมากๆ เนื่องจากทุก

คนได-พักผ6อนได-ใช-เวลาร6วมกัน

อย6างสนุกสนาน ในบรรยากาศ

สบายๆ 

ก ิจกรรม: ในแง 6ของก ิจกรรม  

ควรท่ีจะนำเสนอสถานท่ีท6องเท่ียว

ที ่ม ีโอกาสให-ครอบครัวได-ลอง

ท6องเที ่ยวเชิงสร-างสรรคIมากข้ึน 

เช6น กิจกรรมทำอาหารริชายหาด  

ที ่พัก : มีที ่พักให-นักท6องเที ่ยว

เลือกหลากหลาย เช6น ซีพาราไดซI 

หรือชาวเรือ รีสอรIท เปdนต-น 
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สถานที่ : บริเวณป าชายเลนริม

ทะเลประแส ที่มีการปลูกต-นโปรง

ไว-เปdนจำนวนมาก มองไปได-ไกล

สุดลูกหูลูกตา สวยงามมาก 

 

กิจกรรม : กิจกรรมการกินที่เปdน

ของดีหรือของพื้นบ-าน ที่หาทาน

ได-แบบสดๆ 

 

ท ี ่พ ัก : เน -นความเร ียบง 6าย 

ใกล -ช ิดธรรมชาต ิของแหล6ง

น้ันๆ 
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สถานท่ี : เดินชม และแวะถ6ายรูป

กับชุมชนเก6าแก6ริมแม6น้ำจันทบุรีท่ี

มีของกินพื้นบ-านให-เด็กๆ ได-ล้ิม

ลอง 

 

กิจกรรม : เน-นกิจกรรมทำกัน

เปdนครอบครัว เช6น การล6องแพ

เปuยก พายเรือคายัค และการ

จับปูสดๆ มานึ่งทานกันภายใน

ครอบครัว 

 

ที่พัก : ที่พักที่มีสิ่งอำนวยสะดวก

ครบครัน และสะดวกสบายกับคน

ทุกวัย 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Millennial Mom ในแนวความคิดที่ 7 Family Fun & Learn 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง 

 
• สวนสัตว�เป�ดเขาเขียว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : สวนสัตวIเป�ดเขาเขียว

เปdนสถานที่น6าสนใจและเหมาะ

สำหร ับการท 6องเท ี ่ ยวแบบท่ี

สามารถให-ลูกน-อยได-เรียนรู-นอก

ห-องเรียน และสามารถที่จะสนุก

ได-ท้ังครอบครัว 

 

ก ิจกรรม : ย ังขาดก ิจกรรมท่ี

เกี ่ยวข-องกับการได-เรียนได-เล6น

และลงมือปฏิบัติอย6างจริงจัง 

 

 

ที่พัก : ตั้งอยู6ในตัวเมืองชลบุรี

สามารถเดินทางได-ง6าย และหา

โรงแรมที่พักได-ไม6ยาก อีกท้ัง

อยู6ใกล-เคียงกับพัทยา ทำให-ง6าย

และสะดวกข้ึนไปอีก 
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• ศูนย�รักษาพันธุ�เตMา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีและกิจกรรม : สถานท่ีท่ีให-ความรู-ทางด-านชีววิทยา เก่ียวกับวงจรชีวิตของเต6าทะเล เป�ดให-นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข-าเย่ียมชม โดยทางศูนยIฯ ได-จัดวิทยากรให-คำบรรยาย ชมวีดิทัศนIและนำชม

นิทรรศการ และชมความน6ารักของเต6าทะเลท่ีบ6ออนุบาล ผู-เย่ียมชมจะได-สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต6าทะเล 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Lady 1 (อายุ 38-44 ปี) ในแนวความคิดที่ 3  
We Time Free Time 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ี : ทะเลพัทยา และเกาะล-านเปdนชายทะเลท่ีนักท6องเท่ียวนิยมไปพักผ6อน เพียงแต6ขาดเร่ืองของ

กิจกรรม และสถานท่ีท6องเท่ียวเชิงสร-างสรรคI 
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• ฟาร�มเอเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีและกิจกรรม : คาเฟ ร6มสุดเก±ตกแต6งสไตลIฟารIมต้ังอยู6ในตัวเมืองนครนายก ความโดดเด6นของร-าน 

คือ ร6มหลากสีสันท่ีห-อยอยู6ด-านบนศีรษะเกือบทุกมุมของร-าน นอกจากน้ีภายในร-านยังมีสะพานไม-ไผ6กลาง

ทุ6งนาให-เดินเล6นสัมผัสบรรยากาศแบบบ-านทุ6ง พร-อมซุ-มน่ังเล6น ให-น่ังพักผ6อนแนวธรรมชาติ 

  

• พ. ฟาร�ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีและกิจกรรม : ฟารIมเลม6อนบรรยากาศดี เรียนรู -การทำเกษตรอินทรียI พร-อมนั ่งชิลลIชิม 

กาแฟท่ีคาเฟ  
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สถานท่ี : สถานที่ฮิตติดกระแส  

ที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม เช6น  

ทุ 6งหงอนนาค ที ่ม ีดอกหงอน

นาคนับหมื่นต-นบานสะพรั่งให-

นักท6องเที่ยวได-สัมผัสธรรมชาติ

อันสวยงาม 

กิจกรรม : เพลิดเพลินไปกับการชม

ดอกไม-นานาพันธุ I ที ่นักท6องเที ่ยว

สามารถบันทึกภาพความสวยงามน้ี

เอาไว - หร ือจะซื ้อความสวยงาม

ดังกล6าวกับไปตั้งไว-ในบ-าน หรือเปdน

ของท่ีระลึกก็ได- 

ท่ีพัก : พักผ6อนในสถานที ่สุด

ชิลลI ที ่ทำให-คุณหลุดพ-นจาก

ความเคร ี ยด และช ี ว ิ ต อัน

วุ6นวายในเมือง 

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

�Rebrand E-Saan� 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Gen-Y ในแนวความคิดที่ 1 The Collection of Experience 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ี : ปลายทางท่ีมีเอกลักษณI 

และทิวทัศนIแปลกตา เช6น สาม

พันโบกที่ชาวบ-านได-ขนานนามว6า  

“แกรนดIแคนยอนน้ำโขง” 

 

กิจกรรม : ชมภาพเขียนสีศิลปะ

ถ้ำโบราณที ่มีอายุเก6าแก6 ณ ผา

แต-ม ที ่จะทำให-นักท6องเที ่ยวได-

สัมผัส และเรียนรู-ถึงเร่ืองราวอัน

น6าจดจำในอดีต 

 

ท่ีพัก : พักผ6อนในบรรยากาศท่ี

ห-อมล-อมด-วยแม6น้ำโขงและ

เทือกเขา แต6ย ังคงกลิ ่นอาย

พื ้นบ-านเอาไว- ตัวอย6างที ่พัก

ได-แก6 เศรษฐปุระ รีสอรIท 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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สถานท่ี : “ทะเลหมอกภูห -วย 

อีสัน” จุดชมทะเลหมอกงามและ

วิวพระอาทิตยIขึ้น ซึ่งหาได-ไม6มาก

ในประเทศไทย เปdนปลายทางที่มี

บรรยากาศแปลกตา จนต-องไป

สัมผัสให-ได-สักคร้ัง 

 

กิจกรรม : ท6องเที่ยวเชิงผจญภัย 

ณ ถ้ำดินเพียง เพราะภายในถ้ำ

นั้นมีโพรงซึ่งมีลักษณะคล-ายรูอยู6

มากมาย ชาวบ-านจึงขนานนามว6า 

ถ้ำพญานาค นักท6องเท่ียวสามารถ

เข-าไปศึกษาตำนาน และเรื่องเล6า

อันล้ีลับของถ้ำดินเพียงได- 

 

ที ่พ ัก : พักผ 6อนในเร ือนไม-   

ยกใต-ถ ุนส ูงต ิดร ิมฝ o �งโขง ณ 

สังคมริเวอรIวิวรีสอรIท ที่มองไป

ก็จะเห็นวิวแม6น้ำโขงทอดยาว 

สุดลูกหูลูกตา 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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สถานท่ี : หมู6บ-านคีรีวงกตหมู6บ-าน

ที่โอบล-อมด-วยทิวเขาเขียวขจีของ

อุทยานแห6งชาติ น้ำโสม-นายูง 

นักท6องเที่ยวจะได-สัมผัสโดยการ

ตามดูวิถีชีวิตชาวไร6 ชมน้ำตกห-วย

ข-างพราย ทานข-าวกลางป า และ

เก็บภาพจากจุดวิวแม6น้ำโขงบน

ยอดเขา 

 

กิจกรรม : ขึ้นไปชม “น้ำตกห-วย

ช-างพลาย” น้ำตกสองช้ัน ลิ้มรส

อาหารพื้นเมือง อาทิ เช6น แกงส-ม

ที่เสิรIฟจากหยวกกล-วย และข-าว

เหนียวย6างจากกระบอกไม-ไผ6 

 

ท่ีพัก : พักโฮมสเตยIในชุมชน ท่ี

จะได-สัมผัส และเรียนรู-วิถีชีวิต

ชาวบ-านอย6างแท-จริง 

 

 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Hi-End ในแนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ถ า น ท่ี  : ป ร า ส า ท พ น ม รุ- ง 

ปราสาทหินเก6าแก6ศิลปะจากขอม

โบราณ สถานท ี ่ ท ี ่ จ ะทำ ให-

นักท6องเที ่ยวได-สัมผัสถึงความ

ยิ่งใหญ6แห6งเทวสถาน ที่ตั้งอยู6บน

ภ ู เ ขา ไฟท ี ่ เ คยประท ุ ในอ ดีต 

และด ับลงกว 6าล -านป u  และชม

ปรากฏการณIดวงอาทิตยIขึ ้นตรง 

15 ช6องประตู 

 

กิจกรรม : พักในสถานที ่บ-านๆ 

แต6ยังคงเอกลักษณI มีความสะอาด

และความปลอดภัย เช6น Cherdin 

Home  

 

ท่ีพัก : ชมปรากฏการณI ดวง

อาทิตยIขึ ้นตรง 15 ช6องประตู 

ที ่ 1 ปuเกิดขึ ้นเพียงแค6 4 คร้ัง 

มากกว6านั ้นนักท6องเที ่ยวยัง

สามารถเข-าร6วมงานประเพณี

ขึ้นเขาพนมรุ-ง ชมพิธีบวงสรวง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมการแสดงแสง 

สี เสียง และสื ่อผสมบอกเล6า

เรื่องราวพนมรุ-ง รวมถึงแวะชิม

อาหารพื ้นเมืองโบราณตาม

แบบการท6องเที ่ยววิถีไทย ณ 

“ตลาดย-อนยุคเมืองแปะ” 

 
 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่ม Silver Age ในแนวความคิดที่ 5 See the Hidden Gems 
ตัวอย6างสถานท่ีท6องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง  

 
 

 
 

  

วัดเนรมิตวิปัสสนา  
จังหวัดเลย 

วัดหนองแวง 
จังหวัดขอนแก่น 

วัดภูผาก้อน  
จังหวัดอุดรธาน ี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

วัดประชาคมวนาราม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) 
จังหวัดกาฬสินธุ ์



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 ภาคผนวก 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 

แบบสอบถามสMวนคัดกรอง : ข6อมูลประชากรศาสตร� 

S1 
ใน 12 เดือนที่ผ6านมาคุณท6องเที่ยวภายในประเทศกี่ครั้ง (ไม6นับรวมการเดินทางเพื่อติดต6อธุรกิจหรือกลับ

ภูมิลำเนา) 

Single answer   

1 1 ครั้ง 

2 2 ครั้ง 

3 3-5 ครั้ง 

4 มากกว6า 5 ครั้ง 

5 ไม6ได-ท6องเที่ยวภายในประเทศเลย 

S2 
ใน 12 เดือนที่ผ6านมา คุณท6องเที่ยวภายในประเทศกับสมาชิกในครอบครัว 2 รุ6นขึ้นไป มากกว6า 1 ครั้งใช6หรือไม6 

(การเดินทางร6วมกัน 2 รุ6นขึ้นไป เช6น การเดินทางพร-อมกับพ6อแม6 ปู ย6าตายาย และลูก หลาน เปdนต-น) 

Single answer   

1 ใช6 

2 ไม6ใช6 

S3 คุณเปdนผู-จัดการวางแผนการท6องเที่ยวในทริปดังกล6าวใช6 หรือไม6 

Single answer   

1 ใช6 

2 ไม6ใช6 

S4 กรุณาระบุเพศของคุณ 

Single answer   

1 ชาย 

2 หญิง 

S5 อายุของคุณอยู6ในช6วงใดต6อไปนี ้

Single answer   

1 ต่ำกว6า 20 ปu 

2 20-25 ปu 

3 26-37 ปu 

4 38-44 ปu 

5 45-54 ปu 

6 55-70 ปu 

7 มากกว6า 70 ปu 

 
S6 โปรดระบุสถานภาพสมรสของคุณ 

Single answer  

1 โสด 

2 สมรส/อยู6ด-วยกัน 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3 หย6าร-าง หรือแยกกันอยู6 

4 หม-าย 

5 ไม6ต-องการตอบ 

S7 ปoจจุบัน คุณมีลูกกี่คน และลูกแต6ละคนมีอายุเท6าไหร6 

Multiple answer  

1 13 ปu หรือน-อยกว6า_____(ระบุจำนวน)______คน 

2 มากกว6า 13 ปu_____(ระบุจำนวน)______คน 

3 ไม6มีบุตร 

S8 ระดับการศึกษาสูงสุดหรือระดับการศึกษาปoจจุบันของคุณคือระดับใด 

Single answer   

1 ไม6ได-รับการศึกษาอย6างเปdนทางการ 

2 ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 

3 มัธยมต-น (ม.1 – ม.3) 

4 มัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) 

5 อนุปริญญา/ปวช./ปวส./ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท6า 

6 ปริญญาตรี 

7 ปริญญาโทหรือสูงกว6า 

8 ไม6ต-องการตอบ 

S9 ปoจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร 

Single answer Randomised 

1 เจ-าของธุรกิจ 

2 ข-าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคIกรของรัฐ 

3 พนักงานบริษัทเอกชน  

4 ค-าขาย/หาบเร6/แผงลอย 

5 วิชาชีพพิเศษ (เช6น แพทยI/ทนายความ/อาจารยI/วิศวกร) 

6 อาชีพอิสระ  

7 เกษตรกร 

8 ลูกจ-าง/ รับจ-าง 

9 นักเรียน/นักศึกษา 

10 แม6บ-าน/พ6อบ-าน 

11 เกษียณ 

12 ว6างงาน 

13 อื่นๆ โปรดระบุ 

14 ไม6ต-องการตอบ 

S10 

 รายได-ส6วนบุคคลต6อเดือน ก6อนหักค6าใช-จ6ายของคุณเปdนเท6าไหร6 (แหล6งรายได-ทั้งหมดรวมเงินเดือน, เงินบำเน็จ, 

บำนาญ, ค6าคอมมิชชั่น, กำไรที่ได-รับจากธุรกิจ และการลงทุน, ดอกเบี้ยจากธนาคาร, เงินเก็บ, เงินสำหรับการซื้อ

ของ, เงินสำหรับการศึกษาหรือเงินสวัสดิการ) 

Single answer   
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1 75,000 บาท หรือมากกว6า 

2 45,000-74,999 บาท 

3 10,000-44,999 บาท 

4 9,999 บาทหรือน-อยกว6า 

5 ไม6ต-องการตอบ 

S11 

 รายได-ครอบครัวต6อเดือน ก6อนหักค6าใช-จ6ายของคุณเปdนเท6าไหร6 (แหล6งรายได-ทั้งหมดรวมเงินเดือน, เงินบำเน็จ, 

บำนาญ, ค6าคอมมิชชั่น, กำไรที่ได-รับจากธุรกิจ และการลงทุน, ดอกเบี้ยจากธนาคาร, เงินเก็บ, เงินสำหรับการซื้อ

ของ, เงินสำหรับการศึกษาหรือเงินสวัสดิการ) 

Single answer  

1 80,000 บาท หรือมากกว6า 

2 50,001-79,999 บาท 

3 35,001-50,000 บาท 

4 24,001-35,000 บาท 

5 10,000-24,000 บาท 

6 9,999 บาทหรือน-อยกว6า 

S12 ปoจจุบันคุณอาศัยอยู6ในภาคใด 

Single answer 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ภาคเหนือ เช6น เชียงใหม6 นครสวรรคI อุทัยธานี สุโขทัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช6น มหาสารคาม หนองบัวลำภู บึงกาฬ 

ภาคกลาง เช6น นครปฐม ชัยนาท ประจวบคีรีขันธI ชัยนาท 

ภาคตะวันออก เช6น ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก 

ภาคใต- เช6น กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล ระนอง 

S12a ปoจจุบันคุณอาศัยอยู6ในจังหวัดใด 

Single answer รายชื่อจังหวัด 
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แบบสอบถามสMวนคัดกรอง : ข6อมูลเก่ียวกับการทMองเท่ียว 

Q1 การท6องเที่ยวดังกล6าว คุณไปเดินทางไปภาคไหนบ-าง 

Single answer 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ภาคเหนือ เช6น เชียงใหม6 นครสวรรคI อุทัยธานี สุโขทัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช6น อุบลราชธานี มหาสารคาม หนองบัวลำภู บึงกาฬ 

ภาคกลาง เช6น นครปฐม ชัยนาท ประจวบคีรีขันธI 

ภาคตะวันออก เช6น ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก 

ภาคใต- เช6น กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล ระนอง 

Q1a การท6องเที่ยวดังกล6าว คุณไปจังหวัดใดบ-าง 

multiple answer รายชื่อจังหวัด 

Q2 ในการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณไปกับใครบ-าง 

Multiple 

answers 
Randomised 

1 สามี หรือภรรยา 

2 ลูก หลาน 

3 พี่น-อง 

4 พ6อ แม6 หรือญาติผู-ใหญ6 เช6น ปู ย6า ตายาย 

5 เพื่อน 

6 คนเดียว 

7 แฟน 

Q3 การท6องเที่ยวดังกล6าว คุณไปในช6วงเวลาใด 

Single answer   

1 วันธรรมดา 

2 วันหยุดสุดสัปดาหI (เสารI อาทิตยI) 

3 วันหยุดนักขัตฤกษI 

4 วันหยุดยาวช6วงเทศกาล เช6น สงกรานตI ปuใหม6  

Q4 การท6องเที่ยวดังกล6าว มีระยะเวลาเท6าใด 

Single answer   

1 วันเดียว (ไปเช-า เย็นกลับ) 

2 2-3 วัน 

3 4-7 วัน 

4 มากกว6า 7 วัน 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Q5 ในการท6องเที่ยวดังกล6าวคุณเดินทางด-วยพาหนะชนิดใดบ-าง 

Multiple 

answers 
Randomised 

1 รถยนตIส6วนบุคคล 

2 จักรยานยนตI 

3 รถขนส6งสาธารณะประจำทาง เช6น รถบัสประจำทาง รถตู-ประจำทาง 

4 รถรับจ-างพร-อมคนขับ เช6น รถตู- แท็กซี่ รถทัวรI 

5 รถเช6าขับเอง เช6น Avis, Budget, บริษัทท-องถิ่น 

6 รถไฟ 

7 เครื่องบิน 

8 เรือ 

9 จักรยาน 

10 อื่นๆโปรดระบ ุ

Q6 ในการท6องเที่ยวดังกล6าวคุณท6องเที่ยวด-วยตนเองหรือไปกับทัวรI 

Single answer Randomised 

1 ท6องเที่ยวด-วยตนเอง 

2 ไปกับทัวรI 

Q7 ค6าใช-จ6ายทั้งหมดในการ_______(คำตอบข-อ Q6)______ต6อทริปต6อคนอยู6ที่เท6าไหร6 (บาท) 

open-ended minimum 300 

Q8 คุณหาข-อมูลเกี่ยวกับการท6องเที่ยวภายในประเทศจากช6องทางใดบ-าง 

Multiple 

answers 
Randomised 

1 เว็บไซตIการท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย 

2 พันทิป (Pantip) 

3 เว็บไซตIทั่วไป (นอกจากกูเกิล) โปรดระบุชื่อ:_____________ 

4 เพจเกี่ยวกับการท6องเที่ยวใน Facebook โปรดระบุชื่อ:_____________ 

5 ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู-จัก 

6 รายการโทรทัศนIที่เกี่ยวกับการท6องเที่ยว โปรดระบุชื่อ:_____________ 

7 นิตยสารท6องเที่ยว โปรดระบุชื่อ:_____________ 

8 Youtube โปรดระบุชื่อ:_____________ 

9 Instagram โปรดระบุชื่อ:_____________ 

10 Twitter โปรดระบุชื่อ:_____________ 

11 อื่นๆโปรดระบ ุ

12 ไม6ได-หาข-อมูลจากช6องทางใดเลย 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Q9 คุณรู-จักการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI (Creative tourism) มากน-อยเพียงใด 

Single answer   

5 รู-จัก เข-าใจ และเคยทำกิจกรรม 

4 รู-จัก และเข-าใจ แต6ไม6เคยทำกิจกรรม 

3 เคยได-ยิน แต6ไม6เข-าใจ 

2 ไม6เคยได-ยิน แต6สนใจ 

1 ไม6เคยได-ยิน และไม6สนใจ 

Q10 กรุณาระบุสถานที่และกิจกรรมที่คุณทำในทริปการท6องเที่ยวเชิงสร-างสรรคI 

open-ended สถานที_________จังหวัด______________กิจกรรม______________ 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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แบบสอบถามหลัก 

  A1 
เเนวความคิดการท6องเที่ยวใดในต6อไปนี้ที่ตรงกับความสนใจของคุณและทำให-คุณอยาก

ไปเที่ยว (เลือกได-สูงสุด 3 อันดับ) 

FOR MULTI-GEN: ขอให-คุณนึกถึงการไปท6องเที่ยวภายในประเทศในบริบทของการไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 2 เจเนอเรชั่นขึ้นไป 

FOR MILLENNIAL MOM: ขอให-คุณนึกถึงการไปท6องเที่ยวภายในประเทศในบริบทของการไปเที่ยวกับลูกของคุณ 

Ask all Top 3 rankings Randomised 

    การท6องเที่ยวที่….. 

Gen-Y (1) 1 พาฉันออกไปเป�ดโลกและเก็บเกี่ยวประสบการณIชีวิตใหม6ๆ  

Gen-Y (2) 2 เอื้อให-ฉันค-นหาและเข-าใจตัวเองมากขึ้น 

Lady 1 and Lady 2 3 ทำให-ฉันหลุดพ-นจากกิจวัตรเดิมๆ และดื่มด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิตที่สวยงาม  

Silver Age 4 การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-กลับไปใช-ชีวิตแบบในสมัยก6อน  

Hi-End 
5 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-เข-าถึงเรื่องราวและต-นกำเนิดของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม

ที่น-อยคนจะได-สัมผัส 

Multi-Gen 6 ทำให-ฉันได-ใช-เวลาที่น6าจดจำกับครอบครัว 

Millennial Mom 7 ทำให-ลูกสนุกไปกับการเป�ดโลกทัศนIและเรียนรู-ชีวิตในแง6มุมที่แตกต6าง 

Looping questions (A2-A8) for each concept selected in A1 

Randomly show 3 

concepts that are 

selected in A1 

A2 

จากเเนวความคิดที่คุณเลือก สิ่งที่คุณให-ความสำคัญ 3 อันดับแรกคืออะไร ขอให-คุณจัด

อันดับ โดยอันดับ 1 คือ สิ่งที่คุณให-ความสำคัญมากที่สุด  

(เลือกได-สูงสุด 3 อันดับ) 

Gen-Y (1) 

Display if code 1 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings การท6องเที่ยวที่พาฉันออกไปเป�ดโลกและเก็บเกี่ยวประสบการณIชีวิตใหม6ๆ 

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่มีความเปdนเอกลักษณIสูง มีทิวทัศนIและบรรยากาศที่

สวยงามแปลกตา จนต-องไปสัมผัสให-ได-สักครั้ง 

  
2 

กิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให-ได-สัมผัสประสบการณIและเรื่องราวที่น6าจดจำ เช6น การมีส6วน

ร6วมในประเพณีที่หาดูได-ยาก  

  
3 

ผู-คน: ผู-คนที่จะช6วยถ6ายทอดเรื่องราวน6าสนใจ แนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน-อยเพื่อให-ได-

ประสบการณIที่ดีที่สุด 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่มีกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆเพื่อให-เข-าถึงประสบการณIของที่นั่นอย6างเต็มที ่

  5 อาหาร: อาหารที่คนในพื้นที่นิยมรับประทาน 

 
  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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Gen-Y (2) 

Display if code 2 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings เอื้อให-ฉันค-นหาและเข-าใจตัวเองมากขึ้น 

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่สงบเรียบง6ายและตัดขาดจากความวุ6นวายของโลก

ภายนอก ให-เราได-ใช-เวลาอยู6กับตนเอง 

  
2 

กิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให-ได-ทบทวนตัวเองและมองเห็นคุณค6าของสิ่งต6างๆรอบตัวมาก

ขึ้น เช6น  ทำอาหารทานเอง การเดินชมธรรมชาติ เปdนต-น 

  3 ผู-คน: อยู6ท6ามกลางผู-คนที่ใช-ชีวิตอย6างเรียบง6าย พอเพียง ไม6ฟุfงเฟfอ 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่เรียบง6ายเปdนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาต ิ

  5 อาหาร: อาหารการกินแบบง6ายๆ และพอเพียงจากวัตถุดิบใกล-ตัว 

Lady 1 and Lady 2 

Display if code 3 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันหลุดพ-นจากกิจวัตรเดิมๆ และดื่มด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิต

ที่สวยงาม  

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีชีวิตชีวาจากผู-คน ร-านค-า ร-าน

กาแฟที่มีสีสัน 

  
2 

กิจกรรม: มีกิจกรรมที่ทำให-นักท6องเที่ยวสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ

อันสวยงามมากยิ่งขึ้น เช6น ถ6ายรูปในทุ6งดอกไม- ฟoงเพลงจากงานดนตรี  

  
3 

ผู-คน: ผู-คนที่มีความเปdนกันเอง มีความจริงใจ และรอยยิ้มที่สดใสให-นักท6องเที่ยวได-อิ่ม

เอมใจ 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่มีบรรยากาศสวยงามสุดชิล และสะดวกสบาย  

  5 อาหาร: อาหาร ขนม หรือกาแฟจากร-านที่ชื่อดังที่ต-องไปเช็คอิน 

Silver Age 

Display if code 4 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-กลับไปใช-ชีวิตแบบในสมัยก6อน  

  1 สถานที่: จุดหมายปลายทางที่ยังคงรักษาไว-ซึ่งความเรียบง6ายของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

  
2 

กิจกรรม: มีกิจกรรมที่ทำให-ได-ย-อนระลึกถึงวิถีชีวิตแบบเก6าๆ เช6น ร-านน้ำชาที่มี

บรรยากาศดั้งเดิม ชมภาพยนตรIในโรงหนังสมัยก6อน 

  3 ผู-คน: คนเก6าแก6ในพื้นที ่ที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเก6าๆ อย6างเปdนมิตร 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่มีบรรยากาศบ-านๆ และดั้งเดิม แต6ยังได-ความสบายและปลอดภัย 

  5 อาหาร: อาหาร หรือวิธีการรับประทานตามแบบฉบับดั้งเดิม  
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Hi-End 

Display if code 5 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-เข-าถึงเรื่องราวและต-นกำเนิดของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม

ที่น-อยคนจะได-สัมผัส 

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่มีเรื่องราวให-น6าค-นหา มีความเปdนมาที่ซับซ-อน และเปdนที่

ที่ยังไม6ค6อยมีคนรู-จัก  

  
2 

กิจกรรม: กิจกรรมให-นักท6องเที่ยวได-เข-าใจอย6างลึกซึ้งถึงความเปdนมาของสถานที่หรือ

เหตุการณIที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆ  

  3 ผู-คน: มีผู-รู-จริงที่พร-อมจะถ6ายทอดเรื่องราว ความเปdนมา ในแบบลึกซึ้งและน6าติดตาม 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่มีมาตรฐานสูง มีบริการที่ดี แต6ยังเต็มไปด-วยกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆ 

  5 อาหาร:  อาหาร หรือเมนูที่เปdนสูตรต-นตำรับแท-ๆ หาทานที่อื่นได-ยาก 

Multi-Gen 

Display if code 6 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-ใช-เวลาที่น6าจดจำกับครอบครัว 

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่สามารถตอบโจทยIทุกวัยในครอบครัวเพื่อให-ทุกคนมี

ความสุขร6วมกัน  

  
2 

กิจกรรม: มีสิ่งที่เอื้อให-คนในครอบครัวได-มีกิจกรรมสร-างสรรคIร6วมกัน ให-ทุกวัยได-

ใกล-ชิดกันมากขึ้น  

  
3 

ผู-คน: ผู-คนที่มีความเปdนกันเอง มีความจริงใจ และรอยยิ้มที่สดใสให-นักท6องเที่ยวได-อิ่ม

เอมใจ 

  
4 

ที่พัก: พักที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให-เด็ก และสะดวกสบาย

สำหรับผู-ใหญ6และผู-สูงอาย ุ 

  5 อาหาร: อาหารจากร-านขึ้นชื่อที่มีเมนูหลากหลาย ถูกใจคนทุกวัย  

Millennial Mom 

Display if code 7 in 

A1 is selected  
Top 3 rankings 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ลูกสนุกไปกับการเป�ดโลกทัศนIและเรียนรู-ชีวิตในแง6มุมที่แตกต6าง 

  
1 

สถานที่: จุดหมายปลายทางที่มีความเปdนธรรมชาติและกลิ่นอายของวิถีไทย เพื่อปลูกฝoง

ความรักและหวงแหนธรรมชาติและการรักความเปdนไทย   

  
2 

กิจกรรม: กิจกรรมที่ให-ลูกน-อยสนุกสนานและได-ความรู-ผ6านการลงมือทำจริง เช6น การ

เรียนรู-ระบบนิเวศนIป าชายเลน การทำนา และการเลี้ยงสัตวI 

  
3 

ผู-คน: มีผู-ชำนาญการที่มีความรู-ในเรื่องนั้นๆ มาถ6ายทอดความรู-พร-อมความสนุกสนาน

ให-กับเด็กๆ 

  4 ที่พัก: พักในที่ที่มีบรรยากาศใกล-ชิดธรรมชาติ สบายและปลอดภัยสำหรับเด็ก 

  5 อาหาร: อาหารจากร-านขึ้นชื่อที่มีเมนูหลากหลาย ถูกใจคนทุกวัย  
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  A3  สำหรับกิจกรรมการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณอยากมีส6วนร6วมในระดับใด 

Ask all Single answer   

  1 เยี่ยมชมสถานที่หรืออีเว-นทI ถ6ายภาพ ซื้อของ 

  2 ทำความรู-จักเรื่องราวของที่ท6องเที่ยวนั้นๆ ให-มากขึ้น 

  3 ลงมือทำกิจกรรมในที่ท6องเที่ยวนั้นๆ  

  4 ศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมในเชิงลึก 

randomized 

questions between 

A4-A7 

A4 สำหรับการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณยินดีที่6จะเดินทางแบบใด 

Ask all Single answer Randomised 

  1 ต-องสะดวกสบาย ไปง6าย ไม6ลำบาก 

  2 ลำบากได-แต6ไม6มาก 

  3 จะยากลำบากแค6ไหนก็ไม6หวั่น ขอให-ไปถึงจุดหมายที่ต-องการ 

  A5 สำหรับการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณต-องการพักผ6อนในสถานที่แบบไหนมากที่สุด 

Ask only who did not 

select "ที่พัก" in A2 
Single answer Randomised 

  1 พักในที่ที่มีมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย  

  2 พักในที่ที่มีกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆเพื่อให-เข-าถึงประสบการณIของที่นั่นอย6างเต็มที ่

  3 พักในที่ที่เรียบง6ายเปdนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาต ิ

  4 พักในที่ที่มีบรรยากาศสวยงามสุดชิล และสะดวกสบาย  

  5 พักในที่ที่มีบรรยากาศบ-านๆและดั้งเดิม แต6ยังได-ความสบายและปลอดภัย 

  6 พักในที่ที่มีมาตรฐานสูง มีบริการที่ดี แต6ยังเต็มไปด-วยกลิ่นอายของพื้นที่นั้นๆ 

  7 
พักที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให-เด็ก และสะดวกสบายสำหรับ

ผู-ใหญ6และผู-สูงอาย ุ 

  8 พักในที่ที่มีบรรยากาศใกล-ชิดธรรมชาติ สบายและปลอดภัยสำหรับเด็ก 

  A6 สำหรับการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณต-องการรับประทานอาหารแบบไหนมากที่สุด 

Ask only who did not 

select "อาหาร" in A2 

multiple 

answers 
Randomised 

  1 อาหารตามสั่งธรรมดา  

  2 อาหารที่คนในพื้นที่นิยมรับประทาน 

  3 อาหารการกินแบบง6ายๆ และพอเพียงจากวัตถุดิบใกล-ตัว 

  4 อาหาร ขนม หรือกาแฟจากร-านที่ชื่อดังที่ต-องไปเช็คอิน 

  5 อาหาร หรือวิธีการรับประทานตามแบบฉบับดั้งเดิม  

  6 อาหาร หรือเมนูที่เปdนสูตรต-นตำรับแท-ๆ หาทานที่อื่นได-ยาก 

  7 อาหารจากร-านขึ้นชื่อที่มีเมนูหลากหลาย ถูกใจคนทุกวัย  

  8 อาหารแนวสร-างสรรคI แปลกใหม6 จากวัตถุดิบในสถานที่นั้นๆ  
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  A7 สำหรับการท6องเที่ยวดังกล6าว คุณสนใจซื้อสินค-าประเภทใด 

Ask all 

multiple 

answers 
Randomised 

  1 ของกินของใช-ที่มาจากผลผลิตในสถานที่นั้นๆ  

  2 งานฝuมือที่เปdนเอกลักษณIของสถานที่นั้นๆ เช6น งานหัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องประดับ 

  3 ของที่ระลึก เช6น พวงกุญแจ โปสการIด 

  4 ผลงานสร-างสรรคI แปลกใหม6 จากคนในพื้นที่  

Fixed 5 อื่นๆ โปรดระบุ 

  
A8 

คุณคิดว6าสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมแบบใดที่จะให-ประสบการณIการการท6องเที่ยว

ดังกล6าวได-ดี 

Ask all Open-ended 
สถานที่/ พื้นที_่_______________จังหวัด________________

กิจกรรม__________________ 

  A9 
ถ-าพูดถึงจังหวัดที่คุณอาศัยอยู6 เเนวความคิดการท6องเที่ยวใดในต6อไปนี้ที่ตรงกับกิจกรรม

และจังหวัดที่คุณอาศัยอยู6มากที่สุด 

Ask all   Randomised 

    การท6องเที่ยวที่….. 

Gen-Y (1) 1 พาฉันออกไปเป�ดโลกและเก็บเกี่ยวประสบการณIชีวิตใหม6ๆ  

Gen-Y (2) 2 เอื้อให-ฉันค-นหาและเข-าใจตัวเองมากขึ้น 

Lady 1 and Lady 2 3 ทำให-ฉันหลุดพ-นจากกิจวัตรเดิมๆ และดื่มด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิตที่สวยงาม  

Silver Age 4 การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-กลับไปใช-ชีวิตแบบในสมัยก6อน  

Hi-End 
5 

การท6องเที่ยวที่ทำให-ฉันได-เข-าถึงเรื่องราวและต-นกำเนิดของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม

ที่น-อยคนจะได-สัมผัส 

Multi-Gen 6 ทำให-ฉันได-ใช-เวลาที่น6าจดจำกับครอบครัว 

Millennial Mom 7 ทำให-ลูกสนุกไปกับการเป�ดโลกทัศนIและเรียนรู-ชีวิตในแง6มุมที่แตกต6าง 

Still keep concept 

and elements in A9 

at the top of the 

page and place this 

question below 

A10 
กรุณาระบุกิจกรรมและสถานที่ที่คุณคิดว6าตรงกับเเนวความคิดที่คุณเลือก (จังหวัดที่คุณ

อาศัยอยู6) 

Ask all Open-ended กิจกรรม_____________สถานที่/ พื้นที_่_________________ 

ขอบคุณค6ะ ข-อมูลของคุณถูกบันทึกในระบบเรียบร-อยแล-ว 
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ภาคผนวก ข หน่วยตัวอย่างรายจังหวัด 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 
กรุงเทพ 

และปริมณฑล 
ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต6 

n=1,421 n=1,133 n=2,704 n=1,405 n=2,201 n=1,403 

เชียงใหม6 เพชรบุร ี กรุงเทพ ชลบุร ี นครราชสีมา สงขลา 

แม6ฮ6องสอน ประจวบคีรีขันธI ปทุมธาน ี ระยอง ชัยภูม ิ สตูล 

เชียงราย สมุทรสงคราม นนทบุร ี จันทบุร ี อุบลราชธาน ี นครศรีธรรมราช 

พะเยา สมุทรสาคร  ตราด อำนาจเจริญ พัทลุง 

แพร6 กาญจนบุร ี
 

นครนายก ยโสธร นราธิวาส 

น6าน ราชบุรี  ปราจีนบุร ี ศรีสะเกษ ยะลา 

พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา  สระแก-ว ขอนแก6น ปoตตานี 

เพชรบูรณI สระบุรี  ฉะเชิงเทรา ร-อยเอ็ด ภูเก็ต 

ตาก สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ กาฬสินธุI พังงา 

อุทัยธาน ี นครปฐม 
  

มหาสารคาม สุราษฎรIธานี 

สุโขทัย ลพบุร ี   นครพนม ตรัง 

กำแพงเพชร สิงหIบุรี 
  

สกลนคร กระบี่ 

อุดรดิตถI ชัยนาท   มุกดาหาร ชุมพร 

ลำปาง อ6างทอง 
  

อุดรธานี ระนอง 

ลำพูน    หนองคาย  

นครสวรรคI 
   

บึงกาฬ  

พิจิตร    เลย  

    
หนองบัวลำภู 

 

    สุรินทรI  
        บุรีรัมยI   

 

 




