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ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 

พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกต่างๆ  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่แสดงออกในขณะ
เดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นค าพูด การกระท า สีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายรูป 
รับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัยหรือความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของแต่ละคนที่อาจจะคล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน หรืออาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมและ หรือประสบการณ์ที่
ได้รับในขณะนั้น 

ปัจจัยท่ีส่งผลถึงการท่องเที่ยว 

1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากๆการแสดงออกของนักท่องเที่ยวโดยมาก
แล้วจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีประชากรน้อยๆ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศ
จีน ซ่ึงมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือกว่า 1พันล้านคน ผู้ที่สามารถมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
เพียงพอในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ย่อมเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง   ในสังคม การ
แสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ย่อมแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีประชากร
อยู่ที่ประมาณหกล้านคน เป็นต้น 

2. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 

For Tourism, developments in transportation technology have created 
unprecedented access to diverse destinations, international and domestiv, thereby 
invreasing competition and the range of consumer choices. 

ปัจจัยทางเทคโนโลยีได้แก่ ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การ
บริการด้านความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวด้วย เช่นเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ได้แก่ ระบบการจอง ส ารอง
ที่นั่งบนเครื่องบิน การออกบัตรโดยสารของสายการบินต่างๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า CRS 
(Computer Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ว นักท่องเที่ยวย่อมมีความมั่นใจและ
แสดงถึงความม่ันคงของผู้ให้บริการด้วย 
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3. ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) 

ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวด้วย
เหตุที่นักท่องเที่ยวโดยมากเดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลหลักคือการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น นักท่องเที่ยวย่อม
ไม่นิยมที่จะเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามมาก อีกทั้งยังมีศาสนสถานที่ส าคัญทางศาสนาคริสต์ ที่นักแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมแต่ก็เกิด
ปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่เกิดความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือไปแสวงบุญ ด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเม่ือใด และมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม
ของชาวปาเลสไตส์ตลอดเวลา ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในอิสราเอลมีจ านวนไม่มากนัก 

4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) 

 เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและบ่งบอกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ชาติได้ด้วย หากนักท่องเที่ยวกลุ่มใดที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น มักถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆที่เป็นที่ต้องการของเกือบทุกประเทศ  การแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย
จะใช้ไปในทุกๆด้าน เช่น ด้านที่พัก  ด้านอาหาร ด้านนันทนาการ ด้านท่องเที่ยว ด้านการซื้อของที่ระลึก  จะ
เลือกใช้บริการอยู่ในโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวระดับสูง เป็นต้น  ตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จากกลุ่มประเทศที่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี  การแสดงออกของนักท่องเที่ยวย่อมถูกจ ากัดศักยภาพใน
การเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็จะใช้จ่ายในระดับกลางถึงต่ า 

5. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) 

 Culture is also a resource for the tourism industry in that people will pay to see and 
experience a culture different from their own. The sociological view of culture as a 
guidance system for social behaviour recognizes its value to every member of a society. It 
follows that any development that has impact on a culture has potentially negative 
implications for the members of that society. An example of negative impact is the 
cognitive dissonance (mental conflict) that some people experience when new values are 
introduced or old values become obsolete (Kelly & Nankervis, 2001) 

ปัจจัยด้านนี้นับว่ามีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  เพราะนักท่องเที่ยว
ถูกปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมาเป็นทัศนคติของกลุ่มคน
เหล่านั้น ทัศนคติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจะเป็นตัวก าหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง 
การซื้อสินค้า การเดินทางท่องเที่ยวของคนกลุ่มนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะอยู่ใน
ระดับใดและรูปแบบใด 
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การจัดประเภทของนักท่องเที่ยว (Classification of Tourists) 

นักท่องเที่ยวสามารถจ าแนกออกได้หลายลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ตามการจัดการเดินทาง 

 1.1 Mass Tourists ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนมากจะใช้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวที่จะจัดการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว ก าหนดเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวระยะเวลา
เดินทาง เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องร่วมเดินทางตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดินทางกลับ การจัดการเดินทางให้กับ
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนปฏิบัติตนเหมือนกัน การท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากนี้ โอกาสที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น หรือการเข้าใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ย่อมท าได้ยาก 

 1.2 Eco Tourists ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยเน้นการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ 
ท่องเที่ยวโดยส านึกถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ตนไปเยือนตลอดจนการมี
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

2. ตามจ านวนมากน้อยของนักท่องเที่ยว 

 นักท่องเที่ยวอาจเดินทางมาโดยล าพังคนเดียว หรือครอบครัวเดียวจะจัดการเดินทางเอง นับตั้งแต่การ
เตรียมแผนการเดินทาง ติดต่อยานพาหนะและและติดต่อที่พักเอง หรือนักท่องเที่ยวอาจเดินทางมาเป็นหมู่
คณะ หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่มากับบริษัทน าเที่ยว หรือเช่าเหมาเครื่องบินมาเป็นกลุ่มใหญ่ 

3. ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

 3.1 เพ่ือพักผ่อนหาความสุขสนุกสนาน หลังจากท่ีตรากตร าท างานหนักมาตลอดปี นักท่องเที่ยว
เหล่านี้จะมีกิจกรรมของการพักผ่อนไม่เหมือนกัน บางคนต้องการความเงียบสงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพ่ือ
พักผ่อนเล่นน้ าทะเล อาบแดด บางคนอาจต้องการใช้ชีวิตสนุกสนานกับสิ่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ ส่วนบางคนอาจ
ต้องการใช้ชีวิตให้สนุกสนานทางด้านกามารมณ์เป็นต้น 

3.2 เพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ที่ตนไปเยี่ยมเยือน ท า
ความรู้จักกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ทีไ่ม่เหมือนกับที่บ้านของตน 

 3.3 เพ่ือการกีฬา หมายรวมถึงการเดินทางเพ่ือไปเล่นกีฬา (อาทิกอล์ฟ ด าน้ า) แข่งขันกีฬา ชมกีฬา 

 3.4 เพ่ือธุรกิจหรือประชุม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นับวันจะมีบทบาทส าคัญในธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะ
นอกจากจะได้ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจแล้วยัง ได้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวด้วย และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ี
มีอ านาจในการจ่ายเงินสูงเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป 
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4. ตามวิธีการเดินทาง 

 นักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินทาง ทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ หรือรถโค้ช และทางน้ า  โดยเรือโดยสาร
ชนิดต่างๆ หรือเรือท่องเที่ยว และทางอากาศ โดยเครื่องบิน ที่มีสายการบินต่างๆ จัดบริการเที่ยวบินติดต่อทั่ว
โลก การเลือกเดินทางโดยวิธีไหนนั้นขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลา และงบประมาณของนักท่องเที่ยว บางจุดหมาย
ปลายทางนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอาจเดินทางได้ทั้ง 3 แบบ 

5. ตามอายุ 

 5.1 เยาวชน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เป็นเยาวชนมีมากขึ้น ประเทศต่างๆ ได้พยายามจัดกิจกรรมให้ 
เยาวชนได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าแสดงออก ฝึกความเป็นผู้น า เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการเรือเยาวชนนานาชาติ เป็นต้น นักท่องเที่ยวเยาวชนที่เดินทางมายังประเทศ
ไทย มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยและอยู่ได้นานวัน กิจกรรมท่องเที่ยวของเยาวชนจะ
เน้นการผจญภัย ตื่นเต้น และได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

 5.2 ผู้ใหญ่ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยนี้  ถ้าจัดการเดินทางท่องเที่ยวเอง จะพักอยู่นานกว่า
นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทน าเที่ยว และมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและรู้จักประเทศไทยดีกว่า
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ 

 5.3 วัยชรา นักท่องเที่ยววัยนี้ การเที่ยวเตร่ไม่ผาดโผนไปไหนต้องการช่วงพักผ่อนบาง เยี่ยมชมสถานที่
ส าคัญๆ และชอบศึกษาวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคน นอนอาบแดดเงียบๆ อ่านหนังสือ ก็มีความสุขแล้ว 
วัยชราเป็นวัยที่เหงา ถ้าได้รับความสนใจเอาใจใส่ดูแลจากมัคคุเทศก์ จะท าให้การท่องเที่ยวมีความหมายมาก
ขึ้น  

6. ตามเพศ 

 จากรายงานสถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดท าเป็นประจ าทุกปี 
ระบุว่านักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่เป็นเพศหญิง
และเพศชาย ก็มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน 

 6.1 เพศหญิง ส่วนใหญ่ชอบศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคน ท าความรู้จักคน เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
ลองอาหารท้องถิ่น ศึกษาวัฒนธรรม ซื้อของที่ระลึกหรือของเก่า เล่นกีฬาทางบก ทางน้ า อาบแดด ฟังเพลง 
ชอบใช้ชีวิตในยามราตรีบาง 

 6.2 เพศชาย ส่วนใหญ่ชอบเที่ยวกลางคืน อาบอบนวด(เพ่ือเพศรส) การผจญภัย เดินป่า ด่ืม ซื้อของ
บ้าง เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ลองอาหารท้องถิ่นบ้าง 
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7. ตามฐานะทางสังคม  

 นักท่องเที่ยวที่จัดการท่องเที่ยวในลักษณะหรูหรา ปานกลาง หรือประหยัด ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม นักท่องเที่ยวที่มีฐานะทางสังคมสูง (Jet setter) จะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา
ฟุ่มเฟือย ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน และต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมพรั่ง
และมีระดับ 

 โคเฮน ( Cohen, 1972) กล่าวถึงนักท่องเที่ยว 4 ประเภท แนวคิดของ Cohen คือนักท่องเที่ยวมี
ความต้องการ 2 อย่าง อยู่ในตัวเองอย่างแรกคือ ต้องการประสบการแปลกใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกความ
ต้องการหนึ่งคือ ความรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งที่คุ้นเคยเหมือนอยู่บ้าน และในนักท่องเที่ยว 4 กลุ่มนี้มีส่วนผสมของ
ความต้องการทั้งสองในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 

 นักท่องเที่ยวแบบ Drifter และ Explorer เป็นกลุ่มที่จัดว่าเป็น Non-institutionalised tourism ที่
มักจะไม่ใช้บริการที่จัดไว้ให้ส าหรับนักท่องเที่ยว ส่วน 2 กลุ่มหลังนั้นถือว่าเป็น institutionalised tourism 
กล่าวคือนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มนี้ใช้บริการจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ตัวแทนจ าหน่าย (Travel agencies) 
ธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour operators) ที่พักแรม ร้านอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยว 

 

ความจริงแล้วประเภทของนักท่องเที่ยวในแบบของ Cohen มีความหมายชัดเจนในตัวของมันเองกล่าวคือ 

1. The drifter 

 กลุ่มนี้ชอบเดินทางไปในที่ที่แตกต่างจากบ้านของตนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  การท่องเที่ยวต่างจาก
นักท่องเที่ยวส่วนมาก นั่นคือ คล้ายกับการใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นคนต่างถิ่น ในพ้ืนที่มักจะ
ท าตัวกลมกลืนกับสังคมของคนในแหล่งท่องเที่ยว และซึมซับวัฒนธรรมต่างถิ่นได้อย่าดี 

2. The explorer 

 นักท่องเที่ยวประเภทนี้มักจัดการ การเดินทางด้วยตนเอง และค้นหาประสบการณที่แท้จริงที่มิได้จัดไว้
ให้แต่นักท่องเที่ยวเท่านั้น อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ยังต้องการบริการที่เหมาะสมไว้ใจได้  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีคุ้นเคยเป็นครั้งคราว  

3. The individual mass tourist  

 ความต้องการท่องเที่ยวในนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือ การขจัดความยุ่งยากในการจัดการเดินทาง โดยการ
ใช้บริการที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของตนบ้าง 
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สิ่งแวดล้อมส่วนมากจะอยู่กับบริการที่คุ้นเคยหรือบริการที่จัดไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการสัมผัสเนื้อแท้และ
ประสบการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงน้อย 

4. The organized mass tourist 

 โดยมากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้บริการ รายการการท่องเที่ยวส าเร็จรูปที่มีบริการครบ เดินทางไปกับ
คณะทัวร์ มีผู้น าทัวร์ บริการทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้เพ่ือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่มี
น้อยมาก 

ลักษณะของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ คือ   

 1. Sensing/materially oriented & Feeling/affective oriented 

 คือ ลักษณะที่ให้ความส าคัญกับความเป็นระเบียบแบบแผน และความแน่นนอน ความพึงพอใจจาก
การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ สนใจประสบการณ์ที่ท าให้เกิดความประทับใจ แรงจูงใจมัก
มาจากความต้องการรู้สึกว่าตนส าคัญ การผจญภัยหรือสิ่งที่ท้าทายให้ชีวิตรู้จักมีคุณค่า 

 2. The perceptive / Intuitive  

 ปฏิภานในการแยกแยะความจริงกับความคิด ความสนใจอยู่กับจินตนาการณ์ทั้งในอดีตและอนาคต 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของตนต่อผู้อื่น 

 3. Thinking / Logical  

 ลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผล และหาวิธีที่ดีที่สุดในการกระท าสิ่งใดก็ตาม ชอบเรียนรู้วัฒนธรรม 
ถานที ่ผู้คนใหม่ๆ มักมีกระบวนการคิดอย่างดีมีเหตุผล โดยมีพลังขับเคลื่อนมาจากภายในตนเอง  

 

ปัจจัยก าหนดการท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่วนตัว   

1. ความจ าเป็น ความต้องการ และการจูงใจ (Needs, Wants and Motivation) 

Needs ความจ าเป็นของลูกค้าเป็นรากฐานของงานการตลาด ซึ่งต้องสร้างความพอใจให้ได้เพ่ือ
ความส าเร็จอันยาวนานของธุรกิจ ความจ าเป็นเกิดจากสภาพร่างกายและจิตใจของลูกค้าแต่ละคนเกิดจาก
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ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว สิ่งที่ลูกค้าอยากจะมีและมักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความจ าเป็นอะไรบ้าง หน้าที่
ส าคัญของงานการตลาดคือท าให้ลูกค้ารู้จักความจ าเป็นอันนี้ 

 วิธีที่ท าให้ลูกค้าทราบถึงความจ าเป็นของตนเองคือ การให้การจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ 
(motive) จะเป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้ลูกค้าแสวงหาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ตัวเอง 

 Motive แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้น ของบุคคลหนึ่งที่ต้องการแสวงหาความ
พอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมายและแรงกระตุ้น (Drive) เป็นตัวที่ท าให้เกิดการกระตุ้นอย่างรุนแรงเพ่ือจะได้
เกิดการตอบสนองท่ีพอใจ 

 ความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลเป็นแรงจูงใจส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมต่างกันส าหรับนักการตลาดล าดับ
ความต้องการ (Hierarchy of Needs)   จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Therory of 
Motivation) เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้บุคคลแต่ละคนแสดงพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันออกมา 

2. การรับรู้ (Perception) 

กระบวนการการรับรู้และความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อโลกที่อาศัยอยู่ขึ้นกับปัจจัยภายใน ได้แก่ ความ
เชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ ฯลฯ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การ
ได้กลิ่น การได้ยิน การได้เห็น การได้รู้สึก และการได้รสชาติ การโฆษณาในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม จึงต้อง
พยายามสร้างให้เกิดความรับรู้ทางด้านอารมณ์ และความน่าเชื่อถือ เช่น ภาพการโฆษณาความสะดวกสบายใน
การนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่ง 

กระบวนการรับรู้    ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.  การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร ในแต่ละวันลูกค้าจะเปิดรับข้อมูลจากการโฆษณาเข้ามาสู่ตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ หรืออ่ืนๆ แต่จะมีโฆษณาใดบ้างที่ลูกค้าเปิดรับข้อมูล
อย่างเลือกสรร 

 2.  การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร หมายถึง ผู้บริโภคตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างหนึ่งเมื่อเลือกสรรการ
เปิดรับข้อมูลและให้ความสนใจมาแล้ว 

 3.  ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร คือ ความเข้าใจและตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับมาให้ตรงกับ
ความหมายของข้อมูลนั้น 

 4.  การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร จะเกิดความทรงจ าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะน าไปสู่
การกระตุ้นให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจซื้อในโอกาสต่อไป 
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3.  การเรียนรู้ (Learning)   

 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือ ความเข้าใจอันเป็นผลจากประสบการณ์ ที่
ผ่านมาของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ผ่านเข้ามาในความรู้สึก
นึกคิดและเกิดการตอบสนอง (Response) ตามทฤษฎีสิ่งกระตุ้น-ตอบสนอง (Stimulus- Response Theory) 
กลยุทธ์การโฆษณาซ้ าแล้วซ้ าอีกจึงได้น ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย   

4.บุคลิกภาพ (Personality)     

 ทฤษฎีของฟรอยด ์(Freud Theory) หรือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) เป็นทฤษฎี
วิเคราะห์บุคลิกภาพโดยตรง ซึ่งเน้นเรื่องความจ าเป็น แรงจูงใจ และสิ่งกระตุ้นอันเป็นจิตไร้ส านึกจะเป็น
ตัวก าหนดบุคลิกภาพของบุคคล 

ลักษณะที่แตกต่างของบุคลิกภาพ 

 1.  Id   เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นอย่างหยาบ และความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นท าให้บุคคล
พยายามตอบสนองความพึงพอใจของเขา เช่น ความต้องการทางเพศ การโฆษณาง่ายๆหยาบๆก็สามารถ
กระตุ้น Id ได ้

2.  Ego เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากการควบคุมจิตใต้ส านึกของบุคคลจะควบคุมความต้องการภายในที่
เกิดจาก Id ได้ โดยบุคลิกภาพจะมีลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมและวัฒนธรรม 

 3. Super Ego เป็นบุคลิกภาพที่สะท้อนถึงจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองดี การโฆษณาและการส่งเสริมการขายจึงควรชี้ลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของสังคม 

 นักท่องเที่ยวมีบุคลิกภาพแตกต่างกันตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น การเรียนรู้และ
เข้าใจบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรม
การเดินทางและการบริโภค เช่น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันชอบความสะดวกสบาย ทันสมัย      และถูกต้อง
รอบคอบ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรักความสะอาด  และความเป็นระเบียบ มีวินัยในการท่องเที่ยว 

5.  รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) 

 รูปแบบการด ารงชีวิตขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือก
บริโภคหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล รูปแบบการด ารงชีวิต
ขึ้นอยู่กับความสนใจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่งนักการตลาดเชื่อว่าจะสามารถชี้บอก
พฤติกรรมการซื้อได้ โดยเป็นปัจจัยหนึ่งในการแบ่งส่วนตลาด รูปแบบการด ารงชีวิตจะควบคู่กันไปกับค่านิยม
ของสังคม 
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6. แนวความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) 

แนวความคิดเก่ียวกับตนเอง หมายถึง ความคิดหรือความเข้าใจที่เกิดขึ้นภายในของบุคคล พร้อมๆกับ
การรับรู้ ประกอบด้วย 

      1. แนวคิดของตนเองที่แท้จริง มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงว่ามีนิสัย ความชอบอย่างไร 

      2. แนวคิดของตนเองในอุดมคติ เป็นความนึกคิดท่ีบุคคลใฝ่ฝันอยากให้ตนเป็นเช่นนั้น หรือมีผู้เข้าใจว่า
ตนเองเป็นเช่นนั้นและแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวความคิดของตนเองในอุดมคติ 

      3. แนวคิดของตนเองที่คิดว่าบุคคลอ่ืนมองตนเองอย่างแท้จริง เป็นภาพที่บุคคลคิดเห็นบุคคลอ่ืนมอง
ตนเองที่แท้จริงเป็นเช่นไร 

      4. แนวคิดของตนเองที่ต้องการให้บุคคลอ่ืนคิดเก่ียวกับตนเอง เป็นภาพที่บุคคลต้องการให้คนอ่ืนคิดถึง
เขาในแง่ใดแง่หนึ่ง 

7. ทัศนคต ิ(Attitudes)  

ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่
สม่ าเสมอ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทัศนคติเป็นพลังที่ส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยพยายามกลั่นกรองสิ่งที่ตนเองคิดว่าดี ไม่ขัดแย้งกับ
ทัศนคติที่มีอยู่ ทัศนคติสามารถบิดเบือนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงได้ในลักษณะที่โต้แย้ง 

8. ปัจจัยด้านความเคร่งเครียดจากการท างาน (Serious of work Factor) 

งานประจ าที่ทุกคนปฏิบัติการอยู่จ าเป็นต้องใช้ทั้งก าลังกายและก าลังสมอง  เพ่ือจะผลักดันให้                     
งานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จในระดับสูงหรือในระดับที่ผู้เข้าร่วมงานหรือเจ้าของกิจการพึงพอใจ ด้วย
เหตุนี้เอง เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยู่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ร่างกายจึงต้องได้รับการพักผ่อนตามควรแก่ฐานะ 
กิจกรรมการพักผ่อนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะพึงปฏิบัติแตกต่างกันออกไป แต่ที่ส าคัญคือ การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งต่างแดนหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล 

9. ปัจจัยด้านรายได ้(Income Factor) 

จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดการคิดค้น
ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายต่อการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คนมี
งานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงท าให้มีเงินออมและเหลือพอที่จะน าไปใช้เพ่ือกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้
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เอง ท าให้ประชากรมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างแดน เพ่ือการพักผ่อนหรือเพ่ิมพูนความรู้
ต่อไป  

10. ปัจจัยทางเวลา สภาวะและสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy) 

ปัจจัยด้านนี้มีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากด้วยนักท่องเที่ยวจะวาง
แผนการท่องเที่ยวหรือเดินทางแต่ละครั้ง ปัจจัยทั้งสามอย่างจะต้องพร้อม หากมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมก็
อาจจะกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวทันที อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อตัวแทนการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ได้ 

11. ปัจจัยทางครอบครัว (The Family) 

 คือ  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางก าเนิด  โดยการแต่งงานกัน  หรือการโดยการรับอุปการะเข้ามาใช้
ชีวิตในครอบครัวเดียวกัน ค่านิยมและทัศนคติของบุคคลจะได้รับมาจากครอบครัวมากที่สุด ความคิดจะถูก
หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกันท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตต่างกัน พฤติกรรมการ
บริโภคของครอบครัวจะแตกต่างกันตามล าดับขั้นของวัฏจักรชีวิตครอบครัว 

 

ปัจจัยภายนอก   

1.วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอ่ย (Culture and Subculture) 

-  วัฒนธรรมพ้ืนฐาน เป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล เพราะวัฒนธรรมเป็นตัวหล่อ
หลอมลักษณะนิสัยและความคิดของคน และวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแบบแผนเก่าไปสู่แบบ
แผนใหม่อยู่เสมอ เช่น วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ต้องการวันหยุดพักผ่อน เป็นต้น 

 -   วัฒนธรรมกลุ่มย่อย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นฐาน           เป็น
วัฒนธรรมของกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
มาก เช่น วัฒนธรรมคนจีน วัฒนธรรมล้านนา 

2.  ชั้นของสังคม (Social classes) 

เป็นการจัดล าดับบุคคลในสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากระดับสูงไประดับต่ า สิ่งที่น ามาใช้ในการแบ่งชน
ชั้นของสังคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได้ ชาติก าเนิดสถานที่พ านัก ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน และ
บุคลิกลักษณะของบุคคล ชั้นของสังคมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่และ 6 กลุ่มย่อย คือ 

 1. ระดับสูง   แบ่งออกเป็น 
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1.1 ระดับสูงอย่างสูง ได้แก่ ผู้ดีเก่า ชนชั้นสูง มีความมั่งคั่ง เนื่องจากได้รับมรดกจ านวนมาก 
สถานะม่ังคั่ง 

1.2 ระดับสูงอย่างต่ า ได้แก่ เศรษฐีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตด้วย
ความสามารถของตนเอง 

2. ระดับกลาง   แบ่งออกเป็น 

2.1 ระดับกลางอย่างสูง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับความส าเร็จจากอาชีพและหน้าที่การงานพอสมควร 
เห็นความส าคัญของการศึกษา 

2.2 ระดับกลางอย่างต่ า ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ต้องการใช้สินค้า และ
บริการราคาปานกลางที่จ าเป็นแก่ชีวิตประจ าวัน สมถะ 

3. ระดับต่ า    แบ่งออกเป็น 

3.1 ระดับต่ าอย่างสูง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและมีทักษะพอสมควร แสวงหาสิ่งที่มั่นคง ไม่
เข้าสังคมมากนัก 

3.2 ระดับต่ าอย่างต่ า ได้แก่ กรรมกรที่มีรายได้ต่ า เป็นหนี้ มีการศึกษาต่ า อยู่สลัม ต้องการ
สินค้าจ าเป็นพื้นฐานในการครองชีพและราคาประหยัด 

 ชั้นของสังคมมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมเวลาว่างของแต่ละระดับ และแตกต่างกันในด้านอุปนิสัยและสื่อท่ีใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน 

3. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) 

 เป็นกลุ่มที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบ ความไม่ชอบ และค่านิยมของบุคคลใน
กลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

3.1 กลุ่มปฐมภูมิ  ได้แก่  เพ่ือนสนิท  ครอบครัว 
3.2 กลุ่มทุติยภูมิ  ได้แก่  เพ่ือนร่วมงาน  ร่วมวิชาชีพ ร่วมสถาบัน  ร่วมองค์กรและบุคคลกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม 
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4. ผู้น าความคิดเห็น (Opinion Leaders) 

เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีอ านาจ และความคิดเห็นของเขามักเป็นที่ยอมรับของกลุ่มมักจะเป็นผู้รู้
ช่องทางข้อมูลมากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ  แหล่งข้อมูลของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว มาจาก      2  แหล่งใหญ่ 
คือ 

4.1 ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ  เป็นข้อมูลจากการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
ของโรงแรมและบริษัทน าเท่ียวต่างๆ ข้อมูลที่ให้จะมุ่งตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านสื่อต่างๆ 

 4.2 ข้อมูลจากกลุ่มสังคม เป็นข้อมูลที่ได้รับระหว่างบุคคลจากกลุ่มอ้างอิง ผู้น ากลุ่มด้านความคิดและ
กลุ่มอ่ืนๆในสังคม 

5. ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative prices)  

การเปรียบเทียบราคาการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวมีอุปสงค์แตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบราคา
ของผลิตภัณฑ์กับบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือกับราคาปีก่อนหน้านี้ ราคาจะแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ประกอบกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวก่อนหน้านี้แล้วท าให้อุปสงค์แตกต่างไปจากเดิม ราคาการ
ท่องเที่ยวของประเทศต้นทางและปลายทางที่จะไปก็มีผลกระทบต่ออุปสงค์ ถ้าแตกต่างกันมากนักท่องเที่ยวที่มี
อ านาจการซื้อสูงจึงจะสามารถไปได ้และถ้าราคาการท่องเที่ยวที่จุดหมายปลายทางไม่แพงมากนักก็จะดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ในระยะเริ่มแรก เมื่อมีความนิยมชมชอบก็จะกลับมาเที่ยวอีก 

6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) 

 เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและบ่งบอกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ชาติได้ด้วย  หากนักท่องเที่ยวกลุ่มใดที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น มักถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆที่เป็นที่ต้องการของเกือบทุกประเทศ  การแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้
จ่ายจะใช้ไปในทุกๆด้าน เช่น ด้านที่พัก  ด้านอาหาร ด้านนันทนาการ ด้านท่องเที่ยว ด้านการซื้อของที่ระลึก  
จะเลือกใช้บริการอยู่ในโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวระดับสูง เป็นต้น  ตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จากกลุ่มประเทศที่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี  การแสดงออกของนักท่องเที่ยวย่อมถูกจ ากัดศักยภาพใน
การเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็จะใช้จ่ายในระดับกลางถึงต่ า 

7. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากๆการแสดงออกของนักท่องเที่ยวโดยมาก
แล้วจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีประชากรน้อยๆ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศ
จีน ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือกว่า 1พันล้านคน ผู้ที่สามารถมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
เพียงพอในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ย่อมเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงในสังคม การ
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แสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ย่อมแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับนักท่องเทีย่วจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีประชากร
อยู่ที ่ประมาณหกล้านคน เป็นต้น 

8. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) 

มีผลต่อการแสดงออกของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศแถบยุโรปเหนือ
หรือสแกนดิเนเวียนั้น มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวบริเวณชายหาด  โดยรักที่จะนอนอาบแดดเป็นเวลานานๆ 
เพราะท้องถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเขตหนาว มีแสงแดดน้อยมากตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจาก
ประเทศแถบร้อน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในร่ม เช่น ศูนย์การค้า 
(Shopping Centre) หรือแหล่งวัฒนธรรม 

9. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) 

 ปัจจัยด้านนี้นับว่ามีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยว
ถูกปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมาเป็นทัศนคติของกลุ่มคน
เหล่านั้น ทัศนคติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจะเป็นตัวก าหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง 
การซื้อสินค้า การเดินทางท่องเที่ยวของคนกลุ่มนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะอยู่ใน
ระดับใดและรูปแบบใด 

10.  ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) 

ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวด้วย
เหตุที่นักท่องเที่ยวโดยมากเดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลหลักคือการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น นักท่องเที่ยวย่อม
ไม่นิยมที่จะเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามมาก อีกทั้งยังมีศาสนสถานที่ส าคัญทางศาสนาคริสต์ ที่นักแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมแต่ก็เกิด
ปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่เกิดความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือไปแสวงบุญ ด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเม่ือใด และมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม
ของชาวปาเลสไตส์ตลอดเวลา ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในอิสราเอลมีจ านวนไม่มากนัก 

11. ปัจจัยทางสื่อมวลชน (Media Factor) 

ด้วยวิทยาการอันกว้างไกลในยุคโลกาภิวัฒน์  ปัจจัยด้านสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คือ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียม และอ่ืนๆ ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชนสามารถสร้างเสริมและ
ท าลายการท่องเที่ยวได้ทั้งทางตรงและอ้อม  
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12. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 

ปัจจัยทางเทคโนโลยีได้แก่ ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การ
บริการด้านความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวด้วย เช่น เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ได้แก่ ระบบการจอง ส ารอง
ที่นั่งบนเครื่องบิน การออกบัตรโดยสารของสายการบินต่างๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ที่เรียกว่า  CRS 
(Computer Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ว นักท่องเที่ยวย่อมมีความมั่นใจและ
แสดงถึงความม่ันคงของผู้ให้บริการด้วย 

13. ปัจจัยทางการคมนาคม (Communication Factor) 

การคมนาคมขนส่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวมาก ถ้าหากขาดการคมนาคม
ขนส่งแล้ว กิจการท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางในระยะไกลทั้งต่างถิ่นและต่างแดนจะกระท าได้ด้วยความยากล าบาก 
จากการพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐ จึงท าให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
ถูกและปลอดภัย อันส่งผลท าให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีกระจัดกระจายอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล มีประชากร
เข้าไปเยือนเพ่ิมมากข้ึน และคนส่วนมากมีโอกาสที่จะกระท าได้ 

 

บทวิจารณ์การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยใช้สัญชาติ 

สัญชาติ ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแปรที่มิได้มีความหมายมากนักในการแบ่งแยกพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การใช้สัญชาติ หรือประเทศเพียงอย่างเดียว เป็นตัวแปรในการพิจารณาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท าให้เกิดความ
เข้าใจผิด ในปัจจุบันประชากรเกิดการย้ายถิ่นสูง  ล้วนแล้วมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม กลุ่มย่อยที่
แตกต่างกันในด้านศาสนา ภาษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าลักษณะส่วนบุคคล การใช้ชีวิต บทบาท ชนชั้นทางสังคม และ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความความหมายมากกว่าสัญชาติ 

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างสัญชาติเกิดขึ้นมากมาย  
มีข้อสรุปดังนี้ สัญชาติยังเป็นตัวแปรที่บ่งบอกความแตกต่างของนักท่องเที่ยวทั้งจากตัวนักท่องเที่ยว และจาก
การรับรู้ของเจ้าบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น มัคคุเทศก์ หรือตัวแทนจ าหน่าย  สัญชาติของนักท่องเที่ยวมิได้เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรม หากแต่เป็นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวสัญชาติหนึ่งที่จะท าให้พฤติกรรมแตกต่าง ซ่ึงใน
แต่ละประเทศส่วนมากแล้ว จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมในประเทศ มักจะกล่าวถึง
วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น 

วัฒนธรรมอาจอยู่ในรูปแบบที่สัมผัสได้ หรืออยู่ภายในตัวบุคคล (Material and non - material) 
สิ่งที่สัมผัสได ้เช่น การแต่งกาย ภาษา และสิ่งที่อยู่ภายใน เช่น ทัศนคต ิความเชื่อ คุณค่า การรับรู้ รูปแบบของ
วัฒนธรรม อาจถูกแบ่งตามการสื่อสาร   
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วัฒนธรรมนักท่องเที่ยว 

นอกจากวัฒนธรรมของแต่ละชาติ นักท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สร้างขึ้นจาก
กลุ่มท่ีมีความเก่ียวข้องในกระบวนการท่องเที่ยว  เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากพฤติกรรม
ปกติเมื่ออยู่ที่บ้านของตน เจ้าบ้านเองก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปเมื่อให้บริการนักท่องเที่ยว        สิ่งเหล่านี้
รวมกันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดใหม่ในแต่ละแหล่ง ในขณะท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่มาจากทั้ง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชาติตน ผสมผสานกัน 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ ถึงวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หรือแม้กระทั่งความขัดแย้ง ในธุรกิจบริการ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการเกิดข้ึนมาก ซึ่งการให้บริการนี้เองเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรับรู้และตัดสิน
ความพึงพอใจในการได้รับบริการ บริการที่ประทับใจในความคิดของผู้ให้บริการ อาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความไม่เข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน         อาจน ามาซึ่ง
ความไม่พอใจของนักท่องเที่ยว 

ความส าคัญของการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมที่เห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุด คือ วัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมตะวันตก   ผู้คนจาก
ต่างวัฒนธรรม มีความคาดหวัง และพฤติกรรมในการพบปะในรูปแบบของตน และความแตกต่างนี้เองมี
อิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งประกอบกันเป็นสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว  ด้วยภูมิหลังของนักท่องเที่ยวแต่
ละชาติท าให้การรับรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง การเป็นมิตร เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา ความมั่นใจ ความเป็นกันเอง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันเห็นเป็นสิ่งส าคัญ แต่
ในทางตรงกันข้าม วัฒนธรรมของเอเชียอาจมองสิ่งเหล่านั้นเป็นความไม่สุภาพ ก้าวร้าว ขาดความนอบน้อม 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรเข้าใจคุณค่า ของแต่ละวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลกระทบทางบวกมากกว่า
ทางลบ 

การศึกษาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 

การศึกษาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เกิดขึ้นมากมาย และเกิดจาก
ความสนใจที่หลากหลาย สิ่งที่มีการศึกษาส่วนมากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเลือกรูปแบบของ
การท่องเที่ยว ภาพพจน์แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพการบริการ ในมุมมองที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาถึงคุณค่า การปฏิสัมพันธ์ การรับรู้ ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่เปรียบเทียบ
ความต่างระหว่างนักท่องเที่ยวจากต่างวัฒนธรรม อีกท้ังการศึกษาการรับรู้ของเจ้าบ้านกับพฤติกรรมที่แตกต่าง
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
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ผลจากการศึกษาความแตกต่าง ระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ พฤติกรรมที่แตกต่าง ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าของนักท่องเที่ยว ที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ความรู้นี้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมนักท่องเที่ยว  ในการให้บริการและสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด คือ วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก อย่างไรก็ดี
ในวัฒนธรรมทั้งตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก ยังมีความหลากหลายภายในวัฒนธรรมนั้น 

วัฒนธรรมและคุณค่าของชาวเอเชีย 

ประเทศในแถบเอเชีย โดยมากมีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน คือมีการให้ความเคารพผู้ที่สูงวัยกว่า บิดามารา 
บรรพบุรุษ การให้ความส าคัญกับครอบครัว ซึ่งเปรียบกับเป็นต้นก าเนิดแห่งความส าคัญของตนเอง ส านึกของ
ความละอาย และข้อบังคับ ความกลมกลืน การเห็นตามเสียงส่วนมาก การให้ความร่วมมือ การนั่ง       ไม่
แสดงท่าทีที่ชัดเจน ความอ้อมค้อม และการเคารพในประเพณี การแบ่งแยกระหว่างพวกเขา พวกเรา ความ
ภักดีต่อกลุ่มของตน ความแตกต่างของบุคคล การเก็บความรู้สึก ความอดทน หลีกเลี่ยงการแสดงความรู้สึก 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากแถบยุโรป 

ถึงแม้ว่าจะมีผู้ศึกษา และสรุปลักษณะของวัฒนธรรม และคุณค่าของชาวยุโรป แต่ก็เป็นที่ยอมรับกัน
ว่ามีความแตกต่างที่หลากหลายระหว่างแต่ละประเทศในยุโรป เนื่องจากยุโรปมีพ้ืนที่กว้างและการกระจายตัว
ของประเทศมีทั้งด้านตะวันตก และค่อนไปทางตะวันตก 

ลักษณะวัฒนธรรมมี 4 แบบ คือ Power Distance (PD)  หรือการยอมรับความแตกต่างทางอ านาจ  
คือ ในประเทศที่มีการยอมรับความแตกต่างทางอ านาจต่ า  จะให้คุณค่ากับอิสระทางความคิดของบุคคล
มากกว่าในประเทศที่มีการยอมรับ ความแตกต่างทางอ านาจสูง หรือให้คุณค่ากับการเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม      
ให้ความร่วมมือและเคารพในอ านาจ Uncertainty Avoidance (UA)  การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  
Individualism / Collectivism (IC)  ความเป็นปัจเจกบุคคล / ความเป็นกลุ่ม  Mascullnity / Femininity 
(MF)  ระดับของการให้คุณค่ากับวัตถุ ความสามารถในการหาเงิน  Assertiveness  และขาดการใส่ใจผู้อ่ืน 
และคุณภาพชีวิต / ประเทศที่มีระดับของ Femininity สูงจะใส่ใจผู้อ่ืน และสนใจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ มี
ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ 

ในขณะที่อังกฤษ เนเธอแลนด์ อิตาลี เบลเยี่ยม และเดนมาร์ค เป็นประเทศที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล
สูง (Individualism)  โปรตุเกต อดีตยูโกสลาเวีย กรีซ ตุรกี มีความเป็นกลุ่มสูง (Collectivism) ประเทศ
ส่วนมากในยุโรปมีระดับการยอมรับความแตกต่างทางอ านาจที่ต่ ากว่า  เว้นเพียง 2 ประเทศ คือ อดีต
ยูโกสลาเวีย และฝรั่งเศส 
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ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก มีความหลากหลายทั้งทางด้านประชากรศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ในอดีตรัสเซียให้คุณค่าในแบบของ Femininity มากกว่า Masculinity ซึ่งให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว ติดเพ่ือนสังคม มากกว่ามุ่งงาน และการหาทรัพย์สิน และชาวรัสเซียถูกสอนให้เห็นความรัก 
ศีลธรรม มิตรภาพ และความรู้สึก เป็นสิ่งส าคัญในชีวิต ชาวรัสเซียมีทั้งลักษณะของตะวันออกอย่างเอเชีย และ
ตะวันตกอย่างยุโรป คือ ชาวรัสเซียให้คุณค่าและความส าคัญของครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      การ
ผสมผสานกลมกลืน แต่ในขณะเดียวกันก็แสวงหาสิทธิส่วนบุคคลและอิสรภาพ ชาวรัสเซียระวังคนแปลกหน้า 
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ   

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุฯค่าให้กับการท่องเที่ยว และสรุปว่าคุณค่าท าให้เราคาด
เดาพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ 

 

การเหมารวม (Stereotyping) 

Stereotyping หมายถึง การเหมารวมลักษณะของคนจากประเทศ หรือจากกลุ่มที่มีความเหมือนกัน
ของสมาชิก ซึ่งลักษณะดังกล่าว จะเป็นเหมือนลักษณ์ของกลุ่มนี้ คือ ลักษณะของคนที่มาจากประเทศหนึ่ง ซึ่ง
ถูกเหมารวมว่ามีลักษณะที่คล้ายกัน ลักษณะการเหมารวม (Stereotypes) ช่วยให้นักท่องเที่ยว และเจ้าบ้านมี
ภาพของกลุ่มคนอยู่ในความคิด ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ภาพเหล่านี้ท าให้การปฏิสัมพันธ์ในระยะสั้น หรือการพูดคุย
แบบผิวเผินจะไปในแนวทางท่ีเข้าใจเกี่ยวกับคนแปลกหน้าตามความคิดของตน 

มีการศึกษาลักษณะเหมารวมของนักท่องเที่ยวแยกตามประเทศ คือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมักเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม มักโค้งค านับให้กับทุกคนที่พบ มีการใช้จ่ายที่สูงและถ่ายรูปทุกที่ที่ไป   นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
มักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มและเดินทางท่องเที่ยวสั้น เพราะการอยู่ไกลจากครอบครัวเป็นเวลานาน เป็นความรู้สึกที่
ปวดร้าวและไม่ใช่การใช้ชีวิตที่สมบรูณ์ 

ส่วนชาวเกาหลี ถูกมองว่าเป็นชาติที่มีความภูมิใจในตัวเองสูง ยอมรับเฉพาะสิ่งที่คล้ายกับวัฒนธรรม
ของตน ชอบอาหารของตนเอง แม้ในขณะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ มักเดินทางเป็นกลุ่ม 

โดยมากแล้วชาวเอเชีย ถูกมองว่ามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และน่าหลงใหล ชาวตะวันตกเห็นชาวเอเชีย 
เหมือนกันหมด หรือคล้ายกันมาก ชาวเกาหลีอาจถูกทักเป็นชาวญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นอาจถูกมองว่าเป็นคนจีน 
ความจริงแล้ว ชาวเอเชียแต่ละประเทศพูดภาษาของตนเอง และมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

ถึงแม้ว่าการเหมารวมจะช่วยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแปลกหน้าเป็นไปอย่างมีทิศทาง  แต่การ
เหมารวมนี้ได้มองข้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล และจ ากัดพฤติกรรมของมนุษย์ อยู่ในกรอบความคิดเดียว 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้ การเหมารวมอาจเกิดขึ้นได้โดยขาดพ้ืนฐานความเป็นจริง 
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ซึ่งสาเหตุมาจากการนินทา เชื่อการปล่อยข่าว การสังเกต ประสบการณ์ส่วนตัว  ส่วนนักท่องเที่ยวอาจเหมา
รวมลักษณะของเจ้าบ้าน จากสื่อ งานเขียน การศึกษาข้อมูล ก่อนเดินทางหรือจากค าบอกเล่าของนักท่องเที่ยว
อ่ืน 

การเหมารวมส่วนมากจะเป็นไปในทางลบ เช่น นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป จะมีลักษณะที่เป็นคนร่ ารวย 
ชอบใช้เสียงดัง ไม่มีมารยาท ส่วนเจ้าบ้านถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนจน ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  ความคิดแง่
ลบมักจะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าบ้านมากขึ้น แต่โดยมากการเหมา
รวมมักจะติดอยู่ในความคิดคนและยากท่ีจะเปลี่ยน 

ความคิดในแง่บวก ในการเหมารวมเกิดขึ้นเช่นกัน  เช่น ชาวญี่ปุ่น และชาวจีน ถูกมองว่าเป็นขนขยัน 
มุ่งความส าเร็จ และปัญหาน้อย  ชาวออสเตรเลียน มีภาพความเป็นมิตร ซื่อสัตย์ น่ารัก จิตใจดี และเข้มแข็ง 
ภาพลักษณ์ของคนแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยทั่วไป และแตกต่างในความคิดของคนในแต่ละชาติเอง ดังนั้น
สิ่งเดียวที่อาจถูกมองจากมุมมองที่แตกต่าง และเพ่ือให้ธุรกิจสร้างบริการที่มีคุณภาพ จ าเป็นต้องเข้าใจความ
แตกต่างกันนี้ 

ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ คือ การเปรียบเทียบความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ หากการเปรียบเทียบออกมาเป็นลบ
แปลว่าเกิดความไม่พอใจ หรือหมายถึง ความคาดหวังที่มีมากกว่าสิ่งที่ได้รับ ในการท่องเที่ยวความคาดหวังมัก
เกิดขึ้นก่อนการท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับ คือประสบการณ์ท่องเที่ยว   การสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดโดยการเอาใจใส่กับทัศนคติของลูกค้า สร้างความประทับใจแรกพบ และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า 

ถึงแม้ประสบการณ์ที่ได้รับจะไม่เท่ากับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว อาจเกิดความพึงพอใจขึ้น  
สามารถแบ่งระดับได้ คือ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ และพึงพอใจ นักท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์ 
ใกล้เคียงกับความคาดหวังมักจะบอกว่าตนเองพึงพอใจ  ความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินสิ่งที่ได้รับ ซึ่ง
สัมพันธ์กับคุณค่า และความเชื่อของตัวคนผู้นั้น  ชี้ให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจ ควรค านึงถึงคุณค่า 
และความเชื่อไปพร้อมกัน เนื่องจากความแตกต่างในทัศนคติ บริการที่ผู้ให้บริการเห็นว่าดีเยี่ยมอาจส่งผลต่อ
ความไม่พึงพอใจของลูกค้า ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและนักท่องเที่ยว 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่นักจ่ายเงินซื้อ  ดังนั้นถึงแม้บริการทุกอย่างจะถูกออกแบบมาอย่างดี  แต่การ
ให้บริการของพนักงานสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าก็ถือว่าล้มเหลว ในทางกลับกันหากบริการมิได้ออกแบบ
มาด ีแต่การให้บริการของพนักงาน สร้างความประทับใจกับนัก อาจท าให้ภาพพจน์ของบริการออกมาดีได้ 

ความพึงพอใจกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับคุณค่าและความเชื่อ และแน่นอนว่าคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม
ย่อมมีความเชื่อและคุณค่าที่ให้ที่แตกต่าง ความคาดหวัง และการรับรู้ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น
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ความคาดหวังจากคุณภาพ การบริการของโรงแรม พบว่า มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนจากผู้เข้าพักที่มา
จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน โดยความแตกต่างจะแยกออกเป็นความ
คาดหวัง กับสิ่งสิ่งอ านวยความสะดวก วัตถุสิ่งของที่จับต้องได้ ที่ชาวญี่ปุ่น และไต้หวันมิได้มีความคาดหวังกับ
สิ่งเหล่านี้มากนัก แต่กลับให้ความส าคัญกับคุณภาพบริการ บรรยากาศ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
ตรงกันข้ามกับชาวตะวันตกซึ่งให้ความส าคัญกับวัตถุสิ่งของมาก่อน 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

สิ่งที่ท าให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันคือ 

1. วัฒนธรรม คือรูปแบบหรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม วัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศไม่เหมือนกัน เพราะความคิดความเชื่ออยู่บนพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมมีความส าคัญที่จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม หรือแนวทางปฏิบัติให้คนแต่ละชาติแตกต่างกันไป เช่น วัฒนธรรมการกินของชาติ
ตะวันตก จะยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน อุปกรณ์การกินมีมาก มีระเบียบวิธีการมาก อาทิชาติฝรั่งเศส ให้
ความส าคัญของขั้นตอนการกิน ส่วนชาติตะวันออกไม่มีอุปกรณ์การกินมากไม่มีขั้นตอนการกินที่ยุ่งยากซับซ้อน 
แต่มีข้ันตอนในการท า 

 ส าหรับมารยาททางสังคม ชาติตะวันตกจะให้เกียรติผู้หญิง เช่นผู้ชายต้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติเวลา
ผู้หญิงเดินมาหา การเปิดประตูรถให้ ผู้หญิงจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้ชาย ส่วนชาติทางตะวันออก
ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง เป็นแม่บ้านท าทุกอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงตะวันออกกลาง จะถูกกดขี่ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่คล้ายทาส 

 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชาติทางตะวันออกจะมีความผูกพันระหว่างครอบครัวมาก การ
ให้ความเคาพรนับถือ และดูแลเอาใจใส่ให้ความสะดวกสบาย แก่ญาติผู้ใหญ่มีมากกว่าชาติทางตะวันตกส่วน
ใหญ่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่หรือแต่งงานจะแยกย้ายออกไปเพ่ือต้องการความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นในวัยชรามักอยู่
ตามล าพังไม่มีลูกหลานห้อมล้อมขาดความอบอุ่นในครอบครัวนักท่องเที่ยววัยชราเหล่านี้เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เมื่อมาได้รับความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี จะท าให้เกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ าเป็น
จ านวนมาก 

2. ศาสนา ค าสอนต่างๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมนุษย์ มีอิทธิพลด้านความคิด ความ
เชื่อมั่นค่านิยมในสิ่งต่างๆ บนพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน และเป็นแนวทางแบบอย่างในการแสดงออกทางด้าน
พฤติกรรมของแต่ละศาสนา เช่น ศาสนาอิสลามไม่กินหมู่ และอาหารทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของหมู่ ไม่ดื่ม
เหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่ลักขโมย ในขณะที่คนนับถือศาสนาคริสต์ต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์  และถือเลข 13 
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(บนเครื่องบินส่วนใหญ่ จะไม่มีหมายเลข 13) ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะหาเวลาในการท า
ศาสนกิจด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนายิว จะเคร่งครัดในการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร หรือ
การรับประทานอาหาร เป็นต้น 

3. ภาษา ภาษาที่ใช้สื่อความหมายในการติดต่อของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน บางครั้งต้องใช้ภาษาอ่ืน
เป็นสื่อกลางในการติดต่อ หรือใช้ภาษาท่าทาง (Body language) ในการสื่อสาร แต่การสื่อความหมายโดยใช้
ภาษาท่าทางในการแสดงออกของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน เช่น คนจีนถ้าต้องการจะชงชาเพ่ิมจะเคาะนิ้วเพ่ือ
ต้องการให้รินให้เต็ม เป็นต้น 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค 

 1. กลุ่มประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (ตะวันออกกลาง) นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ชาย มีการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริง มาเพ่ือหลีกหนีจากกฎเกณฑ์อันเคร่งครัดของ
ประเทศมุสลิม เช่น ไม่สามารถไปเที่ยวในบาร์ ไนต์คลับ ดื่มเหล้าได้ เมื่อมาถึงประเทศไทยกลุ่มนี้จะพักผ่อน
อย่างสนุกสนาน มีสภาพการใช้จ่ายคล่อง เพราะเป็นกลุ่มประเทศที่ถือว่าประชาชนมีเศรษฐกิจดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก  

พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของการสนุกสนานเพลิดเพลินกับแสงสียามค่ าคืน  ไม่สนใจ
วัฒนธรรมศิลปะที่มีอยู่ในประเทศไทยมากนัก สิ่งที่นักท่องเที่ยวหวังว่าจะได้รับ คือ การให้บริการที่ดีของ
โรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ ผู้ที่มาจากตะวันออกกลาง เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมอย่าง
เคร่งครัด แต่เมื่อมาถึงประเทศไทยจะไขว่คว้าหาความสุขทางใจและทางกายให้มากที่สุด  นักท่องเที่ยวเหล่านี้
ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่อาจมีปัญหาในเรื่อง ความไม่สงบจากการสงครามการแบ่งแยกดินแดน
ภายในประเทศบ่อยๆ เช่น การเกิดกรณีพิพาทและเกิดสงครามระหว่างอิรักกับคูเวต การก่อการร้ายที่ตึกเวิลด์
ในอเมริกา เกิดการตามล่าตัวผู้บงการในประเทศแถบนี้  ท าให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้มองว่า จุดมุ่งหมาย
หลักในการเที่ยวไปยังสหรัฐอเมริกา และยุโรปเริ่มไม่ปลอดภัยส าหรับคนอาหรับ ตลอดจนข่าวคราวที่ออกมาใน
แง่ลบเกี่ยวกับการก่อการร้าย ด้วยการระเบิดพลีชีพเป็นระยะๆ ปัญหาความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก ท าให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ลด
ความส าคัญของการทอ่งเที่ยว หรือถ้าจะมีการท่องเที่ยวก็จะให้ความสนใจที่ใกล้ๆ แถบเอเชียมากกว่า 

2. กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลักอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง กลุ่มประเทศเหล่านี้ หลายประเทศมี
สังคมพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทย เข้ามาเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมประเทศเพ่ือนบ้านในทวีป
ให้ดีที่สุด 
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 ประเทศญี่ปุ่นและจีน มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เป็นชาติที่มีความอดทนอดกลั้น เป็นต้นก าเนิดของชน
ชาติอ่ืนๆ เช่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง แม้กระทั่งไทย ฉะนั้นสภาพสังคมจึงไม่ค่อยจะแตกต่างกันนัก ในญี่ปุ่นได้
มีการพัฒนาประเทศมากขึ้นจนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ท าให้ผู้คนเริ่มต้องการพักผ่อนจาก
การเหน็ดเหนื่อยในการสร้างประเทศ สังคมญี่ปุ่นชอบเดินทางไปต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ค่าเงิน
เยนซึ่งเป็นเงินสกุลใหญ่ก็ยิ่งได้เปรียบเมื่อไปจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศท าให้คนญี่ปานมีความสามารถที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างดี คนญี่ปุ่นจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมาย เห็นทุกสิ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ไปหมด 

ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนมักมาเป็นกลุ่มหมู่คณะ ส่วนหนึ่งจะมาจากจีนฮ่องกงและจีนไต้หวัน ส าหรับคน
จีนไต้หวันมาเมืองไทยเพ่ือติดต่อธุรกิจร่วมกับการท่องเที่ยว แต่คนจีนฮ่องกงนั้นมาท่องเที่ยวพักผ่อนมากกว่า 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะชอบจู้จี้จุกจิก ขี้โวยวาย พูดจาเสียงดัง โดยเฉพาะคนสูงอายุ อารมณ์
ค่อนข้างรุนแรง จะสนใจทุกเรื่องที่แตกต่างหรือเหมือนกันกับในประเทศจีน มีความเชื่อในลัทธิศาสนาที่มั่งคง 
ชื่นชมในระบบการปกครองของไทย และเนื่องจากสังคมในจีน ฮ่องกง หรือไต้หวัน จะมีความเป็นอยู่ค่อนข้าง
แออัดมีประชากรมากท่ีสุดในโลก มีความเก็บกดจากระบบการปกครองชีวิตความเป็นอยู่  คนจีนเหล่านี้จึงชอบ
ความเป็นอิสระในเมืองไทย ดังจะเห็นได้จากในสมัยโบราณที่คนจีนนิยมเดินทางออกนอกประเทศเพ่ือตั้งถิ่น
ฐานหาที่ท ากินใหม ่คนจีนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการท างานสูง รู้คุณค่าของเงิน แต่ก็ชอบช็อปปิ้งเป็น
ชีวิตจิตใจ ต้องการของดีมีคุณภาพ ราคาถูก เราจึงมักจะเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้จ่าย
อย่างประหยัดมากกว่าคนญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องมาจากเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเขานั่นเอง ซึ่งแนวโน้มที่
ประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นและจีนและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้นั้นมีมากขึ้นทุก
ปี 

3. กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์จะเดิน
ทางเข้าประเทศไทยเป็นอันดับแรกเนื่องจากมีชายแดนติดต่อกัน มีการคมนาคมที่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางน้อย การที่มีสังคมวัฒนธรรมคล้ายกันอาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่ ประเพณี ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภาษา การใช้ชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหาร เป็นต้น ท าให้
นักท่องเที่ยวส่วนนี้ต้องการมาเพียงเพ่ือพักผ่อนหรือซื้อของมากกว่าการมาท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ่ง ไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรมากมาย ซึ่งพฤติกรรมนี้จะคล้ายกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก
ตะวันออกกลาง และเนื่องจากมีเศรษฐกิจที่ม่ังคง การเมืองในประเทศไม่มีอะไรรุนแรงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
นี้โดยเฉพาะคนมาเลเซียและสิงคโปร์จึงชอบเข้ามาเที่ยวเมืองไทย โดยเฉพาะเพศชาย 

 นอกจาก 2 ประเทศนี้แล้ว นักท่องเที่ยวอีกส่วนจะมาจากฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย แต่จะมีจ านวนน้อย
เมื่อเทียบกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ เพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ที่ยังไม่รุดหน้า การเมืองของ
อินโดนีเซียที่ยังรุนแรงมีปัญหาภายในเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อย ตลอดจนการก่อการร้ายที่
ออกปฏิบัติการเป็นระยะๆ อย่างเช่นเหตุลอบวางระเบิดที่เกาะบาหลีเมื่อปลายปี พ.ศ. 2545 ท าให้ภาพของ
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การเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซียดูไม่ปลอดภัย เป็นประเทศมุสลิมม่ีเคร่งครัด และมีกฎเรื่องการเดินทางออก
นอกประเทศมาก ภาพรวมของนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มักมองประเทศไทยว่ามีทรัพยากร
ท่องเที่ยวคล้ายกับประเทศของตนเอง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะไม่มีอะไรที่น่าสนใจนัก นอกจากมา
ท่องเที่ยวระยะสั้นๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามตะเข็บชายแดนทางภาคใต้ 

4. กลุ่มประเทศเอเชียใต้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอินเดีย และบังคลาเทศ ส่วนประเทศอ่ืนยังมีไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ 
หรือปัญหาภายในประเทศ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ท่องเที่ยวเอเชียใต้น่าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากแรง
เสริมของตลาดอินเดียเป็นตลาดหลัก โดยมากนักท่องเที่ยวมักเป็นเพศชายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดบน และ
มักเป็นกลุ่มที่เดินทางมาซ้ า เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ือการพักผ่อน เพ่ือการค้าธุรกิจเป็นหลัก และจับจ่าย
ใช้สอยเป็นเหตุผลรองลงมา 

5. นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ทวีปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ แม้จะมีขนาดเล็กแต่มี
ความส าคัญในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ทวีปยุโรปเป็นจุดเริ่มความเจริญของโลกเป็นศูนย์กลาง
ของสรรพวิทยาการสมัยใหม่ รัฐมีสวัสดิการที่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีความได้เปรียบทางด้านค่า
ของเงิน ทวีปยุโรปมีรูปแบบของการเมืองและเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบกษัตริย์ระบบเผด็จการ 
และระบบประชาธิปไตย  

ส่วนในด้านการเดินทางท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นผู้ริเริ่มการเดินทางท่องเที่ยว และชาติที่เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันตก ได้แก่ ประเทศเยอรมันนี สหราช
อาณาจักร และฝรั่งเศส พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ มีความชื่นชมต่อสินค้าที่ระลึกจากประเทศไทย 
เพราะไม่สามารถซื้อหาได้ง่ายในประเทศของเขา นักท่องเที่ยวจากยุโรปสนใจในแหล่งท่องเที่ยวทุกด้านไม่ว่าจะ
เป็นวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ เพราะทุกสิ่งจะแตกต่างจากความเป็นอยู่ของพวกเขา ส่วนใหญ่แล้วชาวยุโรป
จะเดินทางมาเมืองไทยเพ่ือหลีกหนีจากอากาศหนาวเย็น เพ่ือเข้ามารับไออุ่นจากแสงแดดซึ่งเขาไม่ค่อยได้พบ
เห็นในซีกโลกด้านตะวันตกนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะมีระเบียบในการเดินทางมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 ชาวยุโรปมักจะมองชาวเอเชียว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา แต่มีความสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีชีวิตที่ไม่เร่งรีบและเขามีความคิดว่าการใช้จ่ายในประเทศไทยและประเทศแถบนี้จะ
ถูกกว่ามากชาวยุโรปจะมีความรู้สึกว่าเขาได้พบกับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการได้ท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ 

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะแตกต่างกันบ้าง ในด้านของการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น ชาว
ฝรั่งเศสชอบความหรูหรา ชาวสวิสชอบความเรียบง่าย ชาวเยอรมันชอบท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างแท้จริงเป็น
ต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมที่เขาได้รับถ่ายทอดมา โดยสรุปแล้วนักท่องเที่ยวจากทวีป
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ยุโรปมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับชาติอ่ืนตรงที่ เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง การเดินทางจะให้ความเคารพต่อ
กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดต่อวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่เดินทางไปเที่ยวให้ความส าคัญต่อการพักผ่อน
รับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึก เป็นคนตรงต่อเวลาและเนื่องจากเศรษฐกิจในทวีปยุโรปถือว่าอยู่ในขั้นดี 
การได้มาเท่ียวประเทศแถบเอเชียจึงถือว่าได้มาพักผ่อน และใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายคุ้มค่ากว่า  

6. กลุ่มโอเชียเนีย ได้แก่ 2 ประเทศหลักๆ คือ ออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ การเปลี่ยนจุดแวะพัก ของ
สายการบินแคว้นตัสและบริติชแอร์เวย์ในเส้นทางจากออสเตรเลียสู่ยุโรป โดยย้ายจุดแวะพักจากประเทศไทย
ไปยังสิงคโปร์ส่งผลให้เที่ยวบินที่เข้าสู่ประเทศไทยลดลง รวมทั้งรัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมให้คนในประเทศ
เที่ยวในประเทศมากข้ึน ท าให้สถานการณ์การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตใน
ทิศทางลดลง แม้ว่าตลาดนิวซีแลนด์ยังคงมีการเติบโตที่ดีอยู่  แต่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าตลาดออสเตรเลียมาก 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จึงไม่ค่อยดีนัก  ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ ก็ไม่ต่างอะไรจากชาวยุโรปมากนัก เนื่องจากโดยพ้ืนฐานแล้วนักท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคนี้ก็คือ นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียนั่นเองคือชอบความอิสระ มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง ชอบท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เป็นนักทอ่งเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

7. ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปขนาดใหญ่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือ ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ที่มีเชื้อสาย
ชาวยุโรป อินเดียแดง และนิโกร ประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศแคนาดา รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกนั้นเป็นประเทศทางตอนใต้ เช่น เม็กซิโก ฮอนดูรัส ปานามา เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกว่าอเมริกากลางก็ได้ 

 ลักษณะนิสัยของชาวอเมริกาและชาวแคนนาดาจะคล้ายคลึงกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ยุโรปเหมือนกัน มีระบบเศรษฐกิจการเมือเป็นแบบอิสรเสรี  ชาวแคนาดานั้นจะมีลักษณะเป็นชาวยุโรป 
มากกว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาเหนือในภาพรวมนั้น เป็นไปในรูปแบบของการ
พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานเป็นสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น 

 ปัจจุบันชาวอเมริกันถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  เพราะผลของ
เศรษฐกิจที่ดีมาก ท าให้ประชาชนมีก าลังที่จะใช้จ่ายเงินจ านวนหนึ่งส าหรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะลักษณะ
การท่องเที่ยวแบบ Incentive tour (ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล) และแบบ F.I.T. (ท่องเที่ยวอิสระ) และ
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นศูนย์กลางการค้า ธุรกิจ การศึกษาของโลก องค์กรต่างๆ ใน
ประเทศ แต่จะนิยมจัดการประชุมในต่างประเทศ เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะค่าครองชีพในประเทศ
ของตนเองสูง ท าให้กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน  ชาวอเมริกันนิยม
เดินทางมายังซีกโลกตะวันออก เพราะพวกเขาสามารถใช้จ่ายได้ง่ายสะดวกสบาย โดยค่าครองชีพจะถูกกว่าใน
ทวีปอเมริกามากทีเดียวนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจทางการเมือง มีความต้องการจะศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับซีกโลกด้านนี้ก็ไม่ผิดหวัง เนื่องจากคนอเมริกันเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้ และมีวัฒนธรรมที่สืบเนื่อง
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กันมาว่าในบั้นปลายชีวิตหลังการท างาน เขาจะเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์ชีวิต ซึ่งวัฒนธรรมนี้
ได้รับจากยุโรปในสมัยแรกๆ ที่ค้นพบทวีปอมริกานั่งเอง 

 โดยรวมนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้จะมีความสนใจต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน หาดทราย 
ทะเล และธรรมชาติที่สวยงามจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากอเมริกาเหนือชื่นชมมากที่สุด เพราะอะไรก็ตามแต่ 
ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากชีวิตประจ าวันนั้นได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจพวกเขาให้ความส าคัญ  
อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะติดตามสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมากกว่าสนใจไขว่หาด้วยตนเอง  
ชาวอเมริกาเหนือชอบปรึกษาหารือด้วยกันก่อนที่จะตัดสินใจท าอะไร จึงเห็นได้ว่าส านักงานของ ททท.ของ
ประเทศไทย นิยมจัดงานประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักประเทศไทยในหลายรูปแบบ ตามรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดาอยู่สม่ าเสมอ 

 นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมีพฤติกรรมที่หลากหลาย แบง่เป็นหลายกลุ่มตามฐานะเศรษฐกิจทางการเงิน
ของแต่ละกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับกลางนิยมเดินทางด้วย Package ของบริษัททัวร์ที่จัดการทุก
อย่างให้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวในระดับสูง หรือคนรวยชอบที่จะเดินทางด้วยตนเอง เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเอง 
แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มประหยัด จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสองกลุ่มแรกมาก โดยจะพักอยู่โรงแรมที่มีราคาถูก 
เดินทางไปมาด้วยการคมนาคมภายในประเทศที่ประหยัด เช่น รถเมล์ เป็นต้น และจากอิทธิพลทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวอเมริกาเหนือ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมน่าสนใจ ซึ่งเรา
สามารถเข้าใจในนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้โดยไม่ยาก เพราะเขามีความเป็นกันเอง รู้จักสถานภาพของตัวเองใน
การเดินทาง และมองกลุ่มประเทศทางเอเชียเป็นเสมือนมิตรประเทศของเขา 

8. ทวีปอเมริกาใต้ นักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกาใต้ จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนน้อย
มากเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางไกล รวมถึงปัญหาในด้านภา
ที่แตกต่าง ชาวอเมริกาใต้ครึ่งหนึ่งของทวีปพูดภาษาโปรตุเกส ส่วนที่เหลือจะใช้ภาษาสเปน ขาดการรับรู้
เกี่ยวกับประเทศไทย นักเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาประเทศไทยนั้นเป็นนักธุรกิจ แต่ส าหรับนักท่องเที่ยว
จริงๆ นั้นมีมามากนัก เพราะจากเหตุผลของสังคม สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจในประเทศ รวมไปถึงการคมนาคมที่
ห่างไกลท าให้มีความรู้สึกว่าไกลมากเกินกว่าจะไปถึง ตลอดจนสภาพอากาศแบบร้อนชื้นคล้ายกับประเทศไทย 
อีกทั้งยังมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้เดินทางมา
ประเทศไทยสักเท่าไร และในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประชากรอเมริกาใต้จะชอบเดินทางไปยังประเทศ
ใกล้เคียง คือ ไปทวีปอเมริกาเหนือมากกว่าจะเดินทางไกลมายังทวีปเอเชีย 

ทั้งนี้พฤติกรรมการเดินทางนอกเหนือจากความชื่นชมชื่นชอบในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบคนไทยคือความมีอัธยาศัยมิตรไมตรีของคนไทย การมี
ค่าครองชีพที่ถูก สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ถูกใจประทับใจชาวต่างชาติประเทศมาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พฤติกรรม
การเดินทางของนักท่องเที่ยวก็อาจจะหยุดชะงักได้ด้วยปัจจัยหลายประการที่ส าคัญๆ เช่น เหตุสงครามระหว่าง
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สหรัฐอเมริกากับอิรัก เหตุลอบวางระเบิดที่เกาะบาหลี หรือเหตุโรคระบาดไข้หวัดซาร์ส(SARS) หรือเหตุการ
เมืองความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศต่างๆ เป็นต้น 

 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ 

1. กลุ่มเอเซีย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกัน กลุ่มนี้จะมีความชอบและไม่ชอบที่เห็น
ได้ชัดเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายคลึงกันมากแต่ละประเทศ จะมียกเว้นที่แตกต่างอย่างเด่นชัดก็เฉพาะ
ญี่ปุ่น 
 

ความสนใจศิลปวัฒนธรรม น้อยมาก 
อาหารการกิน ชอบและกล้าทดลองอาหารแปลกใหม่ 
ที่พัก ระดับ 3-4 ดาว 
รายการน าเที่ยว ชอบเที่ยวมากๆแต่จะไม่สนใจในรายละเอียด  ของ 

สถานที่นั้นๆ 
แหล่งท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ พัทยา 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ 4-7 วัน 
การใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศ อาหารและเครื่องดื่ม ระดับน้อย 

ซื้อของ   ระดับกลาง-มาก 
           

2. กลุ่มยุโรป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่ยุโรปเหนือ และยุโรปใต้ 

 ยุโรปเหนือ 

ความสนใจศิลปวัฒนธรรม มากและจะเข้าถึงรายละเอียด 
อาหารการกิน ไม่ชอบและไม่กล้าทดลองอาหารแปลกใหม่ 
ที่พัก ระดับ 4-5 ดาว 
รายการน าเที่ยว ชอบเที่ยวมากๆ และจะสนใจในรายละเอียดของ

สถานที่ 
แหล่งท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต 

สมุย 
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ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ 10-15 วัน 
การใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศ อาหารและเครื่องดื่ม ระดับกลาง-มาก  

ซื้อของ   ระดบักลาง-มาก 
 

ยุโรปใต้  

ความสนใจศิลปวัฒนธรรม ระดับกลางและจะเข้าถึงรายละเอียดน้อย 
อาหารการกิน ชอบและกล้าทดลองอาหารแปลกใหม่ 
ที่พัก ระดับ 4-5 ดาว 
รายการน าเที่ยว ชอบเที่ยวมากๆ แต่จะไม่สนใจในรายละเอียด 
แหล่งท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ 6-15 วัน 
การใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศ อาหารและเครื่องดื่ม ระดับกลาง-มาก  

ซื้อของ   ระดับกลาง-มาก 
 

3. กลุ่มอเมริกัน 

ความสนใจศิลปวัฒนธรรม ระดับกลางแต่จะไม่เข้าถึงรายละเอียด 
อาหารการกิน ไม่ชอบและไม่กล้าทดลองอาหารแปลกใหม่ 
ที่พัก ระดับ 5 ดาว 
รายการน าเที่ยว ชอบเที่ยวมากๆ แต่จะไม่สนใจในรายละเอียด 
แหล่งท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ 4-8 วัน 
การใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศ อาหารและเครื่องดื่ม ระดับมาก  

ซื้อของ   ระดับกลาง-มาก 
 

4. กลุ่มตะวันออกกลาง 

ความสนใจศิลปวัฒนธรรม น้อยมาก 
อาหารการกิน ไม่ชอบและไม่กล้าทดลองอาหารแปลกใหม่ 
ที่พัก ระดับ 4-5 ดาว 
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รายการน าเที่ยว ชอบเที่ยวมากๆ แต่จะไม่สนใจในรายละเอียด 
แหล่งท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ พัทยา 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ 4-8 วัน 
การใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศ อาหารและเครื่องดื่ม ระดับมาก  

ซื้อของ   ระดับมาก 

 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบนเครื่องบิน 

 ไทย  

- ไม่ค่อยนั่งอยู่กับที่ ชอบเดินทักทายกันเหมือนกับไม่เคยพบกัน บางครั้งกีดขวาง  ทางเดินคนอื่น 

- ชอบหอบข้าวของขึ้นมาบนเครื่องบิน 

- ถ้าเดินทางคนเดยีวจะเรียบร้อย ถ้าหลายคนจะเอะอะ 

- นิยมการเป็นศักดินาไปไหนคนต้องรู้จักและชอบอ้างถึงคนใหญ่โต 

- เลือกทานอาหาร 

- บางอย่างไม่รู้ท าเป็นรู้ อมภูมิ 

- ชอบเล่นการพนันแม้บนเครื่องบิน 

- รักพวกพ้องเลือดร้อน 

- ถ้าข้ึนสายการบินไทยจะจู้จี้ต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ถ้าไปสายการบินอื่นจะเรียบร้อยที่สุด 

- บางคนเก็บช้อนส้อมและอุปกรณ์อาหารไปเป็นที่ระลึก 
 

จีนไทย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน 

- ชอบเล่นไพ่จะจับกลุ่มเล่นไพ่ 

- ส่งเสียงดังชอบหยิบฉวยของเป็นที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นช้อน แก้ว จาน สบู่ น้ าหอม  

- ใช้ห้องน้ าไม่เป็นระเบียบ ไม่ใคร่ตรงต่อเวลา 

- ชอบซื้อชองเวลาเครื่องบินจอดพัก 

- ไม่ค่อยค านึงถึงความปลอดภัยเวลาสาธิตหรือให้รัดเข็มขัด 

- กรอกแบบฟอร์มการเข้าเมืองไม่เป็นและไม่เข้าใจระเบียบการเข้าเมือง 
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ญี่ปุ่น 

- มีปัญหาเรื่องภาษาการติดต่อ 

- ท าอะไรท าตามกัน ใครซื้ออะไรจะซื้อตามกัน 

- ปฏิบัติทุกอย่างตามผู้น ามีระเบียบวินัย สะอาด เรียบร้อย 

- สูบบุหรี่จัดมาก  

- เป็นคนชาตินิยม 

- ใช้ห้องน้ าสะอาด ชอบทานเนื้อปลา และชอบถ่ายรูป 

- พวกท่ีมาเป็นกลุ่มประเภทพ่อบ้านหนีมาเท่ียว sex tour เวลาเมามือไวเป็นสายฟ้า 

- การทอนเงินจะขาดหรือเกินไม่ได้ถาหากเกินหาว่าดูถูก ถ้าขาดถือว่าทุจริต 

- ถ้าท าอะไรให้พอใจจะโค้งแล้วโค้งอีก 

ฟิลิปปินส์ 

- ใช้ห้องน้ าสกปรก รู้มาก หัวหมอ 

- ชอบหยิบฉวย โดยเฉพาะพวกเป็นกรรมกรที่ไปท างานตะวันออกกลาง 

- ไม่มีเอกลักษณ์ของตนมักจะท าตัวเป็นไปตามประเทศที่อาศัยอยู่  เช่น ไปอเมริกาก็เป็นชาวอเมริกันไม่
ค่อยอยากกลับมาอยู่ประเทศของตน 

- นักท่องเที่ยวมีน้อยเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ถ้าเป็นนักธุรกิจมีการศึกษาดีจะมีท่าทางเหมือนกับนักธุรกิจคน
อเมริกัน 

- ถ้าสายการบินผิดเวลามากจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
 

อินเดีย 

- มีปัญหาเรื่องอาหารมาก เนื้อวัว เนื้อหมูไม่กิน จู้จี้เรื่องอาหารมาก หาจุดความพอใจยากมากเพราะ
เศรษฐกิจไม่ดีชีวิตดูเหมือนไม่มีค่า 

- ขอของทุกอย่างที่สายการบินมี 

- ชอบการยกย่องเพราะมักจะคิดว่าคนไม่ชอบ 

- ถ้าปฏิบัติดีด้วยก็จะปฏิบัติดีตอบ เป็นคนเอาใจยาก ไม่ค านึงถึงความปลอดภัย 

- ใช้ห้องน้ าไม่ระวัง 

- ตระหนี่ถี่เหนียว 
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อาหรับ 

- ไม่มีวินัย ท าอะไรตามใจตนเองเพราะมีเงินมาก 

- ดื่มกินมาก มีปัญหาเรื่องอาหาร 

- ถ้ามีทา่ทีเป็นปฏิปักษ์จะรวนมาก เวลาเมามักก่อเหตุวิวาท 

- ชอบแจกของโดยเฉพาะทองและเงินถ้าถูกใจ ชอบยอ รักสนุก เอะอะ โวยวาย 

- ชอบแกล้งเพื่อนที่นั่งใกล้ เช่น เวลาเมาจะเอาเหล้าเทใส่ผู้ที่นั่งข้างๆ แล้ท าไม่รู้ไม่ชี้ 

- ดูผิงเผินเป็นคนก้าวร้าวแต่ลึกลงไปใจเย็น 

- ชอบนั่งเล่นไพ่ตามทางเดิน 

- ออกนอกประเทศแล้งจะดื่มเหล้าไม่หยุด ประเทศซาอุดิอารเบียมีกฎหมายว่า ห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาด 2 
ชั่วโมงก่อนเครื่องถึงประเทศ 
 

อังกฤษ 

- ผู้ดีอังกฤษ ถ้าผู้ดีจริงจะประพฤติดีมาก แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญจะต้องการมาก และมักจะแสดงตน
ว่าเป็นคนอังกฤษแสดงความเหนือกว่าคนเอเซีย 

- ชอบใช้สิทธิศักดินา พวกอังกฤษจะภูมิใจในภาษาพูดของตนว่าพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตรงแบบแผนก
ว่าชาติอ่ืนๆ ถ้าพนักงานบนเครื่องพูดภาษาไม่ทันจะท าข่มทันที 
 

ฝรั่งเศส 

- ชอบดื่มไวน์เป็นชีวิตจิตใจ 

- ถึงแม้จะรู้ภาษาอังกฤษก็จะไม่พูด จะพูดภาษาฝรั่งเศส และถ้าใครพูดภาษาฝรั่งเศสได้จะเป็นที่ยอมรับ 

- เป็นอีกชาติหนึ่งที่มองคนเอเซียอย่างดูถูก 

- เป็นคนสุขุม มาดดี แต่งตัวสวย 

- ทานอาหารเป็นขั้นตอนเสริฟให้ถูกต้อง ดื่มได้อย่างไม่เมา 

- เป็นพวกรักชาติจะไม่ค่อยพูดกับคนที่พูดภาษาอ่ืน 

- ขี้เหนียว 
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เยอรมัน 

- ถ้าเป็นผู้ดีจะมีกิริยาสุภาพ อ่อนโยน ได้รับการอบรมมาดี เรียบร้อย จะนั่งในอาการสงบ แต่ถ้าเป็นพวก
กรรมกรจะมีท่าทางหยาบกระด้าง ขี้เมาและถ้าเมาแล้วจะควบคุมยาก 

- มักท ารู้ดี ส่วนใหญ่แล้วคนเยอรมันจะมีความเชื่อมั่นในชาติสูง เนื่องจากต่อสู้มามากตั้งแต่สงครามโลก
ครั้งที ่1 และ 2 

- ทานอาหารจะทานเกลี้ยงชามใช้ขนมปังเช็ดจานจะมาทานทิ้งๆ ขว้างๆ 
 

อิตาเลียน 

- เอะอะโวยวายพูดเร็ว สนุกรื่นเริง ร้องร าท าเพลง ถ้ายิ่งเมาจะยิ่งส่งเสียงดัง ชอบวิวาทมากโดยใช้ท่าทาง 
และค าพูดจุ้นจ้าน ไม่เป็นระเบียบ เดินไปมาเวลาเมา 

- ชอบเดินไปท้ายเครื่องบินคอยหาโอกาสลวนลามผู้หญิง โดยเฉพาะพวกแอร์โฮสเตส 

- ชอบดอกไม้มากเวลาขึ้นเครื่องจากเมืองไทยจะซ้ือกล้วยไม้กลับเป็นส่วนใหญ่ 
 

สแกนดิเนเวีย 

- ขี้เมา (เพราะเหล้าที่ประเทศตนแพงมาก) จะดื่มหมดทุกอย่างตั้งแต่เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์น้อย
จนถึงเครื่องดื่มประเภทที่มีดรีกรีแรงๆ เมาแล้วไม่เรียบร้อยบางคนจะท าปัญหามาก แต่บางคนเมาแล้ว
หลับ 

- ทานของทุกอย่างที่น ามาเสริฟ เพราะอาหารดีที่ในประเทศตนจะแพงมาก ไม่ดูถูกคนเอเซียเคารพความ
เสมอภาคเป็นประชาธิปไตย 

 

รัสเซีย 

- ลักษณะท่าทางเป็นนักการฑูต แต่งตัวสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

- ทุกอย่างเป็นความลับไม่ค่อยพูด แต่ใจด ียิ้มยาก คบคนยาก เพราะเป็นชาติสังคมนิยม 

- ชอบดื่มวิสกี้มาก 

- มักจะนั่งเงียบๆ ไม่สร้างปัญหา 
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อเมริกัน 

- ภูมิใจในความเป็นคนอเมริกัน ขี้โอ่ มักจะแสดงออกแบบเศรษฐีใหม่ ไม่ค่อยจะรู้อะไรแต่ท าเป็นรู้ เช่น 
ดื่มไวน์ แชมเปญดื่มทีเดียวหมด ไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องการทานอาหาร ทานง่ายๆ เร็วๆ ดื่มเป็นระยะ
และไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรือขั้นตอนในการรับประทานอาหารอย่างพวกยุโรป 

- ถือเรื่องความปลอดภัยเป็นการส าคัญที่สุด ปากหวาน 

- ผู้หญิงยิ่งอายุมากยิ่งแต่ตัวแต่งหน้ามาก  

- ถ้าเป็นนักธุรกิจจะต้องการความสะดวก สบายบนเครื่องและการบริการในด้านอาหารอย่างเต็มที่ 
 

ออสเตรเลีย 

- โอบอ้อมอารี ขี้เมา ชอบดื่มเบียร์ และจะออกรสถ้าดื่มจากกระป๋อง ดื่มน้ ามะนาว หรือ seven up หรือ 
sprite 

- ภาษาพูดฟังยาก เข้ากับคนได้ง่ายไม่ถือตัว 

- ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นใหญ่ เมื่อนั่งต้องรัดเข็มขัดทันที 
 

แอฟริกาใต้ 

- มีปัญหาจากสงคราม ภูมิใจในตัวเอง ดูถูกสีผิว จะขออาหารพิเศษของตัว ถ้าไปยุ่งกับอาหารของเขาเขา
จะไม่ทานเลย เคร่งมาก 

- สายการบินฝรั่งกลัวพวกนี้มากเหมือนแอร์ไทยกลัวแขกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม  กับบริษัทน า
เที่ยว พฤติกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน คือมักจะขอนั่งติดกัน อาหารต้องได้เหมือนกัน เล่นการพนัน 
หอบข้าวของขึ้นมาบนเครื่องพะรุงพะรัง พูดจากันจนคนอ่ืนร าคาญ กลุ่มคนไทยกับคนจีนชอบจับกลุ่ม
เล่นไพ่ บางครั้งไม่ค านึงถึงเวลาเสริฟอาหาร พอหมดเวลาจะต้องการทานอาหาร คนไทยมักมีอาหารที่
ตนเตรียมมาทานบนเรื่อง 

 

2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในโรงแรม 

 ฮ่องกง พวกนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มจะส่งเสียงดังทั้ง Lobby ขณะรอ check in หัวหน้าทัวร์จะจัด
ห้องให้พวกลูกทัวร์จะมาออกัน เพ่ือแย่งกันรับกุญแจ ไม่เป็นระเบียบ จัดอาหารเช้าไม่ค่อยพอเพราะแย่งกัน
ทาน เวลาคอยเพื่อนออกไปเที่ยวจะคุยกันเสียงดัง แต่งตัวตามสบายไม่ค่อยเรียบร้อย โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยว
วัง ชอบซื้อของ 
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ไต้หวัน ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจะเรียบร้อยเวลา Check in เงียบเป็นระเบียบ เวลาหัวหน้าทัวร์
จัดห้องจะนั่งคอยรับกุญแจอย่างเงียบๆ เวลาทานไม่แย่งกัน 

ญี่ปุ่น เป็นระเบียบท าอะไรเข้าแถว เชื่อฟังผู้น า หัวหน้าทัวร์อธิบายอะไรจะฟังและท าตาม เวลาใช ้
minibar จะบอกเวลา check out โดยไม่ต้องให้ถาม ตรงเวลา ซื่อสัตย์ แต่งตัวเรียบร้อยเวลาไปงานเลี้ยง ไป
ไหนจะจ าธงที่หัวหน้าทัวร์ถือ 

อาหรับ เป็นชาติที่ไม่ค่อยชอบเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายของการมาเที่ยวแวะประเทศไทย
เพ่ือกามารมณ์ เพราะได้รับการบีบบังคับและอยู่ในกฎมากเมื่ออยู่ในประเทศของตน เมื่อมาถึงโรงแรมยังไม่ทัน 
Check in จะเรียกหาผู้หญิงก่อน ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินก่อนตั้งแต่วันแรกเพ่ือกันเงินถูกขโมย กลางวัน
นอน กลางคืนเที่ยวตามบาร์ ไนต์คลับ ดื่มเหล้าเคล้าผู้หญิง ไม่ชอบออกไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวพัทยา และ
ฟาร์มจระเข ้ เวลาไปจะน าผู้หญิงไปด้วย ไม่ชอบชมวัด วัง คนที่มีสตางค์จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยมากกว่าหนึ่งคนและ
ทิปพนักงานโรงแรมมากๆ พวกพนักงานสายการบินที่มาพักค้างคืนมักจะสร้างปัญหา เมาเหล้า พูดอะไรไม่ค่อย
ฟังชอบดูถูกคนไทย 

เยอรมัน ดื่มเบียร์แทนน้ า ชอบผู้หญิงเอเซีย เวลาเมาแล้วพูดด้วยล าบาก ชอบเที่ยวกลางคืน บางกลุ่ม
เหมาเครื่องบินมาทั้งล าเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นคนเยอรมันที่มาจะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่และจะมาเป็น
พวกมีรายได้ปานกลาง 

อิตาเลี่ยน คือคนจีนยุโรปนั้นเอง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคุยเหมือนทะเลาะกัน ไม่เชื่อฟังหัวหน้าทัวร์ 
ไม่ท าตามค าแนะน า เช่น หัวหน้าทัวร์แนะน าให้น าเครื่องเพชรที่ไม่ใช้ หรือ Passport ฝากไว้ safety box ก็ไม่
เชื่อ เมื่อถูกขโมยไปเดือดร้อน บางคนหาเงินไม่พบบอกว่าหายที่ห้องต้องเดือดร้อนสอบสวนคนที่เกี่ยวข้อง
หลายวัน ปรากฏว่าหล่นอยู่ใต้เตียง ชอบสนุก นอนดึก นั่งเล่นคุยกันตื่นสาย รักสวยงาม แต่งตัวประกอด
ประชันกัน คุยโอ้อวด ซื้อเพชรพลอยแข่งกัน 

 ฝรั่งเศส ถ้าเป็นพวกข้าราชการบ านาญจะไม่ค่อยมีปัญหา และชอบใช้เวลาอยู่ในโรงแรม อ่านหนังสือ 
อาบแดด พักผ่อนมากกว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอก ถ้าอยู่ในวัยหนุ่มสาวจะออกไปเที่ยวข้างนอก มากกว่าอยู่ใน
โรงแรม 

อังกฤษ เจ้าระเบียบอะไรนิดหน่อยไม่ได้ ละเอียดรอบคอบ ส่งเสื้อซักกระดุมหลุดไม่ติดไม่ได้พิถีพิถัน 
เวลาอาบแดดต้องมีแว่นตากันแดด หนังสือ ครีมพร้อมท าอะไรเป็นพิธีการไปหมด แต่งตัวดีผู้หญิงชอบนุ่ง
กระโปรงมากกว่ากางเกง 

อเมริกัน อยู่ในวัยชรามาเป็นคู่ ชอบความสะดวกสบาย ทานอาหาร 3 มื้อกับโรงแรม ไปเที่ยวตอนเช้า
เช้า บ่ายพักผ่อน ว่ายน้ า อาบแดด อ่านหนังสือ ถ้าล าบากหรือสมบุกสมบันจะไม่ไป ส าหรับวัยหนุ่มสาว ถ้าไม่
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มากับสามีภรรยาก็จะมาชายล้วนหรือมาเป็นกลุ่ม พวกนี้จะเที่ยวเช้าบ่าย เที่ยวชีวิตกลางคืนด้วย คนอเมริกันถ้า
ถูกใจจะทิปมาก ถ้ามาคนเดียวมักต้องการเพ่ือนคุยขาดความอบอุ่น ถ้าพนักงานโรงแรมให้ความดูแลเอาใจใส่ 
บางครั้งชอบ อาจรับไปอยู่ที่อเมริกาด้วย คนอเมริกันจะประกันของทุกอย่างมาก่อนจากประเทศของตน ของ
หายซึ่งบางทีไม่หายจริงแต่แกล้งท าหายให้โรงแรมออกใบรับรองว่าของหายจริง  เพ่ือไปขอรับค่าประกันของ
หาย บางครั้งทางโรงแรมจะไม่ยอมรับรองว่าของหายเพราะถูกขโมย เพราะจะเสียชื่อโรงแรมว่ามีขโมยจะส่ง
ฟ้องต ารวจลงบันทึกประจ าวันแล้วให้โรงแรมแปลบันทึกเพ่ือน าไปเป็นใบรับรองขอรับค่าประกัน 

3. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวขณะเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  

 กลุ่มเอเซีย กลุ่มพฤติกรรมส่วนใหญ่ขาดวินัย ท าอะไรตามสบาย ขาดความส านึกในการตรงเวลามัก
มาตามเวลา คือ เวลามาก่อนและตามเวลามา ยกเว้นญี่ปุ่น มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรื
สถานที่สูงมาก ดังนั้นเวลาน าเที่ยวครั้งแรกต้องน าไปไหว้พระก่อนเพ่ือความเป็นสิริมงคล ไม่ใคร่สนใจในเรื่อง
วัฒนธรรมหรือการศึกษาศิลปกรรมต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่ชอบถ่ายรูปตัวเองประดับสถานที่เท่านั้น 
ต้องการแสดงให้เห็นว่าตนมีความส าคัญ ชอบแสดงศักดินา และยึดถือระบบอาวุโส ส่วนมากมีปัญหาเรื่อง
อาหาร 

บรูไน ฮ่องกง ไต้หวัน และญ่ีปุ่น ถ้ามีความรู้มักจะมาคนเดียวไม่ค่อยอยากได้ความรู้เหมือนพวกยุโรป 
การศึกษาวัดวังไม่จ าเป็นเพราะคล้ายๆ กับตน จะมาซื้อของ มาเที่ยวหรือพักผ่อน โดยเฉพาะญี่ปุ่นซื้อทัวร์ง่าย
ไม่จู้จี้และมาเป็นกลุ่ม เวลาไปเที่ยวจะนั่งเฉยตัวตรงไม่ยุกยิก พวกนักธุรกิจหรือมาเป็นครอบครัวจะจุกจิกและ
คิดมาก 

 อาหรับ ไม่ค่อยยอมรับของใหม่ ไม่อยากเรียนรู้ ชอบพักที่โรงแรมแถวซอยนานาและสะพานควายการ
ไปเที่ยวตามวัดจะไม่ไป เนื่องจากศาสนาของตนกีดกั้นและจะพาผู้หญิงไปด้วยซึ่งจะท าหน้าที่ทุกอย่างเป็น
มัคคุเทศก์ พาซื้อของ กิน นอน สถานที่ท่องเที่ยวมักจะเป็นฟาร์มจระเข้และสวนสามพรานกับพัทยา พิสมัย
ชีวิตกลางคืนมาก บางคนทุกครั้งที่มาจะของจองโรงแรมอยู่ห้องเดิม 

กลุ่มยุโรป เป็นแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรม ศิลปะหลักเกณฑ์ต่างๆ มีอิทธิพลแผ่ไปยังชาติใหม่ๆ ยึดถือ
ลัทธิการครอบครองเป็นพวกล่าเมืองขึ้น เพ่ือหาวัตถุดิบค้าขายและน าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่
ครอบครองมาใช้ พวกยุโรปเวลาไหนจะยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีของตนเป็นหลักคิดว่าตนเหนือกว่าผู้อ่ืน  
ระบบขั้นตอนการรับประทานอาหารเป็นเรื่องส าคัญ ในปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจเป็นปัญหาทั่วโลก 
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมักจะประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและคนระดับกรรมกรก็มีโอ กาสได้เดินทางไป
ต่างประเทศ การมาของเขาเพ่ือหารประสบการณ์แปลกใหม่และสนุกสนาน ดังนั้นการกินอยู่ไม่ส าคัญ จะเห็น
ได้ว่าระยะหลัง Guest house เป็นที่นิยมแพร่หลายมากเพราะราคาถูก คนที่มีรายได้น้อยก็สามารถมาเที่ยวได้
อย่างประหยัด  
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อังกฤษ มีกฎเกณฑ์ เจ้าระเบียบ ถือศักดินาเหยียดผู้อ่ืน แต่งตัวดี การท่องเที่ยวของคนอังกฤษจะมี
การเตรียมตัวดี ศึกษามาก่อน ซักจนได้รู้เรื่อง ชอบจดบันทึก ผู้ที่เป็นมัคคุเทศก์จะต้องเตรียมตัวอย่างดีไม่งั้น
แล้วจะถูกซักจนตอบไม่ถูก  

ฝรั่งเศส ดูถูกคนเอเซีย วางฟอร์มจะต้องเหนือทั้งการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เที่ยวเพ่ือให้
เกิดความรู้และชอบศึกษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ บางคนจะศึกษาเรื่องต่างๆมาก่อนแล้ว เวลามัคคุเทศก์ 
พูดอะไรจะเปิดหนังสืออ่านตามเพ่ือตรวจสอบทันทีถ้าพูดผิดจะท้วงทันที  ไม่ชอบใช้เงินทองใช้จ่ายเฉพาะที่
จ าเป็นเท่านั้นประหยัดมาก 

เยอรมัน เอาจริงเอาจังมีเหตุผล ซื้อของที่ระลึกจนได้ครบจะมีความสุขไม่ค่อยเชื่อมัคคุเทศก์ไทย จะ
เชื่อแต่หัวหน้าทัวร์ของตนเท่านั้นและถ้ามัคคุเทศก์พูดอะไร จะต้องท าให้ได้ตามที่พูดไม่อย่างนั้นจะถูกเยอรมัน
ฟ้อง เพราะฉะนั้นตกลงอย่างไรต้องท าตามนั้น การซื้อของไม่ประหยัด ถ้าเป็นคนมีการศึกษาจะแต่ตัวดี 

อิตาเลียน มาเป็นกลุ่มเพราะพูดภาษาอังกฤษได้มาจากโรงงานทางเหนือพวกเป็นกรรมกร และถ้ามา
ทางใต้จะเป็นชาวนา การควบคุมง่ายมาก เมื่ออยู่บนรถคุยกันเอง มัคคุเทศก์จะเล่าหรือบรรยายประวัติสถานที่
หรือสิ่งที่น่าสนใจ เดินก็เดินคุยกันองชอบคลอเคลีย กอดคอกอดเอว เวลาทานอาหารจะนั่งรอก่อนแล้วรีบไป
ตักก่อนใคร พร้อมทั้งตะโกนให้เพ่ือนมาตักอาหารด้วย ตักอาหารมากแล้วเหลือมากที่สุด 

อเมริกัน ชอบแสดงความคิดเห็น รถถ้าสูงใหญ่ยิ่งดีเพราะเห็นได้ไกล แอร์เย็นๆ ชอบประเภทนั่งรถชม
เมือง แล้วมัคคุเทศก์บรรยายสถานที่ส าคัญๆ ทั้งสองข้างทาง มัคคุเทศก์ต้องคล่องตอบค าถามเก่งๆ ภาคภูมิใจ
กับความมีอ านาจทางด้านนิวเคลีย และอวกาศ ชอบข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน หัวหมอ อย่าใจดีจูงคนอเมริกัน
ข้ามถนนเพราะอาจจะแกล้งท าหกล้มแล้งเรียกค่าเสียหายได้  คนแก่มักจะพูดมาก แต่งตัวเก่ง ว้าเหว่ คน
อเมริกันปากหวานอะไรดีไปหมดขาดความสุนทรีย์ทางด้านแบบแผน ชอบกรีดกราดแบบเศรษฐีใหม่ 

4. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวขณะเยี่ยมชมวัด 

 นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด อาจแบ่งได้ดังนี้  

 1. นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ โดยมีมัคคุเทศก์ติดตามมาด้วย  

2. นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเล็ก อาจจะเป็นครอบครัว ญาติ เพ่ือน ประมาณ 2-5 คน โดยมี     
มัคคุเทศก์ติดตามมาด้วย 

 3. นักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กมาโดยล าพังไม่มีมัคคุเทศก์ติดตามมาด้วย 

 นักท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่มนี ้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดต่างก็มีพฤติกรรมในขณะเยี่ยมชมวัดคล้ายคลึงกัน 
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พฤติกรรมเด่นๆ ของนักท่องเที่ยวขณะเยี่ยวชมวัด อาจสรุปได้ดังนี้ 

 1. ศึกษาสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และจิตกรรมของวัดไทย นับตั้งแต่ตัวอุโบสถ วิหาร และจิตรกรรม
ฝาผนัง ตลอดจนรูปปั้นต่างๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ นี้เน้นที่ความละเอียดอ่อนช้อยแตกต่างจาก
สถาปัตยกรรมชาติตะวันตก จึงท าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาติตะวันตก การศึกษาสถาปัตยกรรมแบบ
ไทยนี้นักท่องเที่ยวจะศึกษาได้ทั้งบริเวณวัดภายนอกและในอุโบสถ ซึ่งแทบทุกวัดจะมีจิตรกรรมฝาผนังให้ได้
ศึกษาศิลปะการวาดภาพและประวิติจากฝาผนัง 

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่  วัตถุตามที่วัดเขียนป้ายบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักท่องเที่ยวมาเอง ซึ่งจะช่วยให้รู้เรื่องวัดที่ไปเยี่ยมชม 

 3. ศึกษาและสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นคน แผงลอยขายของ ของที่ขาย ซึ่งเป็นของ
แปลกๆ ใหม่ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวบางชาติ เช่น การขายขนมครก การร าแก้บน เป็นต้น 

 4. การเลียนแบบการปฏิบัติของคนไทยในสิ่งที่เป็นประเพณีไทย เช่น การไหว้พระ กราบพระ ปิดทอง
หรือเสี่ยงเซียมซี รวมไปถึงการท าบุญต่างๆ อาจเป็นการตักบาตรด้วยสตางค์ หรือท าบุญที่กล่องรับบริจาค เป็น
ต้น  

 5. การศึกษาสินค้าไทยและของที่ระลึก ซึ่งมีวางขายตามที่ต่างๆ อาจจะภายในบริเวณวัดหรือภายนอก
บริเวณวัด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันคือ 

  5.1 การเดินดูของหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ 

  5.2 ความพิถีพิถันในการเลือกของ ก่อนจะซื้อจะพิจารณาจนระเอียดรอบคอบก่อนจะ
ตัดสินใจซื้อ 

  5.3 การถามราคา มีการต่อราคา นักท่องเที่ยวบางคนซื้อของเก่งมากจะต่อของครึ่งต่อครึ่ง
เพราะได้รับกี่บอกเล่ามาจากทางบ้านว่าราคาที่ขายนักท่องเที่ยวจะเป็นราคาหนึ่ง ดังนั้นเขาจะต่อในราคาที่ต่ า
มากจนกว่าจะได้รับราคาท่ีพอใจ 

  5.4 การท าความรู้จักกับเงินไทย บางคนยังไม่ค่อยชินกับเงินไทย การจ่ายเงินในการซื้อของ
อาจใช้เวลาในการพิจารณามอบเงินให้กับคนขายตามราคาท่ีตกลงกันไว้ 

 6. การถ่ายรูป ถ่ายหนังสือวิดีโอ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้อง
กระท า เพราะจะเป็นที่ระลึกท าให้จ าได้ถึงสถานที่ที่ไป การถ่ายรูปจะเป็นการถ่ายสถานที่ที่ส าคัญ สิ่งที่เป็น
จุดส าคัญหรือสิ่งที่แปลกๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวบางคนจะไม่ถ่ายในสิ่งที่
สวยๆ งานที่วัดมีอาจจะไปถ่ายในสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของคนไทย แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลของพวกเขา พฤติกรรม
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การถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวบางครั้งไม่ถูกต้อง เช่น การปีนก าแพง การนั่งบนเศียรพระพุทธรูป หรือจับเศียร
พระพุทธรูปเพื่อถ่ายรูป สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่กระท าโดยไม่ทราบถึงความถูกต้อง มัคคุเทศก์ควรจะอธิบาย
ถึงพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท าภายในบริเวณวัด ให้เข้าใจถึงความเคารพนับถือในพุทธศาสนาของ
คนไทย ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเอง เจ้าหน้าที่ที่วัดควรจะพูดกับนักท่องเที่ยว โดยใช้วาจาที่สุภาพไม่ใช่เป็น
การตวาดหรือตะโกนด้วยอาการที่ไม่สุภาพ 

 7. พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติภายในอุโบสถ ควรมีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายในวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอุโบสถแจกให้นักท่องเที่ยวอ่านล่วงหน้า ในกรณีที่มาเป็นกลุ่มมีมัคคุเทศก์ ควรจะได้มี
การอธิบายว่าภายในอุโบสถถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับพุทธศาสนิกชน ดังนั้นต้องถอดรองเท้าก่อนและ
เมื่อเข้ามาควรจะเงียบและนั่งลงไม่ควรยืนค้ าผู้คนที่นั่งอยู่ซึ่งคนไทยถือ ภายในอุโบสถบางแห่งห้ามถ่ายรูป บาง
แห่งอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ ไม่ควรหยอกล้อหรือกอดจูบกันภายในบริเวณอุโบสถ แต่อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งที่
นักท่องเที่ยวกระท าไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่เข้าใจประเพณีของไทย เป็นสิ่งที่ควรจะให้อภัยและ
อธิบายให้ทราบ มัคคุเทศก์ควรท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่เมื่อเข้ามาในอุโบสถควรแสดง
ความเคารพพระประธานอันเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักท่องเที่ยว การเดินผ่านหรือสวนทางกับพระสงฆ์ควรแสดง
ความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นการยกมือไหว้หรือก้มหัว และควรเตือนนักท่องเที่ยวผู้หญิงไม่ควรแตะต้องพระสงฆ์
โดยอธิบายเหตุผลให้ทราบ 
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