
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2700-1004 
Tourist Behavior



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK2U173JqsgCFYVwjgodo9sIXg&url=http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/tourist/01.html&psig=AFQjCNEmdTlcxyBww2Gwu_YgdMN5DlXanw&ust=1444108488271720


วิชา       พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว    ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Tourist Behavior เป็นวิชาส าคญัใน

สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม เพราะไม่ว่าจะเป็นธรุกจิใด อาทิเช่น การโรงแรม 

การขนสง่ บรษิทัทวัร ์ภตัตาคาร ฯลฯ กย็อ่มตอ้งเขา้ไปสมัผสั หรอืมีสว่นรว่มในการ

ใหบ้รกิารนกัท่องเท่ียว ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียว ทัง้ดา้นภมิูหลงั (Back Ground) ทศันคติ (Attitude) ของนกัท่องเท่ียวเพ่ือ

น ามาวางแผนพฒันาและปรบัปรงุทางการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมและเป็นท่ีพอใจของ

นกัท่องเท่ียว เม่ือเราทราบพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแลว้ก็

สามารถน ามาวางแผนการตลาด เพ่ือพฒันาและสง่เสรมิการท่องเท่ียวของประเทศ 

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว้
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ความส าคญัของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

 การศึกษาภมิูหลงัและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการท างานในอตุสาหกรรม

การบริการทัง้ดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นหวัใจหลกัของการ

ท างานดา้นน้ี ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะบคุคลท่ีจะท างานเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว ควรตอ้งมีความร ู้

เก่ียวกบันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี มีความร ูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรม ความเป็นอย ู ่ลกัษณะนิสยั 

พฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้นวทางในการคิดถึงเหตผุลของการแสดง

พฤติกรรมต่างๆของนกัท่องเท่ียว การร ูจ้กัและเขา้ใจพฤติกรรมท่ีแปลกแยกและแตกต่าง

กนัของนกัท่องเท่ียวแต่ละชาติ ช่วยใหผ้ ูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งสามารถปรบัตวัและร ูค้วาม

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของผ ูใ้หบ้ริการ อน่ึง ผ ูท่ี้ท างาน

เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงว่าหนา้ท่ีของตนคือการใหบ้ริการ การท่ีจะบริการให้

ถกูใจและถกูตอ้งตามความประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความประทบัใจนัน้ ผ ูใ้หบ้ริการตอ้งมีความร ู้

เก่ียวกบัผ ูร้บับริการดีพอควร และพ่ึงระลึกอย ูเ่สมอว่าผ ูร้บับริการคือบคุคลส าคญัท่ีจะเป็น

ผ ูก้ าหนดความส าเร็จในกิจการของตน เพราะผ ูป้ระกอบธรุกิจบริการมีมากมายใหเ้ลือก 

ผ ูร้บับริการไมจ่ าเป็นตอ้งข้ึนอย ูก่บัผ ูใ้หบ้ริการ แต่ผ ูใ้หบ้ริการตอ้งพ่ึงผ ูร้บับริการ 

เพราะฉะนัน้ผ ูใ้หบ้ริการควรยึดหลกัต่อไปน้ีเพ่ือความส าเร็จในการท างานของตน 



วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิชาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

1. มีความร ูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

และพฤติกรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้แต่ละประเภท

2. สามารถวิเคราะหถึ์งพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นลกูคา้แต่ละ

เช้ือชาติ ในการใชบ้รกิารดา้นต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการโรงแรมและ 

การท่องเท่ียว

3. เกิดลกัษณะนิสยัท่ีดีในการตอ้นรบัลกูคา้และประยกุตใ์ชก้บัลกูคา้

แต่ละกล ุม่ไดดี้
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พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  เป็นการกระท าทกุอยา่งของนกัท่องเท่ียวไมว่่าการ

กระท านัน้นกัท่องเท่ียวจะร ูต้วัหรอืไม่ร ูต้วัก็ตาม  และบคุคลอ่ืนจะสงัเกตการ

กระท านัน้ไดห้รอืไมก็่ตามก็เพ่ือม ุง่ตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณใ์ด

สภาพการณห์น่ึง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt 

Behaviour) เป็นพฤติกรรมท่ีผ ูอ่ื้นสงัเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสั  สว่น

พฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behaviour)  เป็นการ

ท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในรา่งกายรวมทัง้ความร ูสึ้กนึกคิดและอารมณ์

ท่ีถกูควบคมุอย ูภ่ายในจะมีความสมัพนัธก์นั  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็น

ตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นสว่นใหญ่



องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

 1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทกุๆ พฤติกรรม  จะตอ้งมีเป้าหมายในการ

กระท า  เช่น  นกัท่องเท่ียวกล ุม่อนรุกัษต์อ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงใหผ้ ูอ่ื้นเห็นว่าตน

เดินทางท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบรูณข์อง

ระบบนิเวศนด์งัเดิม

 2.  ความพรอ้ม  หมายถึง  ความมีวฒิุภาวะ  และความสามารถในการท ากิจกรรม  เพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกล ุม่ท่ีรกัความผจญภยั  นิยมไต่เขา  ปีนหนา้

ผาตอ้งมีความพรอ้มทัง้สภาพรา่งกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได้

 3.  สถานการณ ์หมายถึง  เหตกุารณห์รือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้ลือกกระท ากิจกรรม เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการ  เช่น  การท่องเท่ียวตามหมูเ่กาะ  ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ

ไมค่วรท าในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 



องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

 4.  การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่างๆ  เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี

พอใจมากท่ีสดุในสถานการณห์น่ึง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควร

เป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรบัประทานอาหารกลางวนั

 5.  การตอบสนอง  คือ  การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้  

เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

วนัหยดุ เพ่ือพกัผอ่น ดงันัน้นกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการ

ลว่งหนา้ ในการกระท ากิจกรรมเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตัง้แต่กิจกรรมการก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง

 6.  ผลลพัธท่ี์ตามมา  คือ  ผลจากการกระท าหน่ึง ๆ  อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้ หรอือาจ

ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตัง้ใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทางไวเ้พ่ือมา

พกัผอ่นวนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานัน้เกิดการชมุนมุท่ีสนามบิน และท าให้

สนามบินตอ้งปิดท าการ เครื่องบินไมส่ามารถลงจอดได ้มีผลลพัธท์ าใหน้กัท่องเท่ียวไม่

สามารถบรรลผุลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด้



องคป์ระกอบของพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

 7.  ปฏกิิรยิาต่อความผดิหวงั  คือ  ความรูส้กึที่เกิดขึ้นเมือ่สิง่ที่กระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้งการ  จงึตอ้งกลบัมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง  

เพือ่เลอืกหาวธิใีหม่ๆ  มาตอบสนองความตอ้งการ  หรอือาจจะเลกิความตอ้งการไป  เพราะเหน็ว่าเป็นสิง่ที่เกินความสามารถ     เช่น การก่อวนิาศกรรมใน

เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยีในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2008 นกัท่องเที่ยวที่ต ัง้ใจจะเดนิทางไปเมอืงดงักลา่ว จะตอ้งเกิดความผดิหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้น

ความปลอดภยั และอาจลม้เลกิความตัง้ใจในการเดนิทาง หรอือาจเปลีย่นเสน้ทางไปเมอืงอื่นที่ปลอดภยักว่า

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใชส้นิคา้และบริการใน
อตุสาหกรรมท่องเที่ยว รวมท ัง้กระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการแสดงออก
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ประโยชนข์องการศึกษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

 >ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของนกัท่องเที่ยว>ช่วยใหผู้เ้กี่ยวขอ้งสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการ

ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของนกัท่องเที่ยวในสงัคมไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 >ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลติภณัฑส์ามารถท าไดด้ขีึ้น

 >เพือ่ประโยชนใ์นการแบ่งส่วนตลาด เพือ่การตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ใหต้รงกบัชนิดของสนิคา้และบรกิารที่ตอ้งการ

 >ช่วยในการปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ เพือ่ความไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั

 กระบวนการพฤติกรรม (Process of Behavior)<

 >พฤติกรรมเกิดขึ้นไดต้อ้งมสีาเหตุท าใหเ้กิด

 >พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจ้ะตอ้งมสีิง่จูงใจหรอืแรงกระตุน้

 >พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย
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การท่องเทีย่ว 

 หมายถงึ การเดนิทางของบุคคลจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อาศยัอยู่ประจ าไปยงัสถานที่อื่นเป็นการช ัว่คราวและเดนิทางกลบัไปสถานที่อาศยัเดมิ   โดยการเดนิทาง

นัน้ไม่ใช่เพือ่ประกอบอาชพีโดยตรง   แมว้่ารูปแบบของการท่องเที่ยวบางประเภทจะมเีรื่องของอาชพี หรอืธุรกิจการงานเขา้มาเกี่ยวขอ้งอยู่บา้ง เช่น การ

ท่องเที่ยวในรูปแบบของการจดัประชมุ  การจดัสมัมนา  การจดัฝึกอบรม   นกัท่องเที่ยวหรอืผูเ้ดนิทางท่องเที่ยวมกัจะมเีหตุผลหรอืประเภทของจดุมุ่งหมาย

ในการเดนิทางที่แตกต่างกนัออกไปโดยมปีจัจยัประกอบที่เป็นตวัสนบัสนุน  หรอื    แรงผลกัที่เป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่เท่ากนั ปจัจยัเหลา่นี้  ไดแ้ก่  รายได ้

เวลา โอกาสครอบครวั  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร และความสนใจส่วนบุคคล เช่น สนใจเรื่องราวของชนเผ่า วฒันธรรม ประเพณี   ประวตัิศาสตร ์  

สิง่แวดลอ้ม   นนัทนาการ   หรอืความตอ้งการที่จะไดร้บัประสบการณท์ี่แปลกใหม่   เป็นตน้  ซึ่งไม่ว่าจะเดนิทางดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  สิง่ที่นกัท่องเที่ยว

ต่างก็คาดหวงัที่จะไดร้บั  คือ ความสุข  ความสนุกสนาน  ความเพลดิเพลนิ  ความรู ้ และประสบการณใ์หม่ที่สนองตอบความตอ้งการส่วนบุคคลที่มอียู่



 tourist หมายถงึ นกัท่องเที่ยวที่เดนิทางจากที่พกัอาศยัของตน แลว้กลบัมาเกินกว่า 24 ช ัว่โมงและไดพ้กัแรมที่ไหนแห่งหนึ่งช ัว่คาบเวลาหนึ่ง บาง

ประเทศก็เรยีกว่า night visitor

 excursionist หมายถงึ นกัท่องเที่ยวแบบชา้ไป เยน็กลบั หรอืกลบัมาถงึบา้นภายใน 24 ช ัว่โมงโดยไม่พกัแรม ณ ที่ใด บางประเทศก็เรยีกว่า 

day visitor

 visitor หมายถงึอย่างเดยีวกบั tourist แต่เป็นค าที่ประเทศหนึ่งใชเ้รยีกนกัท่องเที่ยวจากประเทศที่เขา้มา ในประเทศของตน และบางทกี็เรยีกเต็ม

ยศว่า foreign visitor นอกจากนี้ในประเทศที่ใชค้ าvisitor แทนค า tourist นี้มกัจะใชค้ าว่า tourist หรอื domestic 

tourist ใหห้มายถงึนกัท่องเที่ยว ที่มภีมูลิ  าเนาอยู่ในประเทศหนึ่งแลว้ท่องเที่ยวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตนเอง
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ประเภทของนกัท่องเทีย่ว

 1.ตามการจดัการเดนิทาง

 ก. Mass Tourists กลุม่นกัท่องเทีย่วทีม่จี  านวนมาก มกีารเดนิทางท่องเทีย่วในรายการเดยีวกนั พกัโรงแรมในระดบัเดยีวกนั รบัประทานอาหาร และท า
กิจกรรมการท่องเทีย่วอื่น ๆ ในแบบเดยีวกนั

 ข. Eco Tourists นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วโดยมจีดุประสงคท์ีมุ่่งรกัษาสภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศน์

 2. ตามจ านวนมากนอ้ยของนกัท่องเทีย่ว

 ก. เป็นกลุม่ (Group Tour หรอื Escort Tour)

 ข. เป็นส่วนบคุคล (Independent Tour)

 3.ตามวตัถปุระสงคข์องการเดนิทาง  ความมุ่งหมายในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ซึง่แบง่ได ้8 ประการ คือ

 ก. การท่องเทีย่วเพือ่พกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุด(holiday-mass Popular individual)

 ข. การท่องเทีย่วเพือ่วฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดนิทางเพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรมของสงัคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ 
การชมศิลปะ ดนตร ีละคร การนมสัการศูนยศ์าสนา เป็นตน้
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 ค. การท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา(Educational) เป็นการเดนิทางเพือ่การท าวจิยัการศึกษา สอนหนงัสอื ฝึกอบรม หรอืดูงานต่างประเทศ ซึ่ง
จะตอ้งพ านกัอยู่สถานที่น ัน้ๆ เป็นเวลานาน

 ง. การท่องเที่ยวเพือ่การกีฬาและบนัเทงิ (Sport and Recreation) คือการเดนิทางไปชม หรอืร่วมแข่งขนักีฬา หรอืนนัทนาการต่างๆ

 จ. การท่องเที่ยวเพือ่ประวตัิศาสตร ์และความสนใจพเิศษ (Historical and special interests)

 ฉ. การท่องเที่ยวเพือ่งานอดเิรก (Hobbies) หมายถงึการท่องเที่ยวเพือ่ท างานอดเิรก เช่นการวาดภาพ การเขยีนนวนิยาย เป็นตน้

 ช. การท่องเที่ยวเพือ่เยี่ยมญาติมติร (visiting Friend and Relative) การท่องเที่ยวเพือ่ธุรกิจ(Business) เป็นการเดนิทาง
ของนกัธุรกิจที่จดัเวลาบางส่วนของการเดนิทางหลงัจะท าธุรกิจเสรจ็สิ้นแลว้ ใชเ้วลาในการท่องเที่ยวก่อนเดนิทางกลบั



 4.ตามวธิกีารเดนิทาง

 ก. แบบเหมาจ่าย (Package Tour)

 ข. แบบเบด็เสรจ็ (Inclusive Tour)

 ค. แบบเป็นรางวลั (Incentive Tour)

 ง. แบบเช่าเหมาล  า (Charter Tour)
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 5. ตามอายุ

 6. ตามเพศ

 7. ตามฐานะทางสงัคม

 8. ตามประสบการณแ์ละบทบาท

 ก. The organized mass Tourists

 ข. The individual mass Tourists

 ค. The explorer

 ง. The drifter
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