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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การรับรู้ และความต้องการด้านการ
ท่องเที่ยววิถีไทย กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่ศึกษาในปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง อาศัยหลักไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non–Probability Sampling) โดยเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Selection) ผลการศึกษาพบว่า ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง/ปี
ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวกับครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว และนิยมพักที่โรงแรม ส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย
เมื่อพูดถึง “การท่องเที่ยววิถีไทย” สิ่งที่โดดเด่นที่นึกถึงที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ วิถีชีวิตและประเพณี
ในด้านความรู้สึกในการท่องเที่ยววิถีไทย ส่วนใหญ่มีความรู้สึกสงบจิตใจ โดยมีความต้องการในด้านสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยในจั ง หวั ด ที่ ต ้ อ งห้ า มพลาดและด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วโดยเฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเฉลี่ย 3.66) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความต้องการในกิจกรรมด้านอาหารและการกิน
และความต้องการในจังหวัดตราด เมืองเกาะในฝัน
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยววิถีไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทย   
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการด้านการท่องเที่ยว
Abstract
The objectives of this research aimed to study tourism behavior, perception, and
need of Thainess tourism: a case study of adolescents studying at Thammasat University.
Survey research was conducted by collecting data from 400 first–year students by using
non–probability sampling and accidental selection. The research findings showed that
half of the tourists traveled more than three times a year, mostly travel with families
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during the holiday weekend, use a private car as a vehicle and prefer to stay at hotels.
Most tourists are not aware of Thainess tourism, which is outstanding to think in a way of
life and traditions. Besides, in terms of feeling in traveling, most tourists have peace
of mind. Moreover, the needs for tourist attractions and activities are at a high level.
Most activities are the need for food, eating and Trat province as a dream island city.
Keywords : Thainess tourism, Thammasat university students, Thainess tourism perceptions,
travel behavior, Thainess tourism needs
บทน�ำ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นแหล่งรายได้ สร้างงานและเป็นแหล่งกระจายความเจริญ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนส�ำคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการค้าและการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ประกาศ
ให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีการเติบโตและเป็นไป
อย่างยั่งยืน การใช้วิถีไทยเป็นจุดเด่นทางการตลาดท่องเที่ยวที่จะท�ำให้ประเทศไทยมีความแตกต่างและ
สามารถสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น ๆ และยั ง ส่ ง ผลให้ ค นไทยเกิ ด ความรั ก ชาติ
เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้น�ำแนวคิดทางการท่องเที่ยว
“ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess Year) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการน�ำเสนอ
สินค้าและบริการ (Product Approach) เป็นการน�ำเสนอคุณค่า (Value) ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในรูป
แบบ “ความสุขในวิถีแบบไทย” (Amazing Happiness) เป็นการก�ำหนดสินค้าท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับคุณค่าในรูปแบบการท่องเที่ยว Thai Experience–Thai Way of Life–Thai Culture เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ได้ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ในพื้นที่จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 12 เมือง
ประกอบด้วย จังหวัดลําปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร
นครศรีธรรมราช และตรัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทางวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละพื้นที่ให้โดดเด่นและมีคุณค่า (Ministry of Tourism and Sports,
2015) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกระแสหลัก (Mainstream) ที่มีขนาดใหญ่ 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท�ำงานและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาออกเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศมากขึ้น (Tourism Authority of Thailand, 2015)
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกระแสหลัก (Mainstream) ที่น่าจับตามองกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา ซึ่ง Suwat Juthaporn & Jarinya Charoensuksai (2001) ได้กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นในช่วง
อายุ 15–24 ปี เป็นวัยที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักเดินทางมากับพ่อแม่หรือ
สถานศึกษา แต่ในทางการตลาดทั้งกลุ่มวัยเด็กและกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มตลาดศักยภาพที่น่าส่งเสริม
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ถึงแม้ว่าจะยังเป็นกลุ่มที่คาดหวังรายได้ทางการท่องเที่ยวได้น้อยก็ตาม แต่หากสร้างความประทับใจกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในวัยเด็กอาจจะท�ำให้เกิดการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำอีกครั้งในอนาคต รวมทั้ง
ผลการวิจัยขององค์กร “New Horizon’s” ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
กลุ่มวัยรุ่นที่เปรียบเหมือนนักส�ำรวจที่ชอบค้นหาหรือท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ มีความทันสมัย
โดยเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยี และยังเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้ง
ความคิดเห็นของ Hotcourses Thailand ที่ได้แสดงให้เห็นข้อดีของวัยรุ่นในการท่องเที่ยวว่า วัยรุ่นเป็น
วัยที่ยังไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านสุขภาพ ไม่มีข้อผูกมัดหรือภาระหน้าที่ในครอบครัวและการท�ำงาน สามารถ
เปิดกว้างและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากการเดินทางท่องเที่ยวได้มากกว่า การเดินทางจะเป็นการเปิดกว้างให้
เจอกั บ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายและเปิ ด ใจยอมรั บ และจะกลายเป็ น คนที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและ
การระวังตัวต่อสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น กลุ่มวัยนี้จึงน่าจะเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่อง
เที่ยว พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรวมทั้งความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย
วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีอิสระเป็นตัวของตัวเอง และแสวงหาตัวตนของ
ตนเอง ไม่ชอบอยู่ในกติกาใด โดยต้องการอิสรภาพทั้งในแง่ความคิดและความรู้สึก และอยากมีส่วนร่วม
ในการใช้ความคิดเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ (Child and Adolescent Psychiatric Society
of Thailand, 2005) ลักษณะนิสัยดังกล่าวจึงมีความใกล้เคียงกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค เสรีภาพ และยังมีวิธีการ
สร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อด�ำรงตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกัน ดังนั้น
วัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 16–19 ปี น่าจะเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่น่าจะถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อก้าวเข้าสู่วัยแห่งการเรียนรู้ในมิติต่างๆ อย่างมีความเป็นอิสระ จึงเป็นที่มาของกลุ่มเป้าหมายในการ
ศึกษาวิจัยความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย ทั้งในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความต้องการ
ด้านการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว รวมไปถึงการวางแผน ส่งเสริม สร้างจุดขายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การรับรู้ และความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย: กรณีศึกษา
วัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน
8,959 คน มาค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1975) ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าความ
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จึงได้ขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
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ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยหลักไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non–Probability Sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ โดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Selection) เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบหรือไม่เฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีชนิดค�ำถาม
ปลายปิด (Close–Ended Questionnaire) เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทย ค�ำถามปลายเปิด
(Open–Ended Questionnaire) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
และค�ำถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย
ทั้ ง ในด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยและสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการวั ด
แบบสอบถาม เป็นแบบให้คะแนน (Rating Scale) โดยมาตราวัด 5 ระดับของ Likert Scale น�ำมาหา
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าคะแนนความต้องการท่องเที่ยว เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเชิงพรรณนาโดย
แบ่งค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบค�ำถามด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น�ำเสนอในรูปตารางประกอบการ
แปลความหมายเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูลในด้านลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทย และความต้องการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการศึกษา
22.3
11.3 9.8 10.5

8.3

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

11.8

6.5

7.8

6.8

5.3

คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะนิติศาสตร์

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละคณะที่ท�ำการศึกษา
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ส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย จ�ำนวน 285 รายต่อจ�ำนวน 115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 63.5 ต่อ 36.5 โดยศึกษาอยู่ใน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จ�ำนวน 89 ราย (ร้อยละ 22.3) รองลงมาศึกษาอยู่ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ�ำนวน 47 ราย (ร้อยละ 11.8) คณะศิลปศาสตร์ จ�ำนวน 45 ราย (ร้อยละ 11.3)
คณะเศรษฐศาสตร์ จ�ำนวน 42 ราย (ร้อยละ 10.5) และคณะรัฐศาสตร์ จ�ำนวน 39 ราย (ร้อยละ 9.8)
ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัว จ�ำนวน 361 ราย (ร้อยละ 90.3) ทุนกู้ยืมจ�ำนวน 25 ราย (ร้อยละ 6.3)
ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จ�ำนวน 14 ราย (ร้อยละ 3.5) มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการลง
ทะเบียนเรียน)/เดือน 5,001–10,000 บาท จ�ำนวน 221 ราย (ร้อยละ 55.3) ค่าใช้จ่าย 10,001–15,000 บาท
จ�ำนวน 89 ราย (ร้อยละ 22.3) ค่าใช้จ่ายต�่ำกว่า/ไม่เกิน 5,000 บาท จ�ำนวน 72 ราย (ร้อยละ 18.0)
โดยเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง เช่าที่พักของของเอกชน จ�ำนวน 196 ราย (ร้อยละ 49.0) เช่าที่พักของ
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 132 ราย (ร้อยละ 33.0) บ้านพักตัวเอง จ�ำนวน 72 ราย (ร้อยละ 18.0)
ท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก
1 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
มากกว่า 3 ครั้ง/ปี
เดินทางคนเดียว
ไปกับเพื่อน
ไปกับครอบครัว
อื่นๆ

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละจ�ำนวนครั้งในการท่องเที่ยวและผู้ร่วมเดินทาง

ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง/ปี จ�ำนวน 203 ราย
(ร้อยละ 50.7) ท่องเที่ยว 2 ครั้ง/ปี จ�ำนวน 129 ราย (ร้อยละ 32.3) โดยส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวกับครอบครัว
จ�ำนวน 299 ราย (ร้อยละ 64.8) รองลงมาคือ ไปกับเพื่อน จ�ำนวน 133 ราย (ร้อยละ 28.9) เดินทางคนเดียว
จ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ 3.7) ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ จ�ำนวน 127 ราย
(ร้อยละ 25.3) รองลงมาคือปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จ�ำนวน 101 ราย (ร้อยละ 20.1) วันปิดภาคการศึกษา
ที่ 2 จ�ำนวน 92 ราย (ร้อยละ 18.3) วันว่างที่ไม่มีการเรียน จ�ำนวน 90 ราย (ร้อยละ 17.9)
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รถยนต์ส่วนตัว
รถไฟ
เครื่องบิน
มอเตอร์ไซด์
ประเภทอื่นๆ
โรงแรม
รีสอร์ทและสปา
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
เกสต์เฮ้าส์/โฮมสเตย์
บ้านญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
ที่พักประเภทอื่นๆ

63.8

60
37.7

40

28

16.6

20

8

11.9

9.1

16.6

0

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงร้อยละของพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวและที่พักแรม

ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว จ�ำนวน 337 ราย (ร้อยละ 63.8)
รองลงมาคือ เครื่องบิน จ�ำนวน 88 ราย (ร้อยละ 16.6) พาหนะประเภทอื่นๆ เช่น รถทัวร์ จ�ำนวน 48 ราย
(ร้อยละ 9.1) รถไฟ จ�ำนวน 42 ราย (ร้อยละ 8.0) สถานที่พักแรมที่นิยมเข้าพักมากที่สุด คือ โรงแรม จ�ำนวน
190 ราย (ร้อยละ 37.7) รองลงมาคือ รีสอร์ทและสปา/บูติกรีสอร์ท จ�ำนวน 141 ราย (ร้อยละ 28.0)
บ้านญาติพี่น้อง/คนรู้จัก จ�ำนวน 84 ราย (ร้อยละ 16.6) และเกสต์เฮ้าส์/โฮมสเตย์ จ�ำนวน 60 ราย
(ร้อยละ 11.9)
67.3

43.4
32.7

33.5

7.7

7.1

ทราบ
ไม่ทราบ
โทรทัศน์
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
คนในครอบครัว, เพื่อน
แผ่นพับ, โปสเตอร์, คู่มือ

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการรับทราบข่าวสารและช่องทางการรับทราบข่าวสารการท่องเที่ยว

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย
จ�ำนวน 269 ราย (ร้อยละ 67.3) และส�ำหรับผู้ที่รับทราบข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย จ�ำนวน 131 ราย
(ร้อยละ 32.7) ได้รับข่าวสารจากสื่อเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ จ�ำนวน 105 ราย (ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือ
สื่อโทรทัศน์ จ�ำนวน 81 ราย (ร้อยละ 33.5) นิตยสาร จ�ำนวน 19 ราย (ร้อยละ 7.7) คนในครอบครัว/เพื่อน/
ญาติ จ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ 7.1)
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อื่นๆ
ผู้คน

ภาษา

ธรรมชาติ

ประเพณี

สถาปัตยกรรม

วิถีชีวิต

ผู้คน
ประเพณี
วิถีชีวิต
สถาปัตยกรรม
ธรรมชาติ
ภาษา
อื่นๆ

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงร้อยละของสิ่งที่โดดเด่นเมื่อพูดถึง “การท่องเที่ยววิถีไทย”

เมื่อพูดถึง “การท่องเที่ยววิถีไทย” สิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่จะนึกถึงคือ วิถีชีวิต จ�ำนวน 210 ราย (ร้อยละ
29.9) ประเพณี จ�ำนวน 205 ราย (ร้อยละ 29.2) ธรรมชาติ จ�ำนวน 126 ราย (ร้อยละ 17.9) ผู้คน
จ�ำนวน 65 ราย (ร้อยละ 9.3) สถาปัตยกรรม จ�ำนวน 62 ราย (ร้อยละ 8.8) ภาษา จ�ำนวน 30 ราย (ร้อยละ
4.3) และอื่นๆ จ�ำนวน 4 ราย (ร้อยละ 0.6)
25.2

7.1

29.0
22.5

4.1

3.7

6.6
1.8

Feel Energetic
Feel Fun
Feel Creative
Feel Harmonious
Feel Sophisticated
Feel Prestigious
Feel Peace of Mind
Other

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละของความรู้สึกในการท่องเที่ยว

ส�ำหรับความรู้สึกในการท่องเที่ยววิถีไทย นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกสงบจิตใจ (Feel Peace of Mind)
จ�ำนวน 179 ราย (ร้อยละ 29.0) รองลงมาคือรู้สึกสนุก (Feel Fun) จ�ำนวน 156 ราย (ร้อยละ 25.2)
มีความรู้สึกสร้างสรรค์ (Feel Creative) จ�ำนวน 139 ราย (ร้อยละ 22.5) มีพลัง (Feel Energetic)
จ�ำนวน 44 ราย (ร้อยละ 7.1) มีเกียรติ/มีระดับ (Feel Prestigious) จ�ำนวน 41 ราย (ร้อยละ 6.6)
มีความรู้สึกถึงความสามัคคี (Feel Harmonious) จ�ำนวน 25 ราย (ร้อยละ 4.1) มีความรู้สึกซับซ้อน (Feel
Sophisticated) จ�ำนวน 23 ราย (ร้อยละ 3.7) และมีความรู้สึกอื่นๆ จ�ำนวน 11 ราย (ร้อยละ 1.8)
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มากที่สุด
กิจกรรมด้านอาหารและการกิน
กิจกรรมด้านประเพณี
กิจกรรมด้านความเชื่อ

กิจกรรมด้านการแต่งกาย
กิจกรรมด้านภาษา
กิจกรรมด้านศิลปะพื้นถิ่น

กิจกรรมด้านที่อยู่อาศัย
กิจกรรมด้านอาชีพ

        มาก            ไม่แน่ใจ

   น้อย

     น้อยที่สุด

กิจกรรมด้านการแต่งกาย
กิจกรรมด้านประเพณี
กิจกรรมด้านอาชีพ
กิจกรรมด้านศิลปะพื้นถิ่น

กิจกรรมด้านอาหารและการกิน
กิจกรรมด้านที่อยู่อาศัย
กิจกรรมด้านภาษา
กิจกรรมด้านความเชื่อ

ในด้านความต้องการในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) ซึ่งสามารถ
เรียงล�ำดับระดับความต้องการจากมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด ดังนี้
• กิจกรรมด้านอาหารและการกิน มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33)
• กิจกรรมด้านประเพณี มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74)
• กิจกรรมด้านที่อยู่อาศัย มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70)
• กิจกรรมด้านอาชีพ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61)
• กิจกรรมด้านศิลปะพื้นถิ่น มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56)
• กิจกรรมด้านภาษา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56)
• กิจกรรมด้านความเชื่อ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45)
• กิจกรรมด้านการแต่งกาย มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.28)

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดตราด

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดน่าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดเลย
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชุมพร

จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดตรัง
จังหวัดบุรีรัมย์

มากที่สุด
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
ตราด

        มาก            ไม่แน่ใจ
สมุทรสงคราม
น่าน
นครศรีธรรมราช

   น้อย
เลย
จันทบุรี
ชุมพร

     น้อยที่สุด
ล�ำปาง
ตรัง
บุรีรัมย์

ในด้านความต้องการสถานที่ท่องเที่ยววิถีไทยในจังหวัดที่ต้องห้ามพลาด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.71) ซึ่งสามารถเรียงล�ำดับความต้องการมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด ดังนี้
• จังหวัดตราด เมืองเกาะในฝัน มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25)
• จังหวัดน่าน กระซิบรักเสมอดาว มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99)
• จังหวัดตรัง ยุทธจักรความอร่อย มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99)
• จังหวัดเพชรบูรณ์ ภูดอกไม้สายหมอก มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96)
• จังหวัดชุมพร หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94)
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• จังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสายน�้ำสามเวลา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.66)
• จังหวัดเลย เย็นสุดสุขที่เลย มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65)
• จังหวัดล�ำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45)
• จังหวัดราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45)
• จังหวัดจันทบุรี สวนสวรรค์ร้อนพันธุ์ผลไม้ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45)
• จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41)
• จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสองธรรม มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.37)
บทสรุป
จากงานวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วของวั ย รุ ่ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งความ
ต้องการการท่องเที่ยววิถีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็นในด้านพฤติกรรมท่องเที่ยว
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่แตกต่างจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆ มากนัก ไม่ว่าจะเป็นผลการวิจัยขององค์กร
“New Horizon’s” ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่พบว่า
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง ได้แก่ ครอบครัวและเพื่อน เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวและ
เว็บไซต์ส�ำหรับการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดย Social Media เป็นช่องทางที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุดและพักแรมในโฮสเทล (Hostel) โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
ผลการวิจัยของ Bongkotrat Yotsthaworn (2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
วัยรุ่นไทยในอ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และการ
ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายของ Chatchai
Pattananupharp (2004) ที่พบว่าเดินทางท่องเที่ยวปีละ 1–2 ครั้ง และส่วนใหญ่เดินทางในช่วงวันหยุด
ปิดภาคเรียน
ส�ำหรับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทยที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.7) ไม่ทราบข่าวสาร
การท่องเที่ยววิถีไทย มีความสอดคล้องกับงานส�ำรวจของ Tourism Authority of Thailand (2015)
ที่ได้ท�ำส�ำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ที่พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.5) ไม่ทราบว่าประเทศไทยจัด Campaign ท่องเที่ยววิถีไทย
มีเพียงส่วนน้อยที่ทราบ (ร้อยละ 5.5) ส�ำหรับสื่อที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่รับทราบจาก
สื่อเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ (ร้อยละ 43.4) ซึ่งมีใกล้เคียงกับสื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงก่อนมาประเทศไทย คือเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 57.4)  
และสื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่า การแนะน�ำของเพื่อนและญาติ
กลุ่มวัยนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกระแสหลัก (Mainstream) ที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น (Tourism Authority of Thailand, 2015) โดยวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง
16–19 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงจากสังคมใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มวัยที่ก้าวเข้าสู่มิติแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
อย่างมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง และอยากมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ (Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand, 2005) จึงมีความใกล้เคียง
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กับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผลการศึกษาวิจัยในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว
การรับรู้และความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย จึงน่าจะสามารถน�ำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนด
แนวทางในการพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ  
1. พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยพบว่ า สื่ อ เว็ บ ไซต์ / สื่ อ ออนไลน์ ยั ง เป็ น
ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ยั ง ได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ช่ อ งทางส� ำคั ญ ในการสื่ อ สารให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วควรกระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไปประกอบการพิจารณาเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและก�ำหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
3. ส�ำหรับความต้องการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งมีความต้องการมากน่าจะเป็นแนวโน้มหรือสัญญาณที่ดี
ส�ำหรับการสร้างการรับรู้และการสร้างกระแสส�ำหรับคนไทยให้ท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และยังเป็น
ข้อบ่งชี้ได้ว่าหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว โดยการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐระดับ
ประเทศรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
(สธทท.) รวมถึงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ให้มีการส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งปีมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการสนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจัยจาก
สถาบั น ไทยคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2558 ขอกราบขอบพระคุ ณ
รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ในด้าน
การท�ำวิจัยและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันไทยคดี
ศึกษา รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการวิจัยและ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท�ำวิจัย ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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