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ค้นหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผจญภัย

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อนิสิต ................................................
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก ..............................

ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

# # 6084853528 : MAJOR COMMUNICATION ARTS
KEYWORD:
INFORMATION SOURCE, TRAVELING, BEHAVIOR PATTERN, SINGLE WOMAN
Jidapa Ek-in : INFORMATION SOURCE AND TRAVELING BEHAVIOR PATTERN OF SINGLE
WOMAN. Advisor: Asst. Prof. PHNOM KLEECHAYA, Ph.D.
The objectives of this research are: 1) To explore and study information sources used
by single women for traveling purpose, 2) To study the traveling behavior pattern of single
women. This research implements both qualitative and quantitative methods. First in-depth
interviews were arranged to collect data from 18 single women travelers. Questionnaires are
developed as a tool for a survey research from these interviews. The survey was collected
from 855 single women whose ages are between 25 to 45 years old and reside in Bangkok.
The result shows that more than half of sample tend to travel to domestic as well
as international destinations with their friends. The majority of the sample prefer to plan and
organise the trip by themselves. The trip can be held regardless of weekday or weekend.
Regarding the frequency of traveling, the domestic destination trips take approximately 4 times
per year with 4-day spending for each trip. On the average, twice international trips with 8-day
length of each are taken per year. As per travel information, the study results in regular
utilization of search engine and online maps. The frequent searched information are
commuting routes, transportation, accommodation and preparation tips.
Traveling behavior patterns of single women can be categorised in 7 archetypes; 1)
Life is a Journey 2) Self & Share 3) Soaked by the Culture 4) Wonder Woman 5) Chill & Chic
Traveler 6) Luxury Mainstream Traveler and 7) Adventure Seeker

Field of Study:
Academic Year:

Communication Arts
2018

Student's Signature ...............................
Advisor's Signature ..............................

จ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ไ ด้เลย หากไม่ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนม คลี่ฉายา มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ทั้งคาปรึกษา ให้ความรู้ แนะนาการทางาน และ
ที่สาคัญช่วยหาทางออกเมื่อลูกศิษย์คนนี้เกิดความไม่เข้าใจตลอดระยะเวลาการเขียนวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ประธานการสอบวิทยานิพนธ์และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีที่ให้เกียรติและสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร และคุณมาโนช พรประสิทธิ์ ผู้สละเวลาตรวจสอบ
แบบสอบถาม ทาให้ได้เครื่องมือวิจัยของวิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ห้ามเรื่องไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ไปบ่อยมาก ๆ เหมือนไม่ได้
ทางาน หรือแม้แต่ในสมัยเรียนมัธยมและปริญญาตรีที่วิ่งตามนักร้องเกาหลียาวนานถึง 10 ปี จนทาให้มี
วันนี้ได้ และขอบคุณพี่ชายและน้องชายที่ให้การช่วยเหลือที่ผ่านมา
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 ท่านที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ ทั้งที่บางคนไม่เคยรู้จักกันมา
ก่อน แต่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาก หรือบางคนไม่มีเวลาแต่ก็ยังหาเวลาช่วงดึก ๆ มาให้สัมภาษณ์
รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจอย่างมาก
ขอขอบคุณผู้ร่วมทาแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาทาแบบสอบถาม 100 กว่าข้อ
ขอขอบคุณแอดมินเพจ Thailand Mountaineering Club ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ Group และ
Fanpage ในการแชร์แบบสอบถาม ทั้งที่ไม่รู้จักกัน แต่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมถึงสมาชิกใน
Group และ Fanpage ที่ให้ความสนใจโพสแบบสอบถาม ทั้งทา ทั้งแชร์แบบสอบถามต่อ หรือบางคนทา
ไม่ได้ก็เอาไปแชร์ต่อ จนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันเวลา ขอขอบคุณจากใจจริง
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ น ๆ พี่ ๆ น้ อ ง ๆ รวมถึ ง ทุ ก ท่ า นที่ ช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ๆ ด้ า นจนท าให้ เกิ ด
วิท ยานิพ นธ์เล่มนี้ รวมถึงให้กาลั งใจ และเข้าใจตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มเรียนปริญ ญาโท
เขียนวิทยานิพนธ์และจนสาเร็จการศึกษาได้
และสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่ทาตามเป้าหมายที่วางไว้จนสาเร็จได้
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือ World Travel & Tourism Council : WTTC
(Turner, 2018) ระบุว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวมีส่วนทาให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตขึ้นหรื อ
ทาให้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศหรือ Gross Domestic Product (GDP) ของแต่ล ะประเทศ
สูงขึน้ ได้ โดยใน พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกเป็นมูลค่าถึง 272 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 ของ GDP โลก โดยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 มีมูลค่าถึง 2.75 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของ
GDP ทั้งหมดภายในประเทศ ส่วนใน พ.ศ. 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (“จับตา!
ท่องเที่ยวไทยปี 61 ททท. ตั้งเป้ากวาดรายได้รวม 3.1 ล้านล้าน,” 2561) ได้วางเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2561 อีกร้อยละ 10 หรือมีรายได้รวมที่ 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
หรือตลาดไทยเที่ยวไทยอีก 1 ล้านล้านบาท
ORC International (2018) ศึก ษาแนวโน้ ม และพฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก เดิ น ทาง
จานวน 1.75 หมื่น ราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560
พบว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น แต่จานวนวันในแต่ละทริปสั้นลง คือ ผู้คนจะ
เน้ น ไปเที่ ย ว ทริ ป สั้ น ๆ แต่ เที่ ย วบ่ อ ยมากกว่า ทริ ป ยาว ใน พ.ศ. 2560 จ านวนวั น เฉลี่ ย ต่ อ การ
ท่องเที่ยวหนึ่งครั้งทั่วโลกอยู่ที่ 8 คืนต่อทริป ลดลงจากค่าเฉลี่ยใน พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ 10 คืน/ทริป
และค่ า เฉลี่ ย ของ พ.ศ. 2558 ซึ่ งอยู่ ที่ 9.5 คื น ต่ อ ทริ ป โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยวางแผน
ท่องเที่ยวเพียง 5 คืนต่อทริปเท่านั้น นอกจากนี้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยที่สุดในโลกเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยของจานวนแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยจะเพิ่มเป็น 3.9
ทริปภายใน พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนการเดินทางท่องเที่ยวของชาติในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกซึ่งอยู่ที่ 2.8 ทริปต่อปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 2.7 ทริปต่อ ปี ทั้งนี้จากจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เติบโตขึ้นในด้านอานาจในการตัดสินใจจาก
ที่ Efrat (2018) ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มหลักสาคัญ ของโลก (World Mega Trend) ใน พ.ศ. 2563 คือ
พลังอานาจสตรี (Woman Empowerment) บริษัทหรือองค์ระดับโลกกว่า 30 แห่งจากทั้งหมด 500
แห่ง ผู้หญิงจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่ง เป็นผู้บริหารด้านการเงิ นและการพัฒ นาธุรกิจ รวมถึง มี
อ านาจในการตั ด สิ น ใจมากขึ้ น นอกจากนี้ ในสถาบั น ครอบครัว ผู้ ห ญิ ง จะกลายเป็ น เสาหลั ก ของ
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ครอบครัว ที่มีอานาจตัดสินใจ ดังนั้น สินค้า บริการ และโฆษณาต่าง ๆ ควรที่จะทาความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับผู้หญิงวัยทางานเพื่อที่จะหาวิธีการจูงใจให้ตัดสิน ใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการ เพราะ
กลุ่มผู้หญิงวัยทางานจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินงานการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยของ ททท. ที่วางกลุ่มเป้าหมายใน พ.ศ. 2562 คือ กลุ่มผู้สูงวัย
และผู้หญิง เพราะมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นและมีกาลังซื้อ โดยมีแผนการดาเนินงาน คือ นาวิถีการ
กินไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น ตอกย้าความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น
เรื่องอาหารด้วย Michelin guidebook 2019 เล่มที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเนื้อหาให้ขยายกว้างขึ้น
เช่น เนื้อหาในแอปพลิเคชัน “รู้ไทยให้ทึ่ง” สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชูอัตลักษณ์เมืองรอง
โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองให้มากขึ้น (“ททท.
เผยแผนปี 62 ชู จุด เด่ น เมื อ งรอง-อาหารถิ่ น -ใส่ใจสิ่ ง แวดล้อ ม,” 2561) ซึ่ง กลุ่ มผู้ ห ญิ ง ของ ททท.
หมายถึง กลุ่ มผู้หญิงวัยทางานที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-45 ปี มีโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2556
(“ททท. เล็งดึงสาววัยทางานเที่ยวไทยเชื่อมอาเซียน,” 2556)
แนวโน้ ม การเติ บ โตของประชาก รหญิ งตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย ประชาก รและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล (2561) เผยข้อมูลประชากรและสัดส่วนระหว่างประชากรชายและประชากรหญิง
ของประเทศไทยว่ า พ.ศ. 2561 ประชากรทั้ ง ประเทศมี จ านวนทั้ ง หมด 66,234,000 คน โดยมี
ประชากรชาย 32,454,000 คน และประชากรหญิ ง 33,780,000 คน ซึ่งประชากรหญิง มีมากกว่า
ประชากรชายถึง 1,326,000 คน สอดคล้องกับที่ ททท. (“ททท. เปิดแคมเปญผู้หญิงท่องเที่ยว...วิถี
ไทย,” 2561) กล่าวว่า พ.ศ. 2561 เป็นปีของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) จากสัดส่วนของ
ผู้ห ญิงที่มีงานท าเพิ่ม ขึ้น ในทุกประเทศโดยมีรายได้เฉลี่ยสูง กว่าผู้ชาย และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน
ตาแหน่ งผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ท าให้ ผู้ ห ญิ ง กลายเป็ น กลุ่ม ผู้ บ ริโภคขนาดใหญ่ แ ละเป็ น ตลาดใหม่ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตมาก โดยเฉพาะประเทศไทยมีประชากรหญิงกว่า 33 ล้านคน จากทั้งหมด 65.9
ล้านคน และคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีประชากรหญิง มากกว่าประชากรชายถึง 1.5 ล้านคน ทาง
ททท. จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ผนวิ ส าหกิ จ ททท. ปี พ.ศ. 2560 - 2564 คื อ โครงการผู้ ห ญิ ง
ท่องเที่ยววิถีไทย ภายใต้แนวคิด “เที่ยว = ให้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดผู้หญิง เพราะนอกจาก
จะเป็นการพักผ่อนแล้วยังเป็นการเปิดรับความรู้และประสบการณ์ ยังสร้างให้การท่องเที่ยวเป็นการ
สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้กั บผู้หญิงอีกด้วย โครงการนี้มุ่งหวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจานวน
กว่า 40,000 คน มีเงินหมุนเวียนกว่า 386 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวผู้หญิง หาก
พิจารณารายละเอียดยังพบว่า มีแนวโน้ม ที่ผู้ห ญิ งจะเป็น โสดมากขึ้น ซึ่ง ทาง ททท. คาดการณ์ ว่า
ภายใน พ.ศ. 2563 จานวนผู้หญิงที่ใช้ชีวิตคนเดียวมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5.6 ล้านคน ทั้งนี้ใน พ.ศ.
2561 ผู้หญิงจะเป็นผู้กาหนดค่าใช้จ่ายร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เกิดขึ้นทั่วโลก (“ททท.
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เปิ ด แคมเปญ Palette of Thailand ครั้ง แรกกั บ การน าสี สั น เมื อ งไทยเป็ น เครื่อ งส าอาง,” 2561)
แนวโน้มการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้หญิง มีนักท่องเที่ยวหญิงเดี่ยวที่ให้ความสนใจกิจกรรมผจญภัยและโลด
โผน เช่น การปีนเขาและปั่นจักรยาน นามาสู่กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นักเดินทางสมัยใหม่จะ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทริ ป ธรรมชาติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น (“เทรนด์ ท่ อ งเที่ ย วปี 2018
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก,” 2561)
นอกจากนี้การท่องเที่ยวยัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) โดยที่
นัก ท่อ งเที่ ยวเลือกสิน ค้ าและบริก ารด้านการท่อ งเที่ ยว ที่เกี่ย วกับ รูป แบบการด าเนิ นชี วิตของตน
เพื่อสร้างตัวตนของตัวเองให้มีเอกลักษณ์ แตกต่าง พิเศษเหนือคนอื่น ทาให้ความต้องการสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (วุฒิ ชัย กฤษณะประกรกิจ , 2559) การแบ่งกลุ่ม
รูป แบบพฤติกรรมหรือทางการตลาดเรียกว่า การแบ่ งส่วนการตลาด (Segmentation) ถือ ว่าเป็ น
เครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างมากในธุรกิจบริ การทางท่องเที่ยวหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพราะท าให้ เ ข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายให้ ค วามส าคั ญ และสน ใจ (McCleary, 1995) ทั้ ง นี้
การแบ่ งกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วตามแรงจู ง ใจ จะช่ ว ยให้ ส ามารถออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก ารการ
ท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการและสามารถจูงใจกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lee, Lee,
& Wicks, 2004) ดังนั้น ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการทาความเข้าใจความสนใจที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย
เลื อ กเดิ น ทางไปหรือ เพื่ อ ที่ จ ะออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ดึ ง ดู ด กลุ่ม เป้ า หมายได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ (Pesonen, 2012)
จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น การจะสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายแม้ว่าจะระบุกลุ่มเป้าหมายให้แคบว่าเป็น ผู้หญิงโสดอายุ 25-45 ปีแล้วก็ตาม แต่ผู้หญิง
ในกลุ่มนี้ก็มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวางกลยุทธ์การตลาดในกลุ่มนี้จึงควรที่จะ
เข้าใจและสามารถจัดแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้หญิงโสดอายุ 25-45 ปี เพื่อทาความ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ให้ชัดเจนขึ้น นาไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์การสื่อสารที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวกับกลุ่มนี้ให้ประสบความสาเร็จได้
งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการอธิบายแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจท่องเที่ยว และการ
วิเคราะห์รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้หญิงโสด
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ปัญหานาการวิจัย
1. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดเป็นอย่างไร แบ่งได้เป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร
และแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจและอธิบายแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
2. เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มและอธิบายรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการผสานวิธี (Mixed methods) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
เป็น หลัก และการวิจั ยเชิ งคุณ ภาพเป็ น รอง กาหนดกลุ่ มเป้ าหมายคือ ผู้ห ญิ ง โสด อายุ 25 - 45 ปี
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
นิยามคาศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย
1. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวแสวงหาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยการแสวงหาข้อมูลจะเริ่มต้นหาจาก
แหล่งข้อมูลภายในตัวนักท่องเที่ยวเอง นั่นคือ ประสบการณ์หรือความทรงจาที่ผ่านมาก่อน เป็นการ
ค้น หาข้ อ มู ล ภายในตั ว บุ ค คล (Internal search) หากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าไม่ เพี ย งพอก็ จะหาข้ อมู ลจาก
แหล่งข้ อมู ลภายนอกเป็ น การค้น หาข้อ มูล ภายนอกตัวบุ ค คล (External search) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกตัวบุคคลได้ 6 แหล่ง ดังนี้
1.1 แหล่งข้อมู ลประสบการณ์ ส่วนตัวที่มีอ ยู่ แหล่ งข้อ มูลประสบการณ์ ส่วนตัวที่มี อยู่เป็ น
ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในอดีตของตนเอง และประสบการณ์ ที่ได้จากการอ่านหนัง สือ
พ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยว
1.2 แหล่งข้อมูลทางสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ที่มีอยู่กับบุคคล
อื่น ๆ โดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยว ได้แก่ เพื่อน พี่น้อง/ญาติ และคนใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
1.3 แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักจูงใจให้เกิดการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกาไร ผ่านการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ข่าว
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บทความ ผ่ า นสื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น บริ ษั ท น าเที่ ย ว ผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการเดิ น ทางขนส่ ง (รถไฟ รถบั ส
เครื่องบิน รถเช่า) ผู้ให้บริการด้านที่พัก หรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
1.4 แหล่ ง ข้ อ มู ล สาธารณะ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง ซึ่งกลุ่ม
ที่ กล่ าวมานั้ น ไม่ ได้ ห วั งรายได้ ห รือ ก าไรส าหรับ หน่ ว ยงานตนแต่ อ ย่ างใด เช่น การท่ อ งเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย ศูน ย์บ ริก ารข่าวสารท่อ งเที่ย วของภาครัฐ สมาคมที่ เกี่ย วข้องกับ การท่ องเที่ย ว และ
บทความนิตยสาร เป็นต้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น บทความ แผ่นพับ และอื่น ๆ เป็นต้น
1.5 แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค ผู้บริโภคคนอื่นเป็นผู้สร้างขึ้นมาในลักษณะการบอกต่อ
เพื่อเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ โดยที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ
เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
1.6 เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยระบบ
ค้นหาหรือ Search engine ของกู เกิลเพื่ อเป็ นจุ ดเริ่มต้ นของการวางแผนการท่องเที่ ยวที่ จะเชื่อ ม
ต่อ ไปยังแหล่งข้อ มูล อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น แหล่ ง ข้อ มูล เชิง พาณิ ชย์ แหล่ ง ข้อ มูล สาธารณะ และ
แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค เป็นต้น
โดยวั ด ระดั บ ความถี่ ในการใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
2. เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว หมายถึง ข้อมูลที่อธิบายแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาตัดสินใจการเดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบด้วย
2.1 สถานที่ท่องเที่ ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ มีทั้งทางด้านวัฒ นธรรม สันทนาการ และอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ ยวสามารถเข้าร่วมได้ และ
สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ เป็นต้น
2.2 สถานที่พัก ได้แก่ ราคา ประเภทที่พัก สถานที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่พัก
การบริการต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 การเดิน ทาง ได้แ ก่ ยานพาหนะส าหรับการเดิ น ทาง เส้ นทางจราจร ระยะทาง และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น
2.4 อาหารและของฝากท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ร้ า นอาหารแนะน า เมนู อ าหารประจ าสถานที่
ท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกประจาสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
2.5 สิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันที่ควรมีสาหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น
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2.6 แพ็คเกจท่องเที่ยว ได้แก่ ชื่อเสียง โปรแกรมนาเที่ยว การบริการ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2.7 สภาพอากาศและภัยคุกคาม ได้แก่ พยากรณ์อากาศช่วงท่องเที่ยว และปัญ หาทางการ
เมือง เป็นต้น
2.8 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง ได้แก่ ข้อมูลด้านวีซา ยาที่ต้องเตรียมสาหรับสถานที่ท่องเที่ยว
อัตราการแลกเปลี่ยน และข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2.9 การแต่งกายและการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ การแต่งกายที่เหมาะสมสาหรับ
สถานที่ท่องเที่ยว การแต่งกายของคนท้องถิ่น และมุมถ่ายภาพยอดนิยม เป็นต้น
โดยวัดระดับความถี่ในการใช้เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
3. พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะออก
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง
และหลังเดินทางท่องเที่ยว โดยพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ ยวเกี่ยวข้องกับความต้องการ
สิ น ค้ า และบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น และต้ อ งการได้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
จึงทาให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกในด้านต่าง ๆ
4. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
ไปกันในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากตัวแปร 4 ตัวแปร ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการดาเนินชีวิต โดยการวัดตัวแปร 3 ด้านซึ่งแต่ละตัวแปรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 ด้านกิจกรรม ได้แก่ กีฬา งานอดิเรก
1.2 ความสนใจ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ และองค์ประกอบของความสาเร็จ
1.3 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตนเองและสิ่ ง รอบข้ า ง ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบของตั ว เอง
เศรษฐกิจ อนาคต และวัฒนธรรม
2. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินเที่ยวชม การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมที่จัดในสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมพักผ่อน อาหารและเครื่องดื่ม ชอปปิง เที่ยวกลางคืน และ
สวนสนุก และงานเทศกาล
3. คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย ว คื อ สิ่ ง ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความต้องการความภูมิใจและพัฒนาตนเอง และความต้องการบรรลุเป้าหมาย
4. เหตุผลของการท่องเที่ยว คือ แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวัฒนธรรม ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านกายภาพ
ด้านอารมณ์ และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนปัจจัยดึงดูด ได้แก่ จุดหมายปลายทางมีความน่าสนใจ
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และดึงดูด ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ และภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยว
5. ผู้หญิงโสด หมายถึง ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสทางนิตินัย หรือ
ไม่ได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากับใครทางพฤตินัย ในกรณีของผู้หญิง ที่เคยผ่านพิธี แต่ง งานหรือจด
ทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบัน แยกกันอยู่ หรือหย่า หรือเป็นม่าย ถือว่าเป็นผู้หญิงโสด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ในด้านงานวิชาการ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดแต่ละกลุ่ม
2. ผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ใช้ทาความเข้าใจกลุ่มผู้หญิงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์การสื่อสารสนับสนุนการท่องเที่ ยวกับกลุ่มนี้ให้ประสบความสาเร็จ
และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยคนกลุ่มนี้
เป็นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและมีส่วนในการผลักดันเศรษฐกิจ
3. ผลการวิ จั ยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ห น่ วยงานหรือ องค์ ก รภาครัฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
สามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้วางแผน กาหนดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด ผู้วิจัยได้
ดาเนินการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตามหัวข้อดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารสาหรับการท่องเที่ยว
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวนั้นมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับ
ทาความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งได้นาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาสรุปได้ดังนี้
ความหมายของการท่องเที่ยว
ความหมายของการท่องเที่ยวจากที่องค์กรสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการท่องเที่ยว
แห่ง ประเทศไทยขึ้น ณ กรุงโรมประเทศอิต าลี (นิ คม จารุม ณี , 2544) หมายถึง การเดิน ทางจาก
สถานที่ ห นึ่ งไปยั งจุ ด หมายปลายทาง (Destination) เป็ น ระยะทางใกล้ห รือ ไกลก็ ไ ด้ โดยมี ค วาม
สวยงามทางทัศนียภาพ หรือเป็นสถานที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นสถานที่ที่มี
วัฒนธรรม ประเพณีกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอานวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่
เพียงพอสาหรับสนองความต้องการ ทั้งนี้ จุดประสงค์ในการในการเดินทางไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพ
หรือไปอยู่ประจา แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอื่น โดยผู้เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายในการ
เดินทางมากกว่า 1 อย่างก็ได้
ทางองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations World Tourism
Organization: UNWTO) ได้กาหนดความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางใด ๆ ก็ตามที่เป็น
การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจาไปยังสถานที่อื่น ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ
ไม่ได้ถูกบังคับ และมีวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามแต่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจหรือหารายได้
(ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2546, น. 2)
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ด้านบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทาง ถ้าหากไม่มีการ
เดินทางก็จะไม่ ใช่การท่องเที่ยว แต่การเดินทางต้องเป็น การชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่การ
เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยได้รับค่าตอบแทน
ตั้งใจที่จะย้ายที่อยู่อาศัยเป็นการถาวร การเดินทางผ่านโดยไม่แวะลง แม้ว่าจะข้ามจากอาณาเขตของ
แต่ละประเทศมานานกว่า 24 ชั่วโมง และการเดินทางที่ถูกบังคับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นต้น
แต่การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจะมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน
การศึกษา หาความรู้ ศาสนา กีฬา และเยี่ยมญาติพี่น้อง เป็นต้น
ส่ ว นทางด้ า นฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2546, 2557) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ โดยเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่น
เป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้บังคับ และมีวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามแต่ไม่ใช่การเดินทาง
เพื่อประกอบธุรกิจหรือหารายได้
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความหมายของการท่องเที่ยวได้ว่า การเดินทางจากสถานที่อยู่
อาศัยประจาไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว โดยสมัครใจ ไม่ใช่การถูกบังคับ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจหรือหารายได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
Kotler (1997) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคสินค้าทั่วไป โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 4 ด้าน ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา (Psychological factors) ได้ แ ก่ แรงจู ง ใจ การรั บ รู้ การเรี ย นรู้
ความเชื่อและทัศนคติ
2. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (Personal factors) ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ภาพลั ก ษณ์ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตและอายุ โดยเฉพาะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวจะบ่งบอกถึง
ความเชื่อมั่น ทัศนคติและนิสัยที่ทาให้แต่ละบุคคลแตกต่างกันเป็น ปัจจัยที่สาคัญ ที่สุดที่ท างบริษั ท
ให้บริการการท่องเที่ยวใช้เลือกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักธุรกิจผู้ชายที่มีทรัพย์สมบัติจะขอรับบริการที่ดี
ที่สุด ส่วนคนที่รายได้น้อยจะไม่เรียกร้อง ส่วนนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
มักต้องการการพักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนาน
3. ปัจจัยวัฒนธรรม (Cultural factors) คือ บรรทัดฐานและค่านิยมที่ควบคุมบุคคลในสังคม
ให้แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ทาให้พฤติกรรมบางอย่างอาจถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในประเทศหรือ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่งแต่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในประเทศอื่น นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่ไป
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เที่ ย วประเทศอาหรับ ควรรู้ ว่า ชายหาดแต่ ล ะที่ แ บ่ ง ให้ เฉพาะผู้ ช ายหรือ ผู้ ห ญิ ง เข้ าเท่ านั้ น ดั ง นั้ น
วัฒ นธรรม ค่านิ ยม บรรทั ดฐานที่ แตกต่างกั นไปแต่ล ะสัง คมจะเป็ น ตัวก าหนดความต้ องการและ
พฤติกรรมของคนในสังคมด้วย
4. ปั จจัย ด้านสังคม (Social factors) ได้แ ก่ ครอบครั ว กลุ่ มอ้ างอิง บทบาท และสถานะ
มีความเกี่ยวพันกันในชีวิตประจาวันทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้
เกิดความต้องการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว โดยจากลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎี
ของมาสโลว์ (Maslow, 1943) มนุษย์จะมีความต้องการเริ่มจากระดับล่างสุดก่อน แต่เมื่อได้รับการ
ตอบสนองเรียบร้อยแล้วจึ งจะเกิ ด ความต้ องการในลาดับ ขั้น ที่ สูง ขึ้น ไป ซึ่ง Pearce (1988) ได้ น า
ทฤษฎีของมาสโลว์มาพัฒ นาเป็นทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทาง (Travel Career Ladder)
ตามลาดับขั้นความต้องการทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ Pearce

ที่มา: Pearce, P. L. (1988). Recent research in psychology. The Ulysses factor:
Evaluating visitors in tourist settings. New York: Springer-Verlag Publishing.
ลาดับที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow,
1943) คือ ความต้องการที่จาเป็นต่อร่างกาย การดารงชีวิตและการมีชีวิ ตรอด อาทิ ปัจจัย 4 (อาหาร
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) แต่ความหมายตามลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ
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Pearce (1988) ประกอบด้วย การกาหนดโดยตนเอง ได้แก่ ความต้องการผ่อนคลาย ความต้องการ
ด้านอาหาร ความต้อ งการพั ก ผ่อ นเพื่ อ ร่างกายที่แ ข็ ง แรง ส่ วนการกาหนดโดยผู้อื่ น ได้ แก่ ความ
ต้องการความตื่น เต้น แปลกใหม่ รวมถึง ความน่าสนใจจากการชักจูง โดยผู้อื่น โดยเรียกลาดับนี้ว่า
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs)
ลาดับที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภั ย (Safety) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow,
1943) คือ ความต้องการความปลอดภัย ปราศจากความกลัวและความวิตกกังวล แต่ค วามหมาย
ตามลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ Pearce (1988) ประกอบด้วย การกาหนดโดยตนเอง ได้แก่
ความต้องการชีวิตที่มีความมั่นคง สวัสดิการที่ดี ส่วนการกาหนดโดยผู้อื่น ได้แก่ ความต้องการความ
ปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้อื่น รวมถึงได้รับความห่วงใยจากผู้อื่น เรียกว่า ความต้องการความปลอดภัย
และมั่นคง (Safety and Security needs)
ลาดับที่ 3 ความต้องการด้านความรักและสังคม (Love/Belonging) ตามทฤษฎีของมาสโลว์
(Maslow, 1943) คือ ความต้องการที่เข้าร่วมกลุ่ม ได้รับความรัก มิตรภาพจากคนรอบข้าง และได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอื่น แต่ความหมายตามลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ Pearce (1988)
ประกอบด้วยการกาหนดโดยตนเอง ได้แก่ ความต้องการมอบความรักแก่ผู้อื่น ความต้องการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ส่วนการกาหนดโดยผู้อื่น ได้แก่ ความต้องการได้รับความรู้สึกดี
จากผู้อื่น เป็นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม สานสัมพั นธ์อันดี ต่อกัน โดยเรียกลาดับนี้ ว่า ความต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Relationship needs)
ล าดั บ ที่ 4 ความต้ อ งการด้ า นความภู มิ ใจ (Esteem) ตามทฤษฎี ข องมาสโลว์ (Maslow,
1943) คือ ความต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ ความสาเร็จจนได้รับการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื่น
ในสังคม แต่ความหมายตามลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ Pearce (1988) ประกอบด้วยการ
กาหนดโดยตนเอง ได้แก่ การพัฒ นาทักษะ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ความต้องการ
เรียนรู้ รวมถึงการมีชัยชนะและมีความสาเร็จ ส่วนการกาหนดโดยผู้อื่น ได้แก่ การได้รับรางวัล ได้รับ
การยกย่องจากผู้อื่น และความภาคภูมิใจจากการเดินทาง โดยเรียกลาดับนี้ว่า ความต้องการความ
ภูมิใจและพัฒนาตนเอง (Self-esteem/Development needs)
ลาดั บ ที่ 5 ความต้อ งการด้ านความส าเร็จ (Self-actualization) ตามทฤษฎี ข องมาสโลว์
(Maslow, 1943) คือ ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จสูงสุดในชีวิตตามความปรารถนาของตน
แต่ความหมายตามลาดับแรงจูงใจของการเดินทางของ Pearce (1988) คือ พฤติกรรมที่ไ ด้รับแรง
บันดาลใจจากนักเดินทางที่ปรารถนาที่จะก้าวข้ามตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งโลก เพื่อให้เกิดความ
สงบและความสามัคคีและเพื่อพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพของตนที่มี โดยเรียกลาดับนี้ว่า ความ
ต้องการบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment needs)
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Pearce (1988, pp. 223-224) กล่าวว่า ทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทาง ในระดับที่ 1
ถึง 4 มีความแตกต่างจากทฤษฎีของมาสโลว์ คือ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกาหนดโดยตนเองและ
โดยผู้อื่น แต่ในระดับที่ 5 เหมือนกัน คือ ตนเองเป็นผู้กาหนดเพียงผู้เดียว นอกจากนี้ การพัฒนาลาดับ
ขั้นของการท่องเที่ยวเหมือนกับทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการในระดับล่างจะต้องถูกตอบสนอง
เสียก่อนจึงจะพัฒ นาความต้องการไปสู่ระดับบนได้ โดยความต้องการของนักท่องเที่ยวจะมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเมื่ออยู่ระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางหรือสถานที่ท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกันจะให้ป ระสบการณ์ที่ แตกต่างกัน ขึ้นกับ ความต้องการของนั กท่องเที่ยวแต่ละบุคคล
ดังนั้น การท่องเที่ยวของบุคคลหนึ่งอาจจะมีความต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ โดยแรงจูงใจภายใน
ของนั กท่ อ งเที่ย วจะเป็น ตั วกาหนดจุด หมายปลายทาง ซึ่ง มีท ฤษฎี ปั จจัย ผลัก ดัน และปั จจัย ดึง ดู ด
(Push and Pull factor theory) ของ Dann (1977) ที่ อ ธิ บ ายแรงจู ง ใจของการท่ อ งเที่ ย วโดย
แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดัน (Push theory) หมายถึง ปัจจัยภายในที่ทาให้เกิดแรงปรารถนา
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และปัจจัยดึงดูด (Pull factor) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่ตัว
บุคคลที่ทาให้เกิดแรงปรารถนาในการท่องเที่ยว เช่น ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว
ปั จ จั ย ผลั ก ดั น เป็ น ส่ ว นที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นจากนั้ น บุ ค คลนั้ น จึ ง จะถู ก ปั จ จั ย ภายนอกดึ ง ดู ด
หมายความว่า บุคคลเกิดความรู้สึก ความต้องการพักผ่อน จึงอยากเดินทางไปเที่ยว ส่วนนี้คื อปัจจัย
ผลักดัน จากนั้นจึงพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการพักผ่อน ซึ่งความน่าสนใจของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการจะเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เลือกไปสถานที่แห่งนั้น
ดัง นั้ น ปั จ จัย ผลัก ดั น จากความต้ องการภายในของบุ ค คลจึ ง เกิด ขึ้ น ก่ อนปั จ จั ยดึ ง ดู ด ที่ เป็ น ปั จ จั ย
ภายนอก หรือกล่าวได้อี กนั ยนึงว่า แรงจูง ใจในการท่อ งเที่ยวเกิดจากปั จจัย ผลักดั น (Crompton,
1979; Dann, 1977) ด้ าน Klenosky (2002) กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทางด้านจิตใจภายใน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และปัจจัยดึงดูด คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดควรเป็นการตัดสินใจที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน และไม่ควรมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องแยกออกจากกัน สอดคล้องกับ Uysal
และ Hagan (1993) กล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวถูกแรงผลักหรือถูกแรงดึงดูดให้ทาอะไรบางอย่างนั้น
“แรง” ที่กล่าวมานั้นหมายถึง แรงจูงใจแบบผลักดันจะเกี่ยวข้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในขณะที่แรงจูงใจแบบดึงดูดจะเกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางที่เลือก นักท่องเที่ยวจึงจะมีเหตุผลทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอกสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง รายละเอียดดังนี้
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ปัจจัยผลักดัน
ปัจจัยผลักดัน คือ การกระตุ้นตามเงื่อนไขที่ทาให้เกิดแรงผลักดันภายใน จากความอยากรู้
อยากเห็ นในสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่รู้ อยากเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ใหม่ ๆ สร้างความประทับใจ
แสวงหาความสุข และความพึงพอใจให้กับตนเอง จึงทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว
(Hudman, 1980) แบ่งได้เป็น 2 ด้าน (Dann, 1977) ดังนี้
1. ด้านความผิดปกติของบุคคล (Anomie) คือ มนุษย์มีความต้องการหลุดพ้นหรือหลีกหนี
ความจาเจที่ได้รับในชีวิตประจาวัน ซึ่ง การเดินทางท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการนี้ไ ด้
เพราะได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่ ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากปกติ จึงเกิดเป็นแรงผลักตัวเอง
ให้ออกเดินทาง
2. ด้านการสร้างตัวตน (Ego-enhancemant) คือ มนุ ษย์มี ความต้องการที่จะได้รับ ความ
ยอมรับจากบุคคลอื่น มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
สามารถเพิ่มสถานภาพของตนเองได้ผ่านการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่หรูหรา หรือสถานที่ที่
ดีกว่าสถานที่ที่อยู่ในชีวิตประจาวัน
Crompton (1979) ได้นางานวิจัยของ Dann (1977) ตามที่กล่าวข้างต้นมาพัฒนาแนวคิด
ความต้องการภายในของตัวบุคคลในการออกเดินทางท่องเที่ยว คือ แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย ผลั ก ดั น สามารถแบ่ งเป็ น 7 ประการ ได้ แ ก่ การหลี ก หนี จ ากความจ าเจในชี วิ ต ประจ าวั น
การค้นหาและประเมินตัวเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น การได้รับการชื่นชมและยกย่อง
การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง การพักผ่อนหย่อนใจ และการกลับมาสู่ความเป็นตัวเอง ซึ่งตามแนวคิดของ
Uysal และ Hagan (1993) มี ปั จ จั ย ผลั ก ดั น เพิ่ ม เติ ม คื อ สุ ข ภาพร่า งกายที่ แ ข็ ง แรง การผจญภั ย
ผลก าไร และผลประโยชน์ อย่ า งไรก็ ต าม Swarbrooke และ Horner (2007, p. 54) กล่ า วว่ า
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีหลากหลายไม่สามารถระบุให้ชัดเจนหรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง
ได้ เ หมื อ นกั บ งานวิ จั ย ของ Crompton (1979), Dann (1977) และ Uysal และ Hagan (1993)
ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่สามารถวางกรอบของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้เท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน
ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 แสดงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 6 ด้านของ Swarbrooke และ Horner

ที่มา: Swarbrooke, J., & Horner, S. (2007). Consumer behaviour in tourism. MA:
Butterworth-Heinemann.
1. แรงจูง ใจทางกายภาพ (Physical) เช่ น การพั ก ผ่อ น การอาบแดด การออกก าลั ง กาย
การดูแลสุขภาพ และการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
2. แรงจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional) เช่น ความคิด ถึง เรื่ องราวในอดี ต ความโรแมนติ ค
การผจญภัย การหลีกหนี ความเพ้อฝัน และความคาดหวัง เป็นต้น
3. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal) เช่น การเยี่ยมเพื่อนและญาติ การสานสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น การทาตามความคาดหวังของบุคคลอื่น และการมองหาการท่องเที่ยวด้วยงบจากัด เป็นต้น
4. แรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development) เช่น การเรียนรู้ และศึกษา
ทาความเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็นต้น
5. แรงจูงใจด้านสถานภาพ (Status) เช่น ความแปลกเหนือผู้อื่น ความทันสมัย และการใช้
จ่ายอย่างชาญฉลาด เป็นต้น
6. แรงจูงใจด้านวัฒ นธรรม (Cultural) เช่น การเที่ยวชมทิวทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยว และการ
ได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
ทั้ งนี้ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล เช่น เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ เชื้ อ ชาติ และอาชี พ เป็ น ต้ น
(Uysal & Hagan, 1993) ลักษณะทางสังคม เช่น ทัศนคติ ความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์ใน
อดีต (Mathieson & Wall, 1982) บุค ลิกภาพ แรงบัน ดาลใจ สถานภาพทางสัง คมและเศรษฐกิ จ
(Schmoll, 1977) และรูปแบบการดาเนินชีวิต (Woodside & Lysonski, 1989) รวมถึงปัจจัยด้าน
ความรู้ทางการตลาดเป็นปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวได้เช่นกัน (Uysal & Hagan,

15
1993) เพราะเป็นตัวกาหนดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความต้องการ
และความจาเป็นของการท่องเที่ยว (Schmoll, 1977)
ปัจจัยดึงดูด
ปัจจัยดึงดูด คือ จุดหมายปลายทางของการเดินทางที่ตอบสนองแรงจูงใจแบบผลักดัน เพราะ
สถานที่ท่องเที่ยวปลายทางที่แตกต่างกันจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การที่นักท่องเที่ยว
ต้องการประสบการณ์ แบบไหน แรงจูง ใจแบบผลักดันจะเป็นตัวกาหนดสถานที่ท่ องเที่ ยว (Dann,
1977) ซึ่งนักท่องเที่ยวออกเดินทางด้วยปัจจัยดึงดูด 2 ประการคือ ศึกษาหาความรู้และการได้พบสิ่ง
แปลกใหม่ (Crompton, 1979) โดยปั จ จั ย ของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวขึ้นกับคุณสมบัติข องแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วยว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการภายใน
ของนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ (Uysal & Hagan, 1993) ประกอบด้วย ลักษณะเด่นและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในเมืองจุดหมายปลายทาง ได้แก่ ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อ านวยความสะดวก การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและการตรวจเข้ า เมื อ ง
สาธารณูปโภค (Mathieson & Wall, 1982) สภาพอากาศ ประวัติความเป็นมา ภูมิทัศน์ กิจกรรม
ด้ า นวั ฒ นธรรม กิ จ กรรมสั น ทนาการ (Uysal & Hagan, 1993) รวมถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น (Schmoll, 1977; Uysal & Hagan, 1993) ลั ก ษณะของการเดิ น ทาง เช่ น
ระยะเวลาท่องเที่ยว ระยะทาง ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น (Mathieson &
Wall, 1982) ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะพิ จ ารณาความสามารถในการเข้ า ถึ ง ด้ า นสถานการณ์ เช่ น
ความปลอดภัย ความมั่นคง เป็นต้น (Uysal & Hagan, 1993) นอกจากนี้ยังพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่ให้บริการนาเที่ยว ประเมินความเสี่ยง ข้อจากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Schmoll,
1977)
ทั้งนี้ ตัวกระตุ้นทางการท่องเที่ยวหรือตระหนักถึงการท่องเที่ยว คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Mathieson & Wall, 1982) ผ่ า น การโฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงคาแนะนาจากบุคคล
ต่ า ง ๆ ทั้ ง เพื่ อ นและบริ ษั ท น าเที่ ย ว (Schmoll, 1977) โดยครอบคลุ ม ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง
ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Mathieson & Wall, 1982) ซึ่งเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว (Uysal & Hagan, 1993)
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปและปรับใช้กับงานวิจัยงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลาดับแรงจูงใจของการเดินทางท่องเที่ยวมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ประกอบด้วย ความต้องการ
ผ่อนคลาย ความต้องการด้านอาหาร ความต้องการความตื่นเต้น แปลกใหม่ รวมถึงความน่าสนใจจาก
การชักจูงโดยผู้อื่น
ระดั บ ที่ 2 ความต้ อ งการความปลอดภั ย และมั่ น คง (Safety and Security needs)
ประกอบด้ ว ย ความต้ อ งการชี วิ ต ที่ มี ค วามมั่ น คง สวั ส ดิ ก ารที่ ดี ความต้ อ งการความปลอดภั ย
เช่นเดียวกับผู้อื่น รวมถึงได้รับความห่วงใยจากผู้อื่น
ระดั บที่ 3 ความต้องการสร้างความสัมพั นธ์ (Relationship needs) ประกอบด้ วย ความ
ต้องการมอบความรักแก่ผู้อื่น ความต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ความต้องการ
ได้รับความรู้สึกดีจากผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระดั บ ที่ 4 ความต้ อ งการความภู มิ ใจและพั ฒ นาตนเอง (Self-esteem/ Development
needs) ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ความต้องการเรียนรู้
รวมถึงการมีชัยชนะ การได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น และความภาคภูมิใจจากการเดินทาง
ระดับที่ 5 ความต้องการบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment needs) คือ พฤติกรรมที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากนักเดินทางที่ปรารถนาที่จะก้าวข้ามตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งโลก เพื่อให้เกิดความ
สงบและความสามัคคีและเพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพของตนที่มี
สาหรับงานวิจัยนี้ ลาดับแรงจูงใจของการเดินทางเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของการท่องเที่ยว
ที่นั กท่ อ งเที่ ยวต้ องการได้ รับ จากการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวในแต่ล ะครั้ง จึง ท าให้ รูป แบบการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยผลักดัน (Push theory) หมายถึง แรงจูง ใจทางด้านจิตวิทยาที่กระตุ้นให้เกิดแรง
ปรารถนาในการท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้ านบุ ค คล คื อ บุ ค ลิ กภาพ ภาพลั ก ษณ์ สถานภาพทางเศรษฐกิ จและสั ง คม
ลัก ษณะทางประชากร (เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ เชื้อ ชาติ อาชีพ ) โดยเฉพาะบุ ค ลิก ภาพของ
นักท่องเที่ยวจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่น ทัศนคติและนิสัยที่ทาให้แต่ละบุคคลแตกต่าง
1.2 ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม บรรทัดฐานและค่านิยมที่ควบคุมบุคคลในสังคม
ให้แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการและพฤติกรรมของคนในสังคม
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1.3 ด้านสถานภาพทางสังคม คือ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง บทบาทและสถานะล้วนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพราะต้องการเพิ่มสถานะให้เหนือผู้อื่นในสังคม รวมถึงได้รับการยอมรับยก
ย่องผ่านการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด และการสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อมีส่วนร่วมกับคนในสังคม
นอกจากนี้ยังทาตามความคาดหวังของบุคคลอื่น
1.4 ด้านกายภาพ คือ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพ
เป็นต้น
1.5 ด้านอารมณ์ คือ ความต้องการ ความปรารถนา แรงบั นดาลใจ การหลี กหนี
ความจาเจ แสวงหาความสุข ความเพ้อฝัน การผจญภัย ความคาดหวัง และการคิดถึงเรื่องราวในอดีต
เป็นต้น
1.6 ด้านการพัฒนาตัวเอง คือ การเรียนรู้ การศึกษา ทาความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
2. ปั จจัยดึงดู ด (Pull factor) หมายถึง จุดหมายปลายทางของการเดิ นทางที่ ตอบสนอง
แรงจูงใจแบบผลักดัน เพราะสถานที่ท่องเที่ยวปลายทางที่แตกต่างกันจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
โดยคุณสมบัติสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ แบ่งได้ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ความน่ า สนใจและดึ ง ดู ด เช่ น ลั ก ษณะเด่ น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
หลากหลาย สวยงาม แปลกใหม่ สภาพอากาศ ประวัติความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ และค่าครองชีพที่ต่า เป็นต้น
2.2 ความสามารถในการเข้าถึง เช่น การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวปลายทาง
ต้องใช้ระยะเวลา ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เป็นต้น
2.3 สิ่งอานวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
2.4 ภาพลั ก ษณ์ ข องปลายทาง เช่ น ภาพลั ก ษณ์ เชิ ง บวกและลบของจุ ด หมาย
ปลายทางที่นาเสนอในสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
2.5 ปริ ม าณข้ อ มู ล และคุ ณ ภาพข่ า วสาร เช่ น การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ์
การส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งนั้นผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงคาแนะนาจากบุคคลต่าง ๆ
ทั้งเพื่อน ครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบริษัทนาเที่ยว
2.6 สถานการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ความปลอดภัย ความมั่นคง
ส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ ทั้ ง 2 ปั จ จั ย เป็ น แรงจู ง ใจที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจออกเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวนั่นคือ เหตุผลของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จึงทาให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีรูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน
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กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว
กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (Tourism’ decision making process)
ได้ น าพื้ น ฐานของกระบวนการตั ด สิ น ใจผู้ บ ริ โภคมาปรั บ ให้ เ หมาะสม แต่ ก็ มี ข้ อ จ ากั ด (Um &
Crompton, 1990; Woodside & Lysonski, 1989) คื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว สภาพแวดล้ อ มของ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Abelson & Levi, 1985) ทั้งนี้ แนวคิดกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคมาจากพื้นฐานทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ แต่การท่องเที่ยวเป็นอีกสาขา
ดัง นั้ น ต้ องมี ก ารปรับ กระบวนการใช้ เหมาะสมตรงกั บ บริบ ทการท่ อ งเที่ ยวก่อ นจึง จะน ามาใช้ ไ ด้
(Decrop, 2014) จากกระบวนการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภค (Consumers’ decision making
process) ที่ Simon (1959, as cited in Huang & Benyoucef, 2017) กล่ าวไว้ว่า กระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด (Cognitive processes) เพราะมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุปัญหา หาวิธีแก้ไข และหาตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบและใช้สาหรับการตัดสินใจ ต่อมา
Engel, Kollatt, และ Blackwell (1968, as cited in Ashman, Solomon, & Wolny, 2015) ได้
พัฒนากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือ EKB model of consumer behavior ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน (Solomon, 2017) รายละเอียด ดังนี้
1. การตระหนั ก ถึงปั ญ หา (Problem Recognition) คื อ ผู้บ ริโภคมองเห็ น ความแตกต่า ง
ระหว่ า งสิ่ ง ที่ ป รารถนาอยากให้ เกิ ด ขึ้ น (Desired state of affairs) กั บ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ในปั จ จุ บั น
(Actual state) แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงกับสิ่งที่
ปรารถนา (Solomon, 2017)
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) คือ ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่สนใจเพื่อใช้สาหรับประเมินทางเลือกในลาดับต่อไป โดยจะเริ่มต้นหาจากประสบการณ์หรือความ
ทรงจาที่ผ่านมาก่อน (Internal search) หากข้อมูลที่ได้มาไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูล
ภายนอก (External search) เพื่อใช้สาหรับประเมินทางเลือกในลาดับต่อไป ส่วนลักษณะการค้นหา
ของผู้บริโภค Solomon (2017) ระบุว่า การค้นหาแบบต่อเนื่อง แม้ว่าไม่ได้จะซื้อสินค้าในช่วงเวลา
นั้ น ก็ จ ะหาข้ อมู ล (Ongoing search) และค้ น หาข้ อ มู ลแบบเจาะจงเมื่ อ มี ค วามต้ อ งการซื้ อ สิน ค้ า
(Purchase-specific search)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) คือ ผู้บริโภคนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา
จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในและแหล่ง ข้อมูลภายนอกมาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด (Solomon, 2017)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) คือ ผู้บริโภคตัดสิน ใจซื้อสินค้าและบริการ โดย
การซื้อสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ผู้บริโภควางแผนมาก่อนแล้วว่าจะซื้อสินค้าประเภท
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อะไร รวมถึงระบุตราสินค้าที่ต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า เรียกว่า Fully planned purchase 2. ผู้บริโภค
วางแผนบางส่วนคือ ระบุเพียงประเภทสินค้าไว้ล่วงหน้า แต่ยังไม่ตัดสินใจเลือกตราสินค้าที่ต้องการ
เรียกว่า Partially planned purchase 3. ผู้บริโภคไม่ได้วางแผนล่วงหน้าทั้งประเภทสินค้าและตรา
สินค้า เรียกว่า Unplanned Purchase (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993; Solomon, 2017)
5. พ ฤติ ก รรมหลั ง ซื้ อ (Post-purchase decision) เป็ น การประเมิ น ความพึ ง พ อใจ
ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังและประสิทธิภาพจริงของสินค้า หากความคาดหวังมากกว่า
ประสิทธิภาพจริงของสินค้า จะทาให้ผู้บริโภคไม่พึงพอใจจนเกิดพฤติกรรมการขอคืนสินค้าและการ
บอกต่ อ กับ ผู้ บ ริ โภคคนอื่ น ๆ ต่ อ ด้ว ย หากประสิ ท ธิภ าพจริ ง ของสิ น ค้ ามากกว่าหรื อ เท่ ากั บ ความ
คาดหวังผู้บ ริโภคก็ จะเกิ ดความพึ งพอใจจนเกิ ดการบอกต่อ และอาจซื้ อซ้าในอนาคต (Solomon,
2017)
กระบวนการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี พื้ น ฐานมาจากกระบวนการสร้ า ง
ประสบการณ์ การพั ก ผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ง ของนั กท่ องเที่ ยว 5 ขั้ นตอน (Five-Phase outdoor
recreation experience model) ที่อธิบายประสบการณ์ในวันหยุดและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง คือ
ขั้ น ตอนความคาดหวั ง (Anticipation) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด และการวางแผนการออกนอกบ้ า น
การตัดสินใจที่สาคัญคือ เมื่อไร ไปอย่างไร ไปถึงไหน ระยะเวลาที่จะอยู่ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกจาก
บ้าน ขั้น ตอนการเดินทาง (Travel to) เกี่ยวข้องกับการเดิน ทางไปสถานที่ ท่องเที่ยว ขั้นตอนการ
ตั ด สิ น ใจจะพิ จ ารณาถึ ง ที่ จ อดรถ ค่ า ใช้ จ่ า ย ขั้ น ตอนสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (On site) เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสบการณ์ นั ก ท่อ งเที่ ย วในสถานที่ ท่อ งเที่ ย ว โดยพิ จารณาจากความพึ ง พอใจ (การให้ค ะแนน
ความชอบและไม่ชอบ) รูปแบบการมีส่วนร่วม ค่าใช้จ่าย ผลการเรียนรู้ ขั้นตอนเดินทางกลับ (Travel
back) เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับ โดยให้ความสาคัญกับการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
กลับ และขั้นตอนความทรงจา (Recollection) เกี่ยวข้องกับการจาได้ การบอกต่อ และการระลึกถึง
(Clawson & Knetsch, 1966) และทางด้ าน Schmoll (1977) ที่ ก ล่า วว่า กระบวนการตัด สิ น ใจ
ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนคื อ ความต้ อ งการเดิ น ทาง การค้ น หาข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว
การประเมินตัวเลือกทางการท่องเที่ยว และการตัดสินใจท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 แนวคิดนี้เป็นเพียงการศึกษาการสร้างประสบการณ์กับสถานที่ท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ไม่ได้สารวจว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในขั้นตอนต่าง ๆ ว่ามีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจและทัศนคติที่บ่งบอกถึงความภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมหลังจบการ
ท่องเที่ยว (Taylor & Norman, 2016) โดย Mathieson และ Wall (1982) ศึกษาและเสนอรูปแบบ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่อธิบายถึงความภักดี ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ของ Mathieson และ Wall

ที่มา: Mathieson, A., & Wall, G. (1982). Tourism: Economic physical and social impacts.
New York: Longman.
1. ความต้อ งการเดิ น ทาง (Felt need or Travel desire) ขั้ น ตอนที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู้สึ ก ถึ ง
ความต้อ งการจะออกเดิน ทาง (Mathieson & Wall, 1982) ผ่านการถู กกระตุ้ น ผ่านสิ่ง เร้าต่า ง ๆ
(Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall, & Wanhill, 2005) ซึ่ง อยู่ระหว่างกระบวนการตั ดสิน ใจจาก
ข้อดีข้อเสียของการเดินทาง (Mathieson & Wall, 1982) โดยนักท่องเที่ ยวรับรู้ถึงความต้องการที่
เกิดขึ้น ๆ (Cooper et al., 2005)
2. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล (Information collection and Evaluation)
ขั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากคนใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่
เดียวกัน ทั้งนี้จะพิจารณาร่วมกับงบประมาณ ระยะเวลา และสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ (Mathieson & Wall, 1982) โดยในขั้ น นี้ Cooper et al. (2005) ได้ จั ด
แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ การใช้เวลาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต่าง ๆ โดยใช้ ข้อ มู ลจากที่ ห ามาจัด กลุ่ มของสถานที่ท่ อ งเที่ ยวที่ อยากไปและไม่ อยากไป และการ
ประเมินทางเลือก โดยพิจารณาจากลักษณะเด่นของสถานที่ต่าง ๆ
3. การตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว (Travel decisions) ขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
แล้วว่าจะออกเดินทาง โดยจะคานึ งถึงการเดินทาง สถานที่ พัก ผู้ร่วมเดินทาง และกิจกรรมที่มีใน
สถานที่ท่องเที่ยว (Mathieson & Wall, 1982)
4. การเตรียมการท่องเที่ยวและได้รับประสบการณ์จากการเดินทาง (Travel preparations
and Travel experiences) ตอนที่นักท่องเที่ยวได้จองที่พัก ยานพาหนะต่าง ๆ จัดเตรียมเสื้อผ้า และ
วางแผนการเดินทาง รวมถึงคานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อออกเดินทาง (Mathieson & Wall, 1982)
5. การประเมินความพึงพอใจจากการท่องเที่ยว (Travel satisfaction evaluation) ขั้นตอน
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว ตั้งแต่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้
จะส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคต (Mathieson & Wall, 1982)
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ดังนั้น หลังจากกลับจากการท่องเที่ยวแล้วหากมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะทาให้เกิดความต้องการ
ออกเดินทางก็จะกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง (Cooper et al., 2005)
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ คือ
สินค้าอื่น ๆ เมื่อมีการตัดสินใจซื้อแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมทันที แต่การท่องเที่ยวไม่ได้
รับผลตอบแทนทัน ที เช่ น นั้น จึ งหาสาเหตุ ของการตัด สิน ใจโดยพิ จารณาจากความสามารถในการ
จ่ายเงินและประโยชน์ที่ได้รับก่อนการตัดสินใจซื้อ นอกจากค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างสูง
นักท่องเที่ยวจึงต้องเก็บออมเงินและวางแผนล่วงหน้า ทาให้การซื้อไม่ได้เกิดขึ้นโดยฉับพลัน (Wahab,
Crampon, & Rothfield, 1976) ทั้ง นี้ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวเกิดจากปัจจัย 2
ด้าน ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555)
1. การซื้อด้วยเหตุผล คือ การซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยต้องหาข้อมูลเพื่อใช้
สาหรับเปรียบเทียบราคา และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวถึงความคุ้มค่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวนั้น ๆ
2. การซื้อด้วยอารมณ์ คือ การซื้อสินค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับ
ข้อมูลบางอย่างมากระตุ้นต่อมความต้องการในขณะนั้น โดยไม่มีการหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อน
จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคทั่วไปและ
กระบวนการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว สามารถสรุ ป กระบวนการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วได้ 6 ขั้ น ตอน
เพื่อนามาใช้กับงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ตระหนักถึงความต้องการเดินทาง (Felt need or Travel desire) นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง
ความต้องการออกเดินทางผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โฆษณา ญาติ เพื่อน องค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น โดยสื่อเหล่านี้ส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสาร
2. การเก็บ รวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล (Information collection and Evaluation)
ขั้ น ตอนนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางเพื่ อ น ามาประกอบการตั ด สิ น ใจ
โดยรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากคนใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีประสบการณ์การเดินทาง
ไปยังสถานที่เดียวกัน ทั้งนี้จะพิจารณาร่วมกับงบประมาณ ระยะเวลา และสิ่งอานวยความสะดวก
ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) ขั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวจะนาข้อมูลที่
ได้รับมาจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาทางเลือก
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4. การตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว (Travel decisions) ขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
แล้วว่าจะออกเดินทางแบ่งการตัดสินใจ เป็น 3 แบบ
4.1 การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วแบบวางแผนล่ ว งหน้ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กจุ ด หมาย
ปลายทางไว้อย่างชัดเจน จะทาให้การตัดสินในเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไม่เปลี่ยนแปลงตาม
สิ่งเร้าทางการตลาดอย่างการลดราคา
4.2 การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วแบบวางแผนล่ ว งหน้ า บางส่ ว น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ ก
จุดหมายปลายทางคร่าว ๆ ไม่ได้ระบุชัดเจน โดยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายมาจากสถานที่ปลายทางที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตรงที่สุด แต่หากได้รับสิ่งเร้าทางการตลาดอาจมี
การเปลี่ยนสถานที่ปลายทางได้เช่นกัน
4.3 การตัดสินใจท่องเที่ยวแบบไม่วางแผนล่วงหน้า นักท่องเที่ยวไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเดินทางไปยังที่ใด แต่ได้รับการดึงดูดจากข้อมูลบางอย่างทาให้เกิดการตัดสินใจ
ด้วยอารมณ์ คือ ตัดสินใจอย่างฉับพลัน ปราศจากการหาข้อมูลเพื่อนามาเปรียบเทียบ
5. การวางแผนและการเตรียมการท่องเที่ยว (Planning and Travel preparations) ศึกษา
หาข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่ายานพาหนะ
ค่ าอาหาร ค่ า ที่ พั ก ค่ า เข้ าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น
โดยการเตรียมการท่อ งเที่ ยว เช่ น การจองที่พั ก จองบั ตรโดยสารเครื่องบิ น หรือการเดิ น ทางโดย
ยานพาหนะอื่น ๆ จองบริการจากบริษัทน าเที่ยว จัดทาเอกสารการเดินทางต่าง ๆ และจัดเตรียม
เสื้อผ้า เป็นต้น
6. การเดินทางท่องเที่ยวและการประเมินความพึงพอใจ (Travel and Travel satisfaction
evaluation) คือ นักท่องเที่ยวออกเดินทางจากที่พักอาศัย ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์
ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในอนาคต คือ ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ อาจจะกลับไปเที่ยวอีกครั้ง แต่ถ้านักท่องเที่ยวไม่
ประทับใจ ก็อาจจะไม่กลับมาอีก
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารสาหรับการท่องเที่ยว
จากกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวมีขั้นตอนการหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาใช้สาหรับพิจารณา
ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารนั้นมีหลายประเภท โดยนักวิชาการหลายท่านได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารไว้ ดังนี้
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การแสวงหาข้อมูล
การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ ความพยายามเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสินค้า ร้านค้า
หรือ การซื้ อสิน ค้ า (Solomon, 2017) โดยรวบรวมข้อ มูล ที่เป็น ประโยชน์ และเหมาะสมก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า (Assael, 2004) เนื่องจากว่าข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงเกิดพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อ มู ล ข่ าวสาร (Krikelas, 1983, p.5, อ้ างถึง ในฐปนี สุ วรรณฉั ต รชั ย , 2542, น. 22) รวมถึง เพื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการอื่ น ๆ ได้ แก่ ต้ อ งการรู้เหตุ การณ์ (Surveillance) โดยการติด ตามความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ จากสื่อมวลชนเพื่อให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือสภาพปัจจุบันที่อยู่
รอบตั ว ต้ อ งการข่ า วสารเพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ (Decision) โดยเฉพาะการตั ด สิ น ใจในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการสนทนาในชีวิตประจาวัน (Discussions)
โดยการเปิ ด รั บ สารจากสื่ อ มวลชน เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ส นทนากั บ ผู้ อื่ น ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participating) ในเหตุ ก ารณ์ แ ละความเป็ น ไปต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น รอบตั ว ผ่ า นการเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล
เนื่องจากว่าจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์หากมีข้อมูลนั้นอยู่ ต้องการข่าวสารเพื่อเสริมความคิดเห็น
หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทาไปแล้ว (Reinforcement) เพื่อเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ได้กระทา
ไปแล้ว และต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อน
คลายอารมณ์ (McCombs & Becker, 1979, pp. 51-52)
ลักษณะของการแสวงหาข้อมูลนั้น Assael (1998) กล่าวว่า พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ของผู้บริโภคแต่ละคนจะต่างกันตามประเภทสินค้าและบริการโดยสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การแสวงหาข้อมูลด้วยความกระตือรือร้น (Active information search) คือ ผู้บริโภค
กลุ่ม นี้จะต้องการข้ อมูล ก่อนการตัด สิน ใจซื้ อสิน ค้าหรือบริก าร โดยข้อ มูลที่ ต้อ งการมักจะมีค วาม
ละเอียดจึงมักเปิดรับสื่อที่หลากหลาย โดยสามารถแยกได้ 2 ลักษณะ (Assael, 1998; Solomon,
2017) คือ
1.1 การค้นหาแบบต่อเนื่ อง แม้ว่าไม่ ได้จ ะซื้อสิน ค้าในช่ วงเวลานั้ นก็จ ะหาข้อมู ล
(Ongoing search) ผู้บริโภคมีแรงจูง ใจมาจากความต้องการพื้นฐานจากภายใน รวมถึงพอมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น การหาข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็มีความสนุก
และเพลิดเพลินกับการหาข้อมูลดังกล่าว ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพันกับสินค้า
หรือบริการนี้อยู่แล้ว จึงแสวงหาข้อมูลอย่างสม่าเสมอ โดยไม่ได้สิ้นสุดที่การซื้อเท่านั้น (Assael, 1998;
Solomon, 2017) เช่น นั ก ท่ อ งเที่ ย วสมั ค รสมาชิ ก นิ ตยสารท่ อ งเที่ ย ว ได้ รับ ทราบข้ อ มูล ข่ าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประจา โดยที่ช่วงเวลานั้นไม่ได้วางแผนท่องเที่ยว (Solomon, 2017)
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1.2 การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้า (Purchase-specific
search) ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นต่อเมื่อต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริ ก าร เพื่ อ ต้ อ งการได้ ข้ อ มู ล มาประกอบการตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Assael, 1998;
Solomon, 2017) เช่น ผู้บริโภคต้องการจะเดินทางไปเที่ยวทะเล ก็จะหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมถึง
สอบถามจากผู้อื่นที่เคยมีประสบการณ์ไปท่องเที่ยวสถานที่ที่กาลังตัดสินใจ โดยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือร้านอาหาร เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ และเมื่อ
ตัดสินใจแล้วก็จะหยุดพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (Solomon, 2017)
2. การแสวงหาข้อมูลแบบไม่กระตือรือร้น (Passive information search) คือ ผู้บริโภคไม่มี
ความรู้สึกเกี่ยวพันกับ สินค้าหรือบริการ จึง ไม่มีความพยายามและแรงจูง ใจเพื่อหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีไม่จาเป็นต้องมีข้อมูล เนื่องจากว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการลักษณะนี้มีความเสี่ยงน้อย ดังนั้นการเปิดรับสื่อก็จะต้องเป็นสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม โดย
ต้องเข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อ ณ จุดขาย เป็นต้น ทาให้
การตั ด สิ น ใจซื้ อ เป็ น ไปอย่ า งจ ากั ด (Limited problem solving / Limited decision making)
(Assael, 1998; Solomon, 2017)
ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจหาข้อมูลหากการตัดสินใจนั้นมีกระบวนการที่ซับซ้อน (Extended
problem solving) และมีความเสี่ยงสูง โดยจะพยายามรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูล
ภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกให้ได้รอบด้านที่สุดเพื่อนามาทาความเข้าใจและวิเคราะห์ (Solomon,
2017) โดยการท่องเที่ยวนั้นจัดเป็นการซื้อที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายมา
เกี่ยวข้อง เช่น นักท่องเที่ยวบางคนสามารถลาพักร้อนไปท่องเที่ยวได้ครั้งเดียวต่อปีเท่านั้น ประกอบ
กับว่าค่าใช้จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวมีมูลค่าสูง นับว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะหากตัดสินใจผิดพลาดก็จะ
ทาให้ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวไม่มีความสุขตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ หากนักท่องเที่ยวบางคน
ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทาให้ประสบการณ์การจากการท่องเที่ยวเดิมไม่สามารถ
ใช้ได้ ต้องหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทาให้การแสวงหาข้อมูลใช้เวลานานกว่าสินค้าหรือบริการประเภทอื่น
(Mill & Morrison, 1985) ซึ่งระยะเวลาการแสวงหาข้อมูลมี 2 ระยะเวลา คือ การตัดสินใจที่ใช้ เวลา
สั้น หมายถึง การที่ผู้บริโภคไม่ต้องใช้เวลาสาหรับการค้นหาข้อมูลมาก่อน เช่น การตัดสินใจซื้อสินค้า
ในชี วิต ประจ าวั น เป็ น ต้ น ส่ วนการตั ด สิน ใจที่ ใช้ เวลานาน หมายถึ ง การที่ ผู้ บ ริโภคใช้ เวลาในการ
ตัดสินใจนานเพราะว่ามีปัจจัยความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องใช้เวลาค้ นหาข้อมูลอย่างละเอียด
ซึ่ ง พฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอยู่ ในกลุ่ ม นี้ (Engel et al., 1993)
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลมากน้อยนั้น ได้แก่ บุคลิกลักษณะเฉพาะ
บุ คคล ผู้ บ ริ โภคแต่ ละคนจะมี วิ ธีแ ละความสามารถทางการแสวงหาข้ อ มู ลที่ ต่ างกัน ระดั บ ความ

25
เกี่ ย วพั น กั บ สิ น ค้ า หากมี ค วามเกี่ ย วพั น มาก ก็ จ ะแสวงหาข้ อ มู ล มากขึ้ น และประสบการณ์
หากผู้บ ริโภคไม่คุ้น ชินกั บสิน ค้าหรือบริก ารจะใช้เวลาแสวงหาข้อ มูลมากกว่าคนที่มี ประสบการณ์
(Hanna & Wozniak, 2001)
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จากกระบวนการตั ด สิน ใจของผู้ บ ริโภคขั้ น ที่ 2 การเสาะแสวงหาข่ าวสาร (Information
Search) คือ ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับที่สนใจเพื่อใช้สาหรับประเมินทางเลือกในลาดับต่อไป
ซึ่ ง การแสวงหาข้ อ มู ล จะเริ่ ม ต้ น หาจากการค้ น หาข้ อ มู ล ภายในตั ว บุ ค คล (Internal search)
(Solomon, 2017) แบ่งออกเป็นการแสวงหาข้อมูลแบบกระตือรือร้น (Active search) มีการเรียนรู้
แบบเกี่ยวพันสูง คือ การเรียนรู้จากข้อมูลที่เคยรู้ในอดีตหรือประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งแหล่งข้อมูลจะ
เป็ น การดึ ง จากความทรงจ าระยะยาว (Long term memory) ส่ ว นการแสวงหาข้ อ มู ล แบบไม่
กระตือรือร้น (Passive search) มีการเรียนรู้แบบเกี่ยวพันต่า คือเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่าน
แหล่งข้อมูลจากภายนอกตัวบุคคล (Pizam & Mansfeld, 1999) หากข้อมูลที่ได้มาไม่เพียงพอก็จะหา
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอก คื อ การค้ น หาข้ อ มู ล ภายนอกตั ว บุ ค คล (External search)
(Solomon, 2017) สามารถแบ่งเป็น 4 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลการสื่อสารระหว่างบุคคล (Personal)
คือ ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการที่จะซื้อ (Pizam & Mansfeld, 1999) รวมถึงเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ด้วย เช่น เว็บบล็อก
(Weblog) เฟซบุ๊ ก (Facebook) และอื่ น ๆ เป็ นต้ น (ชู ชัย สมิท ธิไกร, 2556, น. 300) แหล่ง ข้อมู ล
การตลาด (Marketer-dominated) คือ ข้อมูลที่ได้จากนักการตลาดที่สามารถควบคุมได้ เช่น โฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย เป็นต้น แหล่งข้อมูลสื่อกลาง (Neutral) คือ ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ ได้
จากสื่อที่ไม่มีอคติ และแหล่งข้อมูลประสบการณ์ (Experiential) คือ ข้อมูลที่บุคคลได้รับโดยตรงผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง (Pizam & Mansfeld, 1999) ในขณะที่ Assael (1998) แบ่งแหล่งข้อมูล
ภายนอกออกเป็น 2 มิติ คือ มิติแรก แหล่งข้อมูลที่เป็นบุ คคล (Personal source) – แหล่งข้อมูลที่
ไม่ ใช่ บุ ค คล (Nonpersonal source) มิ ติ ส อง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก การตลาดควบคุ ม ได้ (Marketercontrolled source) – แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก การตลาดควบคุ ม ไม่ ไ ด้ (Non- Marketer-controlled
source) จาก 2 มิติสามารถจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลภายนอกได้ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลกับแหล่งข้อมูลที่นักการตลาดควบคุมได้ ได้แก่ พนักงาน
ขาย การจัดแสดงสินค้า และการขายทางโทรศัพท์
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กลุ่ ม ที่ 2 แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เป็ น บุ ค คลกั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก การตลาดควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ได้ แ ก่
การสื่อสารแบบบอกต่อจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ผ่านผู้บริโภค
กลุ่ ม ที่ 3 แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค คลกั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก การตลาดควบคุ ม ได้ ได้ แ ก่
การโฆษณา การวางขายหน้าร้าน และการส่งเสริมการตลาด
กลุ่มที่ 4 แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคลกับแหล่งข้อมูลที่นักการตลาดควบคุมไม่ได้ ได้แก่ บทความ
ข่าวสาร และสื่อกลางต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ขององค์กร
โดย Morrison (1989) ได้จัดกลุ่มของแหล่ง ข้อมูลภายในและภายนอกตัวบุคคลที่ผู้บริโภค
ทั่วไปใช้เป็น 4 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่ง ข้อ มู ล เพื่ อ การค้ า (Commercial sources) เช่ น โฆษณา การส่ง เสริม การตลาด
ของบริษัทนาเที่ยว เป็นต้น
2. แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่การค้า (Non- Commercial sources) เช่น หน่วยงานอิสระที่มีการ
นาเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นต้น
3. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คม (Social sources) เช่ น การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลทั้ ง เพื่ อ น
ครอบครัวโดยการบอกต่อ รวมถึงการได้รับข้อมูลจากผู้นาทางความคิด เป็นต้น
4. แหล่ ง ข้ อ มู ล ภายใน (Internal sources) เช่ น ข้ อ มู ล ในระบบความจ าของมนุ ษ ย์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในอดีต เป็นต้น
ในส่วนของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวแสวงหาข้อมูลนั้นสามารถแบ่ง
แหล่งข้อมูลได้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในตัวบุคคล หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ภ ายในตัว
ของบุคคล และแหล่งข้อมูลภายนอกตัวบุคคล หมายถึง แหล่งข้อมูลสื่อกลาง เช่น ข้อมูลจากบริษัท
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพื่อการค้า แหล่งข้อมูลจากการโฆษณาของบริษัทนาเที่ยวที่หวังผลทาง
การค้า แหล่งข้อมูลทางสังคม อาทิ เพื่อน ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และแหล่งข้อมูล
สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ (Bargeman & van der Poel, 2006;
Sirakaya & Woodside, 2005) โดย Money และ Crotts (2003) ได้ จั ด แหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอก
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มครอบครัวและเพื่อน กลุ่มข้อมูลเฉพาะของสถานที่ปลายทาง กลุ่มสื่อ
ต่าง ๆ และกลุ่มบริษัทนาเที่ยว
ทั้งนี้สามารถจัดประเภทแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูล
ทางการ (Formal information sources) หมายถึง การโฆษณาจากธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ ท่องเที่ ยว โดยส่วนใหญ่ จะน าเสนอแต่ภ าพลักษณ์ ที่ดี ของสถานที่ ท่อ งเที่ยวนั้ น เพื่ อดึ งดู ด
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางไปและไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal information sources)
การสื่อสารแบบบอกต่อระหว่างเพื่อนหรือคนที่มีความเกี่ยวข้อ ง (Chen, 2000; Gursoy & Umbreit,
2004; Raitz & Dakhil, 1989) ด้าน Mill และ Morrison (1985) จัดประเภทแหล่ง ข้อมูลด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น 2 ประเภท คื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล แวดล้ อ มเพื่ อ การค้ า (Commercial environment)
หมายถึ ง แหล่ งข้ อ มู ล ที่ มี เป้ าหมายได้ รั บ เงิ น จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการให้ ข้ อ มู ล ที่ มี เจตนาจู งใจ
นักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจซื้อ เช่น บริษัทนาเที่ยว หรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ท่องเที่ยว
โดยเป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ท าหน้า ที่ ให้ ข้ อมู ล รายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ง ข้ อ มู ล
สิ่ง แวดล้อมทางสังคม (Social environment) หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ไ ม่ได้มีเป้าหมายรับเงินจาก
นักท่องเที่ยว เช่น เพื่อน ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ ทาหน้าที่
เป็นตัวช่วยประเมินทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว
เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทางาน รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของ
คนวัยทางาน อายุ 20-45 ปี จานวน 420 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งกลุ่มแหล่งข้อมูล
เป็น 4 ประเภท คือ
1. แหล่งข้อมูลภายในของนักท่องเที่ยว เช่น ความทรงจา ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต
ของตนเอง ความรู้เดิมที่ได้แสวงหาในอดีตทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เป็นต้น
2. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้า ข้อมูลที่เผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักจูงใจให้เกิดการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวผ่านการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกาไร เช่น บริษัท
นาเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการเดินทางขนส่ง (รถไฟ รถบัส เครื่องบิน รถเช่า) และผู้ให้บริการด้านที่พัก
เป็นต้น
3. แหล่งข้อมูลบุคคล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ที่มีอยู่กับบุคคลอื่นโดย
ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยว เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ผู้นาทางความคิด
เป็นต้น
4. แหล่งข้อมูลสาธารณะ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง ซึ่งกลุ่มที่กล่าวมานั้นไม่ได้
หวังรายได้หรือกาไรสาหรับหน่วยงานตนแต่อย่างใด เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว บทความนิ ต ยสาร เป็ น ต้ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ แผ่นพับ และอื่น ๆ นอกจากนี้รวมถึงศูนย์ที่ให้บริการ
ท่องเที่ยวทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
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ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลที่มีการใช้มากกว่าประเภทอื่ น ๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูลบุคคล และแหล่งข้อมูล
สาธารณะ รองลงมา คือ แหล่งข้อมูลภายใน ส่วนแหล่งข้อมูลเพื่อการค้านั้นเป็นแหล่งข้อมูลที่คนวัย
ทางานเลือกใช้น้อยกว่าแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลตามความ
คิดเห็นของคนวัยทางาน พบว่า แหล่งข้ อมูลสาธารณะมีความน่าเชื่อถือที่สุด รองมาคือ แหล่งข้อมูล
ภายใน และแหล่งข้อมูลบุคคล โดยก่อนการตัดสินใจท่องเที่ยวแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยววัยทางาน
ส่วนใหญ่ จะแสวงหาข้อ มู ลอย่ างเฉพาะเจาะจง และล าดั บ ต่ อมาคื อ แสวงหาข้อ มู ลอย่ างต่ อเนื่ อ ง
และส่วนน้อยที่สุดคือไม่มีการแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยสาเหตุที่คนวัยทางานรวบรวมข้อมูล
ก่อนการตั ดสิน ใจนั้น เพราะต้ องการให้ก ระบวนการตัดสิ นใจเป็ น ไปอย่างมี ประสิท ธิภาพที่ สุดจึ ง
แสวงหาข้อมูลก่อนเสมอ หลังจากที่ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วจะหลุดการแสวงหา ส่วนคน
ที่สนุกกับการแสวงหาข้อมูลจะแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคคลอื่น อ่านนิตยสารท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วก็ยังเก็บ
ข้อมูลไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตได้อีกด้วย (เกษรา เกิดมงคล, 2546)
อย่ างไรก็ ตาม ความแตกต่างกั น ของวัฒ นธรรมกั บ การแสวงหาข้อ มูล มีค วามสัม พั น ธ์กั น
หมายความว่า วั ฒ นธรรมของผู้ บ ริ โภคที่ ต่ างกั น จะท าให้ ลั กษณะการใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การ
ตัดสินใจแตกต่างกันด้วย (Chen, 2000; Gursoy & Umbreit, 2004; Uysal, McDonnald, & Reid,
1990) ซึ่ง Uysal, McDonnald, & Reid (1990) ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลจากผู้บริโภค
4 ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยการตรวจสอบ
ความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก พบว่า ผู้บริโภคทั้งจากทั้ง 4 ประเทศใช้แหล่งข้อมูลภายนอก
แตกต่างกัน ต่อมา Gursoy และ Chen (2000) ได้วิจัยเพื่อทดสอบผลวิจัยของ Uysal, McDonnald,
& Reid (1990) อี ก ครั้ง พบว่ า แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โภคจากประเทศอั ง กฤษ ฝรั่ง เศสและเยอรมั น จะเคยมี
ประสบการณ์ เดิ น ทางไปสหรัฐอเมริก ามาก่ อ น แต่ จะใช้ แ หล่ง ข้ อ มู ลจากบริษั ท น าเที่ ยวเป็ น หลั ก
แต่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น จะใช้แหล่งข้อมูลจากคนรู้จักมากกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูลแตกต่างกันไปในแง่ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างที่เกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูล
เป็นสิ่งที่น่าสนใจของนักการตลาด ผู้วางแผนและผู้จัดการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ น สถานที่ ที่ ส นองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ควรมี ศั ก ยภาพ
ประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ 3 ประการ (3As) ได้ แ ก่ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Attraction) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ภูมิทัศน์หรือเหตุการณ์ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น การเข้าถึง (Accessibility) ระบบขนส่ง
ประกอบด้วย เส้นทาง ระยะทาง และผู้ประกอบการขนส่ง และสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
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มีสถานที่รองรับกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
ซึ่ง เป็น สิ่งจาเป็ นส าหรับ นัก ท่อ งเที่ยวเพราะท าให้ นัก ท่อ งเที่ ยวได้รับ ความสะดวกสบายและสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี (Collier & Harraway, 1997) โดยทางเทิ ด ชาย ช่ ว ยบ ารุ ง (2551) ได้ เพิ่ ม อี ก 2
คุณสมบัติ คือ กิจกรรม (Activity) กิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เช่น
การเดินป่า ปั่นจักรยาน การศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูป และพายเรือ เป็นต้น และอีกคุณสมบัติ คือ ที่พัก
(Accommodation) ภายในบริเวณแหล่ งท่ อ งเที่ย วหรือบริเวณใกล้เคี ยงมี บริก ารที่ พั ก กลายเป็ น
คุณสมบัติ 5 ประการ (5As)
เนื้อหาการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่อธิบายแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของ
นักท่องเที่ยว โดยเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูล
การเดิ น ทาง แผนที่ ป ระกอบการเดิ น ทาง เทศกาลและงานประเพณี สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ าง ๆ ที่
น่าสนใจ สินค้าพื้นเมือง ที่พัก ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายของที่ระลึก (มณีรัช รอดทรัพย์, 2552)
รวมถึงรูปภาพแหล่งท่องเที่ยว พิกัดภูมิศาสตร์ กิจกรรมในแหล่ง ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก
(ศูนย์ปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว, 2559) ทั้ง นี้สามารถแบ่งเนื้อหาการท่องเที่ยวเป็น 6 ด้าน ดัง นี้
(นภัสวัณจ์ ศักดิ์ชัชวาล, 2553)
1. ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณสถาน ทะเล หาดทราย น้ าตก
การแข่งขันกีฬา และงานแสดงสินค้า เป็นต้น
2. ด้านการเดินทาง ได้แก่ ยานพาหนะสาหรับการเดินทาง เส้นทางการจราจร ระยะทาง
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น
3. ด้านสถานที่พัก ได้แก่ ราคา ประเภทที่พัก สถานที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่
พัก และการบริการต่าง ๆ เป็นต้น
4. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ แก่ ราคา ส่วนลด ชื่อเสี ยง ภาพลั กษณ์ คุณ ภาพ รสชาติ
ความน่าสนใจ และการบริการ เป็นต้น
5. ด้านบริษัทนาเที่ยว ได้แก่ ชื่อเสียง โปรแกรมนาเที่ยว การบริการ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น
6. ด้านสินค้าที่ระลึก ได้แก่ ราคา สถานที่ตั้ง คุณภาพของสินค้าและบริการ ความสวยงาม
และความแปลกใหม่ เป็นต้น
จากการทบทวนแนวคิ ด และงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การแสวงหาข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้อ มู ล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถสรุปและประยุกต์ใช้กับบริบทแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้
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แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวแสวงหาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยการแสวงหาข้อมูลจะเริ่มต้นหาจาก
แหล่งข้อมูลภายในตัวนักท่องเที่ยวเอง นั้นคือ ประสบการณ์หรือความทรงจาที่ผ่านมาก่อนเป็นการ
ค้น หาข้ อ มู ล ภายในตั ว บุ ค คล (Internal search) หากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าไม่ เพี ย งพอก็ จะหาข้ อมู ลจาก
แหล่งข้ อมู ลภายนอกเป็ น การค้น หาข้อ มูล ภายนอกตัวบุ ค คล (External search) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกตัวบุคคลได้ 4 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลภายในของนักท่องเที่ยว เช่น ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีตของตนเอง
ความรู้เดิมที่เคยแสวงหาในอดีตทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
2. แหล่งข้อมูลทางสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ที่มีอยู่กับบุคคลอื่น
โดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยว เช่น เพื่อน ครอบครัว ผู้นาทางความคิด หรือ
เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
3. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้า ข้อมูลที่เผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักจูงใจให้เกิดการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวผ่านการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ข่าว บทความ ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่ง มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างรายได้และกาไร เช่น บริษัทนาเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการเดินทางขนส่ง (รถไฟ รถบั ส เครื่องบิน
รถเช่า) ผู้ให้บริการด้านที่พัก หรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ท่องเที่ยว
4. แหล่งข้อมูลสาธารณะ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน
การท่องเที่ยวให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการชักจูง ใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง ซึ่งกลุ่ มที่กล่าวมานั้น
ไม่ ไ ด้ ห วั งรายได้ ห รื อ ก าไรส าหรั บ หน่ ว ยงานตนแต่ อ ย่ างใด เช่ น การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยวของภาครัฐ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบทความนิตยสาร
เป็ นต้ น โดยการเผยแพร่ข้อ มูล ผ่านการโฆษณา การประชาสั มพั น ธ์ผ่ านสื่ อต่ าง ๆ เช่น บทความ
แผ่นพับ และสื่ออื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้รวมถึงการบอกต่อประสบการณ์จากนักท่องเที่ยวบนสังคม
ออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก เฟซบุ๊ก และอื่น ๆ ที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว หมายถึง ข้อมูลที่อธิบายแหล่ง ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาตัดสินใจการเดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมที่
มีทั้งทางด้านวัฒนธรรม สันทนาการ และอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ สถานที่ท่องเที่ยว
โดยรอบ และสภาพอากาศ เป็นต้น
2. ด้านการเดินทาง ได้แก่ ยานพาหนะสาหรับการเดินทาง เส้นทางการจราจร ระยะทาง
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น
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3. ด้านสถานที่พัก ได้แก่ ราคา ประเภทที่พัก สถานที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่
พัก และการบริการต่าง ๆ เป็นต้น
4. ด้ านร้ านอาหารและของที่ ระลึก ได้ แก่ ร้านอาหารแนะนา เมนูอ าหารประจาสถานที่
ท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกประจาสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
5. ด้านบริษัท นาเที่ ยวและประกั นภั ย ได้ แก่ ชื่ อเสีย ง โปรแกรมน าเที่ยว การบริก ารและ
ค่าใช้จ่าย และประกันการเดินทาง เป็นต้น
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เนื่องจากการกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม สังคม ตัวบุคคล
และปัจจัยด้านจิตวิทยา ดังนั้น การแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) ต้องพิจารณาถึงปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากร จิตวิทยาและพฤติกรรมเป็นตัวแปรหลักในการแบ่งส่วนตลาด
ผู้บริโภค ซึ่งรูป แบบการด าเนิน ชีวิตเป็น หนึ่ ง ในปัจ จัยในตัวบุ คคลและปัจจั ยทางจิต วิทยาที่ สาคั ญ
บุคคลจากวัฒ นธรรมเดียวกัน สถานะทางสัง คมเท่ ากั น และอาชี พเดียวกั น แต่ก ลับมีรูป แบบการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น รูป แบบการดาเนินชีวิตถือว่าเป็น ตัวแปรสาหรับ จัดหมวดหมู่ของ
บุคคล (Kotler & Keller, 2012, p. 167)
Solomon (2017) ให้คาจากัดความของรูปแบบการดาเนินชีวิตว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
บริโภคที่ สะท้ อนถึงการเลื อกของบุค คลว่าเขาใช้เงิน และเวลาของเขาอย่างไร ดัง นั้น รูป แบบการ
ดาเนินชีวิตจึงเป็นตัวแสดงการเลือกใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่ง Assael (1995) ได้ให้คา
นิยามไว้ว่า ลักษณะความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคลที่สะท้อนถึงการใช้เวลา ความสนใจต่อสิ่งรอบข้าง
และความคิดที่มีต่อตนเอง นอกจากนี้ Fuller และ Matzler (2008) กล่าวว่ารูปแบบการดาเนินชีวิต
ยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการ รวมถึง
การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่ง Plummer (1974) ระบุว่าข้อมูลรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตเป็นประโยชน์สาหรับการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์และการแบ่งส่วนตลาด ทั้งนี้ยังเป็นตัวช่วย
ที่ทาให้เข้าใจผู้บริโภคโดยไม่คานึงถึงวัฒนธรรมของพวกเขา
การจัดตามรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแบ่งส่วนตลาดตามหลัก
จิตวิทยา (Lee & Sparks, 2007) และสามารถวัดผลได้จากกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ โ ภค (Wind, 1971) ส าหรั บ การท าการตลาดจะต้ อ งเข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคผ่ า น
การศึกษาและเข้าใจรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม จึงจะช่วยให้สามารถสื่อสาร
ไปถึงยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการดาเนินชีวิตสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัด
AIO (Activity, Interest, Opinion) คือเครื่องมือการวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วยการสอบถาม
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ข้อมูลจากผู้บริโภคในเชิงปริมาณทั้งหมด 4 ประเด็น เพื่อศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบ
การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โภค (Plummer, 1974)ได้ แ ก่ การจั ด สรรเวลาส าหรั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
(Activity) ความสนใจประเด็นต่าง ๆ (Interest) ความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองและสิ่งรอบข้าง (Opinion)
และลักษณะทางประชากร (Demographic)
แผนภาพที่ 4 แสดงเครื่องมือการวัดรูปแบบการดาเนินชีวิต AIO ของ Plummer

ที่มา: Plummer, J. T. (1974). The concept and application of life style segmentation.
Journal of Marketing, 38(1), 33-37.
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างต้องเลือกตอบเพื่อแสดงความรู้สึกผ่านการตอบโดยจะมี 6 ระดับ ตั้งแต่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น ด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยมาก และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Likert scales)
หลั งจากนั้ นจึ งนาผลมาวิ เคราะห์ด้ วยวิธีท างสถิ ติจัด กลุ่ มประชากร (Factor analysis) (Hanna &
Wozniak, 2001)
โดยงานวิจัย เรื่องการแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยวของจาการ์ต้ า: การจาแนกประเภทจาก
รูป แบบการด าเนิ น ชีวิ ต ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ (Segmentation of the tourism market for
Jakarta : Classification of foreign visitors' lifestyle typologies) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด AIO ซึ่ ง
สามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ชื่นชอบวัฒนธรรมและชอปปิง (Culture interest
shopaholic) 2. เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมและความผาดโผน (Sporty culture explorer) 3. การ
ท่ อ งเที่ ย วคื อ การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Aspiring vacationer) และ 4. ทุ ก อย่ า งต้ อ งพร้ อ มเสมอ
(Want-everything vacationer) (Srihadi, Sukandar, & Soehadi, 2016)
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความคล่องทาง
ภาษาอั งกฤษและจุด ประสงค์ การเดิ น ทางมาจาการ์ต้ า ส่ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะทาง
ประชากร ได้แก่ เชื้อชาติ อายุ เพศ ระดับการศึกษา การเตรียมการท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทาง และ
จานวนครั้งที่เดินทางมาจาร์กาต้า และส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดรูปเแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวจาการ์ต้าด้วยเครื่องมือวัด AIO ประกอบด้วย 38 รายการครอบคลุมถึง
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กิจกรรมที่ทาระหว่างเที่ยว การใช้เวลาและเงิน สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็นเกี่ ยวตัวเองและสิ่งรอบ
ข้าง โดยแบ่งได้ทั้งหมด 3 ตัวแปร ดังนี้
1. การจั ด สรรเวลาในการประกอบกิ จ กรรมต่ า ง ๆ 12 รายการ ได้ แ ก่ การพั ก ผ่ อ น
(Vacations) ความบันเทิง (Entertainment) การชอปปิงและกีฬา (Shopping and Sports)
2. ความสนใจในประเด็น ต่ าง ๆ 12 รายการ ได้ แ ก่ บ้ าน (Home) การพั ก ผ่ อนหย่ อ นใจ
(Recreation) อาหาร (Food) และองค์ประกอบของความสาเร็จ (Achievement elements)
3. ความคิดเห็นที่ มีต่อ ตัวเองและสิ่ง รอบข้ าง 14 รายการ ได้แก่ องค์ประกอบของตัวเอง
(Themselves) ประเด็น ทางสังคม (Social issues) การศึกษา (Education) ผลิตภัณ ฑ์ (Product)
อนาคต (Future) และวัฒนธรรม (Culture)
โดยคุณลักษณะ (Attribute) ของแต่ละตัวแปรถูกนามาสร้างเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ฉั น เปิ ด รับ วั ฒ นธรรมใหม่ ๆ ฉั น ชื่ น ชอบประสบการณ์ ใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ างไปจาก
ชีวิตประจาวัน ฉันมักไปร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒ นธรรม ฉันชอบการรู้จักเพื่อนใหม่ ฉันชอบใช้เวลา
กับเพื่อนสนิท ฉันนัดพบเจอเพื่อนเป็นประจา ความสาเร็จของฉันคือการได้ทาอะไรที่ท้าทายตัวเอง
ฉัน ซื้อ แต่ สิน ค้าแบรนด์ เนม ฉัน หมดเงิน ไปกั บการชอปปิง ภาพลั กษณ์ ข องตราสิน ค้ ามีผ ลต่อ การ
ตัดสิน ใจซื้อของฉัน ฉัน ชอบลองสิน ค้าใหม่ ๆ ความสาเร็จ ของฉัน คือ การได้ ใช้ของใหม่ก่อ นเพื่ อ น
ฉันรู้สึกมีความสุขอย่างมากเมื่อฉันตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว (จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก) ฉันมองโลกใน
แง่ดี ฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันมีค่า เมื่อฉันสนใจในสิ่งใด ฉันจะทาอย่างเต็มที่ และฉันเชื่อว่าทุกอย่าง
เป็นไปได้ ถ้าตั้งใจทาอย่างเต็มที่ เป็นต้น
เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการ
ตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของคนวั ย ท างาน โดยการแบ่ ง กลุ่ ม พฤติ ก รรม
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยทางาน อายุ 20-45 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครตามรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตทั่วไป ใช้เครื่องมือวัด AIO ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ด้านกิจกรรม 30 รายการ ได้แก่ การทางาน (Work) งานอดิเรก (Hobbies) กิจกรรมทาง
สั ง คม (Social event) การพั ก ผ่ อ น (Vacations) ความบั น เทิ ง (Entertainment) สมาชิ ก สโมสร
(Club membershi) การร่วมกิจกรรมชุมชน (Community) การชอปปิงและกีฬา (Shopping and
Sports) โดยน าคุณ ลัก ษณะ (Attribute) ของแต่ ละตัวแปรสร้างเป็ น แบบสอบถามพฤติ กรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น พักผ่อนที่บ้านหลังเลิกงานแทนการออกไปเที่ยวกลางคืน อ่านหนังสือ หรือนิตยสาร
ชมโทรทัศน์ ทาความสะอาดบ้านด้วยตนเอง เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ช่วงเทศกาลสาคัญ รับประทานอาหาร
นอกบ้านที่ร้านบรรยากาศดี ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อน ทางานล่วงเวลาในวันหยุด ออกกาลังกายหรือ
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เล่นกีฬาเป็นประจา ท่องเที่ยวจังหวัดใกล้ ๆ ในวันเสาร์ -อาทิตย์ ชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ เดิน
เล่นศูนย์การค้าหลังเลิกงาน อาสาสมัครช่วยงานการกุศล หรือลาพักร้อนไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น
2. ด้ า นความสนใจ 30 รายการ ได้ แ ก่ ครอบครั ว (Family) บ้ า น (Home) งาน (Job)
การร่วมกิจกรรมชุมชน (Community) การพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) แฟชั่น (Fashion) อาหาร
(Food) สื่ อ (Media) และองค์ ป ระกอบของความส าเร็ จ (Achievement elements) โดยน า
คุณ ลั ก ษณะ (Attribute) ของแต่ล ะตั วแปรสร้า งเป็ น แบบสอบถามพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ยว เช่ น
ฉันให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก ฉันสนใจการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ ฉันพยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อความสาเร็จในอนาคต ฉันติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันทางสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ฉันอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตื่นเต้นและท้าทาย
ฉันสนใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและรับประทานเสมอ การเดินทางรอบโลกเป็นหนึ่งในความฝัน
ของฉัน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเสื้อผ้า หรือเมื่อฉันเปิดโทรทัศน์ฉันเลือกชมเฉพาะละครเท่านั้น
3. ด้านความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเองและสิ่งรอบข้าง 30 รายการ ได้แก่ องค์ประกอบของ
ตัวเอง (Themselves) ประเด็ น ทางสั ง คม (Social issues) การเมื อง (Politics) ธุ รกิจ (Business)
เศรษฐกิ จ (Economic) การศึ ก ษา (Education) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) อนาคต (Future) และ
วัฒ นธรรม (Culture) โดยน าคุ ณ ลั ก ษณะ (Attribute) ของแต่ ล ะตั ว แปรสร้า งเป็ น แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วถู ก ท าลายเพราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วขาดจิ ต ส านึ ก
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ควรช่วยอนุรักษ์ ความร่ารวยความมีชื่อเสียงไม่ได้หมายถึงความสาเร็จ
ตราสิน ค้ าและราคาไม่ใช่เรื่อ งสาคั ญ แต่ อยู่ ที่ค วามพอใจ เราไม่ฝ่ าฝืน กฎเกณฑ์ ท างสั ง คม และฉั น
วางแผนชีวิตในอนาคตไว้แล้ว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดรูปแบบการดาเนิน ชี วิต ของผู้บ ริโภค คือ VALS (Value and
Lifestyle System) ได้รับการออกแบบโดย Mitchell ในปี ค.ศ. 1978 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเรื่องทั่วไปและเฉพาะเจาะจง ค่านิยม ลักษณะทาง
ประชากร การเปิ ด รั บ สื่ อ และกิ จ กรรมที่ ชื่ น ชอบ เป็ น ต้ น แต่ ต่ อ มาทาง Standford research
institute ใน ค.ศ. 1989 ได้พัฒ นาเครื่องมือ VALS เป็น VALS2 โดยลดความสาคัญ ของข้อมูลเชิง
ประชากรลงและให้ความสาคัญกับข้อมูลเชิงจิตวิทยามากขึ้น ส่งผลให้ข้อมูลทางทัศคติและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคชัดเจนมากขึ้น นอกจากการวัด และจัดกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วยระบบ VALS 2
(Lewis, 1989) แล้ ว Kahle และ Timmer (1983, cite in Mowen & Minor, 2001) ได้ รั บ การ
พัฒ นาเครื่องมือวัด รูปแบบการดาเนิ นชี วิตอีกรูป แบบหนึ่ ง คือ LOV (List of Value) โดยศึ กษา
เกี่ยวกับ ค่านิ ยมที่ ถูกกาหนดให้ เหมาะสมกับ บทบาทที่ห ลากหลาย เพื่ อไปถึ งยั งสิ่ งที่ ตนปรารถนา
มีเป้าหมายเพื่อประเมินค่านิยมที่สาคัญของบุคคล ซึ่งการวัดด้วย LOV นี้สามารถแบ่งค่านิยมออกเป็น
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3 ประเภท ได้แก่ ค่านิยมภายนอก ผู้ที่ให้ความสาคัญกับค่านิยมนี้จะมีมุมมองชีวิตว่าถูกกาหนดไปตาม
สถานการณ์ภายนอก ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเป็นที่เคารพนับถือ และความมั่นคง
ปลอดภัย ค่านิยมภายในบุคคล ผู้ที่ให้ความสาคัญกับค่านิยมนี้มักจะควบคุมสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตตนเอง
ได้แก่ การบรรลุความปรารถนาของตนเอง ความตื่นเต้น การประสบความสาเร็จ และการเคารพ
ตัวเอง ส่วนค่ านิ ยมระหว่างบุคคล เป็ นค่านิยมภายในประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกั บบุคคลอื่น ได้แ ก่
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างอบอุ่น
โดยมีงานวิจัยของ Chen และ Sasias (2014) เรื่อง การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดไวน์ใน
ไต้ ห วั น (Tourist segmentation in Taiwan's wineries: A cultural perspective) โดยส่ วนหนึ่ ง
ของการวิจัยได้ใช้เครื่องมือ LOV เพื่อวัดค่านิยมของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดื่มไวน์ โดยใช้ ข้อความ
คือ รู้สึกอบอุ่นเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Warm relationship with others) สนุกและมีความสุข
ในชีวิต (Fun and enjoyment in life) และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิต (Self-fufillment)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงรูปแบบการดาเนินชีวิตซึ่งเป็นเพียงส่ว นหนึ่งของรูปแบบ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเท่านั้น เนื่องจากว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดง
ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลัง เดินทางท่องเที่ ยว (สุรีย์ เข็มทอง, 2554) โดย
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับความต้องการสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่ างกั นและต้ องการได้รับ ความพึ งพอใจสูง สุด (ฉลองศรี พิ มลสมพงศ์ , 2557) จึง ทาให้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกในด้านต่าง ๆ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์,
2558) ดังนั้น การที่จะแบ่งรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดได้จะต้องมีตัวแปรอื่น ๆ
ร่วมด้วย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยด้านจิตวิทยาใน
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยรุ่นใหม่ ช่วงอายุ 18-35 ปี โดยการแบ่งกลุ่มพฤติกรรม
ท่องเที่ยวได้ใช้ตัวแปรรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วยเครื่องมือวัด AIO ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัว
แปร คือ ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองและสิ่ง รอบข้างทาให้ทราบเพียง
รูปแบบการดาเนินชีวิตทั่วไปเท่านั้น ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวยังใช้อีกตัวแปร 2
ตัวแปร ได้แก่ คุณค่าของการท่องเที่ยว (Value Proposition) คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ และเหตุผลของการท่องเที่ยว (Travel Rationale) คือ เหตุผลที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว โดยจาก 2 ตัวแปรนี้จะสามารถสรุปแก่นของการท่องเที่ยว (Travel
matter) ของแต่ละรูปแบบพฤติกรรมท่องเที่ยวได้ ดัง นั้น 2 ตัวแปรนี้จึงเป็นตัวแปรสาคัญ ของการ
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จัดรูปแบบพฤติกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เสนอพฤติกรรมการท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ 7 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Dime a Dozen/Mainstream เป็นกลุ่มที่ “หลงใหลเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นเป็นที่สุด ” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ ซึมซับเอกลักษณ์วัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง
และเที่ยวสถานที่ที่เพื่อนเคยไป ส่วนคุณค่าของการท่องเที่ยว คือ ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Life Journal เป็นกลุ่มที่ “ต้องวางแผนอนาคตและไม่หยุดพัฒนา
ตนเอง” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิต ค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต
ค้นหาแรงบันดาลใจ ส่วนคุณค่าของการท่องเที่ยว คือ แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ท่องเที่ยว
เพื่อเปิดมุมมองของชีวิตและหลีกหนีความวุ่นวาย
3. กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ Happy Feet/Cherry on Top เป็ น กลุ่ ม ที่ “ความสุ ข คื อ
ครอบครัว ปาร์ตี้ และชอปปิง ” มีเหตุผลของการท่ องเที่ยว คือ เพิ่ม พลังให้ กับชีวิต สร้างความสุข
ร่ว มกั บ ครอบครัว ส่ วนคุ ณ ค่ าของการท่ อ งเที่ ย ว คื อ ใช้ เวลาพั ก ผ่ อ นกั บ ครอบครั ว เพิ่ ม พลั ง และ
ความสุขด้วยการเที่ยว
4. กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ The Contriver/Planner เป็นกลุ่มที่ “วางแผนคือสิ่งแรกที่ต้อง
ทา” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และทาตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนคุณค่า
ของการท่องเที่ยว คือพักผ่อนคลายเครียดพร้อมกับมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
5. กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ Everything Me เป็ น กลุ่ ม ที่ “Social Media คื อ สิ่ ง ที่ ฉั น ขาด
ไม่ได้” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ เสริมสร้างภาพลักษณ์และทาตามกระแสสังคม ส่วนคุณค่าของ
การท่องเที่ยว คือมองหาสถานที่ที่กาลังได้รับความนิยม
6. กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ Heart and Soul เป็ น กลุ่ มที่ “พร้ อ มยืน หยัด เพื่ อ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
เสมอ” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ ศึกษาการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่น ผู้นาท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ ๆ
และใช้ชีวิตร่วมกับคนในพื้นที่ ส่วนคุณค่าของการท่องเที่ยว คือ เติบโตจากประสบการณ์ที่แปลกใหม่
ใช้ชีวิตแบบท้องถิ่น
7. กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Think Different Be Different เป็นกลุ่มที่ “กล้าที่จะหลุดพ้นจาก
กรอบเดิม ๆ คือธรรมชาติของเรา” มีเหตุผลของการท่องเที่ยว คือ ความสนุก ตื่นเต้น ผจญภัย ความ
ท้าทาย และพิสู จน์ตั วเอง ส่ วนคุณ ค่าของการท่องเที่ ยว คือ มองหาความท้ าทาย เป็น เหมือนบท
ทดสอบของชีวิต และเติมสีสันให้กับชีวิต
ทั้งนี้ได้ศึกษาถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวผู้หญิง จากงานวิจัยของ Song (2017) เรื่อง ผู้หญิง
และกิ จ กรรมในการท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษา ทั ว ร์ ผู้ ห ญิ ง ล้ ว นในฮ่ อ งกง (Female and Tourism
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Activities : Insight for All-female Tour in Hong Kong) ได้ จั ด กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง ตาม
กิจกรรมที่สนใจเวลาท่องเที่ยวเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเที่ยวชม (Sightseeing) กิจกรรมที่สนใจ ได้แก่ เที่ยวชมปราสาท ราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์
หอสมุดแห่งชาติ หอศิลป์ สถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ รวมถึงการไปท่องเที่ยว
ตามชนบท ไร่เกษตรกรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (สวนสาธารณะ ภูเขา ป่า แม่น้า ทะเลสาบ
สั ต ว์ป่ าหายาก และพื้ น ที่ อั น ตราย) และสถานที่ ท างศาสนา โดยคนกลุ่ ม นี้ ชื่ น ชอบการถ่ า ยภาพ
วาดภาพ ศิลปะท้องถิ่น ฟังเพลงโอเปร่า ออเคสตร้า ละครเพลง และชื่นชอบการไปคอนเสิร์ทหรืองาน
แสดงต่าง ๆ
2. กลุ่มกีฬา (Sports) กิจกรรมที่สนใจ ได้แก่ เดินป่า ปีนผา ขี่ม้า เล่นสกี กีฬาทางน้า เช่น
ดาน้าลึก ดาน้าตื้น ผายเรือคายัค เล่นเรือใบ และว่ายน้า เป็นต้น กีฬาผาดโผน เช่น สกายไดรฟ์วิ่ง
(Sky diving) บันจี้ จัมพิง (Bungee jumping) พาราไกลดิ้ง (Paragliding) และราฟติ้ง (Rafting) โดย
คนกลุ่มนี้ชื่นชอบการเล่นเกมพวกฟุตบอลหรือกอล์ฟ
3. กลุ่มพักผ่อน (Relaxation) กิจกรรมที่สนใจ ได้แก่ การแช่น้าร้อน ทาสปา นวด ออกกาลัง
กายในฟิตเนส ชอปปิง เลือกรับประทานอาหารระดับ 5 ดาว ล่องเรือในแม่น้า มีความสุขกับเที่ยว
กลางคืน (Nightlife) โดยคนกลุ่มนี้ชื่นชอบเรื่องความสวยงาม การแต่งหน้า และการทาศัลยกรรม
4. กลุ่มบันเทิง (Entertainment) กิจกรรมที่สนใจ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวการพนัน (Casinos
/Gambling) สวนสนุก โดยคนกลุ่มนี้ชื่นชอบการเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกหรือระดับนานาชาติ
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง
โสด สามารถสรุปและประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในบริบทรูปแบบการท่องเที่ยวจากการที่นักท่องเที่ยวมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปกันในแต่ละบุคคล โดยนามากาหนดตัวแปรสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ได้
ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการดาเนินชีวิต โดยการวัดตัวแปร 3 ด้านซึ่งแต่ละตัวแปรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 ด้านกิจกรรม ได้แก่ กีฬา (Sports) งานอดิเรก (Hobbies)
1.2 ความสนใจ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) และองค์ประกอบของ
ความสาเร็จ (Achievement elements)
1.3 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตนเองและสิ่ ง รอบข้ า ง ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบของตั ว เอง
(Themselves) เศรษฐกิจ (Economic) อนาคต (Future) และวัฒนธรรม (Culture)
2. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินเที่ยวชม (Sightseeing) ด้านกีฬา (Sports) การ
พักผ่อน (Relaxation) และกิจกรรมความบันเทิง (Entertainment)
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3. คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย ว คื อ สิ่ ง ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความต้องการความภูมิใจและพัฒนาตนเอง และความต้องการบรรลุเป้าหมาย
4. เหตุผลของการท่องเที่ยว คือ แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวัฒนธรรม ด้านสถานภาพทางสัมคม ด้านกายภาพ
ด้านอารมณ์ และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนปัจจัยดึงดูด ได้แก่ จุดหมายปลายทางมีความน่าสนใจ
และดึงดูด ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ และภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยว
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ภายใน พ.ศ. 2563 จ านวนผู้ ห ญิ ง ที่ ใช้ ชี วิ ต คนเดี ย วมี เพิ่ ม มากขึ้ น ประมาณ 5.6 ล้ า นคน
ซึ่งผู้หญิงกลายเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจซื้อเพิ่มสูงขึ้น (“ททท. เปิดแคมเปญ Palette of Thailand ครั้ง
แรกกับการนาสีสันเมืองไทยเป็นเครื่องสาอาง,” 2561) ดังนั้น กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงจึงมีความน่าสนใจ
ซึ่งการที่จะสื่อสารหรือทาการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายใดก็ตามต้องศึกษาทาความเข้าใจคนกลุ่มนี้ก่อน
ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง รายละเอียดดังนี้
ความหมายของคาว่าผู้หญิงโสด
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2551) ให้คาจากัดวามคาว่า “โสด” ไว้ว่า ไม่มีคู่ครอง หรือไม่มี
สามี ห รื อ ภรรยา กล่ า วคื อ โสด (Single) เป็ น สถานภาพสมรสของบุ ค คลที่ ไ ม่ เคยสมรส (Never
married) โดยสถานภาพสมรส (Marital status) แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ สถานภาพไม่ เคยสมรส
(Never married) หมายถึง คนโสดที่ไม่เคยผ่านการสมรส ดารงสถานภาพโสดไปยาวนานจนถึงครอง
โสดถาวร ซึ่งการครองโสดถาวร (Celibacy) หมายถึง การที่บุคคลดารงสถานภาพสมรสเป็นโสดอยู่
ตลอดชีวิต โดยผู้หญิงโสดที่อายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ครองโสดถาวรเพราะสิ้นสุดภาวะเจริญ พันธุ์
ส่วนสถานภาพเคยสมรส (Ever married) หมายถึง คนที่สมรสแล้วและยัง อยู่ร่วมกับคู่สมรส หรือ
แยกกันอยู่ หรือหย่ากันแล้ว หรือ คู่สมรสถึงแก่กรรม
ด้านวรางคณา รัตนประสิทธิ์ (2550) นิ ยามคาว่า ผู้หญิ ง โสด คื อ ผู้หญิ ง ที่ไ ม่เคยผ่านการ
แต่งงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสและไม่ได้มีคู่รักอยู่ในปัจจุบัน
ธันยุดา บูรณวุฒิ (2553) นิยามว่า ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยแต่งงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับใครหรือไม่ได้อยู่กินฉันท์คู่รักกับใครโดยพฤตินัย ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่า
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ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2556) นิยามว่า ผู้หญิงที่มีสถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการแต่งงาน
ด้วยการจดทะเบียนสมรสหรือการประกอบพิธีการสมรส รวมถึงการไม่ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับ
ผู้ใด
ธนิศา แสวงพรรค (2559) นิยามว่า ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงาน ไม่เคยผ่านพิธีแต่งงาน
หรือจดทะเบียนสมรส หรือไม่ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับผู้ใด
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ผู้หญิงโสด หมายถึง ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจด
ทะเบียนสมรสทางนิตินัย หรือไม่ได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากับใครทางพฤตินัย ในกรณีของผู้หญิงที่
เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบัน แยกกันอยู่ หรือหย่า หรือเป็นม่าย ถือว่าเป็น
ผู้หญิงโสด
ปัจจัยของการโสด
ปริญญา อยู่เป็นแก้ว (2552) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงยุคโลกาภิวัฒน์
พบว่ามีทั้งหมด 6 ปัจจัยที่ส่งผลให้อยู่เป็นโสด ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของบทบาททางเพศ คือ ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย ทั้งเรื่องการศึกษา
หน้าที่การงาน ที่สาคัญยังมีค่านิยมเรื่องคู่ครองและการแต่งงานแตกต่างไปจากเดิม ไม่ได้มองว่าการ
แต่งงานคือสิ่งสุดท้ายในชีวิต รวมถึงปริมาณการหย่าร้างสูงขึ้น ทาให้ขาดความมั่นใจ เชื่อมั่นในเรื่อง
การแต่งงาน จึงทาให้ผู้หญิงในปัจจุบันนี้แต่งงานช้าลง หรือถือครองตัวเป็นโสด
2. ระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ผู้ ห ญิ ง มี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ มั่ น คง รายได้ อ ยู่ ในระดั บ สู ง
ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงอยู่ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ มากกว่าในอดีต จึงทาให้ผู้หญิงตั้ง
คุณ สมบั ติข องคู่ ครองไว้สู ง หากไม่ มีผู้ ชายผ่า นเกณฑ์ ผู้ ห ญิ ง ก็ อาจจะพึ ง พอใจกั บ การอยู่เป็ นโสด
มากกว่าการแต่งงาน
3. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม จากการที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูง มีรายได้ของตัวเอง ทาให้
มีความอิสระมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายชาย ดังนั้นผู้หญิงจึงให้ความสนใจเรื่องหน้าที่การงานและรายได้
มากกว่าการแต่งงานมีชีวิตคู่ รวมถึงรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องมีคู่ครอง
4. ความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดจากการผิดหวังในความ
รักส่งผลต่อความคิดและทัศนคติ จึงหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดโดยการเลือกอยู่เป็นโสด เพราะเหมือน
เป็นพื้นที่ที่ตนเองจะปลอดภัยและจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแบบในอดีตอีก รวมถึงบางคนเห็นพ่อแม่
ไม่มีความสุขในชีวิตคู่ พ่อแม่แยกทางกัน จึงทาให้รู้สึกกลัวและต่อต้านการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่
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5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื่องจากค่านิยมของคนไทยที่ปลูกฝังให้มี ความกตัญญูต่อพ่อ
แม่ ดังนั้น ลูกที่ดีย่อมต้องดูแลช่วยเหลือ ไม่สามารถทิ้งพ่อแม่ไปได้ รวมถึงบางคนได้รับการอบรมสั่ง
สอนว่าครอบครัวเป็นที่พึ่งพิง ทาให้ไม่สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นการขัดขวางการมี
อิสระในการใช้ชีวิตของตนเอง ซึ่งกระทบต่อการตัดสินใจแต่งงาน
6. ความกังวลในความมั่นคงของชีวิตครอบครัว เนื่องจากทราบปัญหาภายในครอบครัวผ่าน
ครอบครัวตนเอง ญาติ คนรู้จัก และสื่อต่าง ๆ เช่น การทะเลาะกันระหว่างสามีและภรรยา อัตราการ
หย่าร้างสูงขึ้น กระทบต่อความเชื่อมั่นในการแต่งงานมีครอบครัว จึงเป็นสาเหตุที่เลือกอยู่ครองโสด
ต่อไป
นอกจากนี้ สาเหตุของการอยู่เป็นโสดยังมาจากบุคคลนั้นทัศนคติไม่ดีต่อการแต่งงาน ความ
ผิ ด ปกติ ท างเพศมี ค วามชอบเพศเดี ย วกั น ภาวะทางด้ า นสุ ข ภาพหรื อ สภาพร่ า งกายผิ ด ปกติ
บุคลิกลักษณะ รูปร่าง และหน้าตาไม่มีความดึงดูดและไม่น่าประทับใจกับเพศตรงข้าม (Kuhn, 1955,
อ้างถึงในกุญช์วรรณ นิดรกูล, 2552, น. 10) รวมถึงสถานการณ์อานวยในการเลือกคู่ครอง เช่น การมี
คู่ครองเหมาะสมให้ เลือ กหรือไม่ ระบบการเลื อกคู่ครองเลื อกเองหรือคลุม ถุง ชน สั ดส่ว นปริม าณ
ระหว่างประชากรชายและหญิง สถานการณ์อานวยสาหรับการจัดงานแต่งงาน เช่น สถานการณ์ทาง
การเงิน สถานภาพทางเศรษฐกิจ และความปรารถนาที่จะแต่งงาน (Dixon, 1971) อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงโสดมีทัศนคติด้านบวก คือ การเป็นโสดไม่ได้เป็นเรื่องน่าอาย ไม่รู้สึกว่าสังคมกดดัน ได้รับการ
ยอมรับ จากสังคมมากกว่าในอดี ต ทั้ งนี้ หากเลือกได้ข ออยู่เป็น โสดเพราะว่ามีอิ สระในการใช้ชี วิต
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่เป็นโสด ได้แก่ ทัศคติเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพสตรี ทัศนคติที่มี
ต่ อ เงื่ อ นไขและข้ อ จ ากั ด ของการแต่ ง งาน ทั ศ นคติ ต่ อ การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และการยอมรั บ ของ
ครอบครัวต่อการอยู่เป็นโสด (กุญช์วรรณ นิดรกูล, 2552)
ประเภทคนโสด
Stein (1981, อ้ างถึงในธนิ ณี บัณ ฑิ ตวัฒ นาวงศ์ , 2556) แบ่ ง รูปแบบการอยู่เป็ น โสดตาม
ลั ก ษณะของการตั ด สิ น ใจเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ ส มั ค รใจ (Voluntary) และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ส มั ค รใจ
(Involuntary) และพิจารณาถึงระยะเวลาของการอยู่เป็นโสดแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การอยู่เป็นโสด
ชั่วคราว (Temporary) และการเป็นโสดถาวร (Stable) ดังนั้น สามารถแบ่งคนโสดออกได้ทั้งหมด 4
กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม ที่ ส มั ค รใจโสดเป็ น เวลาชั่ ว คราว คนกลุ่ ม นี้ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มเรื่ อ งการแต่ ง งาน
เนื่องจากอายุยังน้อย เพิ่งผ่านการหย่าร้างมา หรือคิดว่าตนมีอ ายุมากเกินกว่าที่จะแต่งงาน จึง ต้อง
เลื่ อ นระยะเวลาการแต่ ง งานออกไปช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง โดยจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษา
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ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน การสร้ างฐานะ ความมั่ น คง รวมถึ ง มี ภ าระหน้ าที่ อื่ น ๆ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ
2. กลุ่มที่สมัครใจโสดอย่างถาวร คนกลุ่มนี้มีความพึง พอใจกับสถานภาพความเป็นโสด ได้แก่
บุคคลที่ยังไม่เคยแต่งงานและมีความพึงพอใจกับการตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสด บุคคลที่เคยแต่งงาน
และไม่ คิ ด จะแต่ งงานอี ก ครั้ง และบุ ค คลที่ มี รูป แบบการดาเนิ น ชี วิต ที่ ไ ม่ ส ามารถแต่ ง งานได้ เช่ น
นักบวช พระสงฆ์ เป็นต้น
3. กลุ่มที่ไม่ได้สมัครใจโสดเป็นเวลาชั่วคราว คนกลุ่มนี้ยอมรับค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งงาน
ซึ่งอยู่ในช่วงของการค้นหาคู่ครองที่เหมาะสมได้อยู่ ได้แก่ บุคคลที่ยังไม่เคยแต่งงานและอายุน้อย
ซึ่ง ไม่ต้องการอยู่เป็นโสด ทั้งนี้ได้มองหาคู่ครองตลอดเวลา บุคคลที่ยัง ไม่เคยแต่ง งานและอายุมาก
ซึ่งแต่ก่อนไม่สนใจที่จะแต่งงาน แต่ปัจจุบันมองหาคู่ครองและต้องการแต่งงาน และบุคคลที่เพิ่งเป็น
ม่ายหรือเพิ่งหย่าร้าง ซึ่งต้องการแต่งงานใหม่อีกครั้ง
4. กลุ่มที่ไม่ได้สมัครใจโสดอย่างถาวร คนกลุ่มนี้ยอมรับค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งงาน แต่อายุ
มากเกินว่าจะหาคู่ครองที่เหมาะสมได้ โดยอาจเป็นคนที่เคยหรือไม่เคยแต่งงานมาก่อน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่เป็นโสด
Hundal และ Anand (2005) อธิ บ ายว่ า สถานภาพโสดสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ 2 กรณี คื อ
เกิดจากความตั้งใจของบุคคลและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งสถานภาพโสดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าต่าง ๆ คือ
มองหาความสะดวกสบาย เนื่องจากว่าคนโสดจะหากิจกรรมต่าง ๆ ทาเพื่อให้ไม่มีเวลาและชดเชย
ความเหงา เมื่อพยายามทาตนเองให้ไม่มีเวลาก็จะทาอะไรที่ง่าย ๆ สะดวกสบาย ทาให้ได้ทาสิ่งต่าง ๆ
ที่หลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น โดยที่ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่สนใจเรื่องราคา สามารถ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ อ ย่ า งฉั บ พลั น รวมถึ ง สามารถตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ โ ดยไม่ ห าข้ อ มู ล หรื อ วางแผนก่ อ น
โดยเฉพาะสินค้าที่มีการดึงดูดในลักษณะความรักและการครอบครองเป็นเจ้าของจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของคนโสดอย่างมาก เพราะสินค้าพวกนี้ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดไปจากชีวิตจริง และสินค้า
แบรนด์ เนม (Brandname) เพราะช่ วยเพิ่ ม ความภู มิ ใจให้ กั บ ตนเอง และสิ น ค้ านวั ต กรรมใหม่ ๆ
เพราะกล้าเสี่ยงกับสิ่งแปลกใหม่ ทั้งนี้ คนโสดมีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ที่สูงกว่าคนที่แต่งงานแล้ว
เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น มักชมเนื้อหาที่มีลักษณะสะเทือนอารมณ์ เพื่อเป็นการ
ปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น โดยคนโสดเปิดรับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อได้ง่าย
ทั้งนี้ พฤติกรรมไม่สนใจเรื่องราคา กล้าเสี่ยง กล้าทดลองสินค้าใหม่ ๆ เป็นพฤติกรรมแบบ
กระตื อรื อร้ น (Active Behavior) เป็ น พฤติ กรรมของบุ ค คลที่ โสดด้ วยความตั้ง ใจ ส่ วนพฤติก รรม
ตระหนักถึงตราสินค้า ตัดสินใจซื้ออย่างฉับพลัน และการรับชมโทรทัศน์บ่อย เป็นพฤติกรรมแบบ
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ชดเชย (Compensative Behavior) เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่โสดด้วยความไม่ตั้งใจ (การหย่าร้าง
เป็นม่าย) โดยบุคคลที่โสดด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจจะมีพฤติกรรมหนึ่งที่เหมือนกันคือ มองหาความ
สะดวกสบาย ซึ่งต้องการมากกว่าบุคคลที่ไม่โสด (Donthu & Gilliland, 2002)
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง
Berdychevsky, Gibson, & Bell (2016) กล่ าวว่า ในอดี ต ค่ านิ ย มของสัง คมต่ อ ผู้ ห ญิ ง คื อ
บุคคลที่ต้องอยู่ดูแลบ้าน คอยดูแลครอบครัว ต้องพึ่งพาผู้ชาย เป็นบุคคลที่ทางสังคมมอบบทบาทว่า
ต้องรับผิดชอบเรื่องราวภายในบ้าน บทบาทดังกล่าวทาให้ไปจากัดการออกเดินทางสู่โลกภายนอก แต่
ช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ค่านิยมของสังคมต่อผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทาง TripAdvisor (2014, อ้างถึง
ใน “ทริปแอดไวเซอร์เผยสาวอาเซียนชอบการท่องเที่ยวคนเดียว,” 2557) ศึกษาเรื่อง ผู้หญิงและการ
ท่องเที่ยวโลกกับผู้หญิงจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจว่า
4 ใน 5 หรือร้อยละ 80 ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเรื่องความสามารถในการทาอะไรก็ได้
ตามต้องการโดยไม่ต้องกังวลถึงคนอื่นมาเป็นเหตุผลหลักในการเดินทางโดยไม่มีเพื่อนหรือครอบครัว
เมื่ อพู ด ถึงจุ ด หมายปลายทางสาหรั บ การเดิน ทางคนเดี ยว 4 ใน 5 หรือ ร้อยละ 81 วางแผนที่ จ ะ
เดินทางท่องเที่ยวภายในเอเชีย ตามด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศของตนร้อยละ 36 และในยุโรป
ร้อยละ 36
ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ เดิ น ทางคนเดี ย ว 3 ใน 4 หรื อ ร้ อ ยละ 75 บอกว่ า ประสบการณ์ นี้ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงพวกตน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้มากที่สุด 3 ประการ ได้แก่ รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง และได้รับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ การสารวจยังพบว่า 2 ใน 5 ร้อยละ 41 มีการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวร่วมกับผู้หญิง
คนอื่น ๆ โดยร้อยละ 53 วางแผนที่จะเดินทางอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทั้งนี้กิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบ
ในขณะเดินทางร่วมกับผู้หญิงคนอื่น ได้แก่ การชอปปิง ร้อยละ 76 การลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ร้อยละ
67 และการทากิจกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 54
ผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดรับมากขึ้นต่อผลเชิงบวกของการท่องเที่ยวตาม
ลาพังของผู้หญิงคนอื่น ๆ การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางเพศหญิงไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวนี้ ทาให้
เห็นได้ชัดว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อตลาดนี้อีกต่อไป (TripAdvisor, 2014, อ้างถึงใน “ทริปแอดไวเซอร์เผย
สาวอาเซียนชอบการท่องเที่ยวคนเดียว,” 2557)
ด้ า น Skyscanner (2559) เผยว่ า ใน พ.ศ. 2559 เป็ น ปี ที่ ผู้ ห ญิ ง ออกเดิ น ทางเพื่ อ เปิ ด
โลกทัศน์ตามประเทศต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่นิยมคือ ปีนเขา ล่องแก่ง และไปยัง ประเทศแปลกใหม่
โดยเฉพาะผู้หญิงโสดวัยทางานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2561 แนวโน้มการท่องเที่ยว
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ในกลุ่มผู้หญิง มีนักท่องเที่ยวหญิงเดี่ยวที่ให้ความสนใจกิจกรรมผจญภัยและโลดโผน เช่น การปีนเขา
และปั่นจักรยาน นามาสู่กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นักเดินทางสมัยใหม่จะให้ความสาคัญกับทริป
ธรรมชาติ และรับผิ ดชอบต่อสังคมมากขึ้น (“เทรนด์ท่ องเที่ย วปี 2018 ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จโลก,”
2561)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้หญิงโสดในปัจจุบันมีทัศนคติด้านบวกต่อตนเอง คือ มองว่าการ
เป็นโสดไม่ได้เป็นเรื่องน่าอาย รวมถึงได้รับการยอมรับจากสัง คมมากกว่าในอดีตทาให้ผู้หญิ งได้รับ
การศึกษาที่สูง มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในสังคม ต่างจากอดีตที่วางบทบาทให้ผู้หญิงคือ บุคคลที่
ต้องอยู่ดูแลบ้าน คอยดูแลครอบครัว ต้องพึ่งพาผู้ชาย บทบาทดังกล่าวนี้ได้จากัดการออกเดินทางสู่
โลกภายนอก แต่ปัจจุบันปัจจัยต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปทาให้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง
ในปัจจุบัน คือ ผู้หญิงกล้าออกเดินทางเพื่อเปิดโลกทัศน์ตามประเทศต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่นิยมคือ
กิจกรรมผจญภัยและโลดโผน เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง เป็นต้น รวมถึงเลือกเดินทางไปยังประเทศแปลก
ใหม่ โดยผู้หญิงโสดเดินทางท่องเที่ยวทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
ทั้งนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บการเดิน ทางท่ องเที่ย วของผู้ หญิ ง โสดท าให้ผู้ วิจั ยกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้หญิงโสดสาหรับงานวิจัยนี้คือ ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียน
สมรสทางนิตินัย หรือไม่ได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากับใครทางพฤตินัย ในกรณีของผู้หญิงที่เคยผ่าน
พิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบัน แยกกันอยู่ หรือหย่า หรือเป็นม่าย ถือว่าเป็นผู้หญิงโสด
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้
แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และรู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของผู้ ห ญิ ง โสด
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการผสานวิธี (Mixed methods) โดยใช้การวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative
research) เป็นหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นรอง ดาเนินการวิจัยเป็น
ลาดับขั้นต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงคุณ ภาพ ใช้วิธี ก ารสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) โดยการเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด้ว ยวิธี การสุ่ม ตั วอย่างแบบแนะน าต่อ (Snowball
sampling) เพื่อนาผลสัมภาษณ์มาออกแบบแบบสอบถามในประเด็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและรูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิ จั ย ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก หรือ Key informant คื อ ผู้ ห ญิ ง โสด อายุ
25-45 ปี เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้หญิงโสด คือ ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่ านพิธี
แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสทางนิตินัย หรือไม่ได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากับใครทางพฤตินัย ใน
กรณีของผู้หญิงที่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบัน แยกกันอยู่ หรือหย่า หรือเป็น
ม่าย ถือว่าเป็นผู้หญิงโสด
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด ใช้ เทคนิ ค การแนะน าต่ อ
(Snowball technique) โดยเริ่ม ต้ น จากบุ ค คลที่ รู้ จัก และให้ แ นะน าต่อ เพื่ อ สัม ภาษณ์ แบบเชิ ง ลึ ก
โดยผู้ให้ข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 18 คน ในช่วงระหว่าง
วันที่ 21-27 กันยายน 2561 โดยรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้สัมภาษณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มิน
อายุ 27 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
2. ติณ
อายุ 27 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
3. วี
อายุ 27 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
4. มุก
อายุ 27 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
5. จูน
อายุ 27 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
6. โฟม
อายุ 28 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
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7. ลิน
อายุ 28 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
8. ตั๋ม
อายุ 30 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
9. กระแต
อายุ 33 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
10. แฟร์
อายุ 34 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
11. กวาง
อายุ 35 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
12. แอน
อายุ 42 ปี
การศึกษาปริญญาตรี
13. เดีย
อายุ 28 ปี
การศึกษาปริญญาโท
14. ดิว
อายุ 30 ปี
การศึกษาปริญญาโท
15. นุ่น
อายุ 32 ปี
การศึกษาปริญญาโท
16. ทับทิม
อายุ 33 ปี
การศึกษาปริญญาโท
17. วิ
อายุ 35 ปี
การศึกษาปริญญาโท
18. ฝน
อายุ 39 ปี
การศึกษาปริญญาโท
เครื่องมือสาหรับการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาข้อมูล ประเด็น
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารและรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดซึ่งอาศัยเครื่องมือในการ
วิจัยดังต่อไปนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured interview) ส าหรั บ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีประเด็นคาถามสาหรับการเก็บข้อมูลตามรายละเอียดตามกรอบตัวแปรการ
แบ่งกลุ่มรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด ในประเด็นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว รายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลใดบ้างที่ใช้สาหรับเดินทางท่องเที่ยว
2. เนื้อหาใดบ้างที่ใช้สาหรับเป็นข้อมูลการเดินทาง
3. คุณเล่นกีฬาหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร
4. งานอดิเรกของคุณคืออะไร ทาไม
5. การพักผ่อนของคุณเป็นอย่างไร
6. ความสาเร็จในชีวิตของคุณคืออะไร
7. คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองอย่างไรบ้าง
8. เศรษฐกิจมีผลต่อการดาเนินชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง
9. คุณคิดอย่างไรกับอนาคต
10. คุณคิดอย่างไรกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และวัฒนธรรมที่ต่างจากสังคมของคุณ
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11. คุณเที่ยวอย่างไร
12. คุณใช้การท่องเที่ยวกับการพักผ่อนอย่างไร
13. กิจกรรมเวลาไปเที่ยวของคุณเป็นอย่างไร
14. ท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการของคุณได้
15. เหตุผลหลักของการออกเดินทางท่องเที่ยว
16. สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างไร
2. เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งและอุ ป กรณ์ ก ารจดบั น ทึ ก เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ป ระกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณในลาดับถัดไป รวมถึงป้องกันความ
ผิดพลาดของผู้วิจัย และเป็นหลักฐานประกอบการวิจัย
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 รวบรวมแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ที่ ต้ อ งการวิ จั ย
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลการวิจัย เอกสาร วารสาร หนังสือ และบทความทางวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจ นามาใช้พัฒนาเป็นข้อคาถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและสร้างเกณฑ์
ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย เพื่อนัด
หมายวันเวลาสาหรับการสัมภาณ์เชิงลึก ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 45-90 นาที โดยทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจนได้คาตอบที่คล้ายคลึงกัน กาหนดไว้อย่างน้อย 10 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์
เชิงลึกจานวน 18 คน
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ ที่จาเป็ นส าหรับการสัม ภาษณ์ ได้ แก่ อุ ปกรณ์ สาหรับการจด
บันทึก เทปบันทึกเสียง
ขั้นตอนที่ 4 เข้าสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย
ขั้นตอนที่ 5 ถอดเทปบันทึกเสียงเพื่อทาการบันทึกรายละเอียดของข้อมูล เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล สาหรับ การบันทึ กผลข้ อมูลจะทาควบคู่ ไปกับการสัม ภาษณ์ เนื่ อ งจากการ
บันทึกข้อมูลทันทีหลังการเก็บข้อมูลจะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยามากกว่าการ
เว้นช่วงเวลาไปหลายวัน
ขั้นตอนที่ 6 นาข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยวิเคราะห์ ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อหาข้อสรุป และนา
ข้อมูลไปสร้างแบบสอบถามสาหรับใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักตามวันเวลาที่ไ ด้นัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน
พ.ศ. 2561 ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีเงื่อนไขดังนี้
1. แนะนาตัวผู้สัมภาษณ์ และผู้เก็บข้ อมูล โดยชี้แจงวัตถุป ระสงค์ในการศึ กษาวิจัยให้ผู้ถู ก
สัมภาษณ์ทราบอย่างชัดเจน และอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการให้ข้อมูลที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พึงมี
ในระหว่างการเก็บข้อมูล รวมถึงอธิบายนิยามและขอบเขตความหมายของศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจความหมายและขอบเขตความหมายของคาศัพท์ที่ถูกต้อง
ตามนิยามศัพท์
2. ในการดาเนินการสัมภาษณ์ เชิง ลึกจะมีการบันทึกเสียงเพื่อประกอบการวิจัย ซึ่งในการ
บันทึกจะต้องแจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อขออนุญาตและต้องได้รับความยินยอมทุกครั้ง
3. หลังการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องถอดเทปที่ได้บันทึกออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนทันที
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนาข้อมูลไป
สร้างแบบสอบถามสาหรับใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณในขั้นถัดไป
ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้รูป แบบการวิจัยเชิง สารวจด้วยแบบสอบถามและใช้สถิติวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ประชากร
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงโสด อายุ 25 - 45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (“ททท.เผยแผนปี 62 ชูจุดเด่นเมืองรอง-อาหารถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม,” 2561) ซึ่งจากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2560) มีประชากร
หญิงอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่อายุระหว่าง 25-45 ปี จานวน 922,576 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ก าหนดจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค าถามรู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ตามกรอบการวิจัย โดยจานวนกลุ่ มตั วอย่างที่ เหมาะสมสาหรับสถิ ติวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบควรมี
จานวน 10 เท่ าของจ านวนข้ อความ (กัล ยา วานิช ย์บั ญ ชา, 2544, น. 257) ดั งนั้ น จากข้อ ความ
ทั้งหมด 77 ข้อความ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คืออย่างน้อย 770 คน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 855 คน
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดย
การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแนะนาต่อ (Snowball Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยอาศัยความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากที่อยู่เชื่อมโยง (Link) ของแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยส่งลิงก์แบบสอบถามผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ไลน์ (Line) โดยเลือกส่ง ให้กับผู้มีคุณ สมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างและขอความ
ร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างช่วยส่งลิงก์ไปยังคนรู้จัก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อไปเรื่อย ๆ โพสต์บนเฟซบุ๊ก
ของผู้วิจัย เพื่อเผยแพร่ให้คนรับรู้และขอความร่วมมือให้ผู้พบเห็นโพสต์นี้ได้แชร์ต่อไป เพื่อให้ลิง ก์
กระจายถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ ผู้ วิ จัย ได้ ตั้ งกระทู้ บ นเว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป ในห้ อ งบลู แ พลนเน็ ต ที่ เป็ น ศู น ย์ รวมของ
นักท่องเที่ยวและได้โพสต์ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group) Thailand
Mountaineering Club ที่ มี ส มาชิ ก อยู่ 21,706 คน (ข้ อ มู ล วั น ที่ 21 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561) โดยที่
หลังจากได้โพสต์ลิงก์สมาชิก ในกลุ่มได้นาลิงก์ไปเผยแพร่ต่อ และได้รับความร่วมมือจากเฟซบุ๊กแฟน
เพจ (Facebook fanpage) Thailand Mountaineering and Trekking Club ที่มียอดไลก์ 18,016
ไลก์ (ข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561) แชร์ลิงก์แบบสอบถามที่หน้าแฟนเพจ ทาให้แบบสอบถาม
กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีคาถามคัดกรองในแบบสอบถามออนไลน์ตั้งแต่ข้อแรกของแบบสอบถาม ทา
ให้สามารถคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้หญิง อายุ 25-45 ปี สถานภาพ
โสดและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงจะสามารถทาแบบสอบถามได้
2. ใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) โดยผู้ วิ จั ยท าการแจก
แบบสอบถามด้ วยตนเอง ได้ แ ก่ ตามห้ างสรรพสิ น ค้ า และร้ านกาแฟ โดยมี ค าถามคัด กรองกลุ่ ม
ตัวอย่างว่าอายุ 25-45 ปี สถานภาพโสด และอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตรงกับคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการวัดตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมู ล ด้วยวิธีการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามที่
ใช้เก็บข้อมูลโดยออกแบบขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยและผลการสัมภาษณ์เชิงลึก มี 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ มตั วอย่าง ได้ แก่ การศึก ษา อาชีพ รายได้ ผู้ร่ว ม
เดินทาง การเดินทางท่ องเที่ยวในวันธรรมดา การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด ลักษณะการเดินทาง
จานวนครั้งที่ท่องเที่ยวในและต่างประเทศใน 1 ปี และจานวนวันที่ท่องเที่ยวในและต่างประเทศในแต่
ละครั้ง
ส่วนที่ 2 การใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 4 ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบการดาเนินชีวิต (ด้าน
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คุณค่า
ของการท่องเที่ยวและเหตุผลของการท่องเที่ยว
การวัดตัวแปร
การวัดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ โดยการกาหนดการวัดตามความเหมาะสมของตัวแปรและให้
สอดคล้องกับการวิคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. การวั ด ตั ว แปรในระดั บ นามบั ญ ญั ติ (Nominal) ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากร ได้ แ ก่
การศึกษา อาชีพ รายได้ ผู้ร่วมเดินทาง การเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา การเดินทางท่องเที่ยวใน
วันหยุด และลักษณะการเดินทาง
2. การวัดตัวแปรในระดับอันตรภาคชั้น (Interval) ข้อมูลการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ข้อมูลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และข้อมูลรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยว
3. การวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วน (Ratio) ข้อมูลลักษณะทางประชากร ได้แก่ จานวนครั้งที่
ท่องเที่ยวในและต่างประเทศใน 1 ปี และจานวนวันที่ท่องเที่ยวในและต่างประเทศในแต่ละครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน
การกาหนดการวัดตัวแปรในระดับอันตรภาค (Interval scale) โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า
5 ระดับ (Likert Scale) โดยผู้วิจัยกาหนดค่าคะแนนในงานวิจัย รายละเอียดดังนี้
แหล่ งข้อมู ลข่าวสารและเนื้ อหาของข้อ มูล ข่าวสารเกี่ ยวกั บการท่อ งเที่ย ว กาหนดการวั ด
ตัวแปร 5 ระดับ ได้แก่
เป็นประจา
มีค่าคะแนน 5
คะแนน
บ่อย
มีค่าคะแนน 4
คะแนน
ปานกลาง
มีค่าคะแนน 3
คะแนน
ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง มีค่าคะแนน 2
คะแนน
ไม่ใช้เลย
มีค่าคะแนน 1
คะแนน
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาของข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.80
หมายถึง
ไม่ใช้เลย
ค่าเฉลี่ย
1.81-2.60
หมายถึง
ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
ค่าเฉลี่ย
2.61-3.40
หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41-4.20
หมายถึง
บ่อย
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
หมายถึง
เป็นประจา
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 4 ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบการดาเนินชีวิต (ด้านกิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คุณค่าของการ
ท่ อ งเที่ ย วและเหตุ ผ ลของการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ วิ จั ย น าค าตอบมาสรุ ป เป็ น ข้ อ ความส าหรั บ วิ เคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อสรุปเป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด โดยให้
กลุ่มตัวอย่างระบุคะแนน 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด
มีค่าคะแนน 5
คะแนน
มาก
มีค่าคะแนน 4
คะแนน
ปานกลาง
มีค่าคะแนน 3
คะแนน
น้อย
มีค่าคะแนน 2
คะแนน
น้อยที่สุด
มีค่าคะแนน 1
คะแนน
การแปลความหมายของค่ าเฉลี่ ยของข้อมู ลรูป แบบการเดิ นทางท่อ งเที่ย วของผู้ห ญิ ง โสด
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.80
หมายถึง
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81-2.60
หมายถึง
น้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61-3.40
หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41-4.20
หมายถึง
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
หมายถึง
มากที่สุด
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิง ปริม าณ ผู้วิจัยจึง ทาการ
ทดสอบเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้
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การตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ด้ ว ยการน าแบบสอบถามให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์คือ ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือวัดในเรื่องของข้อความ
ภาษา และความครอบคลุมเพื่อปรับแก้ไข จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อาจารย์ ดร.
โสมฤทัย สุนธยาธร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณมาโนช พรประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทัวริสรีวอร์ด จากัด และมี
ประสบการณ์ด้านผู้นาเที่ยวกว่า 40 ปี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนและครอบคลุมอีกครั้ง
ก่อนนามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมเพื่อนาไปทดสอบใช้ (Pre-test)
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ด้ วยการน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุง แล้ ว ไป
ทดสอบใช้ (Pre-test) กับผู้ตอบที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ส่วนของการวัดตัวแปรแบบประเมินค่ านั้น ซึ่งจะใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายในด้วยการคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
สูตร
  s2 
n
1 i
=
n  1  s2t 
เมื่อ
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
S2i คือ ค่าคะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ

S2t คือ ค่าคะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

ข้าง)

ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
=
0.769
เนื้อหาข่าวสารที่ท่องเที่ยว
=
0.623
รูปแบบการดาเนินชีวิต (ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบ
=
0.704
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
=
0.795
คุณค่าของการท่องเที่ยว
=
0.788
เหตุผลของการท่องเที่ยว
=
0.799
ผลรวมรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
=
0.872
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การประมวลผลข้อมูล
หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 855 คน ผู้ วิ จั ย ท าการ
ประมวลผลข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง หากแบบสอบถามใด
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถือว่าแบบสอบถามนั้นไม่สามารถนามาใช้ได้
2. กาหนดรหัส บันทึกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก
3. นาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปประมวลผลเพื่อคานวณค่าทางสถิติต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิจัยและนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลลักษณะทางประชากร ข้อมูลการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารและข้อมูล
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิ เคราะห์ ข้อ มู ล การจัด รูป แบบการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วของ
ผู้ห ญิ งโสดด้ วยสถิติ วิเคราะห์ องค์ป ระกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการแยกองค์ ประกอบหลั ก
(Principal component analysis) และหมุ น แกนองค์ ป ระกอบโดยการหมุ น แกนแบบตั้ ง ฉาก
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแบบ Varimax rotation

บทที่ 4
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ในบทนี้ น าเสนอผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ มี
คุณสมบัติคือ ผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 18 คน โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ตอนที่ 2 เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
รายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มี
คุณสมบัติ คือ ผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
1.1 แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่
1.2 แหล่งข้อมูลทางสังคม
1.3 แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์
1.4 แหล่งข้อมูลสาธารณะ
1.5 แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค
1.6 เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่
จากการสัมภาษณ์สามารถนารายละเอียดในแต่ละประเด็นมานาเสนอได้ดังต่อไปนี้
1.1 แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่
แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่เป็นประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในอดีตของ
ตนเอง และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นหนั ง สื อ พ็ อ กเก็ ต บุ๊ ก (Pocket book) ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่ง ประสบการณ์ ทั้ง 2 แหล่ง ทาให้นั กท่ องเที่ย วผู้ห ญิ ง โสดเลื อกสถานที่ท่ องเที่ย วที่ค ล้ายคลึง กั บ
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ประสบการณ์ของตนเอง โดยเมื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นจะเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เจอในสถานที่
ท่องเที่ยวกับข้อมูลที่ตนเคยรับรู้จากการอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก
“ถ้าเคยไปเที่ยวแบบไหนแล้วชอบมาก ประทับใจมากกว่าที่ผ่านมา พอครั้งต่อ ๆ ไป
ก็จะหาที่เที่ยวคล้าย ๆ แบบที่ชอบ เช่น แต่ก่อนเคยไปแต่ที่เมือง ๆ ทันสมัย แต่พอ
ได้ไปแบบทุรกันดารได้เจอวิวภูเขาหลายลูกซ้อนกัน มีหิมะ ที่เลห์ เลยหาแต่ที่เที่ยวที่
เป็นธรรมชาติ เขา ๆ ตลอดเลย” (จูน, สัมภาษณ์)
“หนังสือท่องเที่ยว แนวแชร์ประสบการณ์เที่ยว สารคดีท่องเที่ยวมากกว่า ไม่อ่าน
ไกด์ บุ๊ ก (Guide book)…อยากรู้ป ระสบการณ์ ข องคนที่ เคยไปมากกว่ าว่ าไปเจอ
อะไรบ้ า ง เพราะท าให้ เราอยากไป หรื อ บางที่ เราอาจไม่ มี โอกาสได้ ไ ป ก็ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากการอ่านแทน หรือบางทีได้รู้ประสบการณ์ไว้ พอมีโอกาสได้ไปจริง
ก็จะได้เปรียบเทียบสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ได้รู้จากการอ่าน บางทีก็ไม่เห็นเป็นแบบหนังสือ
เลยจะรู้ สึ ก สนุ ก และได้ คิ ด ตอนไปเที่ ย ว...อ่ านเอาประสบการณ์ แ ละความสนุ ก
มากกว่า...เป็นอินสไปเรชัน (Inspiration) เพื่อตามรอย อยากไปตาม อยากเจอแบบ
ที่คนเขีย นเจอ จากที่ อ่านหนั งสื อ New York 1st time หลัง จากอ่ านก็ มี ความคิ ด
อยากไปนิวยอร์ก (New York) สักครั้ง หาวิธีที่ จะไปให้ ได้...และก็ ได้ไปจริง ๆ ไป
แบบสมัครไปเป็นออแพร์ (Au pair)...มีซื้อหนังสือมาอ่านเรื่อย ๆ บางที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อน ก็เลยซื้อ อยากรู้ว่ามันมีอะไร หรือบางที่ไปมาแล้วก็อ่านเพราะว่าอยากรู้คน
อื่นเจอแบบที่เราเจอไหม...หนังสือ The walking backpack ลากคุณชายไปอินเดีย
ที่ไปเที่ยวอินเดีย หรือหนังสือ Go went girls เล่มนี้เกี่ยวกับประสบการณ์เที่ยวของ
ผู้หญิง 9 คน บอกเล่าเรื่องราว 9 ประเทศ แล้วมีนักเขียนคนหนึ่งชอบมากแต่จาชื่อ
ไม่ได้ ซื้อมาหลายเล่ม เขาเขียนเกี่ยวกับไปเที่ยวฝรั่งเศส เขมร และมีเล่มรวมหลายที่
ที่ไป ส่วนอีกคนเขียนเรื่อง ตามติดชีวิตอินเดีย พออ่านแล้วจากที่ไม่ค่อยอยากไป
เท่าไร ก็มีความอยากไปมากขึ้น เห็นมุมอื่น ๆ ของอินเดียมากขึ้นผ่านประสบการณ์
ของคนอื่น” (มุก, สัมภาษณ์)
1.2 แหล่งข้อมูลทางสังคม
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ที่มีอยู่กับบุคคล
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสังคมและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยว ดังนี้
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1.2.1 เพื่อน
สอบถามจากเพื่อนที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่กาลังวางแผนไปเที่ยว หากไม่ได้หาข้อ มูลมา
ก่อนก็จะพูดคุยเพื่อให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากนั้น จึงไปสืบค้นข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค
“จะคุยกับเพื่อนก่อน ชอบคุยกับคนที่ไปมากกว่า มันจะอินไซต์ (Insight) กว่าแล้ว
ค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มในอินเทอร์เน็ตพวกพันทิป (Pantip) เอา...ส่วนมากจะชอบคุย
กับคนที่เคยไปมาแล้ว...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
หากมีการหาข้อมูลมาก่อนแล้วจะใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่หามาหรือหาข้อมูลที่แตกต่างจาก
ที่มี ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสาหรับวางแผนท่องเที่ยว
“ถ้าในไทยถามเพื่อนที่เคยไปและคนท้องที่ที่เราเป็นเพื่อนด้วย ถ้าในต่างประเทศจะ
ถามเพื่ อ นที่ เคยไป แต่ จ ะถามเฉพาะเวลาที่ ต้ องตัด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ ที่ จ ะไปว่ า
สถานที่ไหนน่าไปมากกว่ากัน แต่ถ้าสถานที่ไหนอยากไปแน่ ๆ จะไม่ถาม...จะถาม
เพื่ อนเพื่ อน าข้อ มูล มาเปรีย บเทีย บ…หาข้ อมู ลจากที่อื่ นมาอยู่ ก่อ นแล้วจึ ง จะถาม
เพื่อนเพิ่มเติม...” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“ถามเพื่อนที่เคยไปมาแล้ว แต่ถามเล็ก ๆ น้อย ๆ ประมาณว่าจะไปเมืองนี้ แล้วเมือง
ข้าง ๆ ควรไปไหม ร้านอาหารไหนควรไป เหมือนแชร์ประสบการณ์ หรือซื้อตั๋วอะไร
ที่ไหนบ้าง อะไรไปแล้วคุ้มค่าตั๋วบ้าง แต่ไม่ได้ใช้เป็นข้อมูลหลัก เพราะไม่ชอบเที่ ยว
เหมือนใคร...อยากเป็นนักเดินทาง ไม่อยากเป็นนักท่องเที่ยว...ต้องการอะไรแปลก ๆ
มากกว่าไปตามคน...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดให้ ค วามเชื่ อ ถื อ กั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คมที่ เป็ น เพื่ อ นมากกว่ า
แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคเพราะคิดว่าแหล่ง ข้อมูลทางสั ง คมน่าจะให้ข้อมูลที่เจาะลึกมากกว่า
ดังนั้น หลังจากหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ แล้วจึงต้องมาตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางสังคมด้วย
“ถามเพื่ อนที่เคยไปมาแล้ ว เน้น ที่ข้ อมูล เชิง ลึก ข้ อมูล อินไซต์ข องคนที่ ไปมาแล้ ว
บางทีคิดว่าที่หาจากเน็ตมันอาจจะมีไม่ครบ เพราะเค้าน่าจะเขียนข้อดีเยอะกว่า คน
จะได้สนใจกระทู้เค้า...ถามเพื่อนเพิ่ม เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่ม...มักหามาพอสมควรแล้ว
ค่ อ ยมาถามเพื่ อ น ไว้ รี เช็ ค (Recheck) ข้ อ มู ล ด้ ว ยว่ า ที่ ห ามาถู ก ไหม...” (มุ ก ,
สัมภาษณ์)
ช่องทางที่ใช้สาหรับสอบถามข้อมูล พู ดคุยกับเพื่อนผ่านทางออนไลน์ เช่น กล่องข้อความ
(Inbox) ของเฟซบุ๊ ก (Facebook) ช่ อ งความคิ ด เห็ น (Comment) ใต้ ภ าพของเพื่ อ นเวลาลงรู ป
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สถานที่เที่ยวทั้งเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (Line) แบบพิมพ์ข้อความ 1 ต่อ 1
ส่วนทางออฟไลน์ เช่น ถามตอนเจอหน้า (Face to face) เป็นต้น
“...เห็นจากที่เพื่อนลงรูปก็จะทักไปถามทางแชท (Chat) เฟซบุ๊ก (Facebook) แต่ถ้า
มีไลน์ (Line) ก็ถามไปทางไลน์ แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ถามที่ทางานเวลาเจอกัน ”
(นุ่น, สัมภาษณ์)
“...ถามคนรู้จักอย่างพี่ที่ออฟฟิศ แต่ไม่ได้ตั้งใจถาม ประมาณว่าคุยกันเรื่องอื่นแล้ว
บังเอิญพูดถึงที่เที่ยวที่จะไป แต่ก็จะถามแบบข้อมูลเบื้องต้น ไปไงมาไง ไม่ได้ถาม
จริงจัง...” (มุก, สัมภาษณ์)
“คนที่เคยไป อาจจะไม่ได้สนิทก็ได้อย่างเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก จริง ๆ ก็รู้จัก
ตัวจริงแต่ไม่ได้เจอกันเป็น 10 ปีแล้ว ถ้าเห็นว่าเค้ าลงรูปที่เราจะไปพอดีก็จะคอม
เมนต์ที่ภาพเลย แล้วแต่ว่าเห็นจากไหน ไม่เฟซบุ๊กก็ไอจี (IG) หรือนึกได้ว่าเค้าเคยลง
ก็จะคิดก่อนว่า เราเคยคุยกับคนนี้รึเปล่า หรือสามารถคุยได้ไหม ถ้าไม่เคยสนิทกันมา
ก่อนก็ไม่กล้าถาม...ถ้ากล้าถามก็จะแชทเฟซบุ๊กไป...เพื่อนสนิทถามอยู่แล้ว...อาจจะ
เคยและไม่เคยไปก็ถามเพราะบางคนชอบเที่ยวน่าจะพอรู้บ้าง...ส่วนใหญ่จะแชทถาม
ทางไลน์ ” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...ถ้ามีโอกาสเจอหน้าก็ถามตอนเจอ ถ้าไม่ได้เจอกันก็แชทไปถามทางไลน์ แต่ที่ไหน
น่าสนใจมาก ๆ ก็อาจจะคอมเมนต์ถามใต้ภาพไปเลย” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวในอดีต ซึ่ งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน
สาหรับการออกเดินทางครั้งต่อไปในอนาคต
“...เคยนั่งคุยกับพี่ที่ทางาน ว่าเคยไปไหนมาบ้าง แล้วอยู่ ๆ พี่เขาก็ไปตามที่เราไป
ตอนนั้นเล่าให้เค้าฟังว่าในประเทศเคยไปคีรีวง บรรยากาศดีมาก ไปขนอม สงบมาก
ไปดูโลมาสีชมพู ไปพิษณุโลกเพื่อล่องแก่ง...แล้วส่วนพี่เขาก็เน้นไปต่างประเทศอย่าง
เลห์งี้ เราฟังเราก็อยากไป...” (มุก, สัมภาษณ์)
1.2.2 พี่น้อง/ญาติ
สอบถามข้อมูลรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวจากพี่น้องและญาติที่เคยไปเที่ยว โดยช่องทางที่
ใช้สาหรับสอบถามผ่านทางออนไลน์ เช่น การสนทนาผ่านไลน์แบบสนทนา 1 ต่อ 1 และแบบสนทนา
กลุ่มของครอบครัวที่มีพ่อแม่ พี่น้อง หากใครทราบข้อมูลจะได้ให้ข้อมูลได้ และผ่านทางออฟไลน์ เช่น
พูดคุยแบบตัวต่อตัวเมื่อเจอกัน และโทรศัพท์ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
“...ญาติที่เคยไปกับทัวร์มา จะถามแบบจริงจัง เพราะเชื่อมากกว่าข้อมูลที่อื่น เจอ
หน้าก็ถาม ไม่เจอก็โทรถามบ้าง ไลน์ไปบ้าง” (โฟม, สัมภาษณ์)
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“...บางทีก็ถามพี่สาวด้วย เพราะนางเป็นแอร์ไปมาหลายที่ ถ้านางอยู่ไทยตอนจะ
ถามก็ถามที่บ้าน แต่ถ้านางไม่อยู่ไทยก็แชทไปถาม ทางไลน์กลุ่มของที่บ้าน ถ้าใน
กลุ่ ม มี พ่ อ แม่ ด้ ว ย น้ อ งชายอี ก คน เผื่ อ มี ใครรู้ม ากกว่ า นั้ น ก็ จ ะได้ บ อก” (ทั บ ทิ ม ,
สัมภาษณ์)
1.2.3 คนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมู ล ที่ได้จ ากการพู ดคุ ยกั บ คนท้ องถิ่ นขณะไปเที่ ย ว เช่น พนั กงานโรงแรม คนขายของ
เป็นต้น มักจะได้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นไปท่องเที่ยว
เพราะข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้มีน้อย ไม่สามารถหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ ทาให้ไม่
ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทางไปท่องเที่ยว
“คนท้องถิ่น แบบไปเที่ยวแล้วได้คุยกับพนักงานโรงแรมหรือร้านค้าแล้วเค้าแนะนาที่
เที่ ยวแปลก ๆ ให้ ก็ไปตามที่เค้ าแนะนา เลยมักจะได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ
คนไม่ค่อยไปกัน เป็นสถานที่แรร์ (Rare) หาข้อมูลไม่ได้ก่อนมา เพราะถ้าหาได้ก็จะมี
คนไปกันเยอะเหมือนที่อื่น ๆ” (ลิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามผู้ร่วมทริปที่เป็นคนวางแผน
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมด (Planner) โดยจะไม่ ห าข้ อ มู ล เอง แต่ ห ากเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเองกั บ เพื่ อ นแล้ ว
ต้องการทราบข้อมูลส่วนใดก็ตามจะถามจากผู้ร่วมทริปที่เป็นคนวางแผนแทนการหาข้อมูลด้วยตนเอง
“เป็นผู้ตาม ให้น้องหาข้อมูล เราตามอย่างเดียว” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนที่เพื่อนเป็ นคนจัดทริป เราก็เชื่อใจ ไม่หาอะไรเลย ไปตาม
เพื่อนอย่างเดียว” (เดีย, สัมภาษณ์)
“ส่วนใหญ่ไม่หาเลย ตามเพื่อน เพื่อนไปไหนก็ไปเพราะคิดว่าเพื่อนเลือกมาดีแล้ว ”
(โฟม, สัมภาษณ์)
“บางทีถ้าคนไปด้วยเชี่ยวชาญมาก ก็ไม่หาเลย ไปตามเพื่อนเลย อยากรู้อะไรก็ตาม
เพื่อนที่จัดทริป เพราะเดี๋ยวเพื่อนก็หาคาตอบมาให้” (มุก, สัมภาษณ์)
หากไปเที่ยวกับครอบครัวและใช้บริการบริษัททัวร์ พ่อแม่จะเป็นผู้จัดการทุกอย่าง
“บางทีก็ไม่ใช้เลย อย่างไปทัวร์ ก็ให้ที่บ้านจัดการ เพราะพ่อแม่มีทัวร์ที่ใช้ประจาหรือ
ทัวร์ที่เคยใช้ของบริษัทอยู่แล้ว...” (ลิน, สัมภาษณ์)
รวมถึงบางครั้งการเลื อกสถานที่ ท่อ งเที่ ย วเป็ น ไปตามคนที่ ช วน โดยที่ ไม่ ไ ด้คิ ดหรือ เลื อ ก
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
“ทริปเกิดจากผู้ร่วมเดินทาง โดยที่เราไม่ได้คิด เราไม่ได้เลือกเอง ต่อให้เคยไป แต่ที่
บ้านไม่ได้ไป ก็ไปซ้าได้” (ติณ, สัมภาษณ์)
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1.3 แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เผยแพร่ โดยมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ชั ก จู ง ใจให้ เกิ ด การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มี
เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกาไร ผ่านการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
งานแสดงสิน ค้า และหนังสื อน าเที่ย ว เป็ น ต้น โดยนั กท่ องเที่ยวผู้หญิ ง โสดเข้าถึ งแหล่ งข้ อมู ลเชิ ง
พาณิชย์ที่เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผ่านทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ได้แก่
1.3.1 สาหรับหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทริปแอดไวเซอร์ (Tripadvisor) เอ็กซ์พีเดีย
(Expedia) โดยใช้เพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น
“...แต่ถ้าเลือกแล้วว่าจะไปที่ไหน จะหาข้อมูลแบบเจาะลึก โดยจะไปหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ เพราะเวลาค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันจะโชว์สถานที่
ท่องเที่ยวแนะนา แต่เว็บฯ นี้ไม่ค่อยมีเนื้อหารายละเอียดมากนัก ก็จะกลับมาหาใน
กูเกิล (Google) ต่ออีกครั้ง ต้องการข้อมูลจากคนที่เคยไปมารีวิว (Review) ใช้พวก
เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ (Blogger) โดยเลือกข้อมูลของต่างประเทศมากกว่าคนไทย
จ าไม่ ค่ อ ยได้ ว่ า เว็ บ ฯ อะไร แบบกู เ กิ ล แสดงผลอะไรก็ เข้ า ไปตามที่ เ ฮดไลน์
(Headline) ระบุแล้วตรงกับที่เราจะไป... ทริปแอดไวเซอร์มีทั้งแอปฯ และหากเว็บฯ
และอ่านผ่านคอมฯ บ้าง...” (มิน, สัมภาษณ์)
“...พวกทริปแอดไวเซอร์ จะใช้อ่านฟีดแบ็ก (Feedback) คอมเมนต์ (Comment)
ของคนที่เคยไป...ไม่มีแอปฯ แต่ก็อ่านผ่านทั้งคอมฯ และมือถือแล้วแต่ว่าอ่านตอน
ไหน...” (มุก, สัมภาษณ์)
“อ่านจากทริปแอดไวเซอร์ ทั้งจากคอมฯ และแอปฯ ในมือถือเลย...อ่านความเห็น
ของต่างชาติ...ใช้เอ็กซ์พีเดียด้วย หาทั้ง ที่เที่ยวและที่พักใช้มากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้น
ของการหาเลยทั้งผ่านคอมฯ และมือถือ แต่ส่วนใหญ่เล่นในมือถือมากกว่า คอมฯ ใน
เวลางานดูไม่ค่อยได้ จะดูมือถือตอนนั่งรถ หรือว่าง ๆ ก็จะใช้เป็นแอปฯ มากกว่า...”
(ดิว, สัมภาษณ์)
1.3.2 สาหรับจองโรงแรมที่พั ก เช่น ทราเวลโลก้ า (Traveloka) บุ๊คกิ้ ง (Booking) อโกด้ า
(Agoda) และเอ็กซ์พีเดีย (Expedia) เพื่อหาข้อมูลประสบการณ์จากคนที่เคยไปพัก เปรียบเทียบราคา
ที่พักและใช้บริการจองที่พักด้วย
“เข้าเว็บไซต์ทราเวลโลก้า เพื่อไปเปรียบเทียบราคา...ที่พักด้วย เพราะติดสินใจว่าจะ
เลือกอะไร...” (กวาง, สัมภาษณ์)
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“...ถ้ า เป็ น ที่ พั ก ก็ อ าจจะตั้ ง ต้ น ด้ ว ยกู เกิ ล ไปพั น ทิ ป เข้ า ไปเจาะดู ว่ า เค้ า แนะน า
อะไรบ้าง แล้วเราก็เข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่พักเลย ทราเวลโลก้า บุ๊คกิ้ง อะไรแบบนี้…
ไปอ่านคอมเมนต์ ในเว็บฯ จองที่พักโดยตรงต่อ...” (ฝน, สัมภาษณ์)
“...ส่วนอโกด้า บุ๊คกิ้ง ใช้เทียบราคาที่พัก อันนี้ก็ใช้แอปฯ ด้วย คอมฯ ด้วยเหมือนกัน
...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“ที่ พั ก จะเข้ า ไปอ่ า น คอมเมนต์ ในเว็ บ ฯ จองที่ พั ก เลยอย่ า ง อโกด้ า บุ๊ ค กิ้ ง
ทริปแอดไวเซอร์ จะอ่านคอมเมนต์ละเอียดมาก...” (กวาง, สัมภาษณ์)
1.3.3 สาหรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิ นจากทราเวลโลก้า (Traveloka) สกายสแกนเนอร์
(Skyscanner) เพื่อเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ
“เข้ า เว็ บ ไซต์ ท ราเวลโลก้ า เพื่ อ ไปเปรี ย บเที ย บราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ...” (กวาง,
สัมภาษณ์)
“เข้าสกายสแกนเนอร์ เทียบราคาตั๋วเครื่องบิน...” (จูน, สัมภาษณ์)
1.3.4 สาหรับเช่ารถจากเอ็กซ์พีเดีย (Expedia) เพื่อใช้บริการเช่ารถ เพราะชื่นชอบการขับ
รถไปเที่ยวด้วยตนเอง
“ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวจะเช่ารถขับมากกว่า เลือกประเทศที่เราสามารถขับรถได้
ก็ จ ะหาเว็ บ ฯ เช่ า รถที่ อิ น เตอร์ เนชั่ น นอล ไม่ ค่ อ ยหาเว็ บ ฯ ประเทศนั้ น ๆ เช่ น
เอ็กซ์พีเดีย เพราะเข้าเว็บฯ นี้แล้วทาทุกอย่างเลย ที่เที่ยว ที่พัก...” (ดิว, สัมภาษณ์)
1.3.5 สาหรับศึกษาวิธีการเดินทางจากโรมทูริโอ (Rome2Rio) เพื่อศึกษาวิธีการเดินทางไปยัง
สถานที่ ท่องเที่ ยวต้องขึ้นรถไฟ รถบั ส รถราง หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ อย่างไรบ้าง โดยจะ
คานวณค่าใช้จ่ายให้ด้วย
“เว็บไซต์โรมทูริโอเป็นเว็บไซต์ที่บอกวิธีการเดินทางแบบละเอียดมาก โดยเฉพาะ
ยุโรป บอกหมดว่า รถไฟอะไร รถบัสสายได้ รถราง เครื่องบินด้วย แค่คลิกว่าจาก
สถานที่นี้ ไปอีกที่ จะบอกวิธีการเดินทาง มีให้เลือกหลายวิธีด้วย และก็จะโชว์ว่าวิธี
ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไร คานวนค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ เคยใช้ก็ตรง...” (วิ, สัมภาษณ์)
โดยชอบการใช้ผ่านแอปพลิเคชัน มากกว่า เพราะว่าออกแบบให้สามารถเข้าใจง่ ายหรือ ที่
เรียกว่า User Interface (UI) และออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จริง เรียกว่า User
Experience (UX)
“...แต่ ช อบแอปฯ มากกว่ ามั น ดี ทั้ ง ยู เอ็ ก ยู ไ อ (UXUI) หาข้ อ มู ล ที่ เที่ ย ว...” (ดิ ว ,
สัมภาษณ์)
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1.3.6 เว็บไซต์สายการบิน เพื่อหาข้อมูลโปรโมชัน
“ตั๋วโปรโมชันจากเว็บไซต์สายการบิน เป็นตัวกาหนดสถานที่ไป แม้ว่าตอนแรกจะ
เลือกสถานที่อยู่แล้ว แต่หากมีตั๋วโปร ก็ไปตามที่ตั๋วโปร” (ติณ, สัมภาษณ์)
1.3.7 เว็บไซต์บริษัทนาเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้องการเดินทางด้วยบริษัทนา
เที่ยว จะหาข้อมูลโปรแกรมท่ องเที่ยวจากเว็บไซต์บ ริษัทท่ องเที่ยวก่อ นและหาข้ อมูลเพิ่ มเติม จาก
แหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างโดยผู้บริโภคต่อจึงจะตัดสินใจเลือกซื้อบริการ
“ส่ ว นใหญ่ เที่ ย วแบบทั ว ร์ โดยเริ่ ม จากกู เกิ ล ได้ ชื่ อ ทั ว ร์ จ ากที่ กู เกิ ล โชว์ เข้ า ไปดู
โปรแกรมทัวร์ ถ้าทัวร์ไหนโปรแกรมและวันเวลาตรงกับที่ต้องการก็จะเอาชื่อไปเสิร์ช
(Search) ในกูเกิล โดยมุ่งเข้าพันทิปต่อเพื่อไปหารีวิว...จากนั้นค่อยตัดสินใจ” (แฟร์,
สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ เว็บ ไซต์ บ ริษั ท น าเที่ ยวยั ง ถู ก ใช้ เพื่ อ ศึ ก ษาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเบื้ อ งต้ น ว่า 1 วั น
สามารถเดินทางที่ใดได้บ้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เพื่อใช้สาหรับวางแผนท่องเที่ยวของ
ตนเองที่ต้องการเดินทางไปด้วยตนเองโดยไม่ได้ใช้บริการทัวร์
“เว็บฯ ทัวร์ ที่จัดโปรแกรมทัวร์ แต่ไม่ได้จะไปทัวร์ แค่เข้าไปดูว่าทัวร์เค้าไปเที่ยวกัน
ที่ไหนบ้าง ในแต่ละวันทาอะไร ดูตอนแรก ๆ ก่อนจะเริ่มหาข้อมูลอื่น ๆ เพราะแบบ
ทัวร์สามารถไปไหนได้บ้างใน 1 วัน เราก็น่าจะสามารถไปได้ แต่ไม่ได้ลอกมา แค่เป็น
โครงไว้...ใช้เวลาไปประเทศที่ข้อมูลเยอะ ๆ แล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็มาเริ่มที่นี่
ก่อน...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“เข้าเว็บไซต์ทัวร์ ดูว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหน คนอื่นไปกัน เพราะถ้าทัวร์ไปที่ไหน
ที่นั้นคือสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปกัน...” (จูน, สัมภาษณ์)
1.3.8 งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว (Event) นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้องการไปกับบริษัท
นาเที่ยวจะไปเลือกซื้อทัวร์จากงานไทยเที่ยวไทย หรืองานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยไม่ได้หาข้อมูล
ทัวร์ไปก่อน แต่จะไปเลือกทัวร์จากในงาน
“ในกรณีไปกับที่บ้านจะซื้อทัวร์ ไม่มีการหาข้อมูลก่อน จะไปเดินงานของ ททท. แล้ว
ก็ไปเลือกที่งานเลย อะไรถูกใจก็ไป...” (มุก, สัมภาษณ์)
1.3.9 หนั ง สื อ น าเที่ ย ว (Guide book) เนื่ อ งจากว่ า หนั ง สื อ มี ร ายละเอี ย ดของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ตั้ ง แต่ ร ายละเอี ย ดของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ ข้ อ มู ล ของสถานที่
ท่องเที่ยวโดยสังเขป วิธีการเดินทาง สภาพอากาศ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ทาความเข้าใจเบื้องต้น
เป็นจุดเริ่มต้นของการหาข้อมูลเพื่อวางแผนท่องเที่ยว แต่ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ไม่
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ละเอียดมาก โดยหลังจากอ่านหนังสือแล้วจะไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคเว็บไซต์
สาหรับค้นหาและแผนที่ต่อ
“หนังสือพวกไกด์บุ๊กจะบอกรายละเอียดเบ็ดเสร็จ มีตั้งแต่รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลโดยสัง เขป วิธีการเดินทาง สภาพอากาศ ข้อมูลที่กว้าง ครบถ้วน
และสามารถใช้ทาความเข้าใจขั้นต้น สาหรับอ่านก่อน โดยจะลงทุนซื้อหนังสือ ถ้าจะ
ทาทริป...จะอ่านหนังสือก่อนเพื่อเข้าใจภาพรวมแล้วค่อยไปหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
หารายละเอียดเชิง ลึก...ไปญี่ปุ่น ฮ่องกงก็ซื้อหนัง สือมาอ่านก่อน ญี่ ปุ่นมีเกือบทุ ก
เมือง...จะซื้อเฉพาะเวลาเลือกแล้วจะไปที่นี่ ไม่ได้ซื้อมากอง มาเก็บไว้ก่อน" (ติณ ,
สัมภาษณ์)
“ซื้อไกด์บุ๊กตอนที่ไปแบ็คแพ็ค (Backpack) ครั้งแรกและคนที่ไปด้วยไม่ได้เชี่ยวชาญ
เลยซื้อมาอ่านเพราะมันรวมทุกอย่างไว้แล้ว อ่านดู ภาพรวมคร่าว ๆ ก่อน แล้วถ้า
อยากได้ข้อมูลเจาะลึกก็ไปหาจากอินเทอร์เน็ตต่อ...ข้อมูลต้องแน่น ไม่อยากหลง...
ตอนไปก็พกหนังสื อไปเพราะมัน มีพิกัจของกูเกิล แมป (Google Maps) แบบพอ
พิมพ์พิกัดที่เลขเยอะ ๆ ก็ง่ายต่อการหาทางในแมป (Map) ดี เพราะอย่างตอนนั้นไป
ญี่ปุ่น มันมีแต่ภาษาญี่ปุ่น เสิร์ชภาษาอังฤษไม่ค่อยขึ้น ก็อาศัยพิกัดที่ได้จากหนังสือ
หาวิธีการเดินทางเอา...” (ลิน, สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ใช้หนังสือนาเที่ยวจะมีทั้งซื้อและไม่ซื้อ ผู้ที่ซื้อคือ ตัดสินใจแล้ว
ว่าจะไปที่นั้นจึงซื้อหนังสือมาอ่านภาพรวมของสถานที่ท่องเที่ยวและพกหนังสือไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ซื้อ จะไปเปิดอ่านตามร้านหนังสือ เพราะมองว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้มีชื่อเสียง
มากนัก และอาจจะไปแค่ครั้งเดียวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงไปเองคนเดียว แต่ถ้าไปกับครอบครัว
ก็จะซื้อ โดยที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ใช้หนังสือนาเที่ยวเป็นแหล่งข้อมูลหลักสาหรับการท่องเที่ยว
เพราะหนังสือมีข้อมูลครบถ้วนสาหรับการท่องเที่ยว
“ซื้อหนั งสือไกด์บุ๊กนาเที่ยว เพราะมันจะรวมสถานที่ แอทแทรคชัน (Attraction)
ชัดเจนแล้ว ใช้เพื่อจิ้มเลือกสถานที่ที่อยากไป อ่านก่อนเป็นอั นดับแรก...” (ทับทิม,
สัมภาษณ์)
“หนังสือไกด์บุ๊กของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น แต่จะไม่ซื้อทุกครั้ง จะซื้อเฉพาะที่จะไป
เที่ ยวกับพ่อแม่ ถ้าไปเองก็จะไปยืนอ่านตามร้านหนังสือ เช่น ตอนจะไปวอชิง ตัน
ดี.ซี. (Washington D.C.) ตอนนั้นไปคนเดียวและเห็นว่าไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่นิยม แบบจะกลับไปอีก เลยไม่คุ้มที่จะซื้อ แต่ถ้าไปกับพ่อแม่ข้อมูลต้องแน่นก็จะ
ซื้อ แต่ไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวมันจะสามารถปรับได้ ช่วย ๆ กันหา...เริ่มหาจาก
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กูเกิลก่อ นแล้วค่อ ยมาหาจากหนั งสื อ เพราะว่าหนั ง สือ ให้ ข้อมูลละเอียดมากกว่า
ในเน็ตให้แค่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” (วี, สัมภาษณ์)
1.3.10 เว็ บ ไซต์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ท าโดยเอกชน เพื่ อ หาและตรวจสอบข้ อ มู ล
รายละเอียดการเดินทาง ช่วงวัน -เวลาเปิดปิด การใช้สถานที่ท่องเที่ยวจัดงานเทศกาลตามวันสาคัญ
ต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่ านี้เป็น ข้อมูลพื้ นฐานที่สาคัญ ซึ่ง เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ ยวจะให้ข้อมูล ที่
ถูกต้องและทันสมัยมากที่สุด เช่น จะเดินทางไปไหว้พระใหญ่ที่ ฮ่องกงที่ต้องนั่งกระเช้านองปิง 360
(Ngong Ping 360) จะเข้าไปดูเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นก่อน เพื่อตรวจสอบวันเวลาเปิดปิดของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว
“เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนั้น ๆ...โดยเฉพาะเว็บ ของ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ เลย เข้ าไปยั ง เว็ บ ไซต์ ข องสถานที่ ที่ จ ะไป เพราะคิ ด ว่ า
น่าจะอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real time) มากที่สุด เช่น จะไปนองปิง (Ngong
Ping 360) ที่ฮ่องกง กระเช้าปิดช่วงไหน วัด ปราสาท มีงานอะไรหรือเปล่า ปิดหรือ
เปล่า หรือตารางรถก็เข้าไปดูจากเว็บไซต์ของบริษัทรถเลย” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ถ้าเลือกแล้วว่าจะไปไหนก็จะเข้าเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก่อน จะเข้าไปดู
รายละเอียดพื้นฐาน เปิดปิดช่วงไหน ปิดช่วงที่จะไปหรือเปลา การเดินทางที่เว็บไซต์
บอกคร่าว ๆ ...เวลาเปิดปิดด้วย...เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ” (ดิว, สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมักจะหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดย
ผู้บริโภคก่อน แต่หากไม่ได้ข้อมูลราคาบัตรเข้าชม ช่วงวันเวลาเปิด -ปิด จึงจะใช้เว็บไซต์ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน เพราะว่าแหล่งข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลที่ต้องการและให้ความเชื่อถือว่าข้อมูล
ที่ได้มีความทันสมัย แต่หากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคให้รายละเอียดครบถ้วนก็จะไม่ใช้เว็บไซต์
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน
“เข้าพวกเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยว หรือพวกเว็บฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อหา
ข้อมูลราคาบัตร เวลาเปิดปิด แต่ตอนแรกก็เริ่มจากอ่านรีวิวในพันทิป แต่ข้อมูลพวก
นี้ในเว็บฯ ของสถานที่จะอัปเดตล่าสุดกว่า บางทีมีประกาศปิดไรงี้ด้ วย จะได้ไม่ไป
เก้อ วางแผนให้ดี...แต่ถ้าในเว็บฯ รีวิวพวกพันทิปบอกครบก็ไม่เข้าในเว็บฯ พวกนี้ ”
(กวาง, สัมภาษณ์)
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1.4 แหล่งข้อมูลสาธารณะ
องค์กรหรือหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตมาก
ขึ้น ด้วยการชั กจูงใจให้นั กท่ องเที่ ยวออกเดิน ทาง ซึ่ง กลุ่ม ที่กล่ าวมานั้น ไม่ ได้ หวัง รายได้ห รือ กาไร
สาหรับหน่วยงานตนแต่อย่างใด โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดได้ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
1.4.1 นิตยสารส่งเสริมการท่องเที่ยว ไว้เป็นข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวว่า ตอนนี้มีสถานที่
ท่องเที่ยวใดน่าสนใจบ้าง
“ชอบซื้อนิตยสารท่องเที่ยวมาเก็บไว้ แต่ก่อนก็พวก อสท. ตอนนี้ก็ซื้อบ้าง ไม่ซื้อบ้าง
มันมีให้ซื้อน้อยลง ซื้อเพราะจะได้รู้ว่าตอนนี้มีที่เที่ยวไหนน่าไปบ้าง...แต่ไม่อ่านพวก
หนังสือสารคดีท่องเที่ยว เพราะไม่อยากรู้ประสบการณ์ใคร เราสนแค่ที่เที่ยว” (ดิว,
สัมภาษณ์)
1.4.2 เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อหาข้อมูลประวัติค วามเป็ นมาของสถานที่ ประวัติศาสตร์ วัน -เวลาเปิดปิ ด ราคา เพราะข้อมู ล
ลักษณะนี้เว็บไซต์ทางการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
“...พวกเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดูประวัติ ความเป็นมาเป็นข้อมูล ถ้าเป็น
ข้อ มู ล แนวประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ม าของสถานที่ จ ะเชื่ อ จากเว็บ ไซต์ ท างการมากกว่ า
รวมถึงเวลาเปิดปิด ราคา...” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“...เว็บฯ ส่งเสริมการท่ องเที่ ยวประเทศนั้ น ๆ จะเลือกเข้าดูแรก ๆ เพราะคิด ว่า
ข้อมูลมันน่าเชื่อถือมากที่สุด...” (ติณ, สัมภาษณ์)
ส่วนนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ไม่ได้ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากว่าเว็บไซต์ไม่น่าดึงดูด
ข้อมูลไม่ละเอียด เช่น จะบอกแค่สายรถประจาทาง แต่ไม่ได้บอกจุดขึ้นและลงรถ ไม่มีตารางเดินรถ
รวมถึงมองว่ามีแต่ข่าวประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ข้อมูลที่ต้องการคือ ความคิดเห็นต่อสถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ
“ไม่ใช้เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศหรือสถานที่นั้น ๆ เพราะไม่ค่อย
สวยและข้อมูลจะบอกกว้าง ๆ เช่น การเดินทางจะบอกแค่ว่านั่งรถเมล์สายไหน แต่
ข้อมูลที่ต้องการคือ ขึ้นตรงไหน ลงตรงไหน แบบรายละเอียดชัดเจน หรืออย่างการ
เดินทางโดยรถไฟ ก็ไม่มีตารางเวลาจึงไม่เข้าไปใช้เลย” (มิน, สัมภาษณ์)
“ไม่ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวเลย เพราะต้องการรีวิว ความเห็นของคนที่ไป”
(นุ่น, สัมภาษณ์)
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“ดู ค นทั่ วไปมากกว่ า ไม่ ค่ อ ยดู เว็ บ ฯ แนะน าสถานที่ แ บบออฟฟิ เชี ย ล (Official)
เพราะคิดว่าเว็บฯ พวกนั้นก็จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่เราชอบแบบเรียลๆ” (นุ่น,
สัมภาษณ์)
“เว็บไซต์ของ ททท. หรือพวกที่เป็นทางการ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ถ้านึกได้
ก็จะเข้าไป แต่ส่วนใหญ่จะไม่” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
1.5 แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค
ผู้บริโภคคนอื่นเป็นผู้สร้างขึ้นมาในลักษณะการบอกต่อเพื่อเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวบน
สื่อออนไลน์ เรียกว่า User Generated Content โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ
รายละเอียดดังนี้
1.5.1 เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ (Blogger’s website) ด้านการท่องเที่ยวเพื่อดูประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาของเมืองหรือประเทศนั้น ๆ
“...เข้าเว็บไซต์ตะลอนเที่ยว เพราะเว็บฯ นี้มีพวกประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ ...แต่ก็
เริ่มจากกูเกิลอยู่ดี เสิร์ชสถานที่...แล้วถ้าเห็นว่ามีเว็บไซต์ตะลอนเที่ยวก็เข้าไปอ่าน
ส่วนเว็บฯ อื่น ๆ ไม่ได้ใส่ใจเลย....เว็บฯ นี้จะรวมที่เที่ยวด้วย” (โฟม, สัมภาษณ์)
“เข้าพวกเว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ ไปดูที่เที่ยวแนะนา ที่เที่ยว 10 อันดับความนิยม
...” (จูน, สัมภาษณ์)
1.5.2 ยูทูป แชนเนล (YouTube Channel) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด
เลือ กใช้ ยูทู ปหลังจากที่ หาข้ อมู ลหรือวางแผนท่ องเที่ย วคร่าว ๆ แล้ว เพื่ อชมภาพเคลื่อ นไหวของ
สถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทาง ศึกษาว่าหน้าตาของจุดขึ้นลงรถเป็นอย่างไร สถานที่รถไฟ
เป็นอย่างไร เมื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจะได้ไม่สับสน และได้เห็นภาพมุมต่าง ๆ ที่ภาพนิ่งไม่สามารถ
นาเสนอได้ ที่สาคัญยังให้ความเชื่อถือเพราะภาพที่เห็นคือภาพจริง ไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเชิญชวน
ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเหมือนภาพถ่าย
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีทั้งติดตามยูทูป แชนเนลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศ
หรือสถานที่ที่จะไปและไม่ได้ติดตามแต่ใช้วิธีเข้าไปค้นหาจากช่องค้นหาเท่านั้น
“ช่วงนี้ ชอบใช้ยูทูป เพราะเห็น ภาพชัดเจน มากกว่าภาพถ่าย ไม่ได้ตามแชนเนล
(YouTube Channel) อะไรพิ เศษ เวลาจะหาก็ เสิ ร์ ช ตรงช่ อ งค้ น หา ชื่ อ สถานที่
ท่องเที่ยว แล้วไม่ค่อยโดนปรุงแต่งแบบภาพถ่ายมากนัก...ไม่เชื่อพวกรูปสวยมาก ๆ
โดยจะหาข้อมูลจากคนที่ไปจริง ๆ แล้วไม่ได้ถ่ายรูปหรือแต่งรูปสวยเพราะคิดว่าคน
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ขนาดถ่ายรูปธรรมดา แต่ภาพยังสวย ดึงดูดอยู่ ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวนั้นต้องสวย
มากจริง คนถ่ายไม่สวยจึงไม่สามารถทาร้ายความสวยงามลงได้” (มิน, สัมภาษณ์)
“ยูทูปที่ทาเป็นวิดีโอ (VDO) เพราะเห็นภาพง่ายขึ้นมากกว่าภาพนิ่งในเว็บฯ ต่าง ๆ
โดยที่ ใช้ ค รั้ ง แรกและชอบเลยคื อ ตอนไปญี่ ปุ่ น ไปติ ด ตามแชนเนล เจเปน ไกด์
(Channel of Japan Guide) มันจะมีเป็นตอน ๆ ไม่นานมาก ไม่เกิน 10 นาที มีทั้ง
ที่บอกสถานที่น่าเที่ยว หรือแบบแพลนทริป (Plan trip) 7 วันจากโตเกียวไปเกียวโต
ก็เลือกตอนที่เกี่ย วข้องกับที่ จะไปนั่ง ดู...หาข้อมูล มาก่อนแล้วมีวางแพลน (Plan)
คร่าว ๆ แต่มาเปิดดูเผื่อจะได้เห็นของจริงว่าไปถึงจะเจออะไร” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ไปดูตามยูทูปเสิร์ชสถานที่ท่องเที่ยว คลิปอะไรขึ้นก็ลองกด ๆ เปิดดู แต่ไม่ได้สนใจ
แชนเนล อยากเห็นภาพจริง ๆ ก่อนไป ส่วนใหญ่หาข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว แต่จะมี
รีเช็ค จากยูทูปอีกที เพื่ อความมั่นใจ จะเลือกคลิปที่นาเสนอวิธีการเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว จะได้ศึกษาป้ายรถ สถานที่ว่าหน้าตาเป็นยังไง...จาไม่ได้ว่าคลิปที่ดู
ยาวไหม เพราะส่วนใหญ่ก็ดูจบแต่จะแบบกดข้ามบางช่วงด้วย...” (แฟร์, สัมภาษณ์)
1.5.3 กระทู้พันทิป (Pantip) ห้องบลูแพลนเน็ต (Blue planet) เริ่มจากเข้าเว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาอย่างกูเกิลก่อน โดยการพิมพ์ข้อความ “สถานที่ท่องเที่ยว” “Pantip” “จานวนวั น” โดยจะ
ระบุสถานที่ท่องเที่ยว แต่อาจไม่ระบุคาว่าพันทิปหรือจานวนวันก็ได้ โดยที่จะเลือกเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ
ที่กูเกิลแสดงผลไม่เกินหน้าที่ 2 ซึ่งไม่ได้สนใจว่าเข้าของเว็บไซต์อะไร แต่เมื่อกูเกิลแสดงผลจะเลือก
อ่านจากหัวข้อ (Headline) หากตรงกับความต้องการ จึงจะกดเข้ าไปโดยมักจะเลือกเข้าพันทิปก่อน
เป็นอันดับแรกรวมถึงกูเกิลก็แสดงผลกระทู้จากพันทิปเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยเช่นกัน
การเลือกกระทู้พันทิปไม่สนใจว่ากระทู้ที่อ่านอยู่ห้องไหนของเว็บไซต์ แต่มีพฤติกรรมการ
เลื อกกระทู้อ่ านแบ่ งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ ม ที่ พิ จารณาก่ อนว่ าเป็ น กระทู้ Consumer review (CR)
หมายถึ ง กระทู้ ที่ ค นตั้ ง ไม่ ได้ รั บ เงิ น เพื่ อ รี วิ ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กั บ กระทู้ Sponsor review (SR)
หมายถึง กระทู้ที่คนตั้งได้รับเงินหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะเลือกอ่าน CR ก่อน
และให้ความเชื่อถือ CR มากกว่า โดยที่ SR ก็อ่าน แต่อ่านเป็นลาดับสุดท้าย หรืออ่านแบบไม่ได้ตั้งใจ
มาก รวมถึงไม่อ่านกระทู้ SR เลย เพราะคิดว่าการท่องเที่ยวไม่ตรงกับรูปแบบของตนเอง เพราะ SR
ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวแบบกินหรู อยู่สบาย
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นกระทู้ CR หรือ SR มีทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไ ม่รู้จักกระทู้ CR
และ SR ซึ่งจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ เลือกอ่านกระทู้ที่มีเนื้อหา ข้อมูลตามที่หาเท่านั้น เพราะ
มุ่งเน้นการหาคาตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น
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ในส่วนของความคิดเห็น (Comment) ที่บุคคลอื่นมาแสดงความคิดเห็นกับกระทู้ แบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มที่อ่านความคิดเห็นทุกความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจว่าจะเชื่อสิ่งที่คนตั้งกระทู้
บอกหรือไม่ เกินจริงหรือเปล่า กลุ่มที่อ่านคร่าว ๆ ซึ่งกลุ่มนี้ความคิดเห็นจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่ง
บางคนอ่านเพื่อหาคนที่ถามเจ้าของกระทู้ตรงกับคาถามในใจของเขา และกลุ่มที่ ไม่สนใจอ่านความ
คิ ด เห็ น ของคนอื่ น เพราะว่ าอ่ า นแค่ เนื้ อ หาในกระทู้ ก็ เพี ย งพอแล้ ว และมองว่า ความคิ ด เห็ น ไม่ มี
ประโยชน์ โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดอ่านพันทิปผ่านอุปกรณ์ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีการ
โหลดแอปพลิเคชันไว้
“…พันทิปไม่ได้ระบุห้อง เอาตามที่กูเกิลพาไป...ไม่สนใจว่าห้องอะไร เว็บไซต์อะไร
ด้วย สนแค่ตรงกับที่อยากรู้ อ่านคอมเมนต์ด้วย เชื่อตามปริมาณคอมเมนต์ ที่ไปทาง
เดียวกัน...ก็มีเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย แต่จาไม่ได้ ไม่ไ ด้สนใจเลย... หาในเวลางานผ่าน
คอมฯ” (ลิน, สัมภาษณ์)
“กูเกิล ใส่ชื่อสถานที่ บวกพันทิ ปก็เข้าไปอ่ านตามที่ โชว์ ไม่สนใจว่าจะเป็ น คอนซู
เมอร์ รีวิว (Consumer review) หรือสปอนเซอร์ รีวิว (Sponsor review) จ้างเลย
สนใจเนื้อหามากกว่า เพราะอ่านทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลของคนตั้งกระทู้ คอมเมนต์
อ่านหมดเลย จะได้ดูว่าสิ่งที่คนนั้นมารีวิว กับสิ่งที่คนอื่นมาคอมเมนต์ ไปในแนวทาง
เดียวกันหรือเปล่า คนที่มารีวิว อาจมีทัศนคติแบบหนึ่ง แต่เราก็อยากเห็นความเห็น
ของคนอื่นด้วย แต่จะเชื่อคอมเมนต์ ที่ไปทิศทางเดียวกัน ถ้ารีวิวดี คอมเมนต์ส่วน
ใหญ่ เห็นด้ วยก็เชื่อ แต่ถ้าคอมเมนต์ ส่ วนใหญ่ ไม่ เห็น ด้วย ก็จ ะเริ่มคิด และไปหา
ข้อมูลกระทู้อื่นเพิ่ม...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“เสิร์ชกูเกิล เว็บฯ จะขึ้นมาเยอะ ๆ ก็กดพันทิป ก่อน ส่วนเว็บฯ อื่น ๆ ก็กดอ่านแต่
ไม่ได้สนใจเว็บไซต์ เน้นหาข้อมูลที่รีวิว ไม่สนใจว่าจะซีอา (CR) หรือเอสอา (SR) ไม่
สนใจห้อง อ่านแต่เนื้อหาที่คนตั้ง กระทู้แชร์กับคอมเมนต์ …อ่านทั้งทางมือถือและ
คอมฯ...จะมือถือมากกว่า เพราะอ่านตอนว่าง ๆ ...ไม่ได้มีแอปฯ พันทิป …” (เดีย,
สัมภาษณ์)
“...พันทิปก่อน...อ่านกระทู้ที่ตรงกับที่เราจะไปแต่ไม่ได้เลือกว่าต้องซีอาหรือเอสอา
ขอแค่ตรงกับที่จะไปพอ แล้วจะเน้นอ่าน คอมเมนต์ เป็นหลัก เพราะคนมาเมนต์
มักจะเม้นตามความเป็นจริงมากกว่า อะไรน่าสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่ม...” (กระแต,
สัมภาษณ์)
“...แต่ก็เริ่มจากกูเกิลอยู่ดี เสิร์ชสถานที่ แล้วดูเว็บฯ ที่ขึ้น ก็จะเข้าพันทิปก่อน...ไม่
สนใจห้อง อ่านหัวข้อแล้วดูน่าสนใจ แบบสถานที่ตรง จานวนวันใกล้เคียงกัน ไม่ได้ดู
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ว่าเป็นซีอาหรือเอสอา แต่ดูเนื้อหาว่าไปไหนมาบ้าง อ่านคอมเมนต์ประกอบแบบ
ผ่าน ๆ ไม่ได้อะไรมาก...” (โฟม, สัมภาษณ์)
“เข้ากูเกิลค้นหาสถานที่และจานวนวัน เพื่อหาคนที่ตรงกับเราเลย ไม่ได้ระบุว่าพัน
ทิป แต่มันจะโชว์ต้น ๆ เลยกดอ่าน เพราะจะไม่กดเกิน 2 หน้า...ไม่รู้จักซีอาหรือ
เอสอาเลยไม่สนใจ...ห้องก็ไม่รู้ เน้นหาคาตอบที่ตัวเองต้องการมากกว่า เช่น เค้าไป
งบเท่าไร ไปไหนบ้าง ไปยัง ไง...ไม่ได้อ่าน คอมเมนต์ บางกระทู้ยาวมาก ๆ กว่าจะ
อ่านหมดก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อ่านคอมเมนต์เลย...จะอ่านเฉพาะพวกคอมเมนต์ แนว
คาถามที่ตรงกับที่เราอยากรู้ เราอยากรู้งบ ถ้าเค้าถามงบ เราก็เข้าไปอ่าน...ไม่ได้เคย
หาแนวที่บอกไม่ตรงเจ้าของกระทู้เลย...” (จูน, สัมภาษณ์)
“พันทิป...ทั้งซีอาและเอสอาอ่านหมดแต่เชื่อซีอามากกว่า ไม่สนใจคอมเมนต์เท่าไร
ถ้าว่างก็ไล่อ่านผ่าน ๆ นิดหน่อย ไม่ได้ใส่ใจ...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“...ในพันทิปคนด่าตรงมาก เช่น อันนี้ที่พักไม่ดี อันนี้อร่อย แล้วก็จะดูว่าพันทิป ไหน
ขายของ บางทีมันแฝงก็จะดูออก...เชื่อเฉพาะซีอาเพราะรีวิวจริง ด่าจริง ชมจริง …
ถ้ามีขายของแฝงก็จะดูบ้าง ดูภาพประกอบ แต่ไม่เชื่อ...อ่านคอมเมนต์ด้วย...แล้วก็
มาชั่งน้าหนักอีกที...ชอบอ่านในคอมฯ มากกว่า” (แอน, สัมภาษณ์)
“อ่ า นจากพั น ทิ ป …จะดู ว่ า กระทู้ ไ หนเป็ น ซี อ าหรื อ เอสอา เพราะไม่ ต้ อ งให้ มี
ผลประโยชน์แอบแฝงเลยจะอ่านพวกซีอาก่อน แต่เอสอาก็อ่านด้วย แต่ไม่ใช่กระทู้
แรก ๆ ที่เข้าไป จะไว้สุดท้ายเลย” (กวาง, สัมภาษณ์)
“…อ่านพันทิปผ่านคอมฯ ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ (Percent) มือถือ 35 เปอร์เซ็นต์
เน้นดูรูปและแพลน (Plan) เที่ยวของคนตั้งกระทู้ พวกคอมเมนต์ไม่อ่าน บางทีไม่ได้
สนใจเลย...อ่านแต่พวกคอนซูเมอร์ รีวิวมากกว่าสปอนเซอร์ ริวิวเพราะสปอนเซอร์ ริ
วิวมักไปเที่ยวแบบกินหรู อยู่สบาย ไม่เหมาะกับจริตเลยไม่ค่อยดู ต้องการความโล
คัล (Local) มากกว่าคอนซูเมอร์ รีวิวจึงตอบโจทย์กว่า...พันทิปไม่อ่านคอมเมนต์เลย
ดูแต่เนื้อหารูปของคนตั้งกระทู้” (มุก, สัมภาษณ์)
“...พันทิป ไม่มีแอปฯ เข้าผ่านกูเกิลอย่างเดียว...ทั้งคอมฯ และมือถือพอ ๆ กัน” (มิน
, สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ การเลือกเข้ากระทู้พันทิป มีทั้งผู้ที่เลือกเข้ากระทู้ ที่ข้อมูลใหม่ เช่น หากเดินทาง พ.ศ.
2561 ก็เลือกอ่านกระทู้ที่ย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี และผู้ที่ไม่ได้ดูความใหม่ของข้อมูลแต่อ่านกระทู้ที่ไป
เที่ยวตรงกับที่จะไป
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“พันทิป ผ่านการเสิร์ชจากกูเกิล อะไรขึ้นมาก็เข้าอันนั้น ดูวันเวลาที่ล่าสุด เวลาเข้า
ไปอ่านจะเน้นอ่านคอมเมนต์ของคนอื่น ๆ ดูความคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
...ส่วนที่คนเขียนไม่ค่อยอะไรมาก...เพราะคนเขียนน่าจะเขียนเพื่อให้คนอยากอ่าน
แต่ ค นคอมเมนต์ ไ ม่ น่ าหลอก เลยจะอ่ านคอมเมนต์ว่ าพู ด ถึ ง อะไร ถ้ าคอมเมนต์
ทิศทางเดียวกันก็จะเชื่อ ถ้าคอมเมนต์แหก ๆ ก็เริ่มไม่แน่ใจ ก็ไปอ่านจากกระทู้อื่นใน
พันทิปต่อ (คลิกเข้ากระทู้อื่นจากที่ กูเกิล แสดงผล, ผู้วิจัย)” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“…พันทิปไม่สนใจเอสอาหรือซีอาเลย แต่สนว่ากระทู้ใหม่เก่าแค่ไหน แบบจะไปปีนี้
2018 ไม่ควรอ่านย้อนหลังเกิน 2 ปี...อ่านคอมเมนต์ด้วย เพราะในนั้นมักมีอะไรที่
แหวกแนวสถานที่แปลกที่คนตั้งกระทู้ไม่ได้ไป ก็จะเอาข้อมูลไปหาต่อที่ กูเกิล ” (วิ,
สัมภาษณ์)
สาเหตุข องนั กท่ อ งเที่ ยวผู้ห ญิ ง โสดบางคนที่ เลื อ กใช้ เว็บ ไซต์พั น ทิ ป เพราะเป็ น ภาษาไทย
ไม่ต้องเสียเวลาแปล แต่หากต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกจึงจะไปเลือกใช้แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์จาก
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั นทริป แอดไวเซอร์หรือเว็บไซต์ของต่างชาติ แต่ว่ายัง เน้นข้อ มูลที่ทั นสมั ย
เช่นเดียวกัน
“เน้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ไทยอย่างพันทิป เพราะได้ข้อมูลทันที ไม่ต้องนั่งแปลภาษา
อังกฤษ แต่ถ้าเลือกแล้วว่าจะไปที่ไหน จะหาข้อมูลแบบเจาะลึก โดยจะไปหาข้อมูล
จากเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์..” (มิน, สัมภาษณ์)
“...จะอ่านก่อนแล้วก็ไปหาจากกูเกิลอีกที ทั้งพันทิปคนไทยและเว็บไซต์ต่างชาติ
ด้วย ก็เอาคีย์เวิร์ดไปเสิร์ช อ่านตามที่กูเกิลแสดงผลไม่เกินหน้า 2...จะเลือกอ่านแต่
ข้อมูลใหม่ ๆ แบบจะไป 2018 ข้อมูลก็ต้องไม่เก่ากว่า 2017...” (วิ, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนจะใช้หนังสือนาเที่ยวก่อนจากนั้นจึงหาข้อมูลการ
เดินทาง ราคา แบบละเอียดจากเว็บไซต์พันทิปเป็นอันดับถัดไป ผ่านการค้นหาจากเว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาและแผนที่
“...หลังจากเลื อกได้แล้วว่าจะไปไหนบ้างจากหนั ง สือไกด์บุ๊ก จะเข้ากู เกิล ค้ นหา
สถานที่บวกพันทิป เข้าไปอ่านโดยที่ไม่ดูเอสอาหรือซีอา เพราะไปแต่ต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ข้อมูลเป็นซีอาอยู่แล้ว ใช้เพื่อนหาวิธีการเดินทาง ราคา ถ้าเจอสถานที่ใหม่
ที่สวยกว่า ก็เปลี่ยนได้... คอมเมนต์ ไม่สนใจ อ่านผ่าน ๆ เพราะคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไร
...จากนั้นก็ถ้ าบังเอิญ เจอโพสต์ (Post) ในเฟซบุ๊กสถานที่ ร้านอาหารจากเพจหรือ
เพื่อนแชร์ ก็ค่อยไปหาในพันทิปเพิ่มเติม...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
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1.5.4 เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของบล็ อ กเกอร์ ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ องเที่ ย ว
ผู้หญิงโสดกดติดตาม (Follow) หรือไลก์ (Like) เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านทั้งทาง
มือถือและคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่แฟนเพจนาเสนอว่าตรงกับวิถีชีวิตและ
ความต้องการของตนเอง รวมถึงความสวยงามของภาพถ่าย ทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือวางแผนว่าจะไป
เที่ยวที่ใด
“จากเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก เช่ น Places two Go กดไลก์เพจไว้ เพราะเค้าชอบ
ไปคาเฟ่ ไปดู ว่าเค้ าไปไหนบ้ าง... เผื่ อตรงกั บที่ เราจะไป บางที่ ไ ม่ไ ด้จะไป...” (วี ,
สัมภาษณ์)
“เก็ บ ข้ อ มู ล สถานที่ จ ากบล็ อ กเกอร์ ในเฟซบุ๊ ก กดไลก์ เพจต่ าง ๆ เอาไว้ก็ มี เพจ
ไปไงมาไง เพราะรูปสวย ชิค ๆ น่าไปตาม เพจไปอยู่ไหนมา เพจนี้รีวิวร้านอาหาร
เยอะและก็เที่ ยวตามกระแสดี เวลาเห็นเพจนี้บนฟีด (Feed) ก็แบบสถานที่พวกนี้
ต้องไปตามให้ได้ เดี๋ยวจะตกกระแส เพจ I Roam Alone เพจนี้มีมานานแล้วของ
มิ้นท์ที่เป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวไม่ได้เที่ยวตามกระแสเท่าไร เพจหมอ ๆ ตะลุยโลก
เที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ (Adventure) ไว้เก็บข้อมูลการเที่ยวแนวนี้ เพจสองเท้าเกา
โลกก็แนวแอดเวนเจอร์เหมือนกัน และเพจชายตะวัน เพจนี้ถ่ายรูปสวยมาก...จะ
ตามเพจเน้นที่ถ่ายรูปสวย...เล่นทั้งทางคอมฯ และมือถือพอ ๆ กัน” (มุก, สัมภาษณ์)
“...แต่ก็ตามเพจเยอะมาก กดไลก์เยอะมากจนจาไม่ได้เลย เลือ กกดไลก์จากรูปสวย
และสถานที่น่าสนใจ...รู้จักเพจจากที่มันขึ้นหน้าฟีดเอง (เพจซื้อโฆษณา, ผู้วิจัย) ไม่ก็
เพื่อนแชร์บ้าง...แล้วก็ตามพวกโปรตั๋วเครื่องบินพวกเพจบอกโปร อาแปะ (Ar-pae)
ไรงี้ ถ้ า อะไรโปร กดได้ วั น เวลาที่ ต้ อ งการ ราคาที่ อ อกโปร ก็ ซื้ อ เลย...” (จู น ,
สัมภาษณ์)
“ตามเพจชิลไปไหน เพราะสถานที่เที่ยวมีอัปเดตเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้เข้าไปดู ถ้ามันเด้ง
มาที่ฟีดเฟซบุ๊กแล้วสนใจ...” (ดิว, สัมภาษณ์)
แม้ว่าจะกดติดตาม/ไลก์ แต่ไม่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลที่หน้าเฟซบุ๊ก แฟนเพจเหล่านั้นโดยตรง แต่
จะได้รับข้อมูลจากที่เห็นโพสต์ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่กดติดตามไว้ที่หน้าฟีดของเฟซบุ๊กตนเอง (News
feed)
“...ไม่ ได้ เข้ า ไปอ่ า นที่ เพจเองจะเป็ น ว่ า เห็ น บนฟี ด ของเฟซบุ๊ ก ตั ว เอง...” (มุ ก ,
สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดไม่ได้ติดตามหรือไลก์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เลย แต่เห็นข้อมูลจากเพื่อนโพสต์รูปสถานที่ท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวบ้าง เพื่อนแชร์สถานที่ท่องเที่ยว
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จากเพจท่องเที่ยว และแฟนเพจท่องเที่ยวซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กทาให้โพสต์มาขึ้นที่หน้า
ฟีดของเฟซบุ๊กตนเอง
“เห็นในเฟซบุ๊กเพื่อนแชร์มาจากเพจท่องเที่ยวบ้าง หรือไม่ก็ เพื่อนลงรูป บางทีก็ที่
เพจท่ อ งเที่ ย วซื้ อ โฆษณา ถ้ าน่ า สนใจโดยส่ ว นมากจะเป็ น สถานที่ ที่ มี ค วามเป็ น
ธรรมชาติ เขา ๆ จะเอาชื่ อ สถานที่ ไ ปเสิ ร์ ช หาข้ อ มู ล เพิ่ ม ในกู เ กิ ล ต่ อ ...” (มิ น ,
สัมภาษณ์)
“เกิ ด จากเห็ น คนอื่ น แชร์รู ป บนเฟซบุ๊ ก บ้ าง ไอจี บ้ า ง เห็ น แล้ วมั น น่ าไปก็ จ ะเก็ บ
สถานที่ไว้ในใจ...ในช่วงว่าง ๆ ก็จะแบบนึกถึง อยากไปกับเพื่อนแก๊งนี้...ลองชวน
เพื่อนดู” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
โดยที่ หากสถานที่ ท่ องเที่ย วแห่ง ใดน่าสนใจก็จะบั นทึ กเอาไว้ เผื่ อว่าได้ไ ปในอนาคตจะได้
กลับมาหาอ่านได้ผ่านการบันทึกรูป (Capture) แชร์ข้อมูลแบบที่ตนเองเห็นโพสต์เพียงคนเดียวเท่านั้น
(Share only me) หรื อ แชร์ ทั่ ว ไป ที่ ค นอื่ น ๆ สามารถเห็ น สิ่ ง ที่ แ ชร์ ไ ด้ (Share on your own
timeline) และเก็บด้วยความจาของตนเอง
“...เผื่อตรงกับที่เราจะไป บางที่ไม่ได้จะไป...แต่เจอที่ตรงกับที่ชอบก็กดเซฟไว้ เผื่อจะ
ไปในอนาคตก็กลับมาเปิดดู” (วี, สัมภาษณ์)
“...ก็จะเก็บไว้ในใจแล้วค่อยกลับไปดูตอนจะไป แต่อะไรน่าสนใจมากกลัวลืมก็แชร์ไว้
แบบเห็นแค่ตัวเอง ตอนกลับไปหาจะได้หาไม่ยาก...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“...ถ้าชอบก็จะเซฟเก็บไว้...แคปเจอร์ (Capture) ภาพเก็บไว้ในมือถือถ้าตอนนั้นหา
จากมือถือ แต่บางทีก็หาตอนใช้คอมฯ ในเวลางาน...หรือบางทีก็จา ๆ ไว้ว่าน่าไป...”
(มิน, สัมภาษณ์)
“...เซฟเก็บวิชลิสต์ (Wish list) ไว้ในใจบ้าง... (มุก, สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดหากตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใด จึงจะ
กดติดตามหรือไลก์เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะเลือกติดตามเฉพาะเฟซบุ๊ก แฟน
เพจที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่จะเดินทางไปเผื่อว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยหลังจากที่กลับมาจาก
ท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เลิกติดตามหรืออันไลก์ (Unlike)
“พวกเพจในเฟซบุ๊ ก ถ้ า จะไปไหน ตั ด สิ น ใจแล้ ว ว่ า จะไป ก็ จ ะไปกดไลก์ เพจที่
เกี่ยวข้อง อย่างจะไปไต้หวัน มีเพจไต้หวัน 1 พันไมล์ ก็จะไปกดไลก์ไว้ เผื่อว่าจะได้
ข้อมูลอะไรใหม่ ๆ แต่หลังจากกลับมาก็ไม่ได้อันไลก์ส่วนเพจอื่น ๆ ที่ไม่ได้เจาะจงก็
ไม่ได้จะติดตามอะไร อ่านตามที่เพื่อนแชร์ไว้หรือมันขึ้นหน้าเฟซบุ๊กเอง ไม่ได้เข้าไป
เพจนั้นโดยตรง” (นุ่น, สัมภาษณ์)
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นอกจากนี้ นั กท่อ งเที่ยวผู้ห ญิ งโสดใช้เฟซบุ๊กเป็น เพียงตัวชี้ แนะ (Trigger) ให้ รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนั้นจนเกิดความต้องการออกไปสัมผัสด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ใช้สาหรับหาข้อมูลในการ
วางแผนท่องเที่ยว
“เฟซบุ๊กเป็นที่ทาให้รู้จักสถานที่ อยากตามรอยเท่านั้น ไม่ได้ช่วยการหาข้อมูลใดเลย
...” (จูน, สัมภาษณ์)
1.5.5 อินสตาแกรมของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว (Blogger’s Instagram) นักท่องเที่ยวผู้หญิ ง
โสดจะติ ด ตามอิ น สตาแกรมคนดั ง ในโลกออนไลน์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด าราแต่ ช อบไปท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ดู ว่ า ไป
ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง ถ้าน่าสนใจจะได้บันทึกไว้เผื่อว่าได้ไปในอนาคต
“ตามไอจีของพวกเน็ตไอดอล (Net idol) ที่เค้าชอบไปเที่ยวสวย ๆ เช่น แพรี่พาย
nieabtrinn เป็ น อิ น สไปเรชั น ในการเดิน ทางอย่ างมาก เค้ าไปที่ ไ หนแล้ว มัน สวย
สนใจก็เซฟภาพเก็บไว้ ไว้ไปตามบ้าง ชอบเค้าไปดูว่าเค้ าไปไหนมาบ้าง” (ทับทิม,
สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังใช้อินสตาแกรมเพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวแนะนา น่าสนใจจากอินสตาแกรมที่เป็น
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว
“...จากไอจีชื่อ A Traveler blog จะชอบแชร์ตารางเที่ยว ส่วนเฟซบุ๊กก็ตาม ไปไง
มาไง แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ถ้าจะไปก็เข้าไปดูสถานที่ท่ องเที่ยวที่จะไป
ถ้าไม่ได้จะไปแล้วอะไรน่าสนใจก็จด ๆ เอาไว้” (กระแต, สัมภาษณ์)
รวมถึงใช้ ตรวจสอบแผนท่ องเที่ ยวว่าพลาดสถานที่ท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจ หรือ แปลก ๆ ไป
หรือไม่
“อินสตาแกรมมันจะมีฟังก์ชัน (Funtion) เพลส (Place) เข้าไปเสิร์ชชื่อสถานที่แล้ว
มันจะโชว์รูปที่คนเช็คอิน (Check in) ที่นั้นมา รูปไหนสวยเราก็กดเข้าไปแล้วก็ไปกด
ดูแมปว่ามันอยู่ตรงไหน สามารถไปได้หรือเปล่า...จะเข้ามาดูตอนที่วางแผนเที่ยว
เสร็จแล้ว ไว้รีเช็คเฉย ๆ ว่าเราพลาดที่ที่น่าสนใจ แปลก ๆ หรือเปล่า เพราะถ้าเจอ
แล้วที่ตั้งมันอยู่ในเส้นทางที่เราจะเดินทางก็จะแทรกเข้าไป แต่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เพิ่มเข้า
ไป...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
1.5.6 ทวิ ต เตอร์ (Twitter) เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น อี ก รู ป แบบของสื่ อ ออนไลน์ ที่
สามารถหาข้อมูลที่เที่ยวได้ แต่จะเป็นข้อมูลแค่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว แต่มีข้อดีคือ ข้อมูลที่ได้จะทันสมัย
เพราะเนื้อหาในทวิตเตอร์ จะแสดงผลตามลาดับเวลา โดยหากต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกจะไปหา
จากเว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่ต่อไป
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“ทวิตเตอร์จะเสิร์ชในช่องเสิร์ชเลย อยากไปไหน หรือหาข้อมูลที่ไหน ก็จะอ่านไล่ ๆ
ไปเรื่อย ๆ สถานที่ไหนน่าไป จากนั้นก็ค่อยเอาเดสทิเนชัน (Destination) ไปหาใน
กูเกิลต่อ แต่จะใช้คีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษ เพราะอยากอ่านความเห็นฝรั่ง อยากไป
ที่ที่ฝรั่งไป เพราะส่วนใหญ่ฝรั่งเที่ยวโลคัลมากกว่า แล้วตรงกับที่ตัวเองชอบ...จาไม่ได้
ว่าเว็บฯ อะไร แต่แนวที่คนมาแสดงความคิดเห็น อยากไปอ่านรีวิว เค้าว่าเป็นไงบ้าง
...ชอบข้อมูลทวิตเตอร์ตรงที่ข้อมูลมันใหม่ มันโชว์เนื้อหาตามเวลาจริง ๆ ไม่ค่อยอ่าน
ข้อมูลเก่า” (วิ, สัมภาษณ์)
1.5.7 พินเทอเรส (Pinterest) เกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวใช้สาหรับดูภาพเวลาที่ไม่อยาก
อ่านข้อความจานวนมาก หากภาพไหนสวยถูกใจก็จะเอาชื่อสถานที่นั้นไปหาข้อมูลต่อที่เว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาและแผนที่
“เว็บไซต์และแอปฯ พินเทอเรสในนี้ก็เสิร์ชสถานที่ที่จะไป...ไม่มีตัวหนังสือหรือมีนิด
เดียว นั่งดูภาพสวย ๆ ถ้าสนใจก็เอาชื่อไปหาข้อมูลต่อ เหมือนนั่งดู หาสถานที่ที่สวย
เพื่อไปนั่งชิล ๆ พักผ่อนตอนไปเที่ยว...” (วิ, สัมภาษณ์)
1.6 เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยระบบค้นหา (Search
engine) ของกู เกิ ล โดยมี พ ฤติ ก รรม คื อ จะค้ น หาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจ หรื อ เนื้ อ หาต่ า ง ๆ
ที่ต้องการผ่านการพิมพ์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว หรืออาจจะเพิ่มเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงผล
ตรงกับความต้องการของตนเอง เช่น จานวนวันที่เที่ยว ช่วงเวลาสาหรับการท่องเที่ยว รวมถึงเว็บไซต์
ที่ต้องการให้ กูเกิลแสดงผล เช่น ต้องการข้อมู ลจากพั นทิปจะพิ มพ์ว่า “ชื่อสถานที่ท่อ งเที่ยว” กั บ
“Pantip” เป็นต้น
โดยการค้ น หาจากกู เกิ ล เสิ ร์ ช (Google Search) เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการวางแผนการ
ท่องเที่ยวที่จะเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น เว็บไซต์
ของบริษัทนาเที่ยว โดยหากได้ชื่อบริษัทนาเที่ยวที่ตรงเงื่อนไขที่วางไว้ก็จะนาชื่อไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านกูเกิลอีกครั้ง เพื่อนาไปยังแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค
“ส่ ว นใหญ่ เที่ ย วแบบทั ว ร์ โดยเริ่ ม จากกู เกิ ล ได้ ชื่ อ ทั ว ร์ จ ากที่ กู เกิ ล โชว์ เข้ า ไปดู
โปรแกรมทัวร์ ถ้าทัวร์ไหนโปรแกรมและวันเวลาตรงกับที่ต้องการก็จะเอาชื่อไปเสิร์ช
ในกู เกิ ล โดยมุ่ ง เข้ า พั น ทิ ป ต่ อ เพื่ อ ไปหารี วิ ว ว่ า คนที่ เคยไปมาเป็ น ยั ง ไงบ้ า ง...
อ่านคอมเมนต์เยอะมาก และเอาความเห็น มาเปรียบเทียบกับโปรแกรมทัวร์และ
ราคา ถ้าเลือกได้จะโทรไปถามที่ทัวร์นั้นต่อเลย” (แฟร์, สัมภาษณ์)
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แหล่ ง ข้ อ มู ล สาธารณะ เช่ น เว็ บ ไซต์ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วสถานที่ แ ห่ ง นั้ น เพราะว่ า
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดจาชื่อเว็บไซต์ไม่ได้ แต่หากต้องการใช้จะเริ่มจากการค้นหาในกูเกิลก่อนเพื่อ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ
“เริ่มจากเข้ากูเกิล แล้วไปกดต่อพวกเว็ บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว...เริ่มจากกูเกิล
ก่อน ไม่เข้าเข้าเว็บไซต์นั้นเลยเพราะจาชื่อไม่ค่อยได้” (แฟร์, สัมภาษณ์)
แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคเช่น เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์
“...เข้าเว็บไซต์ตะลอนเที่ยว เพราะมีพวกประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ แต่ก็เริ่มจาก
กูเกิลอยู่ดี เสิร์ชสถานที่ แล้วดูเว็บฯ ที่ขึ้น...” (โฟม, สัมภาษณ์)
เว็บไซต์พันทิปโดยจะเลือกอ่านกระทู้ พันทิป จากที่กูเกิลแสดงผล 1-2 หน้าแรก ใช้งานผ่าน
ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
“เริ่มจากกูเกิล พิมพ์สถานที่ที่อยากไปกับพันทิปผ่านคอมฯ ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์
มือถือ 35 เปอร์เซ็นต์...” (มุก, สัมภาษณ์)
“ใช้กูเกิล เสิร์ช (Google search) เว็บไซต์อะไรขึ้นก็อ่าน แต่ส่วนใหญ่ถ้าเว็บไซต์
ไทยก็เข้าพันทิป...” (วิ, สัมภาษณ์)
“พั นทิปผ่านการเสิร์ชจากกูเกิล อะไรขึ้นมาก็เข้าอันนั้ น...ใช้ทั้งคอมฯ และมื อถือ
แล้วแต่ตอนนั้นว่าสะดวกอะไร ” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“อ่ านจากพั น ทิ ป …เริ่ ม จากคนหาที่ เที่ ย วในกู เกิ ล แล้ ว ต่ อ ด้ ว ยพั น ทิ ป ...” (กวาง,
สัมภาษณ์)
“จะหาในกูเกิลก่อน พอเสิร์ชข้อมูลแล้วให้เลือกเว็บไซต์ก็เข้าพันทิปเลย...” (แอน,
สัมภาษณ์)
“กู เกิ ล ใช้ คี ย์ เวิร์ ด (Key word) ว่ า สถานที่ บ วกพั น ทิ ป อ่ านกระทู้ ที่ ขึ้ น ...” (ดิ ว ,
สัมภาษณ์)
“กูเกิล ใส่ชื่อสถานที่บวกพันทิป ก็เข้าไปอ่านตามที่โชว์...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“เสิร์ชกูเกิล เว็บฯ จะขึ้นมาเยอะ ๆ ก็กดพันทิปก่อน ส่วนเว็บฯ อื่น ๆ ก็กดอ่านแต่
ไม่ได้สนใจเว็บไซต์...” (เดีย, สัมภาษณ์)
“เริ่มจากกูเกิลแล้วเลือกกดเข้าไปอ่านพันทิปก่อน...” (กระแต, สัมภาษณ์)
“กูเกิลต่อพันทิป ไม่ได้ระบุห้อง เอาตามที่กูเกิลพาไป...เน้นเปิดจากที่กูเกิลโชว์ 1-2
หน้าแรก...” (ลิน, สัมภาษณ์)
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“เข้ากูเกิ ล ค้นหาสถานที่และจานวนวัน เพื่อหาคนที่ตรงกับเราเลย ไม่ไ ด้ระบุ ว่า
พั น ทิ ป แต่ มั น จะโชว์ ต้ น ๆ เลยกดอ่ า น เพราะจะไม่ ก ดเกิ น 2 หน้ า ...” (จู น ,
สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดจะใช้เว็บไซต์สาหรับค้นหาเพื่อสืบค้นข้อมูลลักษณะความคิดเห็น
ของผู้อื่น เพราะเบื้องต้นได้ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสถานที่เที่ยวทั่วไปผ่านหนังสือนาเที่ยวที่เป็น
แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์อยู่ก่อนแล้ว
“...หลังจากเลือกได้แล้วว่าจะไปไหนบ้าง จากหนังสือไกด์บุ๊กจะเข้ากูเกิลเพื่อค้นหา
ข้อมูล พิมพ์สถานที่บวกพันทิป…” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านการค้นหาของกูเกิล ใช้หาข้อมูลที่เจาะรายละเอียดที่มากกว่า
หนังสือ โดยจะได้ข้อมูลสถานที่นั้น ๆ ที่คล้าย ๆ หนังสือ แต่จะมีข้อมูลเพิ่มเติม คือ
รีวิว ความคิดเห็นของคนอื่นด้วย...ถ้าเป็นตอนทางานก็ผ่านคอมฯ แต่ถ้าอยู่บ้านก็ใช้
มือถือ” (ติณ, สัมภาษณ์)
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีความกระตือรือร้นที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยความตั้งใจ ทั้งที่ยัง
ไม่ ได้ มี แผนว่ าจะไปเที่ ยวจากแผนที่ กู เกิ ล (Google Maps) โดยการดู ลัก ษณะทางภู มิ ป ระเทศที่ มี
ลักษณะตรงกับที่ชอบก็จะคลิกเพื่อดูชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและเมื่อคลิกเข้าไปจะแสดงภาพของสถานที่
แห่งนั้นด้วย หากสนใจก็จะไปค้นหาข้อมูลต่อหรือบันทึกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเก็บไว้ เช่น ชอบไป
ธรรมชาติ ป่าเขา ก็หาที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เป็นต้น
“...ว่าง ๆ เบื่อ ๆ ก็เปิดกูเกิล แมป (Google Maps) ที่โชว์ภูมิประเทศ...จิ้มประเทศ
ที่ ดู ทุ ร กั น ดาร มี เขา ๆ ธรรมชาติ เยอะ ๆ มั น ดู ไ ด้ ที่ แ บบจะเขี ย ว ๆ มี แ นวเขา
ถ้าตรงไหนน่าสนใจก็กดเข้าไปมันจะโชว์ภาพถ่ายของพื้นที่นั้น ถ้ารูปสวยถูกใจก็จะ
ไปหาข้อมูลในกูเกิลต่ออีกที…ก็สนใจก็เซฟเก็บไว้ เล่นผ่านมือถือก็แคปเจอร์ ถ้าตอน
เวลางานเล่ น ผ่ า นคอมฯ ก็ เซฟ ๆ กดเฟเวอร์ ริท (Favorite) เว็บ ไซต์ ส ถานที่ นั้ น
แต่ส่วนใหญ่ก็จาไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหน แต่พอจะไปมันก็นึกได้เองว่าอยากไปไหน ไม่ได้
ไปเปิดที่เซฟเก็บไว้” (มิน, สัมภาษณ์)
รวมถึงใช้แผนที่กูเกิลเพื่อศึกษาเส้นทางขับรถ เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
“ปกติ ช อบเช่ า รถขั บ เที่ ย ว ก็ จ ะศึ ก ษาเส้ น ทางก่ อ น เปิ ด กู เกิ ล แมปดู ร ะยะทาง
ดูเส้นทางคร่าว ๆ...” (ดิว, สัมภาษณ์)
กูเกิล สตรีท วิว (Google Street View) เป็นเครื่องมือที่ทาให้สามารถเห็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของจริง สภาพแวดล้ อม ท้อ งถนนต่าง ๆ ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยจะแสดงผลเป็ นภาพนิ่ง แต่
สามารถปรับมุมมองการมองได้ ช่วยสาหรับการศึกษาเส้นทาง
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“เวลาจะหาวิธีการเดินทางแบบละเอียดมาก คือจะอยากเห็นหน้าตาป้ายรถ หรือ
ระหว่างทางที่จะไปที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวก่อน เผื่อว่าจะได้ไปถึงแล้วหาง่าย ๆ จะ
เข้าไปดูในกู เกิล สตรีท (Google Street) ที่มี ฟั งก์ ชัน (Function) ที่ จาลองให้เรา
สามารถเดินตามถนนนั้นได้เลย...” (ติณ, สัมภาษณ์)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ได้ทั้งหมด 6 ประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่ หมายถึง ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวใน
อดีตของตนเอง และประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยว ซึ่งประสบการณ์ทั้ง
2 แหล่ง ทาให้นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์ของตนเอง
โดยเมื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นจะเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เจอในสถานที่ท่องเที่ยวกับข้อมูลที่ตน
เคยรับรู้จากการอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก
2. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คม หมายถึ ง การสอบถามข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ที่มีอยู่กับบุคคลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสังคมและไม่ได้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยว ได้แก่
2.1 เพื่อนที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่กาลังวางแผนไปเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด
เบื้องต้น จากนั้นจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างโดยผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
หามาหรือหาข้อมูลที่แตกต่างจากที่มี ทั้งนี้ ไม่ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสาหรับวางแผนท่องเที่ยว แต่
ให้ ค วามเชื่อ ถือ แหล่ งข้อ มู ลทางสั งคมที่ เป็ น เพื่ อ นมากกว่า แหล่ ง ข้อ มู ลที่ สร้ างโดยผู้ บ ริโภคเพราะ
แหล่งข้อมูลทางสังคม ให้ข้อมูลที่เจาะลึกมากกว่า ดังนั้น หลังจากได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ จึงต้องมา
ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางสังคมอีกครั้งด้วย
ช่องทางที่ใช้สาหรับสอบถามข้อมูล พูดคุยกับเพื่อนผ่านทางออนไลน์ เช่น กล่องข้อความของ
เฟซบุ๊ ก ช่ อ งความคิ ด เห็ น ใต้ ภ าพของเพื่ อ นเวลาลงรูป สถานที่ เที่ ย วทั้ ง เฟซบุ๊ ก หรื อ อิ น สตาแกรม
และไลน์แบบพิมพ์ข้อความ 1 ต่อ 1 ส่วนทางออฟไลน์ เช่น ถามตอนเจอหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวในอดีต ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน
สาหรับการออกเดินทางครั้งต่อไปในอนาคต
2.2 พี่น้อง/ญาติที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ โดยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น การสนทนาผ่านไลน์แบบสนทนา 1 ต่อ 1 และแบบสนทนากลุ่มของครอบครัวที่มีพ่อแม่
พี่น้อง หากใครทราบข้อมูลจะได้ให้ข้อมูลได้ และผ่านทางออฟไลน์ เช่น พูดคุยแบบตัวต่อตัวเมื่อเจอ
กัน และโทรศัพท์ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
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2.3 คนในพื้ นที่แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่ ได้จากการพู ดคุยกับคนท้ องถิ่นขณะไปเที่ยว เช่น
พนักงานโรงแรม คนขายของ เป็นต้น มักจะได้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ ที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นไปเที่ยว เพราะข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้มีน้อย ไม่สามารถหาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ ทาให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทางไปท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามผู้ร่วมทริปที่เป็นคนวางแผน
ท่องเที่ยวทั้งหมด โดยจะไม่หาข้อมูลเอง แต่หากเดินทางท่องเที่ยวเองกับเพื่อนแล้วต้องการทราบ
ข้อมูลส่วนใดก็ตามจะถามจากผู้ร่วมทริปที่เป็นคนวางแผนแทนการหาข้อมูลด้วยตนเอง หากไปเที่ยว
กับครอบครัวและใช้บริการบริษัททัวร์ พ่อแม่จะเป็นผู้จัดการทุกอย่าง
ทั้งนี้ บางครั้งการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามคนที่ชวน โดยที่ไม่ได้คิดหรือเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
3. แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ หมายถึง แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักชวนให้
เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกาไร ผ่านการนาเสนอข้อมูลในสื่อ ต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน งานแสดงสินค้า และหนังสือนาเที่ยว เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด
เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผ่านทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ได้แก่
3.1 สาหรับหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทริปแอดไวเซอร์ เอ็กซ์พีเดีย โดยใช้เพื่อหาแหล่ง
ท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น
3.2 สาหรับจองโรงแรมที่พัก เช่น ทราเวลโลก้า บุ๊คกิ้ง อโกด้า และเอ็กซ์พีเดีย เพื่อหาข้อมูล
ประสบการณ์จากคนที่เคยไปพัก เปรียบเทียบราคาที่พักและใช้บริการจองที่พักด้วย
3.3 สาหรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน เช่น ทราเวลโลก้า สกายสแกนเนอร์ เพื่อเปรียบเทียบ
ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ
3.4 สาหรับเช่ารถ เช่น เอ็กซ์พีเดีย เพื่อใช้บริการเช่ารถ เพราะชื่นชอบการขับรถไปเที่ยวด้วย
ตนเอง
3.5 ส าหรั บ ศึ ก ษาวิธี ก ารเดิ น ทาง เช่ น โรมทู ริโอ เพื่ อศึ ก ษาวิธี ก ารเดิ น ทางไปยั ง สถานที่
ท่องเที่ยวต้องขึ้นรถไฟ รถบั ส รถราง หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ อย่างไรบ้ าง โดยจะคานวณ
ค่าใช้จ่ายให้ด้วย
3.6 เว็บไซต์สายการบิน เพื่อหาข้อมูลโปรโมชัน
3.7 เว็บไซต์บริษัทนาเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้อ งการเดินทางด้วยบริษัทนา
เที่ยว จะหาข้อมูลโปรแกรมท่ องเที่ยวจากเว็บไซต์บ ริษัทท่ องเที่ยวก่อ นและหาข้ อมูลเพิ่ มเติม จาก
แหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างโดยผู้บริโภคต่อจึงจะตัดสินใจเลือกซื้อบริการ นอกจากนี้เว็บไซต์บริษัทนาเที่ยว
ยังถูกใช้เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้นว่า 1 วันสามารถเดินทางที่ใดได้บ้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่
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ได้รับความนิยม เพื่อใช้สาหรับวางแผนท่องเที่ยวของตนเองที่ต้องการเดินทางไปด้วยตนเองโดยไม่ได้
ใช้บริการทัวร์
3.8 งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้องการไปกับบริษัทนาเที่ยวจะ
ไปเลือกซื้อทัวร์จากงานไทยเที่ยวไทย หรืองานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยไม่ได้หาข้อมูลทัวร์ไปก่อน
แต่จะไปเลือกทัวร์จากในงาน
3.9 หนังสือนาเที่ยว เนื่องจากว่าหนังสือมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่ รายละเอี ยดของสถานที่ท่ องเที่ยวที่น่ าสนใจ ข้อมู ลของสถานที่ท่ องเที่ยวโดยสัง เขป วิธีการ
เดินทาง สภาพอากาศ ข้อมูลพื้ นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ทาความเข้าใจเบื้องต้น แต่ข้อมูลที่ได้เป็นเพียง
ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น จึงจะไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคเว็บไซต์สาหรับค้นหาและ
แผนที่ต่อ
3.10 เว็ บ ไซต์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ท าโดยเอกชน เพื่ อ หาและตรวจสอบข้ อ มู ล
รายละเอียดการเดินทาง ช่วงวัน -เวลาเปิดปิด การใช้สถานที่ท่องเที่ยวจัดงานเทศกาลตามวันสาคัญ
ต่าง ๆ โดยข้ อมู ล เหล่ านี้ เป็ น ข้ อ มูล พื้ น ฐานที่ สาคั ญ ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ ห ญิ ง โสดมั กจะหาข้ อ มู ล
รายละเอี ยดต่าง ๆ จากแหล่ งข้ อมูล ที่สร้างโดยผู้บ ริโภคก่ อน แต่ห ากไม่ได้ ข้อมู ลราคาบั ตรเข้าชม
ช่วงวันเวลาเปิด-ปิด จึงจะใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน เพราะว่าแหล่งข้อมูลนี้
จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมากที่ สุ ด แต่หากแหล่งข้อ มูลที่สร้างโดยผู้บริโภคให้รายละเอี ยด
ครบถ้วนก็จะไม่ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน
4. แหล่งข้อมูลสาธารณะ หมายถึง องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการจูงใจให้นักท่อ งเที่ยวออกเดินทาง ซึ่งกลุ่มที่
กล่าวมานั้นไม่ได้หวังรายได้หรือกาไรสาหรับหน่วยงานตนแต่อย่างใด โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดได้ใช้
แหล่งข้อมูลสาธารณะ ได้แก่
4.1 นิตยสารส่งเสริมการท่องเที่ยว ไว้เป็นข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวว่า ตอนนี้มีสถานที่
ท่องเที่ยวใดน่าสนใจบ้าง
4.2 เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อ
หาข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานที่ ประวัติศาสตร์ วัน-เวลาเปิดปิด ราคา เพราะข้อมูลลักษณะนี้
เว็บไซต์ทางการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ส่วนนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ไม่ได้ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากว่าเว็บไซต์ไม่น่าดึงดูด
ข้อมูลไม่ละเอียด เช่น จะบอกแค่สายรถประจาทาง แต่ไม่ได้บอกจุดขึ้นและลงรถ ไม่มีตารางเดินรถ
รวมถึงมองว่ามีแต่ข่าวประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ข้อมูลต้องการคือ ความคิดเห็นต่อสถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ
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5. แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคหมายถึง ผู้บริโภคคนอื่นเป็นผู้สร้างขึ้นมาในลักษณะการ
บอกต่อเพื่อเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ เรียกว่า User Generated Content โดย
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
5.1 เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อดูประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาของเมืองหรือประเทศนั้น ๆ
5.2 ยูทูป แชนเนลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกใช้ยูทูปหลังจากที่หา
ข้อมูลหรือวางแผนท่องเที่ยวคร่าว ๆ แล้ว เพื่อชมภาพเคลื่อนไหวของสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ
เดินทาง ได้เห็นภาพมุมต่าง ๆ ที่ภาพนิ่งไม่สามารถนาเสนอได้ โดยให้ความเชื่อถือเพราะภาพที่เห็นคือ
ภาพจริ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ปรุ ง แต่ ง ขึ้ น มาเพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเที่ ย วเหมื อ นภาพถ่ า ย ทั้ ง นี้
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีทั้งติดตามยูทูป แชนเนลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศหรือสถานที่ที่จะ
ไปและไม่ได้ติดตามแต่ใช้วิธีเข้าไปค้นหาจากช่องค้นหาเท่านั้น
5.3 กระทู้ พั น ทิ ป ห้ อ งบลู แ พลนเน็ ต เริ่ม จากเข้ า เว็บ ไซต์ ส าหรับ ค้ น หาอย่ า งกู เกิ ล พิ ม พ์
ข้อความ “สถานที่ท่องเที่ยว” “Pantip” “จานวนวัน” โดยจะระบุสถานที่ท่องเที่ยว แต่อาจไม่ระบุคา
ว่า พันทิป หรือจานวนวันก็ได้ โดยที่จะเลือกเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กูเกิลแสดงผลไม่เกินหน้าที่ 2 ซึ่ง
ไม่ได้สนใจว่าเข้าของเว็บไซต์อะไร จะเลือกจากหัวข้อที่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่เข้าพัน
ทิปก่อนเป็นอันดับแรก และกูเกิลก็แสดงผลกระทู้จากพันทิปเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยเช่นกัน
การเลือกกระทู้พันทิปไม่สนใจว่ากระทู้ที่อ่านอยู่ห้องไหนของเว็บไซต์ แต่มีพฤติกรรมการ
เลื อกกระทู้อ่ านแบ่ งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ ม ที่ พิ จารณาก่ อนว่ าเป็ น กระทู้ Consumer review (CR)
หมายถึ ง กระทู้ ที่ ค นตั้ ง ไม่ ได้ รั บ เงิ น เพื่ อ รี วิ ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กั บ กระทู้ Sponsor review (SR)
หมายถึง กระทู้ที่คนตั้งได้รับเงินหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะเลือกอ่าน CR ก่อน
และให้ความเชื่อถือ CR มากกว่า โดยที่ SR ก็อ่าน แต่อ่านเป็นลาดับสุดท้าย หรืออ่านแบบไม่ได้ตั้งใจ
มาก รวมถึงไม่อ่านกระทู้ SR เลย เพราะคิดว่าการท่องเที่ยวไม่ตรงกับรูปแบบของตนเอง เพราะ SR
ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวแบบกินหรู อยู่สบาย
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นกระทู้ CR หรือ SR มีทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักกระทู้ CR
และ SR ซึ่งจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ เลือกอ่านกระทู้ที่มีเนื้อหา ข้อมูลตามที่หาเท่านั้น เพราะ
มุ่งเน้นการหาคาตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น
ในส่วนของความคิดเห็นที่บุคคลอื่นมาแสดงความคิดเห็นกับกระทู้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่อ่านความคิดเห็น ทุกความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจว่าจะเชื่อสิ่งที่คนตั้งกระทู้บอกหรือไม่
เกินจริงหรือเปล่า กลุ่มที่อ่านคร่าว ๆ ซึ่งกลุ่มนี้ความคิดเห็นจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งบางคนอ่าน
เพื่อหาคนที่ถามเจ้าของกระทู้ตรงกับคาถามในใจของเขา และกลุ่มที่ไม่สนใจอ่านความคิดเห็นของคน
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อื่ น เพราะว่า อ่ านแค่ เนื้ อ หาในกระทู้ ก็ เพี ย งพอแล้ วและมองว่า ความคิ ด เห็ น ไม่ มี ป ระโยชน์ โดย
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดอ่านพันทิปผ่านอุปกรณ์ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ แต่ไม่โหลดแอปพลิเคชันไว้
ทั้งนี้ การเลือกเข้ากระทู้พันทิป มีทั้งผู้ที่เลือกเข้ากระทู้ที่ข้อมูลใหม่ เช่น หากเดินทาง พ.ศ.
2561 ก็เลือกอ่านกระทู้ที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และผู้ที่ ไม่ได้ดูความใหม่ของข้อมูลแต่อ่านกระทู้ที่ไป
เที่ยวตรงกับที่จะไป
สาเหตุข องนั กท่ อ งเที่ ยวผู้ห ญิ ง โสดบางคนที่ เลื อ กใช้ เว็บ ไซต์พั น ทิ ป เพราะเป็ น ภาษาไทย
ไม่ต้องเสียเวลาแปล แต่หากต้องการข้อมูลแบบเจาะลึ กจึงจะไปเลือกใช้แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์จาก
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั นทริป แอดไวเซอร์หรือเว็บไซต์ของต่างชาติ แต่ว่ายัง เน้นข้อ มูลที่ทั นสมั ย
เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนจะใช้หนังสือนาเที่ยวก่อนจากนั้นจึงหาข้อมูลการ
เดินทาง ราคา แบบละเอียดจากเว็ บไซต์พันทิปเป็นอันดับถัดไป ผ่านการค้นหาจากเว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาและแผนที่
5.4 เฟซบุ๊ก แฟนเพจของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดกดติดตามหรือไลก์
เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่แฟนเพจนาเสนอว่าตรง
กับวิถีชีวิตและความต้องการของตนเอง รวมถึงความสวยงามของภาพถ่าย ทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือ
วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ใด แม้ว่าจะกดติดตาม/ไลก์ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลที่หน้าเฟซบุ๊ก แฟน
เพจเหล่านั้น แต่จะได้ รับ ข้อมูลจากที่เห็ นโพสต์ของเฟซบุ๊ ก แฟนเพจที่ก ดติดตามไว้ที่ห น้า ฟีดของ
ตนเอง
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดไม่ได้ติดตามหรือไลก์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แต่ได้รับข้อมูลจากเพื่อนโพสต์รูปสถานที่ท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวบ้าง เพื่อนแชร์สถานที่ท่องเที่ยวจาก
เพจท่องเที่ยว และแฟนเพจท่องเที่ยวซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเพซบุ๊ กท าให้โพสต์มาขึ้นที่หน้ า
ฟีดของตน
โดยที่ หากสถานที่ ท่ องเที่ย วแห่ง ใดน่าสนใจก็จะบั นทึ กเอาไว้ เผื่ อว่าได้ไ ปในอนาคตจะได้
กลับมาหาอ่านได้ผ่านการบันทึกรูป แชร์ข้อมูลแบบที่ตนเองเห็นโพสต์เพียงคนเดียวเท่านั้น หรือแชร์
ทั่วไปที่คนอื่น ๆ สามารถเห็นสิ่งที่แชร์ได้ และเก็บด้วยความจาของตนเอง
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดหากตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใด จึงจะ
กดติดตามหรือไลก์เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยติดตามเฉพาะ เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานที่ ที่ จ ะเดิ น ทางไปเผื่ อ ว่ าจะได้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยหลั ง จากที่ กลั บ มาจาก
ท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เลิกติดตามหรืออันไลก์
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นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดใช้เฟซบุ๊กเป็นเพียงตัวชี้แนะ ให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้นจนเกิดความต้องการออกไปสัมผัสด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ใช้สาหรับหาข้อมูลในการวางแผนท่องเที่ยว
5.5 อินสตาแกรมของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวแนะนา น่าสนใจจาก
อินสตาแกรมที่เป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว และเพื่อตรวจสอบแผนท่องเที่ยวว่าพลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ หรือแปลก ๆ ไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังติดตามอินสตาแกรมคนดังในโลกออนไลน์ ที่ไม่ใช่ดารา
แต่มีวิถีชีวิตที่ชื่นชอบ เพื่อจะดูว่าเขาไปที่ไหนบ้าง ถ้าน่าสนใจจะได้บันทึกเก็บไว้เผื่อว่าได้ไปในอนาคต
5.6 ทวิตเตอร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอีกรูปแบบของสื่อออนไลน์ที่สามารถหาข้อมูลที่
เที่ยวได้ แต่จะเป็นข้อมูลแค่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว แต่มีข้อดีคือ ข้อมูลที่ได้จะทันสมัย เพราะเนื้อหาใน
ทวิตเตอร์ จะแสดงผลตามลาดับเวลา โดยหากต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกจะไปหาจากเว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาและแผนที่ต่อไป
5.7 พินเทอเรสเกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวใช้สาหรับดูภาพเวลาที่ไม่อยากอ่านข้อความ
จานวนมาก หากภาพไหนสวยถูกใจก็จะเอาชื่อสถานที่นั้นไปหาข้ อมูลต่อที่เว็บไซต์สาหรับค้นหาและ
แผนที่
6. เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่ หมายถึง ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกูเกิล
เสิร์ชซึ่งใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิ ชย์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และแหล่ง ข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค เป็นต้น
รวมถึงใช้แผนที่กูเกิลและกูเกิล สตรีท วิว สาหรับหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดจะใช้เว็บไซต์สาหรับค้นหาเพื่อสืบค้นข้อมูลลักษณะความคิดเห็น
ของผู้อื่น เพราะเบื้องต้นได้ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสถานที่เที่ยวทั่วไปผ่านหนังสือนาเที่ยวที่เป็น
แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์อยู่ก่อนแล้ว
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ตอนที่ 2 เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดใช้สาหรับเป็นข้อมูลการเดินทาง วิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้เป็นประเด็นที่นาเสนอ ดังต่อไปนี้
2.1 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
2.2 สถานที่พัก
2.3 การเดินทาง
2.4 อาหารและของฝากท้องถิ่น
2.5 สิ่งอานวยความสะดวก
2.6 แพ็คเกจท่องเที่ยว
2.7 สภาพอากาศและภัยคุกคาม
2.8 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
2.9 การแต่งกายและการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว
ผลการวิจัยในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (Attraction) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ต้องไป ห้ามพลาด
เด็ดขาด สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นที่นิยมแต่มีความน่าสนใจทั้งสถานที่ที่เกิดจากมนุษย์สร้างและ
ธรรมชาติสร้าง ข้อมูลทางด้านประวัติความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความสาคัญของ
สถานที่ท่องเที่ยว การได้รับแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก ช่วงวัน-เวลาเปิดปิด ราคาบัตรและวิธีการซื้อบัตร
ของสถานที่ท่องเที่ยว
“...สถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจ ทั้งที่เป็นสถานที่ที่คนนิยมไป และสถานที่ที่ไม่ได้
คนนิยมแต่ว่าตัวเองว่าสวย ประมาณสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่แปลก ๆ ...พวก
ประวัติ ความเป็น มาก็ ดู เพราะมั นท าให้ สถานที่ท่ องเที่ ยวน่ าสนใจมากขึ้น บางที่
อาจจะไม่สวยมาก แต่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจก็เลือกไป...ไม่ได้ดูราคาละเอียด
ดูผ่าน ๆ แค่ว่าไม่แพงนะ...” (มิน, สัมภาษณ์)
“...วิธีการซื้อบัตรของสถานที่ท่องเที่ยว บางประเทศอย่างสิงคโปร์ไปซื้อที่ไชน่าทาวน์
จะถูกกว่าไปซื้อที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเลย” (โฟม, สัมภาษณ์)
“สถานที่ท่องเที่ยวแค่ดูว่าสวยถูกใจตัวเองไหม...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“สถานที่ ที่ น่ า สนใจหรื อ สถานที่ ห้ า มพลาด ต้ อ งไป หาเวลาเปิ ด ปิ ด ...” (ติ ณ ,
สัมภาษณ์)
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“สถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิต (Hit) และสวยงาม พวกแลนด์มาร์ก (Landmark) สถานที่
ห้ามพลาด ถ้าไม่ไปเหมือนไปไม่ถึง พวกสถานที่ที่คนเค้าไปกัน เพื่อไปถ่ายรูปให้รู้ว่า
ได้มาถึงที่นี่แล้วนะ...” (มุก, สัมภาษณ์)
“สถานที่ที่น่าไป...ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือธรรมชาติสร้างและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง มีความอยากดูธรรมชาติด้วย พวกใบไม้เปลี่ยนสี เขา
น้าตก พวกมรดกโลก ส่วนที่มนุษย์สร้างก็พวกคาเฟ่ สถาปัตยกรรม สวนสนุก...” (วี,
สัมภาษณ์)
“สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโลคัล ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถานที่ท็อป เดสทิเนชัน
(Top destination) ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั้ น อยากไปพวกแรร์ ไอเทม (Rare
item) ด้วย” (วิ, สัมภาษณ์)
“สถานที่ท่ องเที่ยวมีอะไรให้เที่ ยว...มีกิจกรรมอะไรท า ราคา...พวกประวัติความ
เป็น มา ถ้าเป็ นโบราณสถานก็ ดู ถ้าไปวัดก็จ ะดู เพราะวัดเยอะ จะเลือ กไปวัดที่ มี
ประวัติ ถ้าไม่ได้เป็นโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ก็จะไม่ได้หาประวัติอ่าน...จะมองหา
สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไป” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของสถานที่
ท่องเที่ยว
“...วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจ อยากไปสัมผัสของจริงว่าเป็น
ยังไง พวกแบบการตักบาตรตอนเช้าที่แปลก ๆ กว่าที่อื่ น เช่น ตักบาตรข้าวเหนียว
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ พวกการทาบุญที่มีพิธีการเอาผ้าไตรเดินรอบโบสถ์
ก่อน ถ้าไปพอดีก็จะได้ไปเข้าร่วมด้วย” (ลิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังหาข้อมูลข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ สาหรับ
การปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้ทาถูกระเบียบปฏิบัติของสถานที่ท่องเที่ยว กลมกลืนไปกับคน
ท้องถิ่น
“…กฎหมายบ้านเมืองเค้าด้วย จะได้ทาตัวถูก ไม่ไปทาผิด...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“หาข้อมูลพวกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะได้ทาตัวถูก กลมกลืน หรือไม่
ไปทาผิด ดูไม่ดียังสถานที่ท่องเที่ยว” (ดิว, สัมภาษณ์)
“ข้อห้ามประเทศ มารยาททางสังคม เช่น ญี่ปุ่นต้องยืนฝั่งไหนของบันไดเลื่อน ห้าม
คุยกันในรถไฟ การลุกให้คนแก่นั่ง ไม่ได้ดูถึงกฎหมาย...” (จูน, สัมภาษณ์)
“สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ถ้ามันน่าสนใจ สามารถไปได้ ไม่ลาบากก็ไป ประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวด้วย รวมถึง พวกความเชื่อ ประเพณี หรือกฎที่
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ต้อ งเคารพปฏิ บั ติ ต าม เช่ น ตอนไปเชี ยงใหม่ วัด เก่ า ๆ ห้ ามผู้ ห ญิ ง เดิ น ขึ้น เจดี ย์
เพราะฐานเจดีย์ฝังพระพุทธรูปอยู่ หาข้อมูลข้อห้ามของสถานที่ท่องเที่ยวไว้ เพื่อจะ
ได้ไม่ไปทาอะไรเด๋อ...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...วัฒ นธรรมต่าง ๆ ดูการเข้ามัสยิด การทาตัวในสถานที่ท่ องเที่ ยว ประมาณว่า
รองเท้าแตะเข้าได้ไหม ต้องถอดรองเท้าไหม จะได้เตรีย มตัวแต่งตัวถูก ถ้าต้องถอด
รองเท้าจะได้เลือกรองเท้าที่ถอดใส่ง่าย ๆ ” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการไปท่องเที่ยว
“ระยะเวลาที่ใช้ควรกี่วันจึงจะเหมาะแก่การไปเที่ยวจะได้นาข้อมูลมาแพลนซื้อตั๋ว
เครื่องบินและลางาน” (ฝน, สัมภาษณ์)
การวางแผนท่ องเที่ ยว โดยหาข้อมูลจากเพื่อนที่เคยไปและเว็บไซต์บอกเล่าประสบการณ์
ท่องเที่ยว โดยบางครั้งก็เดินทางตามแผนที่หาข้อมูลมา หรือบางครั้งก็นาแผนมาปรับให้ตรงกับเงื่อนไข
และความต้องการของตนเองและคนที่ไปด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน ทาให้วางแผนง่ายขึ้น
“ขอแพลนเที่ยวจากเพื่อน บางทีก็ไปตามเพื่อนเลย หรือไม่ก็เอามาเป็นโครงแล้วก็
ปรับตามที่อยากไป” (เดีย, สัมภาษณ์)
“แพลนเที่ ยวของคนอื่น หรือของทัวร์ เอามาปรับ ใช้ ท าให้ จัดทริป ได้ ง่ายขึ้ นหรือ
อาจจะไปตามเลย เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทริป” (โฟม, สัมภาษณ์)
“แพลนเที่ยวจากรีวิวที่หาจากอินเทอร์เน็ต เพื่อวางแผนเที่ยวของตัวเอง มีทั้งที่ลอก
ตามได้ เลย แต่ ส่ ว นใหญ่ มั ก ต้ อ งมาปรั บ ให้ ต รงกั บ เงื่ อ นไขของเราทั้ ง วั น เวลา
ความชอบของตัวเองและคนไปด้วย” (จูน, สัมภาษณ์)
2.2 สถานที่พัก
สถานที่ พั กพิ จารณาจาก ราคา โดยราคาสู ง หรือ ต่ านั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ คนที่ ไปด้ ว ย สถานที่ ตั้ ง
พิจารณาจากการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง
สิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานที่พักและความสะอาด
“...หาจากค่าที่พักเป็นหลัก อย่างอื่นไม่ค่อยดู เน้นราคาถูกสุด...” (แอน, สัมภาษณ์)
“หาราคาที่พัก แต่ก็ขึ้นกับคนที่ไปด้วย ถ้าไปกับครอบครัวก็หาที่พักที่สบายหน่อย
ไปกั บ เพื่ อ นก็ แ ล้ ว แต่ เพื่ อ น...ต้ อ งดู ส ถานที่ ตั้ ง ว่ า ใกล้ กั บ อะไรบ้ า ง ใกล้ ส ถานที่
ท่องเที่ยวหรือการเดินทางยังไง...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“พิ จ ารณาจากความสะอาด ความสะดวกและไวไฟ (Wi-Fi)...สะดวกในที่ นี่ คื อ
สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวง่ายหรือเปล่า ใกล้สถานีรถไฟ จุดขึ้นลงรถที่
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จะไปเที่ยวหรือเปล่า สะดวกต่อการหาของกินด้วยหรือเปล่า...ไวไฟขอให้มี ถ้าไม่ได้
ซื้อซิมการ์ด (Sim card) แต่ถ้าซื้อก็จะไม่มีก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเลือกโรงแรมที่มีไวไฟ
เพราะจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อซิมการ์ด” (มุก, สัมภาษณ์)
“เลือกที่พักจากความปลอดภัย จะดูว่าอยู่ตรงไหน ภาพรวมที่พักดูปลอดภัยไหม
ทั้ งภายในและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ พั ก ...การเดิ น ทางไปยั ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว...” (เดี ย ,
สัมภาษณ์)
“ที่ พั ก ต้ อ งสบาย นอนสบาย ห้ อ งน้ าสะอาด คมนาคมสะดวกใกล้ กั บ สถานที่
ท่องเที่ยวหรือจุดขึ้นรถ” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ดู จ ากราคา การคมนาคมใกล้ รถไฟ หาไม่ย าก และความปลอดภั ย ...” (กวาง,
สัมภาษณ์)
“ความปลอดภัย การเดินทางไปยังที่พักต้องดูปลอดภัย ไม่อยู่ในแหล่งน่ากลัว...ราคา
ต้องออน บัดเจ็ท (On budget)...และการคมนาคมที่เดินทางไปเที่ ยวง่าย...ความ
ปลอดภัยมาอันดับแรก” (วิ, สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ ยังพิจารณาจากระดับคะแนนในเว็บไซต์บริการจองที่พักด้วย อาทิ บุ๊คกิ้ง อโกด้า หาก
คะแนนสูงจะพิจารณาที่พักนั้นเป็นทางเลือกต่อไป หากคะแนนต่าที่พักนั้นจะถูกตัดออกจากตัวเลือก
“ที่พักจะเลือกจากระดับคะแนนตามเว็บไซต์บุ๊คกิ้ง อโกด้า ถ้าคะแนนมากกว่า 8 ก็
จะพิจารณาจากทาเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยวและความสะอาด แต่ถ้า
น้อย ๆ ก็จะไม่พิจารณาเลย” (กระแต, สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนก็ไม่ได้ให้ความสาคัญ กับที่พักมากนัก แค่เพียง
สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น
“ที่พักไม่สาคัญเท่าไร แค่สะดวกต่อการไปท่องเที่ยวก็พอ เน้นเดินทางไปเที่ยวต่อ
ง่าย” (นุ่น, สัมภาษณ์)
2.3 การเดินทาง
2.3.1 ข้อมูลการเดินทางทั่วไป
วิธีการใช้รถสาธารณะ รูปแบบการชาระค่าบริการ ราคาสาหรับการเดินทาง และรูปแบบของ
บัตรเดินทางเป็นอย่างไร
“การคมนาคม การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ถ้ายุ่งยากจะไม่ค่อยไป เน้น
ความสะดวกสบายเป็นหลัก ความสะดวกในการเดินทาง...ราคาค่ารถแบบละเอียด
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ห้ามเกินเท่าไร และต้องเป็นข้อมูลที่อัปเดต เพราะกลัวถูกโกง เพราะถ้าโดนโกงจะ
ทาให้การไปเที่ยวไม่รู้สึกสบาย ไม่มีความสุข จะเครียดแทน..” (กระแต, สัมภาษณ์)
“...การคมนาคมเป็นอย่างไร วิธีการใช้รถสาธารณะ...” (มิน, สัมภาษณ์)
“วิธีการเดินทาง ตั๋วรถใช้อย่างไร มีรถเมล์ไหม...” (วี, สัมภาษณ์)
“...สนามบินการขึ้นและลงที่เทอร์มินอล (Terminal) ไหน บางที่มีหลายเทอร์มินอล
ต้องศึกษาก่อนไป การเดินทางจากสนามบินไปยังที่พักได้กี่วิธี หรือจากสนามบินไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวเลย เปรียบเทียบราคา ระยะเวลาว่าวิธีไหนคุ้มกว่ากัน...” (ลิน,
สัมภาษณ์)
บริษัทที่ ให้บริการรถเช่าทั้ งเฉพาะรถเช่าและรถพร้อมคนขับ เพราะไม่อยากโดนโก่งราคา
รวมถึงต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง
“...ทัวร์ ที่มีบริการเช่ารถพร้อมคนขับ โดยเลือกจากที่เพื่อนแนะนามาให้ เช่น ตอน
ไปภูเก็ตที่ผ่านมากับแม่และน้อง ก็เช่ารถพร้อมคนขับเลย ไม่อยากขับเอง เพราะไม่
อยากหลง ไม่อยากเครียด แบบไปพักผ่อน ก็อยากจะสบาย ๆ แล้วราคาก็ไม่ได้แพง
มาก ไม่ต่างจากที่เช่ารถอย่างเดียวแล้วขับเอง เลยเลือกเช่ารถพร้อมคนขับดีกว่า...”
(ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“เอเจนต์ (Agent) ที่ให้บริการจัดหารถและคนขับเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
เพราะว่าถ้าเดินทางเองจะเสี่ยงถูกแท็กซี่โกง เลยจะหาเอเจนต์มาดูแลเรื่องนี้ให้...”
(กระแต, สัมภาษณ์)
โปรโมชันบัตรโดยสารเครื่องบิน และบัตรโดยสารต่าง ๆ
“โปรตั๋วเครื่องบิน เน้นไปตั๋วโปร...ก็ตามกดไลก์เพจเกี่ยวกับโปรตั๋วเครื่องบินอยู่แล้ว
อาแปะ เพื่อนบอกโปร เท่าที่จาได้ประมาณนี้...บางทีก็เห็นโปรจากที่เพื่อนแชร์มา
แต่ไม่ได้ไปกดติดตามเพจ ช่วงไหนจะไปก็เข้าไปดูบ่อยหน่อย...” (ลิน, สัมภาษณ์)
2.3.2 การเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลการเดินทางสาหรับไปสถานที่ท่องเที่ยว ระยะทาง ระยะเวลา ตารางรถ ตาแหน่งและ
ภาพของสถานที่ขึ้นลงรถ
“...ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ” (มุก, สัมภาษณ์)
“...ข้อมูลการขึ้นลงรถ ตารางรถ การเดินทางแบบละเอียด หาภาพของจุดขึ้นลงรถ
เลยว่าหน้าตาแบบไหน จะได้ไปถูก...” (มิน, สัมภาษณ์)
“สถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรให้เที่ยว โดยเริ่มดูจาก ระยะทาง ระยะเวลาเดินทาง...”
(ตั๋ม, สัมภาษณ์)
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นอกจากนี้ยังหาข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ใกล้เคียงกันและความ
ประหยัดเวลา เพื่อวางแผนการเดินทางให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หลาย ๆ แห่ง
แบบต่อเนื่องกัน โดยหากสถานที่ใดแม้จะสวยมาก แต่อยู่นอกเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
รวมถึงยังใช้เวลามาก ก็จะตัดสถานที่ท่องเที่ยวนั้นออก หรือลาบากมากเพื่อไปสถานที่นั้นแห่งเดียวก็
จะไม่ไป แม้ว่าอยากไปมากก็ตาม
“...จุดเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในมุมเดียวกัน ว่า 1 วันไปที่ไหนได้บ้าง”
(ติณ, สัมภาษณ์)
“สถานที่ที่ อยากไป ดูพวกการเดิน ทาง ความน่าสนใจของสถานที่ การเดินทางที่
ประหยั ด เวลา เพื่ อ มาวางแผนการเที่ ย วทั้ ง ทริ ป โดยจะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมา
เปรียบเทียบกัน จะเลือกที่ที่อยากไปโดยพิจารณาการเดินทางที่สะดวกและจัดให้แต่
ละที่ สามารถเดิน ไปต่ อกั นได้ง่าย ๆ หากแลนด์ม าร์ก บางที่ ส วยมาก แต่อ ยู่น อก
เส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น แล้วต้องใช้เวลามาก ๆ ก็จะตัดออกได้...หาข้อมูล
เพื่อนามาเปรียบเทียบแต่ละสถานที่...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“...ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความลาบากมาก ๆ หรืออยู่นอกเส้นทางที่อื่น ก็จะไม่ไป
แม้ว่าจะอยากไปมากก็ตาม...แบบเดินทางนานมากเพื่อไปที่เดียวไม่เอา ตัดได้” (วิ,
สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนให้ความสาคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าการเดินทาง
หากสถานที่ท่องเที่ยวใดถูกใจ ต่อให้การเดินทางลาบากเพียงใดก็จะเดินทางไปให้ได้
“...ไม่ได้สนใจการเดินทาง เพราะถ้าถูกใจลาบากแค่ไหนก็ไปได้...” (ดิว, สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตามก็มีนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ไม่หาข้อมูลการเดินทางเพราะให้ผู้ร่วมเดินทางคน
อื่นจัดการดูแล
“...ส่วนการเดินทางไม่ดู เพราะว่าคนอื่นที่ไปด้วยมักดูส่วนนี้...” (แอน, สัมภาษณ์)
2.4 อาหารและของฝากท้องถิ่น
ข้อมูลอาหารแบ่งเป็นกลุ่มที่ห าข้อมูลก่อนเดินทางเพื่อพิจารณาว่าสามารถรับ ประทานได้
หรือไม่ ต้องเตรียมอาหารไปหรือไม่
“...อาหารการกินเป็นอย่างไร สามารถกิ นได้ไหม ถ้ากินไม่ได้จะได้เตรียมมาม่า โจ๊ก
หรือพวกอาหารกระป๋องไปให้พร้อม...” (มิน, สัมภาษณ์)
กลุ่มที่หาข้อมูลอาหารประจาที่เที่ยว ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เมนูร้านอาหารแนะนาที่ห้าม
พลาดหากไปเที่ยวที่นั้น เพื่อไปลองรับประทานเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอีก
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ในภายหน้า จึงอยากลองกินอาหารที่มีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ได้หาครบทุกมื้อ ทุกวัน
แต่จะหาไว้บางส่วนว่าควรกินร้านไหน เมนูอาหารอะไร
“ร้านอาหารแค่เลือกไว้คร่าวๆ ไม่ได้ครบทุกมื้อ ทุกวัน หาเฉพาะร้านที่ต้องกินแน่ ๆ
โดยหาจากกูเกิล เช่น ร้านอาหารยอดนิยมในเวียดนาม ร้านที่ห้ามพลาด ร้านอาหาร
2018 เวียดนาม เพราะพี่ ไม่ ไ ด้ไ ปบ่อ ย ไม่ ไ ด้ไ ปซ้า อาจจะไปแค่ ครั้ งเดีย วก็ ไม่ ไ ด้
กลับไปอีก จึงจะไปยังสถานที่ที่ต้องไป แม้ว่าเพื่อนบอกว่าไม่อร่อย แต่ก็อยากลอง
ด้วยตัวเอง” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“หาเมนูอาหารที่ห้ามพลาด หรือที่ดัง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบ
กิน มีความสุขกับการกิน...” (แอน, สัมภาษณ์)
“ร้านอาหารอะไรแนะนา อาหารแนะนา โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่มีที่นั้นที่เดียวก็
อยากลองกินว่าเป็นยังไง...” (ลิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่หาข้อมูลเรื่องอาหาร เพราะว่าสามารถรับประทานได้ทุกอย่างและ
ไม่ได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่กันดาร จึงคิดว่าอาหารไม่น่าเป็นปัญหาสาหรับการไปท่องเที่ยว
“...จาพวกอาหาร ร้านอาหาร กินอะไรก็ได้ ไม่ต้องหา ขึ้นกับว่าแต่ตอนนั้นอยู่ที่ไหน
มีอะไรน่ากินก็เลือกตอนเที่ยวเลย ไม่หาอะไรไปก่อน...อาจเพราะว่าประเทศที่ไ ป
สถานที่ท่องเที่ ยวที่ไปไม่ได้กันดาร มักไปที่ สบาย ๆ อาหารการกินเลยไม่มีปัญ หา
และเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยอยู่แล้ว...” (ติณ, สัมภาษณ์)
อย่ างไรก็ ต าม มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดที่ ไ ม่ไ ด้ ส นใจเรื่อ งอาหาร แต่ ห ากไปประเทศที่ มี
ชื่อเสียงเรื่องอาหารอย่างมาก ก็จะหาข้อมูลเพื่อไปลองรับประทานบ้าง
“...ของกินที่คนเค้าบอกว่าต้องกิน ไม่กินก็ได้ ไม่ได้สนใจ ยกเว้นแต่ไปประเทศที่ดัง
เรื่องของกินมาก ๆ ก็จะดู แล้วแต่ประเทศ เน้นจะดูประเทศที่มีคนบอกว่ า ถ้าไม่กิน
ถือว่าไปไม่ถึง อย่างไต้หวัน ที่ทุกคนไปแล้วต้องกินชานมไข่มุก ก็จะหาว่าร้านไหน
นิยมมากจริง ๆ แต่อย่างไปอินโดนีเซีย ลาว ไม่ได้ดัง ขนาดนั้นก็จะเฉย ๆ ไปรู้เอง
ตอนไปถึง...” (มุก, สัมภาษณ์)
ร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดไม่เกี่ยวกับความโด่ง
ดังของร้านอาหารหรืออาหารประจาท้องถิ่น คือ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนมีความต้องการเฉพาะ
บางคนต้องการไปคาเฟ่ของที่เที่ยวทุกที่เพราะชื่นชอบการนั่งคาเฟ่ หรือบางคนค้นหาร้านเบียร์ที่โด่ง
ดังของสถานที่ท่องเที่ยวเพราะชื่นชอบการดื่มเบียร์ จึงอยากลองของทุกที่
“...ชอบคาเฟ่มาก อยากไปคาเฟ่ทุกที่ อยากลองไปกินกาแฟของทุกที่ และก็ชอบนั่ง
ดูการออกแบบตกแต่งภายในร้าน ดูถึงแก้วกาแฟที่ใช้ การเสิร์ฟ (Serve) แก้ว ช้อน
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จานรองแก้ว ดูทุกอย่าง เพราะมันแตกต่างกันไป เลยหาข้อมูลร้านที่บรรยากาศดี ๆ
การตกแต่งแปลก ๆ หรือที่ตัวเองสนใจ โดยเฉพาะร้านที่ออกโทนสว่าง ๆ อบอุ่น
อยากไปลองนั่งกินกาแฟนาน แล้วส่วนใหญ่ก็จะนั่งนาน ใช้เวลากับที่นั้น เพราะมอง
ว่าร้านกาแฟ คือ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลย...” (วี, สัมภาษณ์)
“หาท็อปเบียร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพราะชอบดื่มเบียร์ อยากลองดื่มของ
หลาย ๆ ที่” (ดิว, สัมภาษณ์)
ของฝากท้องถิ่น หาข้อมูลสินค้าหรือของอุปโภคที่ต้องซื้อกลับจากที่เที่ยว อาจจะเป็นของ
สินค้าประจาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดว่าเป็นของฝากท้องถิ่น หรือบางคนจะเลือกซื้อสินค้าทั่วไปที่คน
ท้องถิ่นใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็นของฝากประจาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น
“...ชอปปิง ต้องซื้ออะไร มีอะไรน่าซื้อกลับ บ้าง ถ้าไปต่างประเทศก็อ ะไรที่ ดีและ
ราคาถูกกว่าไทย...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...ส่วนใหญ่ซื้อของใช้ทั่วไปแบบเอากลับมาใช้แน่ ๆ เช่น ชอบซื้อผ้าอนามัยของทุก
ประเทศ คื อ เอากลั บ มาก็ ไ ด้ ใ ช้ แ น่ ๆ แล้ ว มั น ก็ ท าให้ รู้ ว่ า ต่ า งประเทศเป็ น ยั ง ไง
แบบอย่างที่ซื้อผ้าอนามัยคนต่างชาติไม่ได้มีให้เลือกเยอะแบบไทยเลย แบบคนไทยนี่
ตัวเลือกเยอะมาก...” (วิ, สัมภาษณ์)
2.5 สิ่งอานวยความสะดวก
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า เต้ารับเต้ าเสียบสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
การคมนาคม การเดินทางด้วยรถสาธารณะมีความความสะดวกสบายเพียงใด
“...พวกปลั๊ ก ที่ ต้ อ งชาร์จ ปลั๊ ก แต่ ล ะที่ ต้ อ งมี หั ว ยั ง ไง จะได้ เตรีย มอะแดปเตอร์
(Adapter) ไปด้วย หรือพวกกาลังไฟฟ้า กาลังวัตต์ต่างๆ” (มุก, สัมภาษณ์)
“...ระบบสาธารณู ปโภค การคมนาคมเป็นอย่างไร...มีความสะดวกสบายแค่ไหน
จะได้เตรียมตัวไปถูก” (มิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ ความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและ
การเดินทางต่าง ๆ เอื้ออานวยต่อการนั่งวีลแชร์ (Wheelchair) หรือไม่ ความลาดชันของถนนเป็น
อย่างไร ต้องเดินมากน้อยเพียงใด เพราะนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวที่มีพ่อ
แม่อยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้ว
“สถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับพาพ่อแม่ที่อายุเยอะไปหรือด้วย ดูพวกทางเดินวีลแชร์
(Wheelchair) หรือไม่ก็การเข้าถึง มันลาบากไหม ต้องเดินเยอะไหม มีเดินแนวดิ่ง
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หรือเปล่า เพราะพ่อแม่อายุเยอะแล้วเดินมาก ๆ พอได้ แต่ต้องแนวราบ ก็จะดูพวก
ความสะดวก สบายของสถานที่เป็นหลัก...” (ฝน, สัมภาษณ์)
แอปพลิเคชันที่ควรมีสาหรับการท่องเที่ยวของประเทศนั้น เช่น สาหรับตรวจสอบตารางเวลา
และราคารถสาธารณะ แผนที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สาหรับ ตรวจสอบสภาพอากาศ หรือสิ่งอื่น ๆ
ที่มีข้อมูลทันสมัย เพราะช่วยให้ท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้น
“แอปฯ ของประเทศที่ ไ ปเที่ ย ว บางประเทศจะมี แ อปฯ ไว้ ส าหรั บ ดู ต ารางรถ
คานวณค่าใช้จ่ายการเดินทาง เช่น ที่สิงคโปร์จะมีแอปฯ ที่ใช้ดูตารางรถได้เลย บอก
ราคาด้วย หรือที่ญี่ปุ่นก็ด้วย บอกแม้กระทั่งว่าต้องไปต่อ รถอะไร ขึ้นที่แพลตฟอร์ม
(Platform) ไหน...” (โฟม, สัมภาษณ์)
“หาข้อมูลแนะนาแอปฯ ที่มีควรติดมือถือ จาพวกแอปฯ รถไฟ แผนที่แต่เป็นแผนที่
ออนไลน์ เพราะเคยใช้ อ อฟไลน์ แมป (Offline maps) แล้ ว งง...แอปฯ อากาศ
เพราะเวลาไปเที่ยวแล้วแอปฯ พวกนี้จะช่วยให้เที่ยวง่ายขึ้น คือข้อมูลตรง เพราะเป็น
แอปฯ ของท้องถิ่นและมักจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย” (กวาง, สัมภาษณ์)
อินเทอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์การใช้ 6 ประเภท คือ เพื่อใช้สาหรับเดินทางดูแผนที่และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาหลงทาง ข้อมูลที่หามาไม่ครบ แต่ไม่ได้มีเพื่อลงรูปในสื่อสังคมออนไลน์
“เป็นไปได้อยากมีอินเทอร์เน็ตเวลาไปเที่ยว ใช้เพื่อกันหลงเป็นหลัก เป็นเรื่องของ
ความปลอดภัย...ไม่ได้ใช้เพื่อลงรูป...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“...ใช้ห าข้อ มูล เพิ่ ม...และใช้เวลาเดิน ทางชอบเดิ นเที่ย วเมื อง ก็จะเดิน ตามกู เกิ ล
แมป” (กวาง, สัมภาษณ์)
“...ใช้ดูกูเกิล แมปตอนขับรถเที่ยว... ” (ดิว, สัมภาษณ์)
“...หาข้อมูลเวลาที่ไม่แน่ใจหรือหลงทาง...” (เดีย, สัมภาษณ์)
“ถ้าไปเอง อินเทอร์เน็ตสาคัญมาก จะใช้หาข้อมูลต่าง ๆ แต่ถ้าไปทัวร์ ไม่สนใจเลย
เพราะไปตามทัวร์จัด ไม่ต้องมีได้” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“...ค้นหาข้อมูลการเดินทางด้วย...” (จูน, สัมภาษณ์)
เพื่อใช้ติดต่อผู้ที่ไม่ได้มาด้วย จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงและติดต่อกับเพื่อนที่ไปท่องเที่ยวด้วยกัน
อาจจะนัดเจอกันที่สถานที่เที่ยวหรือเวลาพลัดหลงกัน แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อลงรูปในสื่อสังคมออนไลน์
“และติดต่อกับคนที่ไทยหรือคนที่นัดไว้ที่เที่ยว...” (กวาง, สัมภาษณ์)
“...หรือติดต่อกับคนทางบ้านที่ไม่ได้มาด้วย จะได้ไม่เป็นห่วง...เรื่องโซเซียลไม่สาคัญ
เท่าไร ” (ดิว, สัมภาษณ์)
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“...เพื่อติดต่อเพื่อนที่ไปด้วยกัน... ส่วนการแชร์รูปถือเป็นเรื่องรอง ไม่ได้ใส่ใจขนาด
นั้น...เหมือนเป็นผลพลอยได้ แต่ก็ไม่ได้อยากแชร์รูปตลอด แล้ วแต่อารมณ์ ” (เดีย,
สัมภาษณ์)
“...รวมถึงติดต่อที่บ้าน ติดต่อเพื่อนที่ไปด้วยกันหากหลงทาง...” (จูน, สัมภาษณ์)
เพื่อใช้แปลภาษา
“... แปลภาษาเวลาไปเที่ยวเมืองที่ไม่ได้พูดอังกฤษได้ขนาดนั้น...” (เดีย, สัมภาษณ์)
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ของหาย ไม่ได้ใช้ตอนหลงทางเพราะมั่นใจว่าวางแผนอย่าง
ละเอียดครบถ้วน ไม่ต้องการหลงทางเพราะจะเสียทั้งเวลาและเงิน
“อินเทอร์เน็ตมีไว้เผื่อฉุกเฉิน เช่น มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ของหาย หรืออะไรที่ไม่ดีเวลา
ไปเที่ยว...ไม่ค่อยใช้หาข้อมูลเพราะจะเตรียมทุกอย่างไปพร้อมมาก ด้วยที่เที่ยวแบบ
ออน บัดเจ็ท (On budget) ดัง นั้น ห้ามหลงทาง เพราะจะเสียทั้งเวลาและเงิน ไม่
คุ้ม เรามี เวลาและเงิน ไม่ เยอะ เราไม่ ค วรจะเสี ย มั น ไป เลยจะเตรีย มพร้อ มมาก
สาหรับการไปเที่ยวตั้งแต่ก่อนออกเดินทางแล้ว” (วิ, สัมภาษณ์)
เพื่อต้องการลงรูปหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ทั้งแบบทันทีและไม่
ทั น ที โดยผู้ ที่ ต้ อ งการลงรู ป หรื อ เล่ า ประสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย วแบบทั น ที เพราะว่ า เกรงว่ า จะเล่ า
ประสบการณ์ไม่ครบถ้วนหากลงภายหลัง ส่วนผู้ที่ไม่ลงรูปหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวทันทีเพราะ
อ่อนล้าจากการไปท่องเที่ยว และต้องการเวลาปรับแต่งรูปก่อนลง
“สิ่งที่ต้องมีอินเทอร์เน็ตหรือไวไฟก็ได้ อินเทอร์เน็ตจะมีไม่มีก็ได้...ระหว่างวันที่เที่ยว
ไม่มีก็ได้ แต่ถ้าแบบนี้ต้องมีไวไฟที่โรงแรมเป็นอย่างน้อย...ถ้าไม่ซื้อซิม (Sim) แล้วยัง
ไม่มีไวไฟอีก ไม่โอเค ชีวิตจะยากเกิน ไป แค่มี ไวไฟที่ พักเป็ นอย่างน้ อย...ราคาซิ ม
ราคาอินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบราคาว่าซื้อจากไทยไป หรือไปซื้ อที่นู้น ถูกกว่ากั น
เพราะว่าเวลาเที่ยวต้อ งใช้อินเทอร์เน็ต หาข้อมูล และต้องการอัปรูป และเรื่องราว
ประสบการณ์ ที่ เกิดขึ้น ในแต่ละวันที่ ไปเที่ยว อยากจะอัป รูปและเช็ คอิน …ไม่ต้อ ง
เรียลไทม์แต่ไม่อยากทิ้งไว้นาน ๆ เดี๋ยวจะลืม เล่ารายละเอียดไม่ครบ ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากลงรูปและแชร์ประสบการณ์วันต่อวัน แต่ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเหนื่อยมากเกินกว่า
จะอัปหรือเปล่า” (มุก, สัมภาษณ์)
“...อัปรูปแต่ไม่เรียลไทม์ เพราะต้องคุมโทนของไอจี...จะต้องเลือก ปรับแต่งรูปให้
เป็น ไปทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้ ง อิ น สตาแกรมและจะลงรูปเรียงลาดั บตามการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวด้วย ทาให้วันแรก ๆ จะลงเรียลไทม์ แต่หลัง ๆ จะดีเลย์ไปเรื่อย ๆ มีเล่า
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ประสบการณ์ ที่ เจอบ้าง ขึ้ นอยู่ กั บเรื่ องที่เจอว่า อยากเล่าให้ใครฟั ง ไหม...” (จูน ,
สัมภาษณ์)
โดยความต้องการอัปโหลดรูปภาพหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวเพราะความต้องการของ
ตัวเองที่อยากลงเองและสังคมทาให้เกิดความต้องการและพฤติกรรม
“...อยากลงรูป เล่าสิ่งที่เจอทุกครั้งที่ไปเที่ยว เพราะแค่อยากลง เหมือนเป็นไดอารี่
ด้วยที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของเรา...” (มุก, สัมภาษณ์)
“...แต่ถ้ามีเวลาไปเที่ยวก็ลงรูปบ้ างเพราะอยู่ในสัง คมที่อยากให้คนอื่นรู้ว่าชั้นไป
เที่ยวนะ” (ติณ, สัมภาษณ์)
เพื่อใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมและอ่านนิยายผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทาง
“อิน เทอร์เน็ ตอยากให้ มีเพื่ อ เล่น เฟซบุก ไอจี อ่ านนิ ยายระหว่างกาลัง เดิ นทาง...
เพื่อให้มีอะไรทาตอนเดินทาง ระหว่างนั่งรถยังงี้...” (จูน, สัมภาษณ์)
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมี 3 ระดับ คือ อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซื้อทุกครั้งที่ไป
ท่องเที่ยวโดยหาข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเปรียบเทียบราคาที่คุ้มค่ากว่า
“อิ น เทอร์ เน็ ต ส าคั ญ มาก ขาดไม่ ไ ด้ เพราะเดิ น ทางคนเดี ย วบ่ อ ย ...” (กวาง,
สัมภาษณ์)
“อินเทอร์เน็ตสาคัญมากต้องมีทุกที่ที่ไป...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“อินเทอร์เน็ต อยากมีทุกครั้งที่ไปเที่ยว…” (เดีย, สัมภาษณ์)
“...ซื้อทุกครั้งที่ไปเที่ยว...จะหาข้อมูลของซิมที่ซื้อที่ไทย ที่แบบตอนนี้มีซิมทูฟลาย
(SIM2Fly) ของเอไอเอส (AIS) ก็จะเทียบราคาซิม หากไปซื้อที่นู้นเลยว่าอะไรถูกกว่า
กันก็จะซื้อที่นั้น...ไม่ได้ใช้เพื่อลงรูป...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
มีหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้ ถ้าทราบล่วงหน้า เพราะจะได้วางแผนท่องเที่ยวให้พร้อม หากมี
อินเทอร์เน็ต ระหว่างท่ องเที่ ยวก็ล งรูป ในสื่อ สัง คมออนไลน์ บ้ าง แต่ห ากไม่ มีก็ ลงรู ปภายหลัง และ
สามารถรอใช้ ไ วไฟของที่ พั ก ก็ ไ ด้ ไม่ ต้ อ งมี อิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก ที่ รวมถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ไม่ มี
อินเทอร์เน็ตก็สามารถไปเที่ยวได้ ไม่มีความกังวล
“อินเทอร์เน็ต ไปเที่ยว ไม่มีก็ได้ แต่มีก็ดีเผื่อใช้หาข้อมูล บางทีหามาแล้วมันไม่ครบ
ก็ไว้หาเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่มีก็ถามคนที่นั้นเอา ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไร ส่วนเรื่องลงรูป
บนโซเชี ย ล (Social media) ไม่ ค่ อ ยสนใจ ก็ มี โพสต์ บ้ า งแต่ ไ ม่ ทั น ที บางที ก ลั บ
มาแล้วเป็นเดือนเพิ่งโพสต์...โพสต์เพราะสถานที่ท่องเที่ยว สวย แปลก ไม่เหมือนใคร
ไม่ได้จะอวดใคร แต่ประมาณไปที่ไหน ก็อยากนาเสนอที่แตกต่างจากคนอื่น โดย
เลื อ กสถานที่ ที่ ไปที่ ไ ม่ แ มส (Mass) อยู่ แ ล้ ว เน้ น ไปทุ ร กั น ดาร คนก็ ไ ม่ ค่ อ ยไป...
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การโพสต์เหมือนการแสดงออกตัวตนของตัวเองผ่านการไปท่องเที่ยว ซึ่งโดยปกติ
ชีวิตประจาวันไม่โพสต์เลย โพสต์แต่เวลาไปเที่ยวที่แปลก เพราะแต่ละวันไปกินข้าวก็
ธรรมดา ไม่แปลก แต่พอไปเที่ยวกันดารแล้วมันสวยอยากบอกให้คนอื่นรู้ว่ามันมีที่
แบบนี้ ในโลกนะ...ที่ แ น่ ๆ ไม่ ไ ด้เอาไว้ดูยู ทู ประหว่างทาง...แม้ ว่าเราชอบถ่ ายรู ป
เก็บรูป แต่เรื่องโพสต์คืออีกเรื่อง ไม่ได้สาระสาคัญ แม้ว่าก่อนจะไปเที่ยวมีการหารีวิว
ว่าถ่ายรูปแบบไหน มุมไหน ชุดสีอะไร การโพสต์รูป ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิต แต่มัน
คือโอกาสพิเศษ ซึ่งการเที่ยวเป็นโอกาสพิเศษ” (มิน, สัมภาษณ์)
“มีไม่มีไม่กังวลอะไรถ้ารู้ก่อน จะได้เตรียมข้อมูลไปให้ครบ...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“บางที่รู้อยู่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็ไปได้ ไม่ซีเรียสว่าต้องเรียลไทม์ ไม่ใช่คนที่ซื้อเน็ต
ไปเที่ยว รอกลับโรงแรมค่อยใช้ก็ได้ ไม่ต้องพกไปทุกที่ ส่วนการโพสต์รูปจะโพสต์
ต่อเมื่อชั้น สวยอยากโพสต์รูปที่สวย เมื่อก่อนโพสต์ที่มีตัวเอง แต่ตอนนี้ รูปที่โพสต์
เน้นสถานที่มากกว่าคน เหตุผลในการโพสต์ เพื่ออยากเก็บไว้ว่าชั้นไปที่นี่มา นึก ถึง
คนที่เค้าควรได้มาด้วยแต่ไม่ได้มา แล้วเค้าบอกว่า อย่าลืมโพสต์รูปให้ดูด้วยนะ รอดู
รูปอยู”่ (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
สุดท้ายคือ ไม่มีความจาเป็นที่จะใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างท่องเที่ยว เพราะต้องการใช้เวลากับ
การท่องเที่ยว สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตรงหน้าและใช้เวลากับคนที่เดินทางไปด้วย รวมถึงมีความพร้อมในการ
วางแผนท่องเที่ยวที่ค่อนข้างละเอียด
“การไปเที่ยวมีอย่างอื่นสาคัญมากกว่าอินเทอร์เน็ต อยากหายไปจากโลกกว้างและ
ด้วยที่ว่าไปกับครอบครัวอยู่แล้วตอนทาแพลนเที่ยวเลยมั่นใจว่าทาละเอียดมากพอ
เพราะไปกับพ่ อแม่ที่ อายุเยอะแล้วต้องทาแพลนละเอี ยดมาก เพื่อให้คนที่ไ ปด้วย
สบายเวลาเที่ ย ว และไม่ ช อบโพสต์ ต์ รูป แบบเรี ย ลไทม์ เพราะมองว่ ามั น น่ า กลั ว
ไม่ปลอดภัย อาจจะมีคนตามเราและจ้องหาวิธีทาร้ายเราก็ได้ มันดูไม่ปลอดภัย และ
อยากมีความเป็นส่วนตัว เราไปกับครอบครัวก็ไม่อยากให้ใครรู้...มีโพสต์รูปบ้างแต่
หลังกลับมาสักพักบางทีเป็นเดือนเพิ่งลงรูป” (ฝน, สัมภาษณ์)
“...ไม่ได้ไปต่างประเทศ เวลาไปเที่ยวก็มักเที่ยวในไทยก็จะไม่ต้องการอินเทอร์เน็ต
เลย ไม่ลงรูปด้วย เราอยากใช้เวลากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เราใช้อินเทอร์เน็ตกับสถานที่
ที่เราไม่ได้ไป เราก็นั่งดูภาพเอา แต่ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ต้องเต็มที่ ” (แอน,
สัมภาษณ์)
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2.6 แพ็คเกจท่องเที่ยว
หาบริษัทที่ให้บริการนาเที่ยว โดยพิจารณาจากโปรแกรมท่องเที่ยวที่รวมการเดินทาง ที่พัก
อาหาร ราคา วัน เวลาที่ จั ด ความน่ า เชื่อ ถื อจากการอ่านประสบการณ์ ค นอื่น ที่ เคยใช้ บ ริก ารจาก
เว็บไซต์พันทิป เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว และข้อมูลการติดต่อบริษัท เช่น ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อจองเพราะให้ความน่าเชื่อถือกว่าการจองผ่านช่องทางออนไลน์
“การเลือกทัวร์เปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยว ราคา วัน-เวลาที่ไป โดยเราจะกาหนด
ช่ ว งเวลาที่ ไ ปได้ แล้ ว ก็ ไ ปหาทั ว ร์ ที่ มี โปรแกรมตรงกั บ วั น ที่ เราว่ า ง จากนั้ น จะ
เปรียบเทียบแต่ละทัวร์จากโปรแกรมทัวร์และราคาเพื่อตัดสินใจ...หารีวิว ในพันทิป
คนที่เคยไป ถ้าทัวร์ไหนไม่มีรีวิวจะตัดเลย แล้วเลือกที่คนชมมากกว่าคนด่า...” (โฟม,
สัมภาษณ์)
“พอได้สถานที่ที่จะไปก็จะหาทัวร์ที่จัดตรงกับวันที่ ต้องการมีทัวร์อะไรบ้าง แล้วก็ไป
หาข้อมูลทัวร์...โปรแกรมทัวร์ที่มีครบทุกอย่าง เครื่องบิน ที่พัก การเดินทาง อาหาร
และค่อยดูราคาเพื่อเปรียบเทียบทัวร์ว่าจะเลือกเจ้าไหน...ไปหารีวิวคนที่เคยไปกับ
ทั ว ร์ ที่ ก าลั ง หาข้ อ มู ล ดู ทั้ ง ที่ ช มและด่ า แต่ ถ้ าทั ว ร์ไ หนไม่ มี รี วิ ว เลยก็ จ ะไม่ เลื อ ก
จะเลือกที่มีแง่บวกมากกว่าลบแล้วค่อยเอาราคามาเทียบอีกที...ความน่าเชื่อถือก็จะดู
จากเลขทะเบี ยนบริษั ท มี เลขหรือ เปล่ า หาที่อ ยู่บ ริษัท เบอร์โทรแล้ว โทรไปจอง
เพราะน่าเชื่อถือกว่าจองทางเน็ต...” (แฟร์, สัมภาษณ์)
2.7 สภาพอากาศและภัยคุกคาม
ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อ จัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกั บสภาพอากาศและเป็ นข้ อมู ล
ส าหรับ ปรั บ แผนเที่ ย วหากสภาพอากาศไม่ เอื้ อ อ านวย โดยจะตรวจสอบสภาพอากาศล่ ว งหน้ า
ประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
“...สภาพอากาศ เป็นการเตรียมตัวสาหรับจัดกระเป๋า...” (วี, สัมภาษณ์)
“...สภาพอากาศ เพื่อเตรียมเสื้อผ้า...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“เช็คอากาศ ว่าต้องเตรียมเสื้อหนาวไปแค่ไหน เสื้อกันฝนไปด้วยหรือเปล่า ” (มุก,
สัมภาษณ์)
“สภาพอากาศที่พ ยากรณ์อากาศรายวัน จะดูตอนใกล้ ๆ ไป ช่วง 1 อาทิตย์ก่อน
เดินทาง...ถ้ามีฝนตกก็จะได้ไม่ไปสวนสนุกหรือสถานที่ เอ้าดอร์ (Outdoor)…” (ติณ,
สัมภาษณ์)
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“…ดูเพื่อวางแผนเที่ยว ต้องปรับตามสภาพอากาศ ถ้ารู้ว่าฝนจะตกจะได้ไม่ไปสวน
สนุก ไม่คุ้ม...” (โฟม, สัมภาษณ์)
ตรวจสอบวันสาคัญของเมืองหรือประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่เป็น
วันหยุดยาว นักท่องเที่ยวจะได้ไม่หนาแน่นมากนัก
“หาข้อมูลพวกวันหยุดของประเทศที่ไป จะได้ไ ม่ไปตรงกับ ที่คนประเทศนั้นหยุด
กลัวหนีคนเยอะจากไทย ไปเจอคนที่นู้นแทน” (โฟม, สัมภาษณ์)
ปัญหาทางการเมืองแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ดูสถานการณ์ทางการเมืองก่อนเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว หากมีความเสี่ยงมากก็จะไม่ไปตั้งแต่แรก
“สถานการณ์ ทางการเมือง จะดูสถานการณ์ ก่อนที่จะตัดสินใจไป ถ้ามีความเสี่ยง
มาก ก็จะไม่ไปตั้งแต่แรก จะไม่เสี่ยงไป” (กวาง, สัมภาษณ์)
กลุ่ ม ที่ ห าข้ อ มู ล หลั ง ตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแต่ ก่ อ นถึ ง วั น เดิ น ทาง เพื่ อ ดู ค วาม
ปลอดภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ดูระดับความเสี่ยงว่าห้ามนักท่องเที่ยวหรือไม่ ถ้าไม่รุนแรงมากอยู่ใน
ระดับที่สามารถเดินทางได้ จะปรับแผนเที่ยวให้ห่างจากจุดอันตรายแทน นอกจากนี้นักท่อ งเที่ ยว
ผู้ ห ญิ ง โสดบางคนจะไม่ ส นใจสถานการณ์ เพราะเชื่ อ ว่ ารั ฐ บาลทุ ก ประเทศจะดู แ ลไม่ ให้ ก ระทบ
นักท่องเที่ยว
“ปัญหาทางการเมือง เพื่อดูความปลอดภัย ความเสี่ยงต่าง ๆ ว่ามีอันตรายหรือเปล่า
ใกล้ ๆ ไปก็จะคอยเช็คข่าวว่าที่ที่จะไปสงบ ปกติอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็จะ
ดูระดับว่าห้ามนักท่องเที่ยวไหม แต่ถ้าแค่นิดหน่อยก็ยังไปอยู่ แต่จะได้ปรับแผนเที่ยว
ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย...” (มิน, สัมภาษณ์)
“…สถานการณ์บ้านเมือง ไม่สนใจ เพราะที่เที่ยวน่าจะไปได้อยู่แล้วต่อให้สถานการณ์
บ้านเมืองเป็นไง รัฐบาลทุกประเทศก็จะดูแลไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยวเชื่อว่าแบบนี้”
(ติณ, สัมภาษณ์)
2.8 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
ข้อมูลด้านวีซา รายละเอียดต่าง ๆ เช่น เอกสาร วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ เป็นต้น
“...วีซ า การเข้าประเทศ จะได้เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการขอ
วิธีการขอ ระยะเวลา สถานที่ที่ไปขอ...” (มิน, สัมภาษณ์)
ยาที่ต้องเตรียมเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
“ยาที่ต้องเตรียม อย่างตอนไปเลห์ ที่ไปเที่ยวที่สูงต้องเตรียมยาอะไรไปบ้าง” (จูน ,
สัมภาษณ์)
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วิธีการจัดกระเป๋าอย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งของที่ต้องเตรียมไปโดยเฉพาะสาหรับสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนั้น
“หาฮาวทู (How to) การแพ็คกระเป๋า จัดกระเป๋ายังให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุด...สิ่งที่ต้อง
เตรียมมีอะไรบ้าง อย่างบางที่ฝุ่นเยอะก็ต้องหาแมสก์ (Mask) ปิดจมูกปิดหน้าไปด้วย
เช่ น ที่ ไปโบรโม่ (Bromo) อี เจี้ ยน (Kawah Ijen) ที่ ต้อ งเตรี ยมแมสก์ ไ ป...” (มุ ก ,
สัมภาษณ์)
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อจะได้วางแผนแลกเงินสาหรับไปท่องเที่ยวในอัตราที่คุ้มที่สุด
“...เรท (Rate) เงินค่าเงินเพื่อแลกเงินไปในเรทราคาที่คุ้มที่สุด... ” (มุก, สัมภาษณ์)
ค่ า ครองชี พ และข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยของเมื อ งหรื อ สถานที่ ที่ ไ ปท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ค่ า อาหาร
ค่ายานพาหนะ เป็นต้น เพื่อใช้วางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดการท่องเที่ยว โดยหาราคาทั้งแบบ
ประมาณคร่าว ๆ และหาแบบละเอียดเพื่อจัดเตรียมเงินให้เพียงพอต่อการใช้ รวมถึงหาอัตราค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นว่าไม่ควรเกินเท่าใดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโก่งราคา
“....ค่าครองชีพ เพื่อใช้วางแผนค่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริป เช่น ค่าข้าวประมาณเท่าไร
ค่ารถ...” (กวาง, สัมภาษณ์)
“ค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ เอาแค่ประมาณ ๆ พอ เพราะอยากแลกเงินไปพอ ไม่อยากไปหา
แลกเงินตอนที่เที่ยวแล้ว อยากเตรียมเงินไปให้พอ แต่ก็ไม่อยากเตรียมไปมากเกินไป
ตอนกลับ มาไม่อยากแลกคืน เลยจะหาค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ไว้ และบวกเพิ่ม เอา...”
(นุ่น, สัมภาษณ์)
“ค่าใช้จ่ายของคนอื่นเป็นยัง ไง จะคานวณอย่างละเอียด ทุกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่เดินทางออกจากไทย ไปยังประเทศนั้นจะมีค่าข้าวมื้อละเท่าไร ค่ารถไปไหน
บ้างและราคาเท่าไรระบุละเอียด แต่ถ้าหาเลขที่ชัดเจนไม่ได้ก็หาราคาที่ห้ามเกิน...
อั ต ราที่ ไ ม่ โ ดนโกง...จะหาข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดและเตรี ย มเงิ น ไปพอดี ” (จู น ,
สัมภาษณ์)
2.9 การแต่งกายและการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว
หาข้อมูลการแต่งกายจากภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพถ่ายของคนที่เคยไปว่าแต่งกายอย่างไร
ถึงจะเข้ากับสถานที่ เช่น สี รูปแบบของเสื้อ เพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี
ความคาดหวังว่ารูปถ่ายต้องออกมาสวยและเข้ากับสถานที่
“…หารูป ภาพที่ สวย ๆ ที่ ค นเคยไปถ่ ายว่าต้ อ งแต่ ง ตั วยั ง ไง ถึ ง จะเข้ ากั บ สถานที่
เสื้อผ้าสีอะไร แบบไหน เพื่อจะได้เตรียมเสื้อผ้าไปถูก มีการฟิตติง (Fitting) เสื้อผ้า
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ก่อนไป...เสื้ อผ้าที่เอาไปต้ องเข้ากับสถานที่ ท่องเที่ ยวเพื่ อที่ว่าถ่ายรูปออกมาสวย
แน่นอน...” (มิน, สัมภาษณ์)
“...ดูว่าคนที่ไปเที่ยวมาแล้ว แต่ง ตัวถ่ายรูปกันยังไง จะได้เลือกชุดให้เข้ากับสถานที่
จะได้ถ่ายรูปสวย...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“การแต่งกายแบบไหนจะเข้ากับสถานที่...” (จูน, สัมภาษณ์)
รวมถึงหาข้อมูลการแต่งกายของคนท้องถิ่น จัดเตรียมชุดที่เหมือนหรือใกล้เคียงเพื่อแต่งกาย
ให้กลมกลืนกับคนท้องถิ่นเวลาไปเที่ยว
“การแต่งตัว เช่น ไปเมืองแขก คนที่นั้นมีการแต่งตัวยังไง จะได้เตรียมชุดไป อยาก
ทาตัวเป็นโลคัล...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังหาข้อมูลการถ่ายภาพจากภาพของเพื่อนหรือผู้อื่นที่เคยไปในอินสตาแกรม หรือ
พันทิ ป เพื่อศึก ษามุมยอดนิยม มุมที่ สวยของสถานที่ ท่องเที่ ยว โดยมี ความคาดหวัง ว่า จะสามารถ
ถ่ายรูปออกมาให้สวยเหมือนภาพที่เคยเห็นก่อนเดินทางเที่ยว
“ชอบถ่ายรูป มีการวางแผนการแต่ง ตัว ท่าโพสต์ก่อนมา หรือมุมที่สวยของสถานที่
ท่องเที่ยว ศึกษามาอย่างละเอียด” (มิน, สัมภาษณ์)
“...มุมถ่ายภาพที่สวย ๆ มุมยอดฮิต ถ่ายตรงไหนอะไรยังไง อยากถ่ายให้ได้เหมือนที่
เค้ารีวิวกัน ถ่ายตรงไหนถึงจะสวยเหมือนที่เห็นก่อนมา...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...หาเรฟเฟอเรน (Reference) จากอินสตาแกรมของเพื่อนที่เคยไปหรือตอนที่อ่าน
รีวิวในพันทิป รูปถ่ายที่คนอื่นไปว่าถ่ายตรงไหนถึงจะสวย...” (จูน, สัมภาษณ์)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปเนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดได้ทั้งหมด 9
ประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สถานที่ท่ องเที่ ยวที่น่ าสนใจ สถานที่ท่ องเที่ยวที่เป็ นที่ นิยม ต้ องไป ห้ ามพลาดเด็ด ขาด
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นที่นิยมแต่มีความน่าสนใจทั้งสถานที่ที่เกิดจากมนุษย์สร้างและธรรมชาติ
สร้าง ข้อมูลทางด้านประวัติความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความสาคัญ ของสถานที่
ท่องเที่ยว การได้รับแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก ช่วงวัน -เวลาเปิดปิด ราคาบัตร และวิธีการซื้อบัตรของ
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์
ของสถานที่ท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังหาข้อมูลข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สาหรับ
การปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้ทาถูกระเบียบปฏิบัติของสถานที่ท่องเที่ยว กลมกลืนไปกับคน
ท้องถิ่น ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการไปท่องเที่ยว และการวางแผนท่องเที่ยว
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2. สถานที่พัก พิจารณาจากราคา โดยราคาสูง หรือต่านั้นขึ้นอยู่กั บคนที่ไปด้วย สถานที่ตั้ง
พิจารณาจากการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง
สิ่ง อานวยความสะดวกภายในสถานที่พั กและความสะอาด ทั้งนี้ ยัง พิจารณาจากระดับคะแนนใน
เว็บไซต์บริการจองที่พักด้วย อาทิ บุ๊คกิ้ง อโกด้า หากคะแนนสูงจะพิจารณาที่พักนั้นเป็นทางเลือก
ต่อไป หากคะแนนต่าที่พักนั้นจะถูกตัดออกจากตัวเลือก
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับที่พักมากนัก พิจารณา
เพียงสถานที่ตั้งที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสะดวกเท่านั้น
3. การเดินทาง ข้อมูลด้านการเดินทางแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ข้อมูลการเดินทางทั่วไป วิธีการใช้รถสาธารณะ รูปแบบการชาระค่าบริการ ราคาสาหรับ
การเดินทาง และรูปแบบของบัตรเดินทางเป็นอย่างไร บริษัทที่ให้บริการรถเช่าทั้งเฉพาะรถเช่าและรถ
พร้อมคนขับ เพราะไม่อยากโดนโก่งราคา รวมถึงต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง โปรโมชัน
บัตรโดยสารเครื่องบิน และบัตรโดยสารต่าง ๆ
3.2 การเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางสาหรับไปสถานที่ท่องเที่ยว ระยะทาง
ระยะเวลา ตารางรถ ตาแหน่งและภาพของสถานที่ขึ้นลงรถ นอกจากนี้ยังหาข้อมูลการเชื่อมโยงไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ใกล้เคียงกันและความประหยัดเวลา เพื่อวางแผนการเดินทางให้สามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งแบบต่อเนื่องกัน
4. อาหารและของฝากท้องถิ่น หาข้อมูลอาหารแบ่ง เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หาข้อมูลก่อ น
เดินทางเพื่อพิจารณาว่าสามารถรับประทานได้หรือไม่ ต้องเตรียมอาหารไปหรือไม่ กลุ่มที่หาข้อมูล
อาหารประจาที่เที่ยว ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เมนูร้านอาหารแนะนาที่ห้ามพลาดหากไปเที่ยวที่นั้น เพื่อ
ไปลองรับประทานเพราะว่าอาจไม่ได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอีกในภายหน้า จึงอยากลองกิน
อาหารที่มีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ได้หาครบทุกมื้อ ทุกวัน แต่จะหาไว้บางส่วนว่าควรกิน
ร้านไหน เมนูอาหารอะไร สุดท้ายคือ กลุ่มที่ไม่หาข้อมูลเรื่องอาหาร เพราะว่าสามารถรับประทานได้
ทุ ก อย่ างและไม่ ได้ ไปท่ อ งเที่ ย วยั งสถานที่ ที่ กั น ดาร จึ ง คิ ด ว่ าอาหารไม่ น่ ามี ปั ญ หาส าหรั บ การไป
ท่องเที่ยว และไม่ได้สนใจเรื่องอาหารจึงไม่ได้หาข้อมูล
ด้านร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้หญิ ง โสดไม่เกี่ยวกับ
ความโด่งดังของร้านอาหารหรืออาหารประจาท้องถิ่น คื อ นักท่ องเที่ยวผู้หญิ ง โสดบางคนมีความ
ต้องการเฉพาะ บางคนต้องการไปคาเฟ่ของที่เที่ยวทุกที่เพราะชื่นชอบการนั่งคาเฟ่ หรือบางคนค้นหา
ร้านเบียร์ที่โด่งดังของสถานที่ท่องเที่ยวเพราะชื่นชอบการดื่มเบียร์ จึงอยากลองของทุกที่

99
ด้านของฝากท้องถิ่น หาข้อมูลสินค้าหรือของอุปโภคที่ต้องซื้อกลับจากที่เที่ยว อาจจะเป็นของ
สินค้าประจาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดว่าเป็นของฝากท้องถิ่น หรือบางคนจะเลือกซื้อสินค้าทั่วไปที่คน
ท้องถิ่นใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็นของฝากประจาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น
5. สิ่งอานวยความสะดวก หาข้อมูลรายละเอียดด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้า เต้ารับเต้าเสียบสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ การคมนาคม การเดินทางด้วยรถสาธารณะมี
ความสะดวกสบายเพียงใด รวมถึงความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ การเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ ยวและการเดิน ทางต่าง ๆ เอื้ออานวยต่อการนั่ งวีล แชร์หรือไม่ ความลาดชัน ของถนนเป็ น
อย่างไร ต้องเดินมากน้อยเพียงใด เพราะนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวที่มีพ่อ
แม่อยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้ว
ทั้ งนี้ หาข้ อ มู ล แอปพลิ เคชั น ที่ ค วรมี ส าหรับ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศนั้ น เช่ น ส าหรั บ
ตรวจสอบตารางเวลาและราคารถสาธารณะ แผนที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สาหรับตรวจสอบสภาพ
อากาศ หรือแอปพลิเคชันของท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีข้อมูลทันสมัย เพราะช่วยให้ท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้น
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดยังมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์การใช้
6 ประเภท คือ เพื่อใช้สาหรับเดินทางดูแผนที่และหาข้อมูลเพิ่มเติมเวลาหลงทาง ข้อมูลที่หามาไม่ครบ
แต่ไม่ได้มีเพื่อลงรูปในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ติดต่อผู้ที่ไม่ได้มาด้วย จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงและติดต่อ
กับเพื่อนที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันอาจจะนัดเจอกันที่สถานที่เที่ยวหรือเวลาพลัดหลงกัน แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อ
ลงรูปในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้แปลภาษา เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ของหาย ไม่ได้ใช้ตอน
หลงทางเพราะมั่นใจว่าวางแผนอย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ต้องการหลงทางเพราะจะเสียทั้งเวลาและ
เงิน เพื่อต้องการลงรูปหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งแบบทันทีและไม่ทันที
โดยผู้ที่ต้องการลงรูปหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบทันทีเพราะว่าเกรงว่าจะเล่าประสบการณ์ไม่
ครบถ้วนหากลงภายหลัง ส่วนผู้ที่ไม่ลงรูปหรือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวทันทีเพราะอ่อนล้ าจากการ
ไปท่ อ งเที่ ย ว และต้ อ งการเวลาปรั บ แต่ ง รู ป ก่ อ นลง โดยความต้ อ งการอั ป โหลดรูป ภาพหรื อ เล่ า
ประสบการณ์ท่องเที่ยวเพราะความต้องการของตัวเองที่อยากลงเองและสังคมทาให้เกิดความต้องการ
และพฤติกรรม เพื่อใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และอ่านนิยายผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทาง
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมี 3 ระดับ คือ ระดับอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซื้อทุกครั้งที่
ไปท่องเที่ยวโดยหาข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเปรียบเทียบราคาที่คุ้มค่ากว่า ระดับมีหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้
ถ้าทราบล่วงหน้า เพราะจะได้วางแผนท่องเที่ยวให้พร้อม หากมีอินเทอร์เน็ตระหว่างท่องเที่ยวก็ลงรูป
ในสื่อ สังคมออนไลน์ บ้าง แต่ห ากไม่มี ก็ลงรูปภายหลัง และสามารถรอใช้ไวไฟของพั กได้ ไม่ต้ องมี
อินเทอร์เน็ตทุกที่ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถไปเที่ยวได้ ไม่มีความกังวล
สุดท้ายคือ ระดับไม่มีความจาเป็นที่จะใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างท่องเที่ยว เพราะต้องการใช้เวลากับการ
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ท่องเที่ ยว สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ ตรงหน้ าและใช้เวลากับคนที่เดิน ทางไปด้วย รวมถึง มีค วามพร้อมในการ
วางแผนท่องเที่ยวที่ค่อนข้างละเอียด
6. แพ็คเกจท่องเที่ยว หาข้อมูลของบริษัทที่ให้บริการนาเที่ยว โดยพิจารณาจากโปรแกรม
ท่ อ งเที่ ย วที่ ร วมการเดิ น ทาง ที่ พั ก อาหาร ราคา วั น เวลาที่ จั ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากการ อ่ า น
ประสบการณ์คนอื่นที่เคยใช้บริการจากเว็บไซต์พันทิป เลขที่ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจนาเที่ยว และ
ข้อมูลการติดต่อบริษัท เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อจองเพราะมีความน่าเชื่อถือ
กว่าการจองผ่านช่องทางออนไลน์
7. สภาพอากาศและภัยคุกคาม ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศและเป็นข้อมูลสาหรับปรับแผนเที่ยวหากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย โดยจะตรวจสอบ
สภาพอากาศล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนเดิน ทาง รวมถึง ตรวจสอบวัน สาคัญ ของเมืองหรือ
ประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงช่ วงที่เป็นวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวจะได้ไม่หนาแน่น
มากนัก
ด้านปัญ หาทางการเมือ งแบ่ ง เป็น 2 กลุ่มคื อ กลุ่ม ที่ดูสถานการณ์ ท างการเมือ งก่อ นเลือ ก
สถานที่ท่องเที่ยว หากมีความเสี่ยงมากก็จะไม่ไปตั้งแต่แรก กลุ่มที่หาข้อมูลหลังตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อดูความปลอดภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ดูระดับความเสี่ยงว่าห้าม
นักท่องเที่ยวหรือไม่ ถ้าไม่รุนแรงมากอยู่ในระดับที่สามารถเดินทางได้ จะปรับแผนเที่ยวให้ห่างจากจุด
อันตรายแทน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนจะไม่สนใจสถานการณ์ เพราะเชื่อว่ารัฐบาล
ทุกประเทศจะดูแลไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยว
8. การเตรียมตัวก่อนเดินทาง หาข้อมูลรายละเอียดการขอวีซ า ยารักษาโรค สิ่งของที่ต้อง
เตรียมไปโดยเฉพาะสาหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น วิธีการจัดกระเป๋าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อจะได้วางแผนแลกเงินสาหรับไปท่องเที่ ยวในอัตราที่คุ้มที่สุด ค่าครองชีพ และ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของเมืองหรือสถานที่ที่ไปท่องเที่ยว เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น เพื่อใช้
วางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดการท่องเที่ยว และหาอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าไม่ควรเกินเท่าไร
เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโก่งราคา
9. การแต่งกายและการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว หาข้อมูลการแต่งกายจากภาพสถานที่
ท่องเที่ยว ภาพถ่ายของคนที่เคยไปว่าแต่ง กายอย่างไรจึงจะเข้ากับสถานที่ เพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าให้
เหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงหาข้อมูลการแต่งกายของคนท้องถิ่น เพื่อจัดเตรียมชุดที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงจะได้กลมกลืนกับคนท้องถิ่นเวลาไปเที่ยว ทั้งนี้ยังหาข้อมูลการถ่ายภาพ เพื่อศึกษามุมยอด
นิยม มุมที่สวยของสถานที่ท่องเที่ยว
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ตอนที่ 3 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด รายละเอียดประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านกิจกรรม
3.2 ความสนใจ
3.3 ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง
3.4 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
3.5 คุณค่าของการท่องเที่ยว
3.6 เหตุผลของการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านกิจกรรม
3.1.1 กีฬา
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีทั้งผู้ที่ไม่เล่นกีฬาเพราะความไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
“ไม่เล่นกีฬา ไม่ชอบ” (กระแต, สัมภาษณ์)
ส่วนผู้ที่เล่นกีฬานั้นแบ่งเป็น กลุ่มที่เล่นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้ เช่น ออกกาลังกายที่
บ้านผ่านการชมคลิปในยูทูป ตั้งแต่ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ออกกาลังกายโดยการวิ่ง เหยาะ (Jogging)
ตามสวนสาธารณะและวิ่งที่ฟิตเนส เพราะเป็นการออกกาลังกายที่ง่าย ไม่ต้องมีการเตรียมตัว โดยคน
ที่วิ่งที่สวนสาธารณะจะไม่ชอบการวิ่งที่ฟิตเนสเพราะเหมือนการอยู่กับที่ รู้สึกอึดอัด
“ชอบออกกาลังกาย แต่เป็นการออกกาลังกายที่ทาคนเดียวที่บ้าน ไม่ชอบไปข้าง
นอก...เปิดยูทูป หาคลิปแนะน าการเวิร์ก เอ้าท์ (Work out) ต่าง ๆ ก็ทาตามคลิป
ตั้ ง แต่ 20 นาที จ นเป็ น ชั่ ว โมงเลย...ออกเป็ น ประจ า 3-4 วั น ต่ อ สั ป ดาห์ ” (มิ น ,
สัมภาษณ์)
“ชอบวิ่ง ถ้าว่างก็จะไปวิ่งนะ...จะวิ่งตามสวนสาธารณะ วิ่งข้างนอก ไม่ชอบวิ่งฟิตเนส
เพราะว่าเหมือนกับวิ่งอยู่กับที่ อึดอัด...มีตีแบดบ้าง...ออกกาลังกายอาทิตย์ละครั้ง...
วิ่งมันง่ายดี ไม่ต้องเตรียมไรเยอะ แค่เปลี่ยนเสื้อมีรองเท้าก็ออกกาลังกายได้แล้ว ”
(ติณ, สัมภาษณ์)
ส่ว นกลุ่ ม ที่ เล่ น กี ฬ าที่ ต้ อ งเข้ าคลาส เช่ น โยคะเพราะไม่ ชอบกี ฬ าที่ มี ค วามเร็ว หรือ มี แรง
กระแทก รวมถึงบางคนที่ทางานมีห้อ งสาหรับเล่นโยคะโดยเฉพาะ ทาให้สะดวกต่อการเข้าร่วมคือ
หลังเลิกงานแล้วสามารถเล่นได้ทันที
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“เมื่อก่อนว่ายน้า ตอนนี้อยากเล่นโยคะ แล้วก็จะกลับมาว่ายน้าอีกที เพราะรู้สึกว่า
มันช้า ๆ ไม่มีแรงกระแทก ไม่ชอบกีฬาที่เร็ว ๆ…” (แอน, สัมภาษณ์)
“โยคะ ว่ายน้า อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง แล้วแต่ว่างานยุ่งไหม แต่ส่วนใหญ่จะเล่นโยคะ
มากกว่า เพราะโยคะสามารถเล่นที่ทางานได้ หลังเลิกงานมีคนสอน ค่าเล่นก็ 20
บาท...เลิ ก งาน เปลี่ ย นชุ ด แล้ วก็ ไ ปเล่น ได้ เลย (สถานที่ เล่น คื อ ที่ เดีย วกั บ สถานที่
ทางาน, ผู้วิจัย)” (กวาง, สัมภาษณ์)
โยคะฟลาย เป็นกีฬ าที่มี ความท้าทาย แปลกใหม่ และไม่ต้องเสี่ยงมากแต่ผู้เล่นต้องมีการ
เรียนรู้ ฝึกทักษะ จึงจะสามารถเล่นได้
“...ชอบออกกาลังกาย เล่นโยคะฟลายเพราะมีความแปลกและท้าทายในตัวของมัน
คือไม่เหมือนการไปวิ่งที่แค่ใส่รองเท้าก็วิ่งได้แล้ว แต่โยคะฟลายต้องอาศัยทักษะและ
การเรียนรู้ค่อนข้างสูง และแต่ละท่าที่จะทาได้มีความท้าทายมาก เลยสนุกกับการ
เล่น...อาทิตย์ละครั้ง” (นุ่น, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี ก ลุ่ ม ที่ เล่ น กี ฬ าแนวแข่ ง ขั น หรื อ ร่ ว มเล่ น กั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ความสนุ ก เช่ น
แบดมินตัน ปิงปอง
“…ถ้าเป็นกีฬาเร็ว ๆ ต้องสนุก ทาเป็นทีม ๆ ไม่ใช่วิ่ง เร็ว เช่น แบดมินตัน แข่งกัน
เป็นคู่ เล่นปิงปอง เราจะมองเป็นเกม ที่ได้ออกกาลังกาย...ไม่ค่อยเท่าไร เดือนละ
1-2 ครั้ง” (แอน, สัมภาษณ์)
โดยมีจุดประสงค์ของการออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะว่าเมื่อสุขภาพ
แข็งแรงเวลาทางานจะได้ไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งพยายามบังคับตัวเองให้ออกกาลังกายหรือหากมีเวลาว่างก็
จะไปออกกาลังกาย ส่วนความถี่ของการออกกาลังกายเริ่มตั้งแต่บ่อยครั้งถึงนาน ๆ ครั้ง เช่น อาทิตย์
ละครั้ง เดือนละครั้ง เป็นต้น
“ชอบว่ายน้า วิ่งบ้างพยายามบังคับตัวเองให้ออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี เดือนละครั้ง ”
(ทับทิม, สัมภาษณ์)
“อยากออกกาลังกายเป็นประจา เพราะมันช่วยเรื่องสุขภาพจริง ๆ แต่ด้วยที่ป่วยก็
อาจจะออกกาลังกายหนัก ๆ มากไม่ได้ ก็จะออกเท่าที่ออกได้ โดยที่รู้สึกเลยว่า การ
ออกกาลังกายทาให้เหนื่อยยากขึ้น เวลาทางานแล้วไม่เหนื่อยง่าย (ทางานที่ทาต้อง
ออกนอกสถานที่ ไปถ่ายทารายการตามต่างจังหวัด, ผู้วิจัย) ก็เลยถ้าว่างก็จะไปออก
ซึ่งวิ่งเป็นอะไรที่ง่าย ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะ...ออกกาลังกายอาทิตย์ละครั้ง ” (ติณ ,
สัมภาษณ์)
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นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดยังออกกาลังกายเพื่อควบคุมน้าหนักและเพื่อไม่ให้เหนื่อย
ง่ายเวลาไปท่องเที่ยว โดยมี การลงทุนเพื่อเป็นการบังคับให้ตนเองไปออกกาลังกายให้คุ้ม ค่ากับเงินที่
เสียไป คือ การสมัครสมาชิกฟิตเนสรายปี
“ชอบออกกาลังกาย ควบคุมน้าหนัก...ออกกาลังเป็นประจาหลังเลิกงานก็ไปฟิตเนส
ไปทีก็ 1-2 ชั่วโมง...สมัครเป็ นสมาชิกรายปีไว้อยู่ด้วยต้องไปให้คุ้มกับเงินที่ เสีย ไป
แล้วเคยน้าหนักมากกว่านี้ แล้วลดลงมาได้ก็อยากจะคุมให้ไม่ขึ้นอีก รวมถึงเวลาไป
เที่ยวจะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วย” (มุก, สัมภาษณ์)
3.1.2 งานอดิเรก
งานอดิเรกของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดคือ การอ่านหนังสือหลากหลายแนว เช่น รักโรแมนติค
วรรณกรรมเยาวชน แฟนตาซี หนั งสือฮาวทูที่สอนการใช้ชีวิต นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ สืบสวน
สอบสวน จิตวิทยา นิยายแปลจากญี่ ปุ่นที่นาไปสร้างเป็น ภาพยนตร์บ้ าง ซีรีส์บ้ าง หรือเห็นว่าเป็ น
หนั ง สื อ ที่ ร้ า นหนั ง สื อ จั ด อั น ดั บ ความนิ ย มไว้ ส่ ว นสาเหตุ ที่ ช อบอ่ า นจากหนั ง สื อ มากกว่ า จาก
อินเทอร์เน็ต เพราะเวลางานใช้คอมพิวเตอร์มากเพียงพอแล้ว รวมถึงเวลาอ่านหนังสือจะไม่ถูกรบกวน
จากโลกออนไลน์ ทาให้ได้ใช้เวลากับหนังสือได้อย่างเต็มที่ และชอบความรู้สึกที่ได้สัมผัสกระดาษ
“อ่านหนังสือชอบโรแมนติค หรือนวนิยายนักเขียนเก่า ๆ ของสานักพิมพ์พิมพ์คา
มักชอบเรื่องราวที่มีความเป็นจริง ไม่ได้เพ้อฝัน แต่เพ้อฝันจะเป็นแนวแฟนตาซีเลยก็
มีบ้ างของต่ างชาติ ก็แนวแฮร์รี่ แต่ข องไทยก็มี เพชรพระอุม า รวมถึง หนั งสื อที่ ให้
กาลังใจ ฮาวทูต่าง ๆ แต่จะเป็นฮาวทูแนวที่สอนการใช้ชีวิต แนะนาการใช้ชีวิต ออก
แนวจิตวิทยาบ้าง อย่างของนักเขียนที่ชื่อ คิมรันโด เรื่อง เพราะเป็นวัยรุ่ นจึงเจ็บปวด
ไม่ชอบอ่านอะไรที่เครียด ๆ หรือต้องคิดเยอะ ชอบพวกวรรณกรรมเยาชนของเครือ
อมรินทร์ เพราะอ่านง่ายและได้แง่คิด สนุกด้วย ชอบอ่านที่เป็นหนังสือมากกว่าอ่าน
นิยายทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเวลางานใช้สายตาเยอะแล้ว แล้วยัง ชอบการที่ไ ด้
สัมผัสกระดาษ เหมือนตัดโลกภายนอกออกไป และจดจ่อกับสิ่งที่ทา เวลาอ่านใน
คอมฯ มือถือ มันจะมีอย่างอื่นรบกวน เพื่อนทักมาไรงี้...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“อ่านหนังสือนิยาย แนวแฟนตาซี อย่างแฮร์รี่ว่าง ๆ ก็หยิบมาอ่านอีกครั้ง...” (ตั๋ม,
สัมภาษณ์)
“...ไม่งั้นก็อ่านหนังสือนิยายแนวแฟนตาซีบ้าง โรแมนติกบ้าง...” (วี, สัมภาษณ์)
“ซื้ อ หนั งสื อ ที่ ขึ้ น ว่ าแนะน าตามร้ า นหนั ง สื อ มาอ่ าน...ทุ ก ประเภท อ่ า นได้ ห มด
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ สืบสวนสอบสวน จิตวิ ทยา นิยายแปลจากญี่ปุ่นที่เอาไป
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ทาเป็นหนังบ้าง ซีรีส์บ้าง อ่านทุกอย่างที่มีคนแนะนา พวกเรื่องแนวฮาวทูก็อ่าน...”
(ลิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังอ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พวกพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวเพราะอยากทราบ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้อื่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสาหรับการออกเดินทางบ้าง โดยอยาก
ทราบประสบการณ์ท่องเที่ยวของผู้อื่นจากการอ่านหนังสือมากกว่าการอ่านทางอินเทอร์เน็ต เพราะใช้
อินเทอร์เน็ตสาหรับหาข้อมูลเมื่อตัดสินใจออกเดินทางแล้ว
“...อ่านหนังสือท่องเที่ยว พวกแนวสารคดี แชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยว พ็อกเก็ตบุ๊ก
ของนักท่องเที่ยว อยากรู้ว่าเค้าไปเที่ยวแล้วเจอประสบการณ์อะไร เป็นยังไงบ้าง เผื่อ
ว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปบ้าง จะได้เอาประสบการณ์ที่เค้าและเรามาเปรียบเทียบ
กัน หรือถ้าเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ไม่ดี ก็จะได้เตรียมใจไว้...ชอบอ่านหนังสือมากกว่า
อ่านในอินเทอร์เน็ต อินเตอร์จะใช้เป็นหาข้อมูลตอนที่จะไปแล้วจริง ๆ แต่พวกแนว
หาแรงบันดาลใจจะอ่านหนังสือมากกว่า...” (มุก, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังอ่านนิยายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น จากเว็บไซต์เด็กดี โดยที่นักเขียนไม่ได้มีชื่อเสียง
โดยบางครั้งอ่านผ่านแอปพลิเคชันเอ็มอีบี (MEB) เพราะว่านิยายเรื่องที่อ่านจากเว็บไซต์เด็กดีได้นาไป
สร้างเป็นอีบุ๊ก (E-book) สาหรับจาหน่ายในแอปพลิเคชันเอ็มอีบี ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดจะลงทุน
ซื้อต่อเมื่อเรื่องนั้นสนุกและราคารับได้ ทั้งนี้ ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเพื่อ
ติ ด ตามเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ ส นใจ ทั้ ง เรื่ อ งทั่ ว ไปของสั ง คมและเรื่ อ งราวของเพื่ อ น โดยนิ ย มใช้ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
“นอนอยู่บ้าน เล่นมือถือ ดูเกมโชว์ อ่านนิยายอะไรก็ได้ส่วนมากเป็นแนวโรแมนติก คอมมาดี้ ไม่ชอบแนวสืบสวน ฆาตกรรม และแฟนตาซี...อ่านจากเว็บไซต์เด็กดี ผ่าน
มือถือ บางเรื่องที่สนุกมาก ๆ พอตอนท้าย ๆ คนเขียนจะเอาไปลงในแอปฯ เอ็มอีบี
(MEB) ก็จะตามไปอ่านต่อโดยต้องเสียเงิน ถ้าสนุกและไม่เกิน 500 บาทก็ซื้ออีบุ๊ก
(E-book)” (จูน, สัมภาษณ์)
“อ่านนิยายทางอินเทอร์เน็ต ไม่ซื้อเท่าไร ส่วนใหญ่อ่านจากเด็กดี นักเขียนทั่ว ๆ ไป
(นักเขียนสมัครเล่น , ผู้วิจัย) อ่านผ่านมือถือ ไม่ชอบอ่านผ่านคอมฯ เพราะจะนอน
อ่าน แนวที่อ่านส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีพระเอก นางเอก (โรแมนติค, ผู้วิจัย) แต่ก็
อ่านได้ทุกแนว แฟนตาซี กาลังภายใน สืบสวนสอบสวนก็อ่านหมด หรือไม่ก็นั่งเล่น
มือถือ เข้าเฟซบุ๊กดูว่าเพื่อนไปไหน ทาอะไร เข้าไปเช็ค (Check) อินสตาแกรมดูภาพ
เพื่อน” (โฟม, สัมภาษณ์)
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“อ่านหนังสือนิยายได้ทุกแนวหรือบางทีก็หาอะไรอ่านจากอินเทอร์ เน็ตที่คนอื่นแชร์
กันบนเฟซบุ๊ก...” (เดีย, สัมภาษณ์)
การชมภาพยนตร์ จะเลื อกชมภาพยนตร์ที่ เป็ นกระแสนิยม ภาพยนตร์ที่ดั ดแปลงมาจาก
หนังสือ ภาพยนตร์นอกกระแสของต่างชาติแต่ไม่ชมของคนไทย ซึ่งสามารถไปชมแบบคนเดียวหรือมี
คนไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะชมภาพยนตร์ทั้งที่โรงภาพยนตร์และที่บ้าน
“...ดูหนังโดยมากจะเลือกหนังที่สร้างจากหนังสือ รวมถึงหนังทั่วไปที่แมส หนังใน
กระแส หนังต่างชาติ เพราะไม่เข้าใจหนังอินดี้ ถ้าหนังอินดี้จะดูญี่ปุ่น เกาหลีมากกว่า
ไม่ดูหนังอินดี้ของคนไทย” (ติณ, สัมภาษณ์)
“...หรือไม่ก็ไปดูหนัง ทั้ง ที่บ้านและไปที่โรงเลย คนเดียวหรือมีคนไปด้วยก็ได้ พวก
หนั งแมส ๆ ไม่ดูห นั ง อิน ดี้ เพราะเข้าใจยาก ดูแ นวแอคชัน (Action) ลุย ๆ สนุ ก
อย่ าง ดิ อเวนเจอร์ส (The Avengers) ไรงี้ พวกหนั ง ของมาร์ เวล (Marvel) ดี ซี
(DC) และก็ดิสนีย์ (Disney)” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
การชมซีรีส์ต่างชาติ ทั้ งแนวสืบ สวนสอบสวน ฆาตกรรม แฟนตาซี และอื่ น ๆ ที่น่ าสนใจ
รายการเกมโชว์ ละครย้อนหลังผ่านยูทูปหรือเว็บไซต์ที่แสดงผลจากการค้นหาผ่านกูเกิล นอกจากนี้ยัง
ดูคลิปสอนแต่งหน้า นักร้องต่างประเทศอีกด้วย
“...ดูซีรีส์ต่ าง ๆ หาอะไรดู จากยูทู ป พวกคลิปรายการเกมโชว์ตลก ๆ ละครหรือ
รายการย้อนหลัง” (เดีย, สัมภาษณ์)
“....ดูละครย้อนหลังเพราะเวลากลับบ้านมาไม่ทันเวลาที่ละครฉายจริง...ละครไทย
ทาง ยูทูป หรือเว็บไซต์อื่น ๆ...ก็จะเสิร์ชชื่อละครทางกูเกิล มันขึ้นเว็บฯ อะไรก็เว็บฯ
นั้น ไม่ได้ สนใจอะไร ดู ได้ พ อ...ไม่ ไ ด้โหลดพวกแอปฯ มาดู ...ทั้ ง คอมฯ และมือ ถื อ
แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้น” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...ดูซีรีส์ฝรั่ง ก็ทุกแนว สืบสวนสอบสวนจะชอบเป็นพิเศษ หรือแฟนตาซีก็ได้ แต่ไม่
ชอบแนวผี ๆ...” (มุก, สัมภาษณ์)
“ดู ยูทูป คลิปสอนแต่งหน้า นักร้องเกาหลีผู้หญิง ดูพวกการแต่งตัวการแต่งหน้า...
ดูซีรีส์ แนวสืบสวนสอบสวน ฆาตกรรม” (มิน, สัมภาษณ์)
การเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ แต่ไม่ซื้อเสื้อผ้า การซื้อเสื้อผ้าจะไปซื้อที่ร้านเพราะว่า
อยากได้ลองใส่ของจริง
“...ชอปปิ งออนไลน์ จาพวกเครื่องส าอาง สบู่ ยาสระผม ของใช้ กระเป๋า ไม่ ซื้ อ
เสื้อ ผ้าเพราะเคยซื้ อมาแล้ วพลาด ไม่คุ้ ม เลยชอบไปดู ของจริง มากกว่า...” (มิ น ,
สัมภาษณ์)
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“...ชอปปิงทั้งออนไลน์และไปดูของจริง” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
การวาดรูป ฟังเพลง
“วาดรูป วาดทุกอย่างที่อยากวาด บางทีก็วาดตุ๊กตาที่ห้อง วาดดอกไม้ การ์ตูน หรือ
บางทีก็วาดห้องนอนตัวเอง หรือไม่ก็วาดรูปที่ไปเที่ยวแล้วชอบมาก ๆ ...ชอบเปิด
เพลงฟั ง แนวเพลงแจ๊สบ้ าง ดิสนีย์ บ้าง แต่จะฟังพวกเพลงสากลเบา ๆ อะคูสติ ก
(Acoustic) ไรงี้ ระหว่างที่วาดรูปหรืออ่านหนังสือ” (วี, สัมภาษณ์)
การตัดต่อวิดีโอ (VDO) โดยจะเอาคลิปที่ถ่ายตอนไปท่องเที่ยวมาตัดต่อเวลาว่าง ๆ
“ตัดต่อวิดโี อ เอาคลิปที่ถ่ายตอนไปเที่ยวมานั่งตัดต่อ คือตอนไปเที่ยวชอบถ่าย วิดโี อ
มากกว่าถ่ายภาพ เพราะว่าเก็บรายละเอียดได้มากกว่า แต่หลัง จากกลับมาแล้วก็
ไม่ได้รีบทา ไว้ว่าง ๆ ก็ค่อยเอาคลิปมานั่งดูแล้วก็ตัดต่อเอาสนุก ๆ ...ชอบถ่ายรูป...”
(ทับทิม, สัมภาษณ์)
และการถ่ายรูป เพื่อเก็บไว้ดู ลงรูปบนเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมเป็นหลักฐานว่าได้ไปเที่ยวที่นี่จริง
หากมีคนถาม และขายในเว็บไซต์ขายภาพอย่างชัตเตอร์สต็อก (Shutterstock) ซึ่งจะศึกษาเรื่องกล้อง
และเลนส์ เพื่อหาคุณสมบัติของกล้องที่เหมาะสมต่อการใช้งานของตนเองด้วย
“ชอบถ่ายรูป ชอบถ่ายเก็บไว้ ไม่ได้จะเอาไปอวดใคร โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยว เอาไว้
กลับมาดูวันหลัง หรือแบบเจอญาติ จะได้มีรูปเป็นหลักฐานว่าเคยไปที่นั้น ที่นี่แล้ว
จริง ๆ แต่แนวขา ไว้คุยกับสนุก ๆ แล้วก็กันลืมด้วยว่าเราเคยไปไหนทาอะไรมาแล้ว
บ้าง” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“ชอบถ่ายรูป ซื้ อกล้อง ซื้อเลนส์ที่เหมาะกับการไปถ่ายที่เที่ยวต่าง ๆ อยากไปที่ที่
ถ่ายรูปสวย ๆ แปลก ๆ ส่วนใหญ่ก็ถ่ายเก็บไว้ดู ไม่ค่อยได้ลงรูปในโซเชียล เอาไว้ดู
ตอนเบื่อ ๆ มากกว่า ไม่ก็เอามาแต่งรูปบ้าง...” (มิน, สัมภาษณ์)
“ตั้งแต่ไปเที่ยวช่วง 2 ปีมานี้ ก็ชอบถ่ายรูป สนใจเรื่องกล้อง หาซื้อกล้อง หาเลนส์ที่
เหมาะกับไปถ่ายรูปเวลาเที่ยว ตอนหลัง ถ่ายรูปนอกจากลงอัปลงเฟซบุ๊ก ไอจีแล้ว
ลองเอาลงขายตามเว็บไซต์ชัตเตอร์สต็อก เพิ่ง ลองลงดู ขายออกไป 1 รูป ไม่ถึง 1
ดอลล่าร์เลยแต่ก็ดีใจ ถ้าไปไหนทาอะไรอีกก็ถ่ายอัปลงเรื่อย ๆ” (จูน, สัมภาษณ์)
3.2 ด้านความสนใจ
3.2.1 การพักผ่อนหย่อนใจ
การพักผ่อนคือการนอนอยู่บ้านตัดขาดจากผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องงานและโลกออนไลน์
“การพักผ่อนที่แท้จริงคือการนอน” (ติณ, สัมภาษณ์)
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“...แต่ถ้าเหนื่อยมาก ก็พักผ่อนคือการนอน” (วี, สัมภาษณ์)
“การพักผ่อนอยู่บ้าน นอนโง่ ๆ ไม่อ่านอีเมล์ ไม่รับโทรศัพท์ ไม่รับโทรศัพท์จากคนที่
ทางานเพราะงานที่ ทามีส่วนงานที่ต้องเข้างานเสาร์อาทิตย์ บางครั้ง มีปัญ หาก็จะ
ติดต่อมาเพื่อให้เข้าออฟฟิศไปแก้ไข” (ลิน, สัมภาษณ์)
“ชอบใช้ชีวิตช้า ๆ ตัดขาดจากออนไลน์...” (มุก, สัมภาษณ์)
การอ่านนิยาย เรื่องที่สนใจจากหนัง สือและอินเทอร์เน็ต ดูซีรีส์และภาพยนตร์ต่าง ๆ จาก
เว็บไซต์ยูทูปหรือช่องทางอื่นที่สามารถดูที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้
“...อยู่บ้ าน อ่านหนั ง สือท่ องเที่ย ว พวกแนวสารคดี แชร์ประสบการณ์ ท่ องเที่ย ว
อย่างพ็อกเก็ตบุ๊กของนักท่องเที่ยว อยากรู้ว่าเค้าไปเที่ยวแล้วเจอประสบการณ์อะไร
เป็นยังไงบ้าง เผื่อว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปบ้าง จะได้เอาประสบการณ์ที่ เค้าและ
เรามาเปรียบเทียบกัน หรือถ้าเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ไม่ดี ก็จะได้เตรียมใจไว้...ชอบ
อ่านหนังสือมากกว่าอ่านในอินเทอร์เน็ต...ดูซีรีส์ฝรั่ง ก็ทุกแนว สืบสวนสอบสวนจะ
ชอบเป็นพิเศษ หรือแฟนตาซีก็ได้ แต่ไม่ชอบแนวผี ๆ...” (มุก, สัมภาษณ์)
“การพักผ่อนมี 2 อย่าง อย่างแรกคืออยู่บ้าน ดูซีรีส์ ทาง ยูทูป เลือกจากซีรีส์ดัง ๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นของฝรั่งมากกว่า แต่เกาหลีก็ดูด้วย อ่านหนังสือพวกนิยาย ไม่ค่อยได้
อ่านจากอินเทอร์เน็ต...” (เดีย, สัมภาษณ์)
“นอน ดูหนังในห้อง...” (กวาง, สัมภาษณ์)
“… อ่ า นนิ ย ายจากอิ น เทอร์ เน็ ต …เว็ บ ฯ เด็ ก ดี ...อ่ า นจากมื อ ถื อ ส่ ว นใหญ่ เป็ น
นักเขียนทั่วไป (นักเขียนสมัครเล่น, ผู้วิจัย) ไม่ได้มีผลงานตีพิมพ์หรือเป็นนักเขียนโด่ง
ดังอะไร หนังสือก็มีบ้างถ้าน้อง ๆ ซื้อมา ที่อ่านเป็นของนารา จะอ่านแนวโรแมนติก
คอมมาดี้มากกว่าพวกแนวสืบสวน” (แฟร์, สัมภาษณ์)
การดื่มเบียร์ที่บ้านหรือที่พักอาศัย
“...บางทีก็อยู่บ้านนั่งกินเบียร์ ชิลๆ” (ดิว, สัมภาษณ์)
การคุยกับเพื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการติดตามความเคลื่อนไหวของสัง คมผ่านสื่อ
ออนไลน์
“เล่นมือถือ คุยกับเพื่อน เล่นเฟซบุ๊ก …” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“....การพักผ่อน ก็จะอยู่กับมือถือซะส่วนใหญ่ เล่นโซเชียล เปิดอินสตาแกรมดูรูปไป
เรื่อย พวกดารา หรืออ่านข่าวดาราที่กาลังดัง ๆ” (แอน, สัมภาษณ์)
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การหาข้อมูลเรื่องที่สนใจ เช่น การแต่งหน้า เครื่องสาอาง วิธีการบารุงผิวหน้าไม่ให้แก่ก่อนวัย
อันควร
“ชอบหาไรดูหรือรีวิวที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า ค้นหาเครื่องสาอาง ครีมบารุงผิวที่ทา
ให้หน้าตึง ๆ ไม่เหี่ยว…” (มิน, สัมภาษณ์)
การทางานบ้าน แม้ว่าจะเหนื่อย แต่การที่เห็นบ้านที่เป็นที่อยู่สะอาดก็มีความสุข
“การอยู่ บ้ า น ท าอะไรก็ ไ ด้ ...ท างานบ้ า นแม้ จ ะเป็ น หน้ า ที่ แ ต่ เมื่ อ ท าเสร็ จ เราก็ มี
ความสุขที่บ้านเราสะอาดเป็นระเบียบ เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง...จะไม่ชอบการ
ออกไปข้างนอก เพราะไม่ใช่การพักผ่อน” (ฝน, สัมภาษณ์)
การออกกาลังกาย
“…ออกกาลังกายบ้าง...” (มุก, สัมภาษณ์)
การชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าและตลาดนัด มีทั้งการซื้อจริงและการไปเดินดูสินค้าต่าง ๆ
“...เดินห้างแบบวินโดว์ ชอปปิง (Window shopping)...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“...การชอปปิงเดินห้างเป็นการพักผ่อน” (จูน, สัมภาษณ์)
“การชอปปิ งอาจจะมี ห รือไม่ มี ของที่ อ ยากซื้ อ แต่แ ค่ อยากออกจากบ้ านเท่ า นั้ น
แต่ไม่ใช่ไปห้าง ชอบไปเดินแนวมาร์เก็ต (Market) มากกว่าอย่างเจเจ มีเพื่อนหรือ
คนเดียวก็ได้แล้วแต่จังหวะว่าตอนที่อยากไปมีคนไปด้วยไหม ถ้าไม่มีก็ไปเดินคนเดียว
ได้” (มุก, สัมภาษณ์)
“...เดิ น ห้ า งแต่ ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ อะไร ถ้ า ไม่ ไ ด้ มี ลิ ส ต์ (List) รายการที่ ต้ อ งซื้ อ อยู่ แ ล้ ว ...
การชอปปิงคือการพักผ่อน” (จูน, สัมภาษณ์)
การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
“...คือออกไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมแนวช่วยสร้างฝาย รักษาสิ่งแวดล้อม...
อยากออกไปเอง แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็เป็นการพักผ่อน...” (โฟม, สัมภาษณ์)
การนัดเพื่อนที่คาเฟ่หรือร้านอาหารที่บรรยากาศดี ๆ เพื่อพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ของเพื่อน
“...แต่บางทีก็มีชวนเพื่อนหรือน้องไปกินร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่ปัก หมุดไว้ (เจอรีวิว
ในเฟซบุ๊กก็บันทึกไว้ เมื่อมีโอกาสก็ไปตามที่สนใจ, ผู้วิจัย)” (กวาง, สัมภาษณ์)
“ออกไปแฮงเอาท์ (Hang Out) กับเพื่อน เพราะการนอนเฉย ๆ ไม่ใช่การพักผ่อน
ต้องการไปคาเฟ่ กินกาแฟอร่อย ๆ กินอะไรอร่อย อยู่ในบรรยากาศเย็น ๆ เปิดแอร์
มีเพลงคลอชิล ๆ มีเสียงคนคุย ชอบดูคนอื่นว่า เค้าทาอะไรกัน ไปนั่ง อ่านหนัง สือ
เล่นเน็ตในร้านกาแฟ...” (วี, สัมภาษณ์)
“การไม่ต้องตื่นเช้า...แฮงเอาท์กับเพื่อน...” (ดิว, สัมภาษณ์)
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“นัดเจอเพื่อน แฮงเอาท์ ได้คุยสารทุกข์สุขดิบ บันเทิงและผ่อนคลายใจไปพร้อมกัน
...อยากเล่นกับเด็ก เล่นกับลูกเพื่อน” (ติณ, สัมภาษณ์)
“เวลาว่างชอบไปแฮงเอาท์ กั บ เพื่ อน...เฟรนด์ เทอราพี (Friend therapy)…เน้ น
ร้านอาหารที่บรรยากาศดี ชอบไปดื่มไวน์นั่งเม้าท์มอยกัน...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“...อีกอย่างคือการออกจากบ้านไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเดินเที่ยวบ้าง นั่งคาเฟ่คุยกัน
เรื่อยเปื่อย หรือร้านอาหารแล้วแต่ว่าไปกับใคร แต่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนคนเดียว”
(เดีย, สัมภาษณ์)
บางครั้ง การนัดเจอเพื่อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนชวนออกไป ไม่ได้เป็นคนชวน
“...แฮงเอาท์กับเพื่อน ซึ่งจะเป็นเพื่อนชวน ไม่ค่อยคิดออกไปเอง...ไม่งั้นก็จะนอน
เฉย ๆ อยู่บ้าน” (โฟม, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังผู้ชื่นชอบการไปนั่งคาเฟ่หรือกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าคนเดียว โดยจะไปนั่งดูวิถี
ชีวิตของคนอื่น ถ่ายรูปบ้าง หรือหาอะไรบ้างอย่างทาคนเดียวอย่างการนั่งรถเมล์
“ชอบหาคาเฟ่สวย ๆ ...ไปคนเดียวก็ได้ เน้นที่ที่รีวิวว่าชาเย็นอร่อย ชอบกินชาเย็น
คนอื่นไปอาจจะเพราะกาเฟ แต่พี่ไม่กินกาแฟ เลยหาร้านที่มีชาเย็นและบรรยากาศดี
ถ่ายรูป สวย ๆ...หรือท าอะไรที่ท าไปคนเดี ยวได้ อย่างสมมติ ว่า วันนี้ ว่าง เป็ นวั น
พักผ่อน เกิดอยากไปเจเจ ก็นั่งรถเมล์ออกไปคนเดียว บางทีก็นั่งรถเมล์เล่น ไม่ได้จะ
ไปไหน” (ตั่ม, สัมภาษณ์)
“การพักผ่อนไม่ใช่การอยู่เฉย ๆ แต่ชอบหาคาเฟ่ไปนั่งเพื่อไปดูโมเมนต์ของคนที่เดิน
ดูวิถีชีวิตของคนอื่นในร้าน ออกไปเดินห้าง หรือบางทีก็นั่งรถเมล์เล่น...ทาคนเดียว...
ไม่ ช อบอยู่ ในห้ อ งสี่ เหลี่ ยม ชอบแอคที วิตี้ (Activity) ที่ ไม่ ใช่ เรื่อ งงาน” (กระแต,
สัมภาษณ์)
“...ส่วนคาเฟ่จะชอบเวลาอยู่คนเดียว ไปหาอินสไปเรชันหรือไม่ก็นั่งเรื่อยเปื่ อย มอง
คนอื่น ๆ ที่มานั่งในร้านไปเรื่อย” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“กินข้าวบ้าง...ชอบกินข้าวคนเดียวที่ห้างฯ...” (จูน, สัมภาษณ์)
การท่องเที่ยวคือการพักผ่อน เพราะได้ไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเกิดความตื่นเต้น เป็นการ
พักผ่อนด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย
“การท่องเที่ยวคือการพักผ่อน แต่ถ้าไม่มีเวลามากนัก ก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนบ้าง
ส่วนครอบครัวก็ปกติก็กินอยู่แล้ว เลยไม่ได้พิเศษอะไร” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“การได้ ไปในที่ที่ ไม่ คุ้น เคย เจอสิ่ ง น่าตื่น เต้น การไปเที่ยวคื อการพั กผ่ อน เพราะ
ต้องการพักผ่อนทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย” (วิ, สัมภาษณ์)
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แต่มีผู้ที่คิดว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนเช่นกัน
“แต่ ก ารไปเที่ ย วไม่ ใช่ ก ารพั ก ผ่ อ น...ชอปปิ ง เดิ น ห้ า งเป็ น การพั ก ผ่ อ น ” (จู น ,
สัมภาษณ์)
3.2.2 องค์ประกอบของความสาเร็จ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง
“ระยะใกล้ได้เรียนจบปริญ ญาโทจากต่ างประเทศโดยได้ ทุน ส่วนระยะไกลเรื่อ ง
หน้าที่การงานได้เป็นระดับไดเรกเตอร์ (Director) ของแบรนด์ดังระดับโลกพูดชื่อ
แล้วรู้จัก อยู่ต่างประเทศ ดูทั้งหมดของแถบเอเซีย ยิ่งใหญ่มากและมีแฟน แต่งงานมี
สามี ครอบครัวดี ไม่ทะเลาะ ไม่วุ่นวาย ไม่มีปัญ หาชีวิต ไม่นอกใจ ไม่ต้องรวยมาก
มีลูก หรือไม่มี ค่อยว่ากันตอนมีผู้ช าย และที่สุ ดของความสาเร็จ คือ น้ าหนั กลดไป
เหมื อนมัธยมต้น แก่แล้ วหน้ าตึง หุ่น ดี ถือว่าส าเร็จมากในชีวิต ส่วนถ้าเรื่อ งเที่ย ว
อยากไปรถไฟทรานส์ไซบีเรียเพราะตอนเด็กดูไทยพีบีเอส (Thai PBS) สารคดีเรื่อง
เส้นทางสายไหม สารคดีที่ดูเป็นปี ไปจากจีน ไปถึง อินเดีย ดูไปแต่ละตอนหน้าคน
เปลี่ยน สถานที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มีความมหัศจรรย์มาก มันหลากหลายมาก ทั้ง
ทะเลทราย มีความโลคัลมาก อาจเพราะพื้นฐานเวลาปิดเทอมกลับต่างจังหวัด แล้ว
สุขภาพจิตดี แล้วเที่ยวเนี่ย ไม่ชอบเมือง มันเหนื่อย เลยชอบไปชนบท เพราะมัน
สบายใจดี แม้ว่าจะโดนหลอกบ้าง” (มิน, สัมภาษณ์)
“มีหน้าที่การงานมั่นคง อยู่ในจุดที่คนยอมรับ” (มุก, สัมภาษณ์)
“ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน” (ลิน, สัมภาษณ์)
“มีธุรกิจเป็นของตัวเอง” (นุ่น, สัมภาษณ์)
ความสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข ความสบายและไม่ลาบาก
“งานการมั่น คงสามารถเลี้ยงครอบครัวให้ สุขสบายขึ้น มี เงิน มากกว่านี้ อยากให้
ครอบครัวสบายมากกว่านี้” (โฟม, สัมภาษณ์)
“งานที่ทาสามารถพาที่บ้านไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ คือ งานมั่นคง รายได้ดี จนมี
เงินเหลือพอที่จะไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“ครอบครัวมีความสุข สามารถดูแลพ่อแม่ได้” (ดิว, สัมภาษณ์)
“มีเงิน ไม่ทาให้พ่อแม่ลาบาก...โดยหน้าที่การงานไม่ต้องสูง...ทางานที่เรามีความสุข
ได้เงินเดือนดี มีเงินใช้ ชีวิตไม่ลาบาก ดูแลพ่ อแม่ได้ ไม่ต้องไปขอพ่อแม่ใช้ อยากซื้อ
อะไรก็ ซื้ อ ได้ ...มี ค วามสุ ข ในชี วิ ต สบายใจ สามารถด ารงชี วิ ต ได้ โดยไม่ ล าบาก ”
(ทับทิม, สัมภาษณ์)
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“การงานมั่นคง มีครอบครัวที่ดี เลี้ยงดูพ่อแม่ได้” (จูน, สัมภาษณ์)
การมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทาโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
“อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขได้...สามารถมีความสุขได้กับสิ่งเล็ก ๆ หรือสิ่งที่ทาได้ …
ไม่ เอาความสุ ข ไปผู ก กั บ อย่ า งอื่ น อยู่ ค นเดี ย วเงี ย บ ๆ แล้ ว มี ค วามสุ ข ได้ สร้ า ง
ความสุขจากตัวเอง จากสิ่งที่เราทา ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งอื่น” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ทาแต่ละวันให้จบก็พอแล้ว รับผิดชอบหน้าที่เรา ทาให้มันจบเป็นเรื่อง ๆ และหา
อะไรท าที่ ท าให้ เราเก่ ง กว่ าเดิ ม ...มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ แ ละหาทางพั ฒ นา
ตนเอง” (กวาง, สัมภาษณ์)
ความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
“Work Life Balance ทาชีวิตให้สมดุล ร่างกาย จิตใจ การทางาน เพื่อน ครอบครัว
การจัดสรรเวลาทุกอย่างให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม” (ติณ, สัมภาษณ์)
“...Work Life Balance ที่ดี มีสมดุลในการทางาน สามารถดูแลพ่อแม่ได้ ได้ใช้ชีวิต
แบบนี้คือชีวิตที่โอเค” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“อยากมีเวลา...มีเงินพอที่จะเอาเงินไปทาอะไรที่ชอบได้...มีเงิน มีเวลา เพื่อทาในสิ่ง
ที่ชอบ...มีเวลาทาในสิ่งที่ชอบ” (เดีย, สัมภาษณ์)
การแต่งงานและสร้างครอบครัวของตนเองให้อบอุ่น
“วางแผนแต่งงาน มองเรื่องครอบครัวมานานแล้ว ตั้งแต่มีแฟนคนแรก มีความรู้สึก
ว่า ความสาเร็จของทุกอย่างคือ การมีครอบครัว เพราะที่บ้านเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
ก็เลยมองว่า อยากทาอะไรที่เป็นแบบนี้บ้าง...” (แอน, สัมภาษณ์)
การทาประโยชน์เพื่อสังคม โดยที่ตัวเองไม่ลาบากที่จะทา
“ตอนนี้ยังไม่สาเร็จ มีความสับสน เราขาดความภูมิใจในตัวเอง ด้วยงานที่ทา...ไม่
ภูมิใจในอาชีพที่ทา ไม่เห็นได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยเลย...ไม่ได้ออกไปทา
อะไรดี ๆ ให้สังคมเลย แต่เราจะทาแบบนั้นได้เราก็ต้องไม่ลาบากเกินไป เราต้องมี
มากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่ลาบาก” (วี, สัมภาษณ์)
การไปท่องเที่ยวให้มากที่สุดคือความสาเร็จของชีวิต
“การไปเที่ยวให้ได้เยอะที่สุด ตราบเท่าที่ชีวิตนี้จะสามารถไปได้” (วิ, สัมภาษณ์)
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3.3 ด้านความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง
3.3.1 องค์ประกอบของตัวเอง
ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทา อยากลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ไม่เชื่อคนอื่น แต่หาก
ทาแล้วผิดพลาดก็พร้อมรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง รวมถึงต้องการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา
“ชอบรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการลงมือทา อยากลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ไม่ เชื่อคนอื่น
ใช้แค่ว่าเอาของคนอื่นเป็นข้อมูลแล้วลองทาด้วยตนเอง แต่ถ้าทาแล้วผิดก็รับผิดชอบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง Learning by doing แต่ถ้าไม่ทาอะไร ก็จะไม่ทาเลย ในเรื่องที่ไม่
สนใจ ก็จะไม่ได้อยากลองผิดลองถูก” (วิ, สัมภาษณ์)
“คนไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ มีใครตาหนิก็จะหาทางชนะคาตาหนิเหล่านั้น จะหาทาง
พัฒนาตัวเอง ชอบอะไรที่ท้าทายเพราะถ้าเราทาได้ก็คือเก่งขึ้น และเชื่อว่าทุกอย่าง
เป็นไปได้ถ้าพยายาม” (กระแต, สัมภาษณ์)
“เป็นคนมีศักยภาพ แต่ไม่ค่อยพยายามเท่าไร ยังมีอะไรต้องรู้อีกเยอะ หมายถึงด้าน
งาน ส่วนวัฒนธรรมจากเที่ยวเป็นแค่ส่วนเสริมเฉย ๆ ให้ความสาคัญเรื่องงาน ภาษา
ดิจิทัล เรื่องงานวิจัย แต่เที่ยวคือรู้ก็ดี” (มิน, สัมภาษณ์)
“ชอบเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้ว่าตัวเองเป็ นคนยัง ไง อยากปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
อยากปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา...โดยจะรู้ตัวเองตอนออกเดินทางท่องเที่ยว ไปรู้
ข้อเสียของตัวเองจากที่ตัวเองทาตอนเที่ยว หรือจากที่เห็นเพื่อนร่วมทางทา ก็จะ
สะท้ อ นมาที่ ตั ว เอง ท าให้ เข้ า ใจตั ว เองมากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง” (ทั บ ทิ ม ,
สัมภาษณ์)
“...หาอะไรทาที่ทาให้ตัวเองเก่งกว่าเดิม” (กวาง, สัมภาษณ์)
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
“รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง ทาให้มันจบเป็นเรื่อง ๆ อย่าง ๆ ทาแต่ละวันให้จบ
พอแล้ว...” (กวาง, สัมภาษณ์)
จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
“...จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะคิดว่าทุกปัญ หามีทางแก้ แค่เราลงมือทา” (ติณ,
สัมภาษณ์)
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เป็นที่พึ่งพาและได้รับความไว้ใจจากผู้อื่น
“...เป็นที่พึ่ งให้คนอื่นได้ จากที่เพื่อนจะโทรหาเราเวลาทะเลาะกับแฟน มีปัญ หาที่
ทางาน ขอคาปรึกษาต่าง ๆ จากเรา และก็ไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง...เป็นมาตั้งแต่
สมัยเรียนมัธยม เพื่อนทุกที่ ที่ทางานก็ด้วย...” (ติณ, สัมภาษณ์)
คิดมาก ขี้กังวล และคิดแทนผู้อื่น
“เป็ นคนที่คิดมาก มโน แล้วก็ใจอ่อน ขี้สงสาร คิดมากทุกอย่าง คิดมั่วซั่วไปหมด
เช่น มีอะไรมากระทบ ก็จะรู้สึกว่า ทาไมเป็นแบบนี้ ทาไมต้องเกิดอย่างนี้ ทั้งที่จริงไม่
ต้องคิดก็ได้...มีผลต่อการใช้ชีวิตมาก เหมือนชีวิตยังไม่มีความสุข เหมือนว่าเรายังไม่
เป็นตัวของตัวเอง ทุกวันนี้คิดว่า การเป็น คนประมาณนี้ มั นใช่เราหรือเปล่า เป็ น
คาถามที่ตีกลับไปว่า ทาให้เราอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพื่อน เพราะอยู่กับเพื่อน เรา
ก็เหมือนยังไม่เป็นตัวเรา เช่น พอไม่อยากคุย ก็กลัวเพื่อนจะคิดมาก ว่าเราเป็นยังไง”
(แอน, สัมภาษณ์)
“เป็นคนเซนซิทีฟ (Sensitive) คิดมากทุกเรื่อง โดยเฉพาะคนรอบข้าง ชอบคิดแทน
คนอื่ น ไม่ ไ ด้ คิ ด มากเรื่ อ งงานแต่ คิ ด มากเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น ” (เดี ย ,
สัมภาษณ์)
มองโลกในแง่ดี คิดว่าไม่น่าเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับตนเองได้ง่าย ๆ
“มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่บวก...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ใจดี คือ เราจะปล่อยผ่านอะไรที่ยอมได้ก็ยอม ไม่ตบตีกับใคร ยอมคน...แต่ถ้ามา
ละเมิดแบบจงใจจะไม่ยอม...มองโลกในแง่ดี โดยการมองคนอื่นในแง่ดี เพราะเรา
มองว่าทุกคนมีหลายมุม พยายามคิดว่าถ้าเราเป็นเค้าเราจะทาอย่างไร เราเลยไม่
ค่อยอะไรกับใครเท่าไร ซึ่งก็มีผลต่อการไปเที่ยวด้วย การที่เรามองโลกในแง่ดี เราก็
จะกล้าไปไหนมาไหน เพราะเราจะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรหรอก กล้าจะไปเที่ยวคน
เดียว หรือกิจกรรมที่เสี่ยง ๆ แต่ก็ยังกังวัลเรื่องความปลอดภัยอยู่ด้วย...ถ้ามองโลกใน
แง่ดีเกินไปเราจะถูกหลอกง่ายหรือเปล่า แต่พอมองโลกในแง่ดี เราก็จะคิดว่าไม่น่า
เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับเรา” (วี, สัมภาษณ์)
มองโลกในแง่ร้าย โดยคิดว่าคนอื่นมีเจตนาไม่ดีกับตนเอง
“เอาแต่ใจตัวเอง มองโลกในแง่ร้าย ไม่โลกสวย ส่งผลต่อการไปเที่ยว คือ หงุดหงิด
ง่าย เจออะไรไม่ถูกใจ คนอื่นมองว่าไม่ตั้งใจ แต่พี่คือ จะไม่ตั้งใจได้ยังไง อารมณ์ก็จะ
หงุดหงิด ก็จะทาให้สถานการณ์ตึงเครียด ไม่สามารถปล่อยวางได้...เช่น ร้านอาหาร
นี้อยากไปมาก แต่โต๊ะที่มาหลังได้สั่งก่อนก็จะไม่พอใจ ออกจากร้านไปเลย เพื่อนจะ
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บอกว่า เค้าไม่ได้ตั้งใจ ลูกค้าเยอะ อาจจะพลาด แต่พี่กลับคิดว่า ทาไมจะไม่ตั้งใจ
ก็จะไม่กิน ออกไปเลย...มองแง่ลบ มองว่าเค้าตั้งใจ จงใจ ไอนี่มันร้าย แต่คนอื่นมอง
ว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจ ส่วนที่เอาแต่ใจ...ถ้าพี่ไม่อยากไปกับใคร แล้วมีคนนั้นไปด้วย พี่ก็
แยกตัวมาคนเดียวปล่อยคนอื่นไปด้วยกัน...หรือไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วคนเยอะ
หาที่จอดไม่ได้ ก็วนรถออกเลย ไม่หาที่จอด...ไม่คิดถึงคนอื่นว่าเค้าจะกินไหม หรือ
คิดถึงเพื่อนว่า เค้าอยากให้ไป แต่เราก็จะแบบไม่กิน ไม่ไป” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
ง่าย ๆ อะไรก็ได้ แต่ห้ามเกินจุดที่ยอมรับ เป็นคนที่ทาตามความต้องการคนอื่น หากความ
ต้องการนั้นไม่ทาให้ตนเองเดือดร้อน
“เป็นคนง่าย ๆ อะไรก็ได้ แต่บางอย่างที่ให้ความสาคัญก็จะไม่ปล่อยง่าย ๆ เช่น งาน
ถ้าไม่โอเคก็ต้องแก้ แต่อย่างอื่นก็ง่าย ๆ ปลง ๆ ปล่อยวาง ไม่เก็บอะไรมาคิดมาก ไม่
ค่อยแคร์โลก ไม่ได้สนใจอะไรมากเท่าไรแต่ก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเอง” (ดิว, สัมภาษณ์)
“อี.คิว. (E.Q.) ดี ควมคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญ หากับใคร สามารถ
อยูไ่ ด้กับทุกคน” (ลิน, สัมภาษณ์)
“คนง่าย ๆ อะไรก็ได้ ไม่เรื่องมาก ต่างจากคนอื่นที่จะทาอะไรทีต้องมีเงื่อนไข แต่พี่
ถ้าไม่โอเคก็ไม่ได้จะไปขัดใคร เราก็หาทางที่เราใช้ชีวิตร่วมกันได้...ไม่ถึงขนาดยอมคน
มีขีดจากัดของการยอมรับ แค่ไม่มาทาให้เราเดือดร้อน” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“เฉย ๆ อะไรก็ได้ ไม่ได้มีอะไร” (แฟร์, สัมภาษณ์)
ขี้เกียจ ไม่มีความกระตือรือร้น
“เนือย ๆ ขี้เกียจ อะไรก็ได้” (โฟม, สัมภาษณ์)
“ขี้เกียจ รู้ว่าต้องทาอะไรแต่ทาไม่ได้ อย่างที่จะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ยังไม่อ่าน”
(จูน, สัมภาษณ์)
ทาทุกอย่างตามความต้องการของตนเอง
“คิดว่าเป็นไบโพลาร์ (Bipolar) คือทาอะไรทาสุด แต่ถ้าไม่ทาก็ปล่อยไปเลย แต่ผ่าน
ไปสักพักก็กลับไปทาใหม่ อย่างตอนเรียนปริญญาโททาธีสิส (Thesis) ถึงจุดที่ไม่ไหว
แล้ว เลยปล่อยไปเลยเป็นปีแล้วนึกได้ก็กลับไปตั้งใจทาให้เสร็จภายใน 7 เดือน...ชอบ
ทาตามใจตัวเอง เอาแต่ใจ” (ฝน, สัมภาษณ์)
“เป็นคนตรง ๆ ชอบก็ชอบ ไม่ไปก็คือไม่ไป จะไม่ชอบการตอบที่ให้ความหวังคนอื่น
เช่น เดี๋ยวดูก่อน ไม่แน่ใจ เดี๋ยวบอกอีกทีนะ เป็นต้น พูดตามความคิดของตัวเอง ไม่
จาเป็นต้องเก็บ อะไรถูกก็ว่าไปตามนั้น...รู้ความต้องการของตัวเอง ไม่ฝืนทาในสิ่งที่
ไม่อยากทา” (มุก, สัมภาษณ์)
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3.3.2 เศรษฐกิจ
การที่ เศรษฐกิ จ ดี ห รื อ ไม่ ดี มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต คื อ จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ เงิ น
เปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจไม่ดีก็จะประหยัดเงินมากขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลง
อาทิ ไปเที่ยวน้อยลง ซื้อของที่ต้องการลดลง หรือหันมาประหยัดเพื่อให้มีเงินเก็บมากขึ้น
“ตอนนี้ เศรษฐกิ จ แย่ ล งกว่ า 5 ปี ที่ แ ล้ ว แต่ ก่ อ นไปเที่ ย วบ่ อ ยกว่ า นี้ ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญเกี่ยวกับการเก็บเงินเท่าไร ไปเที่ยวบ่อยมาก แต่ตอนนี้ของแพงขึ้นมาก
เศรษฐกิจแย่ ควรจะเก็บเงินมากขึ้น มีเงินสดในมือมากขึ้น ไปเที่ยวน้อยลง อยากไป
เที่ยวอยู่แต่ก็คิดถึงเงินเก็บก่อน (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“มีผลกระทบ...ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากเก็บเงิน ถ้าของแพงขึ้นก็อยากประหยัดเงิน
ในมือ เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต...เศรษฐกิจไม่ดีแสดงว่าเงินในมือจะมีค่าน้อยลงก็จะมี
ผลต่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เรื่องเที่ยวก็ด้วย ก็เที่ยวน้อยลง” (เดีย, สัมภาษณ์)
“มีผล ถ้าเศรษฐกิจดี ค้าขายคล่อง ก็จะใช้จ่ายอย่างมั่นใจ ไปเที่ยวอย่างสบายใจ แต่
ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะงดเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หันมาเก็บเงินมากขึ้น แต่ปกติก็ไม่
ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไร เพราะทาธุรกิจที่ บ้านจึงทางานทุกวัน ไม่ค่อยมีเวลา”
(แฟร์, สัมภาษณ์)
“เศรษฐกิ จ ไม่ดี มี ผ ลอย่ างมากต่ อ งานที่ ท า เพราะลู ก ค้ าจะลดลง ท าให้ รู้สึ ก ต้ อ ง
ประหยัดมากขึ้น เที่ยวลดลง การบริโภคอื่น ๆ ก็ลดลงด้วย ซื้อของน้อยลง...ข้าวของ
แพงขึ้นอีก ก็ยิ่งทาให้ไม่ได้ไปเที่ยว” (กระแต, สัมภาษณ์)
โดยบางคนมีผ ลต่ อการตัด สิน ใจหางาน คื อ หากเศรษฐกิจของธุรกิ จใดมี แนวโน้ม จะดีใน
อนาคตก็จะสมัครงานที่นั้น รวมถึงการไปท่องเที่ยวจะเลือกประเทศที่มีค่าครองชีพต่ากว่าประเทศไทย
“พยายามทาความเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจ คิดเรื่องลงทุน การซื้อแอลทีเอฟ (LTF) คิดถึง
โบนัสบริษัท ช่วงนี้เศรษฐกิจของธุรกิจไหนขึ้น จะได้ไปทางานบริษัทนั้น แต่มีความ
กังวลเรื่องราคาน้ ามัน เพราะช่วงนี้ ขึ้น แล้วเมื่อไรจะลง เนื่ องจากขับรถทุ กวัน ...
ตอนนี้รัสเซียมีปัญ หาเรื่องเศรษฐกิจ ค่าเงินลด จากแต่ก่อน 10 บาท เหลือ 5 บาท
ไปเปิดกูเกิลดูกราฟค่าเงินแล้วคิดว่าจะลดลงอีกนาน ทาให้อยากไปมาก แต่ช่วงที่
ผ่านมาไม่มีคนไปด้วย แต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นแบบนี้อีกนาน จากเดิมไม่เคยมอง
ประเทศนี้ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่อยากไป ก็กลายเป็นประเทศที่อยากไปเลย
จะคิดเรื่องค่าเงินมากกว่า ว่าควรไปไหน หรือไม่น่าไปไหน” (มิน, สัมภาษณ์)
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ทั้ ง นี้ ยั งมี ผู้ ที่ ต ระหนั ก ว่ า หากเศรษฐกิ จ ไม่ ดี จ ะกระทบต่ อ การใช้ ชี วิ ต แต่ ห ากต้ อ งการ
รับประทานอะไร หรือไปเที่ยวก็ยังจะใช้เงินเหมือนเดิม
“เศรษฐกิจมีผลกระทบเชิงอนาคตของการรักษาแวลู (Value) ของเงินในอนาคต
การงอกเงยของเงิน ช่องทางการหาเงินเพิ่ม อัตราเงินเฟ้อ การปรั บเงิน โดยเฉพาะ
หากอัตราเงินเฟ้อมากกว่าเงินเดือนเท่ากับเงินที่เราเก็บไว้ใช้ในอนาคตมันก็จะจมลง
...การลงทุนในตลาดหุ้นก็มีแนวโน้มขาดทุน แต่ไม่ได้กระทบความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
อยากทาอะไรก็ทา อยากกินอะไรหรือไปไหนก็ยังทาอยู่” (กวาง, สัมภาษณ์)
“ถ้าค่าครองชีพมันสูงขึ้น ก็จะทาให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น เงินเก็บน้อยลง กระทบเงินไป
เที่ยว ก็จะประหยัดจะได้มีเงินไปเที่ยว…แต่สุดท้ายถ้าอยากไปเที่ ยวก็เอาเงินเก็ บ
ออกมาใช้ ขอให้ได้ไปเที่ยวพอ... ถ้าอยากเที่ยวต้องได้เที่ยว” (มุก, สัมภาษณ์)
“ภาวะเศรษฐกิจทาให้การค้าขายไม่ดี รายได้เลยลดลง กระทบต่อธุรกิจที่บ้านและ
งานที่ทาด้วย...เศรษฐกิจไม่ดี คนก็ไม่อยากใช้จ่าย รายได้ของเราเลยลดลง กระทบ
ต่อการใช้ชีวิต เราก็เลยจ่ายน้อยลงด้วย...รู้สึกต้องประหยัด แต่ก็ไปเที่ยวอยู่ดี หรือ
ซื้อของที่อยากซื้อ กินของที่อยากกินอยู่ดี เพราะนาน ๆ ได้ทาที” (โฟม, สัมภาษณ์)
“กระทบงาน ทาให้เราต้องทางานหนักมากขึ้น เครียดมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้อง
ใช้เงินน้อยลง เศรษฐกิจไม่ดีก็ไปเที่ยวอยู่ดี แค่จ่ายแพงขึ้นกว่าเดิม” (ดิว, สัมภาษณ์)
“ไม่มีผลในชีวิตประจาวันเพราะเป็นมนุษย์เงินเดือน รายได้ก็เท่าเดิม...ไม่กระทบต่อ
การไปเที่ ย วด้ ว ย ช่ ว งเศรษฐกิ จ ไม่ เติ บ โต ท าให้ คิ ด ว่ า ไม่ อ ยากใช้ เงิน เป็ น เพี ย ง
ความคิด แต่ความจริงก็ไปเที่ยวอยู่ดี วางแผนแล้วก็ไป อาจเพราะไม่ได้เที่ยวบ่อย...
มีผลในความคิด แต่ถึงเวลาก็ไปเที่ยวอยู่ดี (ติณ, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ สาหรับบางคนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการดาเนินชี วิตเพราะ
ไม่ได้ใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจ ต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ปริมาณเงินที่มีก็ ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามสภาพเศรษฐกิจ จึงใช้เงินตามความต้องการของตัวเอง วางแผนการใช้เงินด้วยตัวเอง
“เศรษฐกิจไม่มีผ ลต่อเรา ถ้าไม่ ได้ส่ งผลต่อ รายได้ข องเรา หากเศรษฐกิจโลกห่ว ย
แต่เงินเรามีค่าเท่าเดิม ไม่ได้เฟ้อ เราก็ไม่รู้สึกกระทบเศรษฐกิจตัวเอง...ถ้าเศรษฐกิจ
โลกไม่ดีแล้วมีข่าวว่าอย่าใช้เงินเยอะ เราไม่สนใจ ถ้าเรามีเราก็ใช้” (วี, สัมภาษณ์)
“ไม่ใส่ใจเลย ใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเอง เพราะมองว่าต่อให้เศรษฐกิจดีแต่เราไม่มีเงิน
ดีเหมือนกับสภาพเศรษฐกิจ มองว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จะประหยัดเงินต่อเมื่อไม่มี
เงินโดยที่ไม่ได้ประหยัดเงินตามสภาพเศรษฐกิจ...ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่อยากซื้อของก็
ซื้อ” (ลิน, สัมภาษณ์)
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“ถ้าเศรษฐกิจแย่ แต่ตัวเองไม่ก ระทบ ก็ใช้ชีวิตปกติ อยากเที่ยวก็เที่ยว อยากซื้ อ
อะไรก็ซื้อ ไม่ได้ทาให้การใช้ชีวิตเปลี่ยน” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“ไม่มีผล ไม่ได้ใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจ การตัดสินใจทั้งเรื่องทั่วไปการไปเที่ยวเศรษฐกิจ
ไม่มีผลเลย” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ไม่มีผล อาจเพราะทางานรัฐวิสาหกิจ เงินก็ขึ้นปกติ เราเองที่ต้องจัดการวางแผน
ทางการเงิน เอง ดั ง นั้ น เศรษฐกิ จ จะดี ห รือ แย่ ไม่ มี ผ ลต่อ การใช้ ชี วิต รวมถึ ง เรามี
แพสชั่ น (Passion) เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วที่ ยิ่ ง ใหญ่ ม าก ถ้ า เราอยากจะไปเที่ ย ว
เศรษฐกิจแย่เราก็หาทางไปได้” (วิ, สัมภาษณ์)
“รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ไม่มีผลต่อการใช้เงิน ก็ยังใช้เงินเหมือนเดิม” (จูน, สัมภาษณ์)
3.3.3 อนาคต
มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน
“มีการวางแผนอย่างชัดเจน อยากทาให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวตามที่วางแผนเอาไว้” (มิน, สัมภาษณ์)
“วางแผนเรื่องสุขภาพและความมั่นคง ต้องเก็บเงินไว้สาหรับค่ารักษาพยาบาล...
คิ ด ถึ ง อนาคตที่ ใ ช้ ชี วิ ต คนเดี ย วด้ ว ยที่ เป็ น คนโสดก็ ต้ อ งมี ก ารวางแผนไว้ ” (ฝน,
สัมภาษณ์)
“เราสามารถเลือกได้ว่าใช้ชีวิตแบบไหนที่ไ หน ไม่ต้องมีกรอบของภาระหน้าที่ม า
บังคับ...เราได้ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เราเก่งขึ้น...วางไว้ว่าเราต้อง
อิสระและเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น” (กวาง, สัมภาษณ์)
“อยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด อยากมีธุรกิจของตัวเองแบบที่เห็นคนอื่น
เค้ามีกัน” (จูน, สัมภาษณ์)
วางแผนคร่าว ๆ ว่าอยากทาอะไรบ้าง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
“สิ่งที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันดีกว่า เราก็อยากให้อนาคตออกมาดี มีการวางแผน
คร่าว ๆ ภายใน 35 อยากมีครอบครัว อยากไปเที่ยวไกล ยุโรป แต่ไ ม่ได้วางแผนมี
ครอบครัวมีลูก เป็นแผนที่เกี่ยวกับตัวเอง ไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะยังไม่มี
อีกคนเข้ามา แค่มองในมุมตัวเองว่าอยากมีครอบครัว แต่ถ้ามีอีกคนแผนที่วางไว้ก็
อาจจะเปลี่ยน” (วี, สัมภาษณ์)
“มีวางเผนคร่าว ๆ ว่าจะทาอะไร แต่ไม่ได้วางชัดเจน มีในหัวว่าอยากทาอะไรบ้าง”
(ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“วางไว้คร่าว ๆ แค่ว่า อยากดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด” (นุ่น, สัมภาษณ์)
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“จั บ ต้ อ งไม่ ได้ เลื่ อ นลอย แต่ ก็ คิ ด ว่ า อยากท าอะไรไว้เพื่ อ ให้ ดี ก ว่ า วั น นี้ ” (โฟม,
สัมภาษณ์)
ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่มีการวางแผนเพราะคิดว่าถ้าวันนี้ดี อนาคตจะดีตาม
“ไม่มี ทาวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะถ้าวันนี้ดี วันหน้าก็จะดีเอง” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ถ้าวันนี้ดี อนาคตก็ดีเอง” (ลิน, สัมภาษณ์)
“ไม่มีความแน่นอน ไม่รู้จะได้เที่ยวถึงเมื่ อไร ดังนั้น ตอนนี้จึงต้องเก็บเล็กผสมน้อย
หากเงินน้อยก็เที่ยวแค่ในประเทศพอ หากไม่มีเงินเที่ยวก็ไปนอนบ้านเพื่อนก็พอ แต่
ก่อนเที่ยวปีละครั้ง ตอนนี้ใน 1 ปี ต้องต่างประเทศ 1 ครั้ง ในประเทศ 1 ครั้ง และจะ
ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ได้มองอนาคตว่าจะเป็นแบบไหน แต่จะใช้ชีวิตกับปัจจุบัน
ที่จะทาตามฝันเที่ยวให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้” (วิ, สัมภาษณ์)
“ไม่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นกับตัวเรา แต่ขึ้นกับเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สัง คมต่าง ๆ”
(แฟร์, สัมภาษณ์)
“ไม่ได้คิดถึงอนาคต ใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุด” (ดิว, สัมภาษณ์)
“เมื่อก่อนจะวางแผนเยอะมาก แต่พ ออายุเยอะมากขึ้น ก็จะดูที่ปั จจุบันมากกว่า
เพราะว่ าอะไรก็ เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอด เช่น เรื่อ งการเปลี่ ย นงาน ก็ ไ ม่ ไ ด้
คาดคิดว่าวันหนึ่งหนังสือพิมพ์เนชั่นจะเป็นแบบนี้ แล้วพอมันเกิดขึ้น วางแผนไว้เลย
ว่า ช่วงนี้จะออก จะแต่งงาน แต่ว่ายังไม่ได้แต่ง ก็รู้สึกว่า อย่าไปมองอะไรที่มันไกล ๆ
เลยดีกว่า พยายามมองอะไรที่มันใกล้ ๆ แล้วถ้าเกิดมันทาได้ ไม่คาดหวัง พอมันเห็น
เป็นรูปเป็นร่างก็ค่อยว่ากันอีกที ตอนนี้มองปัจจุบัน มองไม่เห็นอนาคตไกล ๆ เคย
วางแล้วมันผิดพลาด คิดว่าค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามปัจจุบันที่มันเป็น แล้วค่อย ๆ แก้
มันไป” (แอน, สัมภาษณ์)
“ไม่แน่นอน ไม่ค่อยคิด ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่นึกถึงพรุ่งนี้ด้วยซ้า...เพราะเราเคย
คาดหวังแล้วผิดหวัง จึงอยู่กับปัจจุบันเลยพยายามทาทุกวันให้โอเค อนาคตจะได้
โอเคด้วย” (กระแต, สัมภาษณ์)
ชีวิตในปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้วจึงไม่มองหาอนาคต
“ชีวิตทุกวันนี้มีทุกอย่างแล้ว มีความสุขแล้ว” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
3.3.4 วัฒนธรรม
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้เจอหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ผู้อื่นเล่าให้ฟัง
อ่านจากสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก โดยเข้าใจในความแตกต่างกันของแต่ละ
วัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งชอบและไม่ชอบ แต่ก็พยายามทาความเข้าใจโดยไม่ต่อต้านวัฒนธรรมที่ไม่ชอบ
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“วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก็รู้สึกเฉย ๆ เรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละที่มี คัลเจอร์ (Culture)
ต่างกั น เราเคารพ เราเข้าใจ แต่ ก็มี ที่ ไ ม่ช อบ แต่ ก็ไ ม่ไ ด้ ไบอั ส (Bias) เป็ นกลาง”
(กระแต, สัมภาษณ์)
“ไม่อะไรเลย ไม่แอนตี้ แค่เรียนรู้กันไปจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอ” (ดิว,
สัมภาษณ์)
“ชอบการเรียนรู้คนแต่ละชาติ...เราเจอคนจีนชอบโวยวายแต่ก่อนเราไม่เข้าใจ แต่พอ
เราไปที่ยวเราก็จะเข้าใจเนเจอร์ (Nature) ประเทศเค้า หรือตอนเราไปเกาหลีแรก ๆ
เราไม่เข้าใจว่าทาไมเค้าต้องรีบเดิน เดินชนกันไม่หันมาขอโทษ แต่พอไปและได้รู้จัก
คนประเทศนั้ น จริ ง ๆ เราก็ เ ข้ า ใจว่ า บ้ า น เค้ า เป็ น กั น แบบนี้ เราเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ท่องเที่ยว แต่ไม่ได้สนใจเรียนรู้แบบเจาะลึก...ถ้าแตกต่างกันก็มีทั้ง ที่
ชอบและไม่ชอบ แต่ก็พยายามเข้าใจ ไม่ได้ ไบอัส...วัฒนธรรมใคร วัฒนธรรมมัน...
แต่บางวัฒ นธรรมก็มีความสงสัยด้วย เช่น อินเดีย ที่เค้าต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิต...”
(ทับทิม, สัมภาษณ์)
“ไม่คิดจะศึกษาวัฒนธรรมคนอื่นแบบจริงจัง แต่เป็นการเรียนรู้จากการสัมผัสด้วย
ตัวเอง คนอื่นเล่าให้ฟัง อ่านจากรีวิว ก่อนไปเที่ยวเพื่อที่ว่าเมื่อไปเจอจริง ๆ จะได้
พิสูจน์ว่าที่รู้จากคนอื่นมามันจริงหรือไม่จริง แต่ไม่ถึงขนาดว่าอยากรู้ อยากศึกษา...
ยอมรับ ความแตกต่ างของคน คนประเทศนี้ ก็ เป็ น แบบนี้ เข้า ใจแม้ว่ าจะไม่ ช อบ
แต่ความที่ไม่ชอบก็ไม่ได้จะทาอะไร” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะเจอหลายคนที่ปิด ไม่เปิดใจ เราจึงยิ่งอยาก
ยอมรับวัฒนธรรมคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราให้มากขึ้น เช่น เราเจอคนญี่ปุ่น สิงคโปร์ทา
ไม่ดี แต่เราก็ยอมรับ เราไม่ไปตัดสินว่าเค้าแย่ ไม่ดี แต่มันเป็นวัฒนธรรมของเค้าทา
ให้เค้าเป็นแบบนี้ แต่ไม่ถึงขั้นต้องศึกษาว่าวัฒนธรรมนี้มาจากอะไร หรือไปเที่ยวก็ไม่
อยากรู้ว่า วัฒนธรรมแต่ละที่เป็นอย่างไร แค่รู้ผิว ๆ ก็พอ ไม่ต้องรู้ลึก แต่เราก็เคารพ
สิ่งที่เค้าทา เค้าเป็น” (วี, สัมภาษณ์)
“บางอย่างก็รับไม่ได้...ที่เห็นชัด ๆ เช่น คนจีน นั่งแล้วเอาเท้าขึ้นมาพาดข้างบน ก็ไม่
ชอบ แต่พยายามจะมองว่า ประเทศเค้าคนเยอะ ต้องแย่งกัน เลยเป็นแบบนี้ แต่เรา
ก็ห ลี ก เลี่ ย ง หนี เอา ไม่ ไ ปอยู่ ในวงนั้ น เพราะเค้ าก็ เป็ น แบบนี้ ก็ ค งต้ อ งแบบนี้ ...
ไม่อยากศึกษาทาความเข้าใจเท่าไร แต่ก็อาจมีการฟังบ้างแต่ต้องไม่ใช้ความพยายาม
มากในการค้นหา ศึกษา แต่ถ้ามีคนมาพูด เล่า ก็จะตั้งใจฟัง” (แอน, สัมภาษณ์)
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สนใจศึกษา อยากเรียนรู้ ทาความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่ได้อยากลองปฏิบัติหรือทา
ตาม
“มัน น่าเรีย นรู้ น่ าหลงใหล ด้านวัฒ นธรรมที่ แตกต่าง แต่ล ะคนมีเหตุผ ลของการ
กระทาของตัวเอง...” (มิน, สัมภาษณ์)
“ยอมรับ ถ้าด้านดี แล้วบ้านเราไม่มี ก็อยากให้บ้านเรามี แต่ถ้าไม่ดีหรือแปลก ก็รู้สึก
เฉย ๆ ไม่ได้อยากให้บ้านเราเปลี่ยนตาม วัฒนธรรมที่แตกต่างเวลาไปเที่ยว ทาให้เห็น
มายด์ เซต (Mindset) ที่ แตกต่ างกั น แสดงออกมาทางวัฒ นธรรม ซึ่ ง วัฒ นธรรมที่
แตกต่างมีส่วนทาให้อยากไปเที่ยว” (ติณ, สัมภาษณ์)
“สนใจอยากเรียนรู้ ว่าแต่ละวัฒนธรรมต่างกันยังไง การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต แต่ก็
ไม่ ได้ ยอมรับ ในที่ นี่ คื อ การยอมรับ คื อ การท าตาม เราแค่ ส นใจเรี ย นรู้ เพื่ อ เข้ า ใจ
วัฒ นธรรมต่าง ๆ แต่เราไม่ได้อยากทาตามเค้า เช่น ศึกษาศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่ได้
จะไปทาพิธีกรรมต่าง ๆ ตามเค้า” (มุก, สัมภาษณ์)
“เข้าใจว่าทุกคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ยอมรับแต่ไม่ทาตาม” (ฝน,
สัมภาษณ์)
“วัฒนธรรมที่แตกต่างมันดี โอเคเลย ด้วยที่มีเพื่อนหลายศาสนาทั้งอิสลาม คริสต์ ก็
รับในความแตกต่างกันได้ และก็ดีด้วยที่ได้เรียนรู้การกระทาของกันและกัน ” (แฟร์,
สัมภาษณ์)
อยากลองปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
“น่าสนใจ น่าเรียนรู้ น่าลองทา แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยากลองทา หรือสามารถเข้าร่วมได้
ง่ า ย ๆ เช่ น การกิ น เราสามารถลองได้ ...เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เคยท าก็ อ ยากลองท า...
ชอบความแตกต่างของวัฒนธรรมเวลาเห็ นคนอื่นใช้ชีวิต มันน่าสนใจว่ามีที่มาที่ไป
ของการกระทาอย่างไรบ้าง” (โฟม, สัมภาษณ์)
“วัฒนธรรมที่แตกต่างคือความน่าอยู่ของโลกใบนี้ มันดีมากที่คนเรามีความแตกต่าง
ถ้าเหมือนกันมันน่าเบื่อมาก เพราะความแตกต่างทาให้เกิดการเรียนรู้...ยินดีที่จะ
เรียนรู้จนถึงขั้นว่าอยากไปฝังตัวเพื่อรู้จัก เค้าจริง ๆ...ความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละคนอีกด้วย” (วิ, สัมภาษณ์)
ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่มีขีดจากัด คือ แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ต้องเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นด้วย การอ้างวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ได้เป็นเหตุผลให้ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
“ยอมรับวัฒ นธรรมที่แตกต่าง แต่มีขีดว่าต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วย การอ้าง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ไม่ได้เป็นเหตุผลให้ไม่เคารพสิทธิ ของคนอื่น และสนใจศึกษา
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วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเคยจะลงเรียนวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนด้วย
และปัจจุบันนี้ก็ชอบอ่านทางทวิตเตอร์ที่ชอบทวีตเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน...
เวลาไปเที่ยวจะชอบมีคาถามว่า ทาไมคนที่นี่เป็ นแบบนี้ ศึกษาผ่านการคุยกับ คน
ท้องถิ่นตอนไปฮ่องกงและจีน เวลาซื้อของ น้อ งที่ โรงแรม รวมถึงจากพิ พิธภั ณ ฑ์
ชอบดูเรื่องผ้า กระเป๋า แต่ที่ผ่านมาไปแต่เอเชีย วัฒนธรรมเลยไม่หนีกัน ยังไม่เคยไป
ยุโรป ก็อยากรู้ว่าการแต่งกาย วัฒนธรรม ชุด เสื้อผ้า เนื้อผ้าต่างกันอย่างไร เป็นคน
ชอบดูผ้าของแต่ละประเทศมาก ตอนไปเวียดนามก็ซื้อผ้าเป็นของฝากแม่ ” (ตั๋ม ,
สัมภาษณ์)
“ยอมรับความแตกต่าง แต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของสิทธิ กันและกัน รักษาสิทธิของ
ตัวเอง ไม่ละเมิดคนอื่น” (กวาง, สัมภาษณ์)
เคารพทุกวัฒ นธรรมโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อให้ เข้าใจหรือไม่ก็ตาม แม้จะมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมก็เคารพทุกวัฒนธรรมเช่นกัน เพราะทุกวัฒนธรรมมีเหตุผลในการกระทาอยู่แล้ว
“ศึกษาเพื่อทาความเข้าใจและเคารพในทุกวัฒนธรรมต่อให้จะดีหรือไม่ดี รวมถึงต่อ
ให้ไม่ศึกษา ไม่เข้าใจก็เคารพในวัฒนธรรมนั้น เพราะว่าตัวเองเป็นอิสลามที่อยู่ในไทย
ซึ่งในสังคมที่ผ่ านมาก็โดนเพื่อน คนรู้จัก หรือใครก็ตามกระท า แซว ดูถูกในสิ่ง ที่
เคารพทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทาให้ตัวเองเคารพในทุกวัฒนธรรมแม้ว่าวัฒนธรรมไหน
จะขัดกับตัวเองก็เคารพ เพราะทุกวัฒนธรรมมีเหตุผลของมันเอง ไม่ไบอัสเลย” (เดีย,
สัมภาษณ์)
ไม่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และวัฒนธรรมควรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก
“เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไรเลย วัฒนธรรมเค้าก็เรื่องของเค้า” (จูน, สัมภาษณ์)
“ไม่ได้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมไหนมีที่มาที่ไปอย่างไร แต่วัฒนธรรมควรเปลี่ยนไปตาม
โลก วัฒนธรรมไหนดี ก็ดี แต่ถ้ามันขัดกับวัฒนธรรมของตัวเองก็จะรู้สึกขัด ๆ ไม่ชิน
ไม่ยอมรับแต่ไม่ได้ต่อต้าน เช่น เดินพารากอนแล้วเห็นฝรั่งจูบกันก็แปลก ๆ ไม่เชิงไม่
ยอมรับแต่ยังมีกรอบของประเพณีไทยอยู่...มีทั้งวัฒนธรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรั บ...
ไม่ได้อยากศึกษาเชิงลึกถ้าไม่ได้จะไปอยู่สังคมนั้น ๆ แค่รู้คร่าว ๆ ก็พอว่าวัฒนธรรม
นั้นเป็นอย่างไร พอใช้ชีวิตได้ ไม่ต้องลึกซึ้ง” (ลิน, สัมภาษณ์)
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3.4 ด้านกิจกรรมที่ทาเวลาท่องเที่ยว
3.4.1 เดินเที่ยวชม
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว (Attraction) เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหรือ
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิ งโสดเรียกว่าแลนด์มาร์ก (Land mark) มีความสาคัญ คือ เป็น
สถานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปและมักเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวขานว่า หากไปประเทศหรือเมืองนี้แล้วไม่ไป
ที่นี่ ถือว่าไปไม่ถึง โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไปสถานที่เหล่านี้ด้วยความเต็มใจ แต่บางครั้งไม่
อยากไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแต่ตัดสินใจไปเพียงเพราะเป็นสถานที่ที่ต้องไป สถานที่ที่ห้ามพลาดจาก
การจัดอันดับของผู้อื่น
“แอทแทรคชัน (Attraction) จุดเด่น ๆ ที่เค้าไปกัน” (วี, สัมภาษณ์)
“แลนด์ มาร์ก ไปในสิ่ง ที่ ต้อ งไปดู สถานที่ ทุ ก ประเภทที่ ขึ้ น ชื่ อว่ าเป็ น แลนด์ ม าร์ ก
เพราะเดี๋ยวจะโดนหาว่าไปแล้วไปไม่ถึง หากไม่ได้ไป” (ติณ, สัมภาษณ์)
“แลนด์มาร์กไปตลอด แล้วแต่ทริปด้วย ไปสิงคโปร์กับแม่ จัดทริปเอง เลยพาแม่ไป
แต่ฮ่องกงไปกับเพื่อนก็ไม่ได้อยากไปขนาดนั้น ไปก็ไป ถ้าเพื่ อนคนอื่น ๆ ไปกัน แต่
นครวัดไปดู พ ระอาทิ ตย์ขึ้น ตอนตี 4 ก็ไ ป ทั้ งที่ เพื่อนบางคนอยากนอน ไม่ไ ป แต่
ตัวเองก็จะไป...” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“สถานที่ห้ามพลาดที่เค้าจัดอันดับกัน ที่คนเค้าไปกันต้องไป เดี๋ยวจะโดนหาว่ามาไม่
ถึง ถ้าไม่ได้ไป...” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“แนวว่าไปแล้วต้องไป...ที่ต้องไปก็จะไป แม้จะไม่ชอบเท่าไร ไม่ได้ชอบธรรมชาติ แต่
ไปไอซ์แลนด์ต้องไปดูแสงเหนือ หรือถ้าต้องปีนเขา ปีนแบบเบา ๆ ถ้าเป็นอะมัสต์
(A must) ก็ยอมไป...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนก็เลือกสถานที่ท่องเที่ย วตามความต้องการของ
ตนเอง ถ้ าหากสถานที่ท่ องเที่ ยวที่ เป็ น แหล่ ง ดึง ดูด นัก ท่อ งเที่ย วหรือ ที่เรียกกั นว่าแลนด์มาร์ก ของ
สถานที่ท่องเที่ยว หากตนเองไม่สนใจ การเดินทางลาบากก็จะไม่ไป จะเลือกสถานที่ที่สนใจมากกว่า
โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกว่า ต้องเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญกั บเมืองหรือประเทศนั้น หรือไปแล้ว
ถ่ายรูปออกมา ผู้อื่นสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ที่ไหน
“สถานที่แบบที่ทุกคนมาต้องไป ก็ไม่ได้ขนาดนั้น ถ้าเป็นแลนด์มาร์ก แต่เป็นที่ที่เรา
ไม่ได้ชอบ ก็ไม่จาเป็น เช่น แลนด์มาร์ก เป็ นวัด แต่เราไม่ ได้ชอบวัดก็ ไม่ไ ป” (นุ่น ,
สัมภาษณ์)
“ถ้าไม่ลาบากชีวิตมากก็ไป เอาง่าย ๆ ไปง่าย ๆ ไม่ไปไกลมาก” (วิ, สัมภาษณ์)
“...ไม่ต้องแอทแทรคชันมาก เอาแนวสถาปัตยกรรมที่ตัวเองชอบ...” (ดิว, สัมภาษณ์)
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“เที่ยวแลนด์มาร์กแต่ต้องสนใจด้วย ถ้าแนวอนุสรณ์สถาน เป็นรูปปั้นไม่เอา แต่ถ้า
เป็นสถานที่ ที่ฮิวแมน เมด (Human made) แล้วมีความสาคัญ กับ เมือง ประเทศ
แบบนี้ ไ ป เช่ น ไปปี นั ง (Penang) แล้ ว ไปถ่ า ยรู ป สตรี ท อาร์ ต (Street art) ไป
ปีนังฮิลล์ (Penang hill) แบบนี้ไปแบบไปที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นที่นั้น หรือไปญี่ปุ่น
ต้อ งไปฟู จิ (Fuji Mt.) ไปโอซาก้ า (Osaka) ต้ อ งไปปราสาทโอซาก้ า ประมาณว่ า
ถ่ายรูปออกมาแล้วคนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมากกว่า เป็นจุดสาคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของที่
นั้น ไม่ไปถือว่ามาไม่ถึง” (มุก, สัมภาษณ์)
ความถี่ในการไปเมืองหรือประเทศนั้น มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วย หากไปครั้งแรก
จะให้ความสาคัญกับแลนด์มาร์ก แต่ในครั้งถัดไปก็จะไม่ไปแลนด์มาร์กซ้า จะเลือกไปศึกษาวิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่นหรือหาร้านอาหาร คาเฟ่เพื่อนั่งดู เดินเที่ยวชมเมืองแทน
“เที่ ยวแลนด์ ม าร์ก ขึ้ น กับ ความถี่ที่ ไ ป ถ้า ไปครั้ ง แรกส าคั ญ ต้ อ งไป แต่ ไ ม่เอาลุ ย
ไม่ตากแดด ไม่ต้องแอดเวนเจอร์...ถ้าไปที่นั้นบ่อยแล้ว ก็ไม่ไปแลนด์มาร์กซ้า จะหา
อย่างอื่นไปแทน แนวโลคัลเค้าไปกัน หรือแบบหาร้านนั่งดูคน เดินดูเมืองแทน...ไป
พักผ่อนเน้นสบาย ๆ ชิล ๆ” (ดิว, สัมภาษณ์)
สถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่มีความน่าสนใจ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
เพราะสถานที่ไม่เป็นที่รู้จัก ปริมาณนักท่องเที่ยวจึงน้อย จากที่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหายาก เพราะ
หากหาง่ายนักท่องเที่ยวก็จะมามากขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป โดยนักท่ องเที่ยวผู้หญิง
โสดอยากเป็ น ผู้ ค้ น พบสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ก่ อ นคนอื่ น อยากเป็ น ผู้บุ ก เบิ ก อยากไปสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร
“สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แลนด์มาร์กแต่น่าสนใจ โดยมากเชิงพักผ่อนหย่อนใจ แบบ
ธรรมชาติ ที่น่าใจ ข้อมูลนั้นคือ เป็นสถานที่ที่สวย แต่น้อยคนที่ได้ไป หรือแบบคนยัง
ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร เป็นที่พูดถึงแต่คนยังไม่นิยมไป เราอยากเป็นคนที่ได้ไปตรงนั้น
ไม่อยากเหมือนคนอื่น...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ชอบสถานที่ แปลก ๆ ที่ ค นไม่ รู้จั ก แต่ไ ม่ ไ ด้ห าข้ อ มูล ไปก่อ น จะไปได้ จากคนที่
สถานที่ท่ องเที่ยวแนะนาคนท้องถิ่น เพราะถ้าแปลก ๆ มัน ไม่ค่อยหาได้จากก่อน
เดินทาง เพราะถ้าหาได้ คนไปเยอะอยู่ดี ไม่ได้แปลก” (ลิน, สัมภาษณ์)
“สถานที่แรร์ (Rare) อยากเป็นผู้ค้นพบก่อนคนอื่น แต่ก็ยังไม่เคยทาได้ อยากเป็นผู้
บุกเบิก” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสงบ วิวทิวทัศน์น่ ามอง โดยเฉพาะมุมมองที่มองไปสุดลูก
หูลูก ตาเป็ นการไปเพื่อ พัก ผ่อน ซึ่งจะเลือกสถานที่เป็ น ภูเขา ป่าไม้ หรือทะเลก็ ได้ แต่ต้ องมีค วาม
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สวยงามและการเข้า ถึงง่าย ไม่ล าบาก ทั้ ง นี้ไ ม่ จาเป็ น ต้ องเป็น สถานที่ โด่ ง ดั ง ที่ดึ ง ดู ดนั กท่ อ งเที่ ย ว
อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก จานวนนักท่องเที่ยวจะได้น้อย ๆ เพราะต้องการความสงบ
“...โดยสถานที่เหล่านี้ที่ดึงดูดให้ไป คือ สถานที่วิว อารมณ์ความรู้สึก เห็นด้วยตา คน
อื่นอาจไม่สนใจ เราเห็นแล้วเราชอบ เพราะมันดูเป็นมุมสงบ ที่ตรงกับวิถีชีวิตของเรา
เลยอยากไป โดยมากจะอินกับธรรมชาติมากกว่า” (ติณ, สัมภาษณ์)
“แนวธรรมชาติ แล้วแต่ว่าเราไปไหน ถ้าเมืองไทยอาจจะกึ่งธรรมชาติเป็นรีสอร์ทที่
สงบ ๆ สโลว์ไลฟ์ (Slow life) ไปดูน้าตก ไปเที่ยวทะเล ไปแช่น้าทะเลบ้าง ถ้าเป็น
ต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีนั่งกระเช้า ดูน้า ดูป่า เหมือน
ในพื้นที่ที่สามารถไปได้ เป็นธรรมชาติแนวสงบ พักผ่อน ดูวิว ชิล ๆ ต้นไม้ก็ได้ ทะเล
ก็ได้ แต่ จะไม่ ใช่ แ นวเดิน ป่ า เพราะไม่ ไ หวแล้ว อยู่ ที่ อ ายุ ผู้ใหญ่ ...ในไทยเราพอรู้
ภูมิประเทศ ก็อาจจะมีไปเดินอุทยานที่มีสะพานไม้ยาว ๆ หรืออะไรที่...มีทางเดินที่
ผู้ใหญ่เดินได้...ไม่ต้องเปลี่ยนระดับมาก ถึงจะตากแดดหน่อย แต่ผู้ใหญ่เดินได้ก็ไป”
(ฝน, สัมภาษณ์)
“ดูธรรมชาติ วิวที่แลนด์สเคป (Landscape) มองแล้วสบายตา แบบกว้าง ๆ สุดลูก
หูลูกตา เน้นทางธรรมชาติป่าเขา ชอบเขียว แต่ไม่ได้เดินเพื่อไปเจอธรรมชาติ เน้น
สบาย ๆ เข้าถึงง่าย...คนน้อย ๆ ไม่พลุกพลาน” (กระแต, สัมภาษณ์)
“สถานที่มีความธรรมชาติแต่ไปแบบสบาย ๆ เน้นว่า สวยและไม่ลาบาก มีความสงบ
เห็นเขา ป่าสีเขียว ๆ ไม่ต้องเป็นแลนด์มาร์กแต่เป็นพวกสถานที่ลับ ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
มากจะดีกว่าจะได้สงบ ๆ” (กวาง, สัมภาษณ์)
โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนต้องการไปทุกสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ไปแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นแลนด์มาร์ก จึงยอมเดินทางลาบากบ้างเพื่อแลกกับการไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและไปครบทุกที่
“เที่ยวให้เยอะที่สุด เก็บครบ ตามที่ควรไปเก็บให้มากที่สุด ไม่ได้เน้นแลนด์มาร์ก แต่
แนวไปพวกธรรมชาติสวย ๆ ชอบแบบธรรมชาติสร้าง ไม่เอาสิ่งก่อสร้าง เน้นเขา ป่า
เขี ย ว ๆ...ลุ ย ได้ นิ ด หน่ อ ย เพื่ อ ไปเจอที่ ที่ ส วยก็ ย อม ขอเก็ บ ให้ ค รบพอ ” (จู น ,
สัมภาษณ์)
สถานที่ทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดคือ อย่างน้อย
ในทริปต้องมีไปวัดด้วยเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
“โดยส่วนใหญ่ การันตีว่ามี 95 เปอร์เซ็นต์ วัดต้องมี เป็นวัฒนธรรมของที่บ้าน ว่าไป
แล้วต้องไปวัด แลนด์มาร์กคือเฉย ๆ ไม่เสมอไป...” (แอน, สัมภาษณ์)
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“ส่วนใหญ่ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัด ปน ๆ อยู่ในทุกทริป …ขอว่าได้ไปวัดสัก
หน่อยเหมือนมาแล้วได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่” (ฝน, สัมภาษณ์)
“...มุ่งหาวัดที่สาคัญ ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยที่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ก็ดู
ด้วย โดยมีปัจจัยราคาเป็นหลักในการคิดว่าจะไปไม่ไป...” (แอน, สัมภาษณ์)
แต่บางคนก็ไปเพื่อชมสถาปัตยกรรม งานศิลปะภายในวัด ไม่ได้ไปเพื่อทาบุญ
“เข้าวัด โบสถ์ แต่ไม่ได้จะไปทาบุญ ไปดูพวกสถาปัตยกรรม มุมศิลปะของสถานที่
...” (ดิว, สัมภาษณ์)
ชมสถาปัตยกรรมหรืองานศิลปะที่โด่งดัง โดยไม่ได้จากัดแค่ในพิพิธภัณฑ์ เช่น สถาปัตยกรรม
ของอาคารบ้านเรือนหรือตามถนนเส้นต่าง ๆ ที่มีผลงานศิลปะ ซึ่งไม่ได้ต้องการเรียนรู้ แต่เพียงแค่เดิน
ชม ถ่ายรูปเท่านั้น
“อยากไปดู ชิ้นงานศิลปะที่ ดัง ๆ หรือ ว่าชอบ รู้จักมานาน เลยอยากเห็น ของจริง
อย่างไปดูภาพวาดโมนาลิซ่า...ไม่เน้นว่าต้องเป็นพิพิธภัณฑ์...แต่ชอบอะไรอาร์ต ๆ
ศิลปะ มากกว่า อย่างบางที่อาคารหรือถนนมีศิลปินมาวาดรูปแปลก ๆ อาร์ต ๆ จะ
ชอบไปเดินดูแนวนี้มากกว่า ให้ความสาคัญกับชิ้นงานมากกว่าตัวพิพิธภัณฑ์” (กวาง,
สัมภาษณ์)
“สนใจสถาปัตยกรรม พวกอาคารบ้านเรือน ไปดูบ้านเมืองเค้าว่ามีการออกแบบยังไง
ถ่ายรูปกับความอาร์ตของที่นั้น...” (ดิว, สัมภาษณ์)
“...ไปเดินดูเมืองด้วย แบบดูบ้านเมือง สถาปัตยกรรมไปดูว่าออกแบบอะไรยังไง แต่
ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ขนาดนั้น แต่ชอบเดินชมเมืองสวย ๆ” (วิ, สัมภาษณ์)
ต้องการมุมมองจากด้านบนหรือท็อปวิว (Top view) ที่สามารถเห็นภาพรวมของเมือ งหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นได้ ซึ่งจะต้องขึ้นไปบนอาคารหรือยอดเขาก็ได้ แต่ต้องมีความสะดวกสบาย
ไม่ลาบาก
“ต้องการมุมท็อปวิว จะบนตึก อาคารหรือเขาก็ได้ แต่ถ้าเขาคือต้องไปง่าย ไม่ได้เดิน
ขึ้ น หรื อ ปี น เขาไรแบบนั้ น อยากเห็ น วิ ว ทั้ ง หมดของเมื อ ง ชอบมุ ม สู ง ๆ” (ดิ ว ,
สัมภาษณ์)
ต้องการชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่าคืนของสถานที่ท่องเที่ยว หากที่ใดมีก็จะอยู่ในแผนการ
เที่ยว
“ชอบดู โชว์แ สงสี อย่ างที่ ฮ่ อ งกงและสิ ง คโปร์ จะแพลนไว้ เวลาไปเที่ ย ว” (กวาง,
สัมภาษณ์)
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3.4.2 การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
การท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นด้วยการไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่คนมารวมตัว
กัน เช่น สวนสาธารณะ ใจกลางเมือง หรือเลือกนั่งคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางเมือง โดยเลือกนั่งในตาแหน่งที่
สามารถมองออกมาเห็นถนน คนเดิน หรือสาหรับร้านที่มีโซนภายนอกก็เลือกนั่งนอกร้าน เพื่อนั่ง
สังเกตพฤติกรรมคนท้องถิ่น ดูการใช้ ชีวิตของพวกเขา สัง เกตปฏิกิริยาที่พวกเขาคุยกัน การแต่งตัว
หรือสิ่งที่สามารถสังเกตได้ด้วยตา ซึ่งจะนั่งดูอย่างเดียว แต่ถ้ามีโอกาสได้พูดคุย ก็สามารถคุยได้ รวมถึง
การถ่ายรูปเก็บเอาไว้
“สถานที่ที่ ทุกคนมารวมตั วกั น อย่างสวนสาธารณะ ในเมืองบ้ าง แบบไปดูว่าคน
ท้องถิ่นเค้าทาอะไรในชีวิตประจาวัน อยากดูเฉย ๆ ไม่ได้จะไปคุย หรือคุยถ้ามีโอกาส
บางทีก็ตื่นเช้ามาก ๆ ไปเดินเล่นรอบ ๆ ที่พัก จะได้เห็นว่าคนเค้าไปทางานกันยังไง
แค่ดูการใช้ชีวิตของเค้า...ชอบดูคนดูบ้านเมือง อยากถ่ายรูปเก็บไว้ ชอบถ่ายรูป ใน
เมืองอาคารบ้านเรือนก็มีให้ถ่ายเยอะ บางทีก็ถ่ายคนที่เดินไปเดินมาในเมือง” (ลิน ,
สัมภาษณ์)
“ชอบเที่ยวดาวน์ทาวน์ (Downtown) ดูคนท้องถิ่น อยากไปนั่งตามพาร์ค (Park)
ในใจคือ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ที่ นิวยอร์กอยากไปมาก...ไปเที่ยวไหนก็
ตาม ต้ อ งหาร้านคาเฟ่ ที่ มี มุ ม ท าเลอยู่ ก ลางเมื อง ที่ ค นเค้ าใช้ชี วิ ต อยู่ กั น เยอะ ๆ
จะเลือกร้านที่มีกระจก มองออกไปเห็นข้างนอก คนเดิน ถนน ไม่งั้นก็ไปนั่งอยู่ที่นั่ง
นอกร้าน ดูคนเดินไปเดินมา...ชอบการดูการใช้ชีวิตของคนนั้น ๆ ...” (วิ, สัมภาษณ์)
“การนั่งคาเฟ่เพื่อดูชีวิตผู้คน ถ่ายรูปสวย ๆ นั่งแช่สโลว์ ไลฟ์ (Slow life) ไม่เที่ยว
แบบรีบ ๆ ไม่ช อบอะไรที่ลุย เน้น หรูห รา เลือกนั่ งคาเฟ่โซนเอ้ าดอร์ นั่ง ดูค นเดิ น
ดูอ ย่ างเดี ยว แต่ ถ้ามี โอกาสได้ ก็ คุย ได้...นั่ ง ดูวิ ถีชี วิต ผู้ คน การแต่ง ตั ว ดู ที่ เค้ าคุ ย
กันเอง” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
รวมถึงต้องการใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่น จึงเลือกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองต้องการไป
อยู่ที่นั้นจริง ๆ เพื่อใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น เช่น เลือกการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ร้านอาหารที่คน
ท้องถิ่นนิยม การแต่งกายแบบคนท้องถิ่นเพื่อทาตนเองให้กลมกลืน
“บ้านเมือง เดินดูอาคารบ้านเรือนของประเทศเค้า เน้นเมืองที่สวย ๆ แพง ๆ แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ อาคารแบบในอังกฤษ อยากเอาตัวเองไปอยู่กลางสถานที่นั้น ๆ เดิน
ชมเมือง นั่งรถไฟ นั่ง รถบัสชม อยากใช้เวลากับสถานที่นั้น ๆ ...ทาตามแอคที วิตี้
ของคนโลคัล ใช้ชีวิตแบบเค้า เดินทางยังไง กินอาหารร้านไหน เดินดูผู้คน นั่งดู เค้า
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ดาเนินชีวิตกัน...เน้นเดินไปตามที่ต่าง ๆ หรือไปยังไงก็ได้มากกว่าการนั่ง อยู่คาเฟ่
หรือร้านอาหาร” (กวาง, สัมภาษณ์)
“อยากไปใช้ชีวิตแบบโลคัล (Act like a local) ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาของเค้า
ถ้าสามารถเข้าร่วมได้ หรือไปดูก็ได้ แบบไปเมืองอิสลามก็อยากเข้ามัสยิค แบบไปหา
ชุดด้วยว่าเค้าแต่งยังไงกัน จะได้ทาตัวกลมกลืน...” (วิ, สัมภาษณ์)
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยั ง สามารถท าได้ โดยการท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ นว
ประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้น เป็นการเรียนรู้เพิ่มภูมิความรู้ให้แก่ตนเองและสามารถเอาเรื่องราวไปเล่าให้ผู้อื่นที่ไม่ได้มาเที่ยวฟัง
หรืออ่านต่อ ทาให้การไปท่องเที่ยวมีแก่นสาร ไปท่องเที่ยวแล้วทราบความสาคัญ เรื่องราวของสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ได้ความรู้จากการท่องเที่ยว
“เน้น เข้าพิพิ ธภัณ ฑ์ เพื่ อศึกษาพื้ นฐานของคนประเทศนั้ น ๆ จากประวัติศาสตร์
วัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ เกิด เป็ นบุ คลิก ลักษณะของคนประเทศนั้น ๆ ...” (มิน ,
สัมภาษณ์)
“มิวเซียม (Museum) ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
มากกว่าวิทยาศาสตร์ ก็ไ ด้ ถ้าต่างประเทศจะเป็ นพวกพิ พิธภัณ ฑ์ แหล่ งที่ มาของ
เมือง มีการสร้างมายังไง ประมาณนี้...พวกไฟน์อาร์ต (Fine art) เลย อาจจะไม่ค่อย
ได้ไป..เหมือนเวลาเราไปที่ไหน ก็จะได้เรียนรู้ว่า เค้ามีที่มายังไง คนของเค้าเป็นคน
ยังไง ซึ่งเรื่องพวกนี้ มันเรียนรู้ได้จากการที่เราเที่ยวอยู่ในชีวิตปกติ แต่ถ้าเราอยากรู้
ประวัติศาสตร์ก็ต้องไปมิวเซียม ถ้าเกิดเราเจอมิวเซียมดี ๆ มันใช้เวลาในนั้นได้นาน
มาก โดยที่ไม่รู้ตัวเลย พาพ่อแม่เข้าไป ก็ยังคุยกันว่า ครึ่งวันยังดูไม่ทั่วเลย...ไปเที่ยว
มิวเซียม เราอาจจะไม่เดินด้วยกัน อาจจะมีแบ่งกลุ่มย่อย รู้สึกว่า ความสนใจของแต่
ละคนไม่เหมือนกัน ก็จะแยกกันเดินดู แล้วพอมาคุยกัน ก็เหมือนเรียนรู้ผ่านกัน มีจุด
ที่เราไม่ได้สังเกต แต่คนอื่นสัง เกต ก็เหมือนการแลกเปลี่ยนกัน ก็สนุกไปอีกแบบ
หนึ่ง” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ชอบไปมิวเซียมแนวประวัติศาสตร์ ศิลปะด้วยก็ได้ แต่เป็นศิลปะที่มีความเป็นไป
เป็นมา เหมือนศิลปะเฉพาะของที่ นี่มีความมีวัฒนธรรมและประเพณีร่วมด้วย...ไป
แล้วได้รู้ วิถีชีวิต ความเป็นมา ทาให้เราเอาเรื่องราวมาเล่าต่อได้...ด้วยที่ชอบแชร์
ประสบการณ์ เวลาโพสต์ รูป แล้ วแชร์เรื่อ งราวที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ข องที่ นั้ น มั น ก็
น่าสนใจกว่าแค่บอกว่าที่ไหน...ไปแล้วได้อะไร อยากได้ความรู้ ไม่ใช่ไปเพื่อเช็คอิน
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แล้วจบ เราอยากรู้ความสาคัญ ไปแล้วดูมีแก่นสาร เราไปเพื่อรู้ว่าสาคัญ อย่างไร มี
เรื่องราว ได้อะไรจากการไปเที่ยว” (มุก, สัมภาษณ์)
ให้ ค วามสาคั ญ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ม ากกว่า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น เวลาวางแผน
ท่องเที่ยวก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติ ศาสตร์ด้วย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์
เพราะแต่ละสถานที่มีความเป็นมาต่างกัน จึงอยากไปศึกษา หาความรู้จากสถานที่เหล่านั้น รวมถึงมอง
ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นความบันเทิง เพราะได้เปิดโลกทัศน์ ได้ความรู้ใหม่ซึ่งชื่นชอบมากกว่า
การท่องเที่ยวแบบเที่ยวชม เพราะไปถึงแค่ชมแล้วไปจบเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์คือ
การได้ความรู้ติดตัวแม้การท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง
“ความชอบประวัติศาสตร์จะดึงดูดมาให้ใส่ในแพลนเที่ยว ไปยังพิพิธภัณฑ์เพราะ
ชอบ รวมถึงที่เที่ยวแนวสถาปัตยกรรมด้วย เลือกสถานที่ท่อ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เพราะแต่ล ะสถานที่ มี รากเหง้าไม่ เหมื อนกั น ...ชอบประวัติ ศาสตร์ มากกว่าพวก
เทคโนโลยี...สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จะบันเทิงมากกว่าเพราะเป็นการเปิด
โลก เปิ ด คลั งความรู้ แต่ พ วกแลนด์ ม าร์ก ส่ว นมากแค่ช มแล้ว ก็ ผ่า นไป...อาจจะ
สัมพันธ์กับที่ตัวเองชอบอ่าน ไปพิพิธภัณฑ์ได้อ่านแล้วเหมือนได้เปิดคลังความรู้ใหม่
รู้สึกเป็นคนรอบรู้มากขึ้น” (ติณ, สัมภาษณ์)
นอกจากพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้า ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไปตามความชอบและสนใจของแต่ละ
คน เพื่อไปศึกษา เรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจ เพราะไม่ได้อยากรู้ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว หรือ
มองว่ามีสาระมากเกินไป
“ชอบไปพิพิธภัณฑ์ของประเทศนั้น ๆ แต่ด้านศิลปะ ส่วนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ไม่อิน...ไปเที่ยวไม่อยากมีสาระ ส่วนตัวชอบศิลปะกับวิทยาศาสตร์ แม้ว่าวิทย์จะดู
หนัก แต่ก็ชอบ เลยอยากไปมากกว่าประวัติศาสตร์ เพราะคิดว่าวิทย์ไม่หนัก มันเป็น
ที่ความชอบ อยากไปศึกษาว่าประเทศอื่นวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว...” (วี ,
สัมภาษณ์)
“มิวเซียมไม่อิน แต่สนใจ เพราะจะได้รู้การเจริญเติบโตทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละ
ที่ ภาพรวมของที่นั้น ๆ ไปได้หมดทั้งมิวเซียมแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ แต่ถ้าศิลปะจะ
ชอบเป็นพิเศษถ้าเป็นเมืองนอก มันเก๋ดี อลังการดี มีความแบบน่าสนใจในตัวของมัน
...ถ้ามีและมีเวลาก็ไป” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์แนวศิลปะมากกว่าพวกความเป็นมาประเทศ จะไปดูพวกผ้า
เครื่องแต่งกาย ชอบดูผ้าของแต่ละประเทศ บางทีก็ซื้อกลับมา...” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
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“ชอบอาร์ ต มิ ว เซี ย ม (Art museum) แต่ ไ ม่ เ อาแนวประวั ติ ศ าสตร์ ถ้ า แนว
วิทยาศาสตร์ก็ชอบ แต่ชอบศิลปะมากกว่า” (ดิว, สัมภาษณ์)
“ชอบสวนสัตว์ อะควาเรี่ยม (Aquarium) ถ้ามีก็จะไป มันน่ารัก แบบหน้าตาสัตว์แต่
ละประเทศมั น ก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ไปเห็ น ก็ จ ะตลกดี . ..ไม่ ช อบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ นว
ประวัติศาสตร์ ถ้าจาพวกศิลปะ ก็พอได้...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
สาหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ห ญิ ง โสดที่ ไ ม่ไ ปพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เพราะไม่รู้ สึก เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของสถานที่
ท่อ งเที่ ย ว ถ้ ามี เวลาจากั ดจะไม่ ไปพิ พิ ธภั ณ ฑ์ โดยจะไปหากมีเวลาเพี ยงพอเท่ านั้ น เว้น เสี ยแต่ว่ า
พิพิธภัณฑ์นั้นเป็น 1 ในสถานที่สาคัญของประเทศนั้น เป็นสถานที่ห้ามพลาดก็จะไป
“ไม่ไปมิวเซียมเพราะไปเที่ยวด้วยข้อจากัดของเวลาที่มีไม่มาก การไปมิวเซียมต้องใช้
เวลาเยอะ บางที่ควรทั้งวัน แต่วันที่ไปมีน้อย เลยไม่มีแพลนไปเลย แต่ถ้าในอนาคต
ได้ไปเที่ยวยาว ๆ พอมีเวลาก็จะไป” (วิ, สัมภาษณ์)
“ไม่ชอบไปพิพิธภัณฑ์เลย ทุกแบบ ไม่อิน ยกเว้นว่ามีรี วิวว่าต้องไป แบบไม่ไปถือว่า
มาไม่ถึง ถึงจะยอมไป อย่างพิพิ ธภัณฑ์ลูฟ วร์ (Louvre museum) ก็ไปแต่ถ้าอยู่ ๆ
จัดทริปไปเอง ไม่เอา ตัดออกเลย” (จูน, สัมภาษณ์)
“...แต่ถ้าถามว่าในเวลาที่จากัด แล้วต้องเลือกว่า ไปมิวเซียมไหม ก็จะตัดออก” (นุ่น
, สัมภาษณ์)
3.4.3 กิจกรรมกีฬา
3.4.3.1 กิจกรรมซอฟท์แอดเวนเจอร์ (Soft adventure)
กิ จกรรมที่ ไม่ ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก ฝนมาก่ อ น ไม่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ในการท ากิ จกรรมมากนั ก
สามารถเข้าร่วมได้ทันที ใช้เวลาไม่นานมาก ภายใน 2-3 ชั่วโมง เช่น พายเรือคายัค (Kayaking) แคนู
(Canoeing) ดาน้าตื้น (Snorkeling) ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง เดินชมธรรมชาติของอุทยานในเส้นทางชม
ธรรมชาติที่มีระยะทางสั้น ๆ
“มี แ อดเวนเจอร์ นิ ด หน่ อ ย ได้ ท าสิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าในชี วิ ต ปกติ พายเรื อ ขี่ จั ก รยาน
ล่ อ งแก่ ง ปี น เขาแบบเล็ ก ๆ พายคายั ค ด าน้ าตื้ น …ได้ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น กั บ ใน
ครอบครัว” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“ชอบกิ จ กรรมทางน้ ามาก สน็ อ กกิ้ ง (Snorkeling) ล่ อ งแก่ ง คายั ค (Kayaking)
แคนู (Canoeing) เอาหมด...” (โฟม, สัมภาษณ์)
“ชอบพวกเส้นทางชมธรรมชาติของอุทยาน ไม่ลาบากมาก เหนื่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้
สูงสุดได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่ค่อยไป เลยไม่ได้ไป เพราะจะอยู่
กับแม่ อยู่กับที่บ้านมากกว่า” (แอน, สัมภาษณ์)
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“เดินป่า ใกล้ ๆ 2-3 ชั่วโมง ได้...ถ้าเป็นว่ายน้า ดาน้าตื้น พายเรือแคนู ทาเพราะว่าย
น้าเป็นเลยไม่กลัว แต่ก็จะดูฤดูด้วยถ้าหน้ามรสุมก็ไม่เอา มีความกลัวตาย ไม่กล้า
เสี่ยง” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“ชอบแนวเดินป่า แต่ขอแบบชิล ๆ 1 วัน 1 คืนพอ ไม่เอาแบบโหด ๆ ที่เค้าไปไฮกิ้ง
(Hiking) หรือเทรคกิ้ง (Trekking) กันหลาย ๆ วันติด... ปกติไปทะเลถ้ามีดาน้าตื้น
หรือพวกพายเรือคายัค แคนูก็ทา อยากทาหมดถ้ามีโอกาส” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ชอบเดินป่า แต่ขอระดับง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์ครบ...เอาแค่ 1-2 วัน ไม่ไกล ไม่ยาก
และก็ชอบพวกกิจกรรมทางน้า ดาน้าดูปะการัง คายัค แคนู...” (จูน, สัมภาษณ์)
“ทากิจกรรมที่ที่นั้นมีให้ทา แบบไปทะเลก็ไปดาน้า ไปเขาก็ไปเดินเส้นทางธรรมชาติ
...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“ชอบแนวซอฟต์ แอคทีวิตี้ (Soft activity) แบบไม่ต้องมีสกิลอะไรมาก ไปถึงแล้ว
สามารถร่วมกิจกรรมได้เลย โดยที่ไ ม่ต้องมีสกิลไปก่อน เช่น ล่องแก่ง ดาน้าตื้น เอา
เป็ น กิ จ กรรมที่ จ บภายในวัน นั้ น ไม่ ต้ อ งขนาดเดิ น เขา พิ ชิต ยอดระดับ ไฮกิ้ ง หรื อ
เทรคกิ้ง...” (มุก, สัมภาษณ์)
หรือเป็นกิจกรรมที่มีสอนและสามารถลองเล่นได้ทันทีในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เช่น เล่นเซิร์ฟ
(Surf) ขับเอทีวี (ATV) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคนสอนและสามารถลองเล่นได้โดยไม่ต้องมีการฝึกฝนมา
ก่อนหรือต้องสอบใบอนุญาตการเล่นกิจกรรมดังกล่าวก่อน เน้นความบันเทิงและความผ่อนคลาย
“...ชอบที่ที่มีกิจกรรมได้สนุกสนาน ไม่ใช้เวลา สกิลไรเยอะ หรือถ้าใช้สกิล ก็สามารถ
เรียนรู้และลองทาได้เลย เช่น ตอนไปบาหลีที่เค้าเล่นเซิร์ฟ (Surf) กัน แล้วมีแบบคน
สอน เสียเงินไม่แพงมาก แล้วได้ลองเล่นจริงเลย ตอนนั้นเสียไปไม่ถึงพัน เล่นเท่าไรก็
ได้ แบบคนสอนจะสอนจนกว่าเราจะเล่นได้หรือเราจะพอใจ แต่ก็ไ ม่มีเวลาเท่าไร
เล่นไป 2 ชั่วโมง แต่ก็ได้ลองทา...” (มุก, สัมภาษณ์)
“ถ้าไปบาหลีสนใจอยากไปเล่นเซิร์ฟ...” (จูน, สัมภาษณ์)
“...เวลาไปเที่ ยวจะได้ล องดู...กิจกรรมอะไรก็ไ ด้ที่ เราสามารถลองทาได้เลยแบบ
เซิร์ฟ ก็ได้ ถ้าไปถึงที่แล้วมีสอน ให้ลองทา ราคาไม่สูงมากก็จะลองเล่น...อะไรก็ได้ที่
เราสามารถลองทาได้เลย...แต่ถ้าเป็นเอทีวี (ATV) ก็เล่น สนุกดี มันไม่เหนื่อยมาก”
(โฟม, สัมภาษณ์)
3.4.3.2 กิจกรรมเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure)
กิจกรรมที่ผ่านการฝึกฝน ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ไฮกิ้ง
(Hiking) หรือเทรคกิ้ง (Trekking) หรือต้องสอบใบนุญาตมาก่อนจึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างการดา
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น้ าลึ ก (Scuba) รวมถึ งกิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น สกายไดรฟ์ วิ่ง (Sky diving), บั น จี้ จั ม พิ ง
(Bungee jumping), พาราเซลลิ่ ง (Parasailing) และพาราไกลดิ้ ง (Paragliding) ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผู้หญิงโสดที่อยากร่วมกิจกรรมเพราะเป็นความฝัน สนุก และท้าทาย
“อยากท าเอ็ก ซ์ ตรีม สปอร์ต (Extreme sports) แต่ ไ ม่เคยได้ท า เป็ น ความฝั น ที่
อยากทา สกายไดรฟ์ ว บันจี้ จัม ถ้าที่ท่องเที่ยวมีก็อยากทา ถ้าทาต้องไปคนเดียว
เพราะครอบครัวไม่สนับสนุน เค้ามองว่าเป็นการเสี่ยงตาย แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะ
ปลอดภัยพอ” (วี, สัมภาษณ์)
“...ไม่เอาแบบโหด ๆ ที่ไป ไฮกิ้ง เทรคกิ้งกันหลาย ๆ วันติดเพราะต้องเตรียมตัว...
อยากทาที่ไม่เคยทา เช่น บันจี้ ส่วนพวกดาน้าลึก สกูบา (Scuba) ก็ด้วย แต่ต้องไป
เรียนก่อน...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“ชอบเดินดู ธรรมชาติ ปีน เขา เข้าป่ า ทาอะไรก็ได้ที่ กรุง เทพฯ ไม่ไ ด้ทา กิจ กรรม
เอาท์ดอร์ (Outdoor) เอาหมดทุกอย่างเลย อยากลองตั้งแต่สกายไดรฟ์ กระโดดบัน
จี้ พาราเซลลิ่ง น่าจะสนุ กและท้ าทายดี …แต่ถ้าเป็ นอะไรที่ ต้องมีใบอนุ ญ าตอย่าง
สกูบาก็อยากทา แต่ต้องหาโอกาสไปเรียนก่อนถึงทาได้...” (เดีย, สัมภาษณ์)
“...ส่วนสกูบาก็อยากทาแต่มันต้องเรียนก่อน ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเรียน เวลาไป
เที่ยวจะได้ลองดู...” (โฟม, สัมภาษณ์)
ส่วนที่ไม่อยากร่วมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ เพราะอุปกรณ์ไม่ครบ ร่างกายไม่พร้อม
ลาบากเกินไป ยังต้องการความสะดวกสบายในการท่องเที่ ยว และกลัว ไม่กล้าทากิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง
“ถ้าแนวความสูงก็ไม่เอา ที่เค้าไปโดดจากเครื่องบิน สกายไดรฟ์วิ่งหรือที่ไปจอร์เจีย
แล้วคนอื่นเล่นกันพาราไกลดิ้งก็ไม่เอา กลัว แต่ว่าที่ไป 5 คน มีเพื่อนลองเล่น 3 คน
ก็ อ ยากจะลองบ้ า ง แต่ เ ราก็ ก ลั ว มั น ต้ อ งกระโดดจากหน้ า ผาลงไป...” (จู น ,
สัมภาษณ์)
“...ถ้าเดินหลาย ๆ วันไม่เอานะ ที่ไปแบบไฮกิ้ง เทรคกิ้งเดินนาน ๆ เป็นวันปล่อยพี่
ไป พี่เหนื่อย ขี้เกียจ...พวกกิจกรรมทางอากาศเสียว ๆ กระโดดจากสูง ๆ แบบนี้ ก็ไม่
ทา ไม่กล้าเสี่ยง กลัวหลุด กลัวตาย…” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“....ชอบเดินป่า แต่ถ้าอุปกรณ์ต้องครบ แบบที่คนไปเดินรินจานี 3-4 วัน เดินอย่าง
เดียวตลอดก็ไม่เอา เพราะอุปกรณ์ไม่ครบ ร่างกายไม่พร้อม ดูลาบากเกินไป อยากได้
ความสบายบ้าง...” (จูน, สัมภาษณ์)
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3.4.4 กิจกรรมที่จัดในสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่มีในสถานที่ท่องเที่ยว อาจไม่ได้มีเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแห่งเดียว แต่เป็น
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมได้ เมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นั่งบอลลูนที่ตุรกี ขี่อูฐที่อินเดีย ปั้น
หม้อ ย้อมผ้าเวลาไปเที่ยวชุมชนต่างจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ต้องไปทาที่สถานที่ท่องเที่ยว ไม่สามารถทา
ได้ หากไม่ได้อ อกเดิ น ทาง อาจจะมี ในเมือ งไทยหรือ ไม่มี ก็ไ ด้ แต่ เมื่ อไป ณ สถานที่แ ห่ งนั้ น แล้ ว มี
กิจกรรมให้ร่วม เราก็ร่วมกิจกรรมเหล่านั้น
“ไม่เชิงแอดเวนเจอร์ แต่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ...ถ้าถึงกับเดินป่า ก็จะไม่เอา
พวกสกายไดรฟ์ ดูโอเค แต่ถ้าบันจี้ จัมอาจจะไม่ทา เพราะดูน่ากลัว พวกดาน้าตื้นก็
โอเค แต่ถ้าสกูบาอาจจะไม่สนใจขนาดนั้น อยากทาแนวโลคัล แอคทีวิ ตี้ (Local
activities) มากกว่า อยากให้แบบ ในทริป เรามีได้ทาอะไรแปลก ๆ เช่น นั่งบอลลูน
ที่ตุรกี คือเน้นแบบให้มีแอคทีวิตี้ที่ไม่มีในเมืองไทย ต้องไปที่นั่น แล้วได้ทา แล้วเราก็
ลองทาดู อาจจะไม่ใช่เอกลักษณ์ของประเทศนั้นซะทีเดียว แต่ก็เป็นอะไรที่แปลก ๆ
ดี เช่น ไปขี่อูฐที่อินเดีย คือก็ไม่ถึงกับแอดเวนเจอร์ แต่ก็มีอะไรที่มากกว่าการนั่งชม
วิว...ก็อยากจะให้มีกิจกรรมแปลก ๆ อย่างน้อย 1 อย่าง แปลกในที่นี้ อาจจะมีใน
เมืองไทยหรือไม่มีก็ได้ แต่เราไป ณ ตรงนั้น แล้ว เค้ามีให้เล่น ให้ทา แล้วเราก็ได้ทา”
(นุ่น, สัมภาษณ์)
“…ไปคีรีวงก็ลองไปย้อมผ้า หรืออะไรที่มีแล้วเข้าร่วมง่าย ๆ สามารถลองทาได้เลย
ใช้เวลาไม่นาน...แบบ 1-2 ชั่วโมง หรือแล้วแต่กิจกรรม แบบเป็นกิจกรรมของสถานที่
นั้น...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“กิจกรรมท้องถิ่น เช่น ปั้นหม้อก็ชอบ ก็เอาหมด...” (เดีย, สัมภาษณ์)
รวมถึงการไปทากิจกรรมทางศาสนา เช่น สร้างวัด เป็นต้น
“...ไปทากิจกรรม สร้างวัด สร้างอะไรแบบนี้ก็มี …เน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดหรือ
ศาสนา...” (ฝน, สัมภาษณ์)
3.4.5 กิจกรรมพักผ่อน
การทาสปา แช่น้าร้อน หรืออาบน้าแร่ ถ้ามีก็จะทา แต่มีเรื่องที่ต้องพิจารณา คือ ราคา ความ
สะอาด และความสะดวกสบาย
“มี โ อกาสก็ อ ยากแช่ น้ าแร่ ท าสปา ถ้ า ไม่ ติ ด ที่ เงิ น ก็ อ ยากท าสปาทุ ก ที่ ” (ติ ณ ,
สัมภาษณ์)
“ชอบออนเซน (Onsen) สปาไรแบบนี้ แต่แพง เลยไม่ค่อยได้ทา ถ้าราคาโอเค เวลา
ได้ก็จะทา” (จูน, สัมภาษณ์)
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“ถ้าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านออนเซนของญี่ปุ่น ก็ไปลองแช่ดู อยากรู้ว่าเป็นยังไง”
(วิ, สัมภาษณ์)
“ชอบแช่น้าร้อน แต่ขอให้สะอาด มีห้องเปลี่ยนชุด ห้องอาบน้าชัดเจน แยกชายหญิง
แต่เข้าใจว่าแยกทุกที่ ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะไปแช่” (เดีย, สัมภาษณ์)
3.4.6 อาหารและเครื่องดื่ม
การไปนั่งที่คาเฟ่คือการพักผ่อน โดยต้องเข้าคาเฟ่อย่างน้อย 1 ที่ต่อทริป เพื่อไปดื่มเครื่องดื่ม
ที่ชอบ ถ่ายรูป ดูการตกแต่งร้าน เมนูที่นาเสนอ การเลือกใช้แก้ว
“คาเฟ่ คือ การพัก ผ่อน เพราะชอบถ่ ายรูป ชอบนั่ง คาเฟ่ เลยชอบดู ว่าเค้าจัด ร้าน
อย่างไร เสิร์ฟกาแฟแบบไหน เมนูที่เสิร์ฟ แก้วกาแฟเป็นอย่างไร” (วี, สัมภาษณ์)
“เข้าคาเฟ่ เป็นซิกเนเจอร์เลย ต้องเข้าคาเฟ่ เพื่อไปกินชาเย็นของทุกที่ บางที่อาจจะ
ไม่สวย แต่อร่อย ก็จะไป...” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“อยากไปกิ น กาแฟสด ต้ อ งเข้ า คาเฟ่ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ที่ ข องที่ เที่ ย วเป็ น ความชอบ
ส่วนตัว” (กระแต, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังไปนั่งดูผู้คนที่เข้ามาใช้บริการในคาเฟ่ แต่เป็นเพียงการดูอยู่ห่าง ๆ ดูวิถีชีวิตคน
อื่น ๆ โดยไม่ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
“ตอนกลางวันต้องหาร้านคาเฟ่นั่ง ชอบนั่งดูคน แต่ไม่ต้องเข้าไปคุยกับ เค้า นั่งดูวิถี
การใช้ชีวิตคนอื่น ๆ...แค่นั่งสังเกตเค้าพอ ไม่ต้องเข้าไปคุยด้วย...” (ดิว, สัมภาษณ์)
ร้านอาหารประจาสถานที่ท่องเที่ยว จะเสาะแสวงหาร้านอาหารที่ต้องไป เมนูอาหารห้าม
พลาดของสถานที่ท่องเที่ยว และอาหารที่แปลกไม่สามารถหารับประทานได้ที่ไทย หรือหากินยาก
“ร้านอาหารเด็ด เมนูอาหารที่ห้ามพลาด ต้องไป อยากลองกินที่เค้ากินกัน เป็นคน
ชอบกินทั้งของคาวและหวาน แต่เน้นที่ของคาวมากกว่า” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“กินของแปลกแบบที่ที่ไทยไม่มีให้กิน หรือหากินยาก กินอะไรก็ได้ที่ไม่ค่อยได้กิน หา
ร้านอาหารที่ ต้องไปเก็บ ไปญี่ ปุ่นก็ไ ปหาร้านปลาดิบดัง ๆ ไปนอร์เวย์ก็ไปลองกิน
แซลมอนนอร์เวย์จริง ๆ ไข่ปลาคาเวียร์แปลก ๆ ที่แบบที่ไทยจะแพง แต่ที่นู้นถูกกว่า
อาจจะยังแพง แต่ก็ได้มากินถึงที่เลย” (ลิน, สัมภาษณ์)
รวมถึงลองรับประทานอาหารพื้นเมืองที่คนท้องถิ่นรับประทานเพราะอยากใช้ชีวิตเหมือนคน
ท้องถิ่นซึ่งอาหารเป็นสิ่งที่สามารถลองทาได้ โดยที่ร้านอาหารที่เลือกไปไม่จาเป็นต้องหรูหรา แต่ให้
เป็นร้านอาหารที่คนท้องถิ่นรับประทานกัน
“ลองอาหารที่แปลก ๆ อาหารพื้นเมือง ไปเพื่อลองกินอะไรแปลก ๆ เพราะอยากทา
ตั ว เป็ น โลคั ล ซึ่ ง อาหารเป็ น อะไรที่ เราสามารถท าได้ เอง เน้ น ไปกิ น เป็ น หลั ก
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ร้านอาหารเด็ด ๆ ต้องไปให้หมด แต่ไม่ต้องเป็นร้านหรูหราอะไร ถ้าแพง ๆ ก็ไม่ไหว
เอาแบบที่โลคัล เค้ากินกัน” (โฟม, สัมภาษณ์)
3.4.7 ชอปปิง
หาซื้อสินค้าสาหรับเป็นของฝากหรือใช้เอง อาจจะเป็นของฝากประจาสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
ของใช้ทั่วไปของคนท้องถิ่น โดยเลือกซื้อจากชื่อเสียงของสินค้าหรือสินค้านั้นมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
ทั้งนี้มีพฤติกรรมการเดินดูของโดยที่ไม่ได้ซื้อด้วย โดยชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะได้ศึกษา ทาความ
เข้าใจวิถีชีวิตของคนประเทศนั้นผ่านการใช้สินค้าทั่วไปในชีวิตประจาวัน
“...ชอปปิง ต้องซื้ออะไร มีอะไรน่าซื้อกลับ บ้าง ถ้าไปต่างประเทศก็อ ะไรที่ ดีและ
ราคาถูกกว่าไทย...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“ชอบไปเดินวินโดว์ ชอปปิง เดินดูของมากกว่าจะซื้อกลับมา จะซื้อแค่ของใช้จริง ๆ
เท่านั้น และต้องเป็นของใช้ของคนที่นั้นด้วย...ชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบเหมือน
พวกลา วิลล่าที่อารีย์ (La Villa @ Aree) บ้านเรา ไปดูอาหารการกินของคนที่นั้น ดู
ของใช้ อะไรน่าสนใจก็ซื้อกลับมา จะเป็นแบบของฝากที่โลคัล จริง ๆ แบบคนโลคัล
ใช้เลย ไม่ได้แบบของฝากสาหรับนักท่องเที่ยว...ส่วนใหญ่ซื้อของใช้ทั่วไปแบบเอา
กลับมาใช้แน่ ๆ เช่น ชอบซื้อผ้าอนามัยของทุกประเทศ คือเอากลับมาก็ได้ใช้แน่ ๆ
แล้วมันก็ทาให้รู้ว่าต่างประเทศเป็นยังไง แบบอย่างที่ซื้อผ้าอนามัยคนต่างชาติไม่ได้มี
ให้เลือกแบบเยอะแบบไทยเลย แบบคนไทยนี่ตัวเลือกเยอะมาก เลยรู้ถึงการใช้ชีวิตที่
ต่างกัน...ก็ได้รู้อะไรที่ไม่มีคนมาสอนเรา แบบรู้เรื่องทั่วไปของคนที่นั้นจริง ๆ แต่ไม่ไป
ร้านของฝากสาหรับนักท่องเที่ยวไม่เอาเลย...” (วิ, สัมภาษณ์)
3.4.8 เที่ยวกลางคืน
สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไป คือ ร้านบาร์ที่บรรยากาศดี ๆ
เปิดเพลงแต่ไม่ได้เป็นเพลงเสียงดังหรือมีพื้นที่เต้น เป็นเพียงร้านสาหรับนั่ง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พร้อมกับพูดคุยกับเพื่อน ดูคนอื่น ๆ ในร้านและนั่งดื่มด่ากับบรรยากาศด้วย
“อยากไปพวกร้ า นชิ ล นั่ ง ฟั ง เพลงแจ๊ ส (Jazz) ดื่ ม ค็ อ กเทล (Cocktail) ชอบ
บรรยากาศดี ๆ รู้สึกได้พักผ่อน แต่ไม่ไปคนเดียว อยากมีเพื่อนไปด้วย เอาแบบนั่ง
ชิลล์ ไม่เอาแบบที่เต้น ๆ เบียด ๆ เน้นแบบเรสเตอรอง แอน บาร์ (Restaurants &
bars)...ตอนกลางวันนั่งคาเฟ่ หรือเที่ยวทั้งวันแล้ว อันนี้ก็คือกิจกรรมตอนกลางคืน ”
(วี, สัมภาษณ์)
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“ชอบบาร์ชิล ๆ นั่งดริ้งก์ (Drink) เม้าท์คนที่มา (หัวเราะ)...เน้นบรรยากาศดี ๆ จะ
ในหรือนอกร้านก็ได้แล้วแต่ที่ เพราะถ้าที่อากาศดี ๆ ก็นั่งข้างนอกได้ เน้นบรรยากาศ
แบบเม้าท์มอยกับเพื่อนที่ไป” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“...กลางคื น ก็ ช อบหาร้ า นเบี ย ร์ โลคั ล เน้ น บรรยากาศดี ๆ น่ า นั่ ง ชิ ล ๆ” (ดิ ว ,
สัมภาษณ์)
“...แนวรูฟท็อป (Rooftop) ก็ไป ชิลดี นั่งดูคนไป คุยกับเพื่อนไป” (วิ, สัมภาษณ์)
หากเป็นร้านแนวผับที่เปิดเพลง มีพื้นที่ให้เต้นและพื้นที่สาหรับนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเลือกผับที่โด่งดังของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น ผับที่โด่ง ดังติด 1 ใน 3 หรือติด 1 ใน 5 ของ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเพื่อความปลอดภัยของการไปท่องเที่ยวแบบนี้ ซึ่งการไปเที่ยวผับนั้นเพื่อต้องการ
ความสนุกและได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอีกมุมหนึ่ง
“ถ้าเพื่อนไปด้วยก็อยากไปแนวผับเต้น ๆ เพราะได้สนุกและเห็นอีกมุมหนึ่ง แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยได้ไป เพราะเพื่อนไม่ไป กับทั้งวันมันเหนื่อยมากแล้ว เลยไม่ได้ไป” (มุก,
สัมภาษณ์)
“อยากไปผับ บาร์ 1 วัน แบบที่ท็อปของเมือง ประมาณท็ อป 3 ท็อป 5 แบบดูดี
หน่อย ไม่เอาที่แบบน่ากลัว พอเลือกที่ท็อปมันก็จะดูดีไ ปด้วย เน้นไปดูคน ดูหนุ่ม
เอาแบบที่มีทั้งโซนเต้นและโซนนั่ง เพราะจะไปนั่งโซนนั่งเพื่อไปส่องคนโซนเต้น แบบ
ก็ไปดูเฉย ๆ ละว่าคนที่นั้นเค้าใช้ชีวิตกลางคืนยังไง กลางวันเราก็เห็นแล้ว ขอเห็นทุก
มุม...” (วิ, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ จะไปเที่ยวตามตลาดนัดกลางคืน (Night market) ประจาสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
เพื่อไปหาของรับประทาน หาของฝาก และเดินดูสินค้าทั่วไป
“ชอบไปตลาดนัดกลางคืน ที่ไหนมีไนท์มาร์เก็ตก็จะไปทุกครั้ง ไปเดินหาอะไรกิน หา
ของฝาก เดินดูของ” (แอน, สัมภาษณ์)
3.4.9 สวนสนุก
ต้องการไปสวนสนุกที่มีความโด่งดังระดับโลก หรือเป็นที่นิยมของประเทศนั้น โดยที่ไม่ไ ด้เล่น
เครื่องหวาดเสียว แต่ไปเพื่อถ่ายรูปและรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
“ไปสวนสนุกทุกที่ที่ดัง ๆ ดิสนีย์แลนด์ (Disney’s land) ยูนิเวอร์แซล (Universal)
หรือไม่ได้ดังระดับโลกที่ญี่ปุ่นฟูจิคิว (Fuji-Q Highland) แต่ไม่เล่นหวาดเสียว ไปเล่น
อะไรที่ไม่หวาดเสียวมาก ถ่ายรูป รู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“สวนสนุ ก ธี ม ปาร์ ค (Theme park) ก็ ยั ง ไป มี ค วามเป็ น เด็ ก อยู่ ใ นตั ว ชอบ
สนุกสนาน เปิดหูเปิดตา เพียงแต่จะไม่โลดโผน” (ฝน, สัมภาษณ์)
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ทั้งนี้ แม้ไม่ชอบเครื่องเล่นหวาดเสียว แต่เมื่อไปถึงแล้วก็อยากลองเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดสัก
ครั้งหนึ่งในชีวิต หากได้ลองแล้วไม่ชอบเพราะน่ากลัวเกินไป เมื่อไปสวนสนุกที่อื่นแล้วเจอเครื่องเล่น
ลักษณะเดียวกันก็จะไม่เล่นเป็นครั้งที่ 2
“สวนสนุก ชอบ แต่ไม่ชอบแนวหวาดเสียวมาก เน้นเล่น แต่ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เสียว
มาก ถ้าอันไหนเสียวมากก็จะข้ามไป ถ้าครั้งแรกที่ไปก็จะเล่นให้ครบทุกอัน ให้รู้ว่า
แต่ละอันเป็นยังไง แต่ถ้าอันไหนที่เสียวไป ก็จะเล่นครั้งเดียวพอ ไม่ลองอีกแล้ว คือ
ถ้าหวาดเสียวมาก ๆ เล่นได้นะ เพราะอยากลองให้รู้ว่าเป็นยังไง แต่ถ้าพอรู้แล้วก็ครั้ง
เดียวพอ พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ก็ไม่เอาอีก” (นุ่น, สัมภาษณ์)
รวมถึงภายในสวนสนุกมีเครื่องเล่นหรือสิ่ง ที่เกี่ยวกับความชอบของตนเอง เช่ น ชอบแฮร์รี่
พอตเตอร์ แล้วในสวนสนุกยูนิเวอร์แซลมีเครื่องเล่นที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ จึงอยากไปเพื่อได้
ไปสัมผัสหรือเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ชอบ
“ถ้าที่ไหนมีสวนสนุกก็อยากเข้าไปเล่น แต่บางที่อย่างยูนิเวอร์แซลที่ญี่ปุ่นอยากไป
เป็นพิเศษเพราะว่าชอบแฮร์รี่เลยต้องไป อยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบฮอกวอตส์
ส่วนเครื่องเล่นหวาดเสียวก็เล่น...” (ติณ, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังมีคนที่ไม่ชอบการไปเที่ยวสวนสนุกเพราะไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นโดยเฉพาะเครื่อง
เล่นหวาดเสียวและสนใจสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ มากกว่า
“ไม่ชอบสวนสนุกเลย เพราะไม่เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียว และมีอย่างอื่นของสถานที่
เที่ยวน่าสนใจมากกว่า” (จูน, สัมภาษณ์)
3.4.10 งานเทศกาล
กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ใช่ปัจจัยหลักสาหรับการตัดสินใจว่าจะ
ไปท่องเที่ยวที่นี่เพื่อที่จะไปร่วมงานเทศกาลนั้น แต่เป็นลักษณะความบังเอิ ญ ถ้าไปแล้วมีเทศกาลพอดี
และสามารถเดินทางไปเข้าร่วมหรือรับชมได้จึงจะไปเข้าร่วมเพราะจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตคน
ท้องถิ่น
“เฟสติวัล (Festival) หรือกิจกรรมตามเทศกาล ไม่ใช่ตัวที่เป็นปัจจัยที่จะตัดสินใจว่า
ต้องการไป เพื่อที่จะไปร่วมงานนี้ แต่ถ้าบังเอิญ ไป แล้ วมีเทศกาลพอดี ก็จะไปเข้า
ร่วม ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ไปแล้วไปเห็นพอดี อย่างเทศกาลสาดสีที่อินเดีย ไม่ได้ไป
เพื่อไปร่วมเทศกาล แต่ไปเที่ยวที่อื่นแล้วบังเอิญตรงพอดี แต่ถ้าไม่มีเวลาหรือไม่ตรง
กับที่จะไป ก็อาจจะไม่ไป” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“ชอบพวกเฟสติวัลของเมืองนั้นหรือ วิถีชีวิตของแต่ละที่ แต่ไม่ได้หาข้อมูลไปก่อน
หรือไปเพื่อไปร่วม แต่เป็นว่าไปแล้วเจอพอดีก็ไปดู ไปสัมผัส เพราะได้เห็นอีกมุมหนึ่ง
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ของคนที่ นั้ น อย่ า งไปอิ โปห์ (Ipoh) ตอนกลางคื น เจอเค้ า ท าพิ ธี ไ รสั ก อย่ า งแนว
ศาสนา ก็ไปเดินดูที่เค้าเดินแห่กัน ก็เห็นอีกมุมของคนที่นี่ ไม่เหมือนที่เจอตอนกลาง
วันที่เราไปนั่งกินข้าวร้านเค้า หรือแยกไม่ออกไหนคนท้องถิ่นไหนคนมาเที่ยว...” (มุก
, สัมภาษณ์)
3.5 คุณค่าของการท่องเที่ยว
คุณค่าของการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี สามารถแบ่งได้ดังนี้
3.5.1 การเดินทางท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนจากการทางานหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ชีวิตประจาวัน ซึ่งมีส่วนช่วยทาให้มีกาลังใจกลับมาทางานอีกครั้ง
“คลายเครียด เพราะว่าในแต่ละวันมีเรื่องให้เครียดเยอะมาก การไปเที่ยวเลยช่วยให้
หายเครียดได้” (เดีย, สัมภาษณ์)
“ต้องการพั กผ่อนจากการทางาน อยากรีชาร์จ (Recharge) ตัวเอง เพราะการไป
เที่ยวเป็นการสร้างแพสชั่น ให้ตัวเองเวลากลับมาทางาน แบบระหว่างการเดินทาง
มักมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกลับมาจากการที่ได้ไปใช้ชีวิตชิล ๆ สบาย ๆ ไม่ต้อง
คิดเรื่องงาน เห็นสถานที่เขียว ๆ แนวธรรมชาติ” (กระแต, สัมภาษณ์)
ได้ทากิจกรรมหรือเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากชีวิตประจาวัน ทาให้ลืมเรื่องเครียดจากงาน
จึงมีความสุข ความสบายใจ ผ่อนคลาย และไม่ต้องคิดอะไรมาก
“พักผ่อน ได้ไปยังสถานที่ที่ใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่ไม่เคยไป” (ลิน, สัมภาษณ์)
“ออกไปจากรูปแบบชีวิตเดิม ไปเจออะไรที่ชีวิตประจาวันไม่เจอ ประมาณว่าถ้าไม่ได้
ไปไหนก็คงไม่ได้นั่งกระเช้า...ได้ทาในสิ่งที่ไม่ได้ทาในชีวิตประจาวัน ลืมเรื่องงาน เป็น
การพักผ่อน ผ่อนคลาย ไม่คิดอะไรมาก...เป็นเพียงความต้องการพื้นฐานเท่านั้น การ
ท่องเที่ยวเป็นเพียงการพักผ่อน” (ติณ, สัมภาษณ์)
“พักผ่อน ได้เจออะไรที่ไม่เคยเจอ” (ดิว, สัมภาษณ์)
“สบายใจ มีความสุข เหมือนได้ชาร์จแบต สมองจะโล่ง ไม่คิดอะไร มันเหมือนการ
ฝึกสมาธิ ได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ได้กินอะไรเยอะแยะ มีความสุขกับการกินมาก” (แอน,
สัมภาษณ์)
3.5.2 การเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ไปด้วยทั้งที่
สนิทและไม่สนิทกันก่อนออกเดินทางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพราะช่วงเวลาท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่ผู้ร่วม
เดินทางได้สร้างประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมเดินทาง
“มีตติง (Meeting) กับเพื่อน สานสัมพันธ์กับเพื่อน” (โฟม, สัมภาษณ์)
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“มีเวลาอยู่กับเพื่อน ความสัมพันธ์กับคนที่ไปด้วย” (เดีย, สัมภาษณ์)
“ได้เพื่อนจากการไปเที่ยว บางคนไม่ได้สนิทแต่มีโอกาสได้ไปด้วยกันก็ไปสนิทกันที่
นู่น (ช่วงเวลาตอนไปเที่ยว, ผู้วิจัย) ทั้งที่เป็นเวลาแค่แปปเดียว...ได้แชร์อะไรหลาย
อย่างร่วมกัน โดยเฉพาะที่ไปกันเอง ไม่ได้ไปกับทัวร์ เหมือนร่วมทุกข์ ร่วมสุข แบบใช้
เวลาอยู่ ด้ ว ยกั น ทั้ ง วั น เพราะเวลาไปเที่ ย วมั ก เป็ น สถานที่ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยสบายเท่ าไร
(ทุ ร กั น ดาร เดิ น ทางล าบาก, ผู้ วิ จั ย ) ท าให้ ผ่ า นอะไรต่ า ง ๆ (อะไรต่ า ง ๆ คื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไปท่องเที่ยวด้วยกัน , ผู้วิจัย) ไปด้วยกัน รู้จักกันมากขึ้น
จากการไปเที่ยว” (นุ่น, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ ส าหรั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ผู้ ร่ ว มทางเป็ น คนที่ อ ยากอยู่ ด้ ว ย ทั้ ง คนใน
ครอบครัวหรือเพื่อนก็ตาม นับว่าเป็นการใช้เวลาร่วมกันเต็มที่ โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาอันมีค่า
“ได้ใช้เวลากับคนที่เราอยากอยู่ด้วย” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“ได้อยู่กับคนที่อยากอยู่ด้วย” (ดิว, สัมภาษณ์)
“เรื่องความสัมพันธ์และเวลาคือ ควอลิตี้ ไทม์ (Quality time) เวลาที่ใช้ร่วมกันกับ
พ่อแม่และเพื่อนก็ด้วย พอเราอายุเยอะขึ้นก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวแล้วเที่ยวอย่างเดียว
...เราจะค่อย ๆ ไป มีเวลานั่ง คุยกัน ใช้เวลากับคนที่ไปด้วยอย่ างเต็มที่ ไม่ชอบไป
แบบ 10 วัน 7 ประเทศ เราจะรู้สึกว่าแบบนี้อย่าเสียเงินไปเลย” (ฝน, สัมภาษณ์)
3.5.3 การท่องเที่ยวทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความ
ภูมิใจที่ผู้อื่นเป็นผู้กาหนด คือ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดกลุ่มนี้จะรู้สึกมีความสุขและความภูมิใจในตัวเอง
มากขึ้นเมื่อได้รับความเชื่อถือ ความยกย่องจากผู้อื่นจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว เช่น
ผู้อื่นเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ตนได้เล่าประสบการณ์ ท่องเที่ยวไว้บนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งจาก
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และพันทิป หรือผู้อื่นนึกถึงตนเป็นคนแรก หากจะปรึกษาเรื่องการท่องเที่ยว
เป็นต้น
“ได้ประสบการณ์ ใครไปใครก็ได้ ทริปเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะได้ประสบการณ์
ต่างกัน...ไม่เหมือนการซื้อไอโฟนที่เอาเงินไปซื้อมาแล้วได้โทรศัพท์มา แต่การไปเที่ยว
เราเสี ย เงิ น ไปเหมื อ นกั บ ว่ า เราไม่ ไ ด้ อ ะไรกลั บ มาเลย แต่ จ ริ ง ๆ ส าหรั บ เราคื อ
ประสบการณ์ที่เจอคน เจออีกโลกที่ไม่เคยเจอ ได้ลองอาหารที่ไม่เคยกิน...เราเอา
ประสบการณ์มาแชร์ให้คนอื่นฟังหรือเห็นผ่านเฟซบุ๊กบ้าง อินสตาแกรมบ้าง แต่ถ้ามี
เวลาก็ทารีวิวลงพันทิปแล้วคนไปตามเรา เรารู้สึกภูมิใจที่สามารถปลุกอินสไปเรชันใน
ตัวคนอื่นได้ จนเค้าไปตามเรา เช่น เราไปล่องแก่งที่ลาน้าเข็ก พิษณุโลก ที่ขึ้นชื่อว่า
น้าเชี่ยวที่สุดในประเทศไทย เราโพสต์รูปลง เฟซบุ๊ก แล้ววันต่อมามีโอกาสได้คุยกับพี่
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ทางานที่ชอบเที่ยวเหมือนกัน...ซึ่ง เค้าก็อยากไปที่นี่ เราจึงส่งลิงก์ที่บันทึกการเที่ยว
ของเราให้...โพสต์ในเฟซบุ๊ก ที่เล่าให้ฟัง...เค้าก็ขอแชร์ต่อเพื่อหาเพื่อนไป และมีคน
อื่น ๆ ขอแชร์ต่ อด้ วย...เราแฮปปี้ (Happy) ที่มี คนไปตามเราจริง ๆ และภู มิ ใจที่
ข้อมูลที่เราเขียนมันใช้ได้...คนจะไปไหนแล้วนึกถึงเรา ถามข้อมูลจากเรา...นึกถึงเรื่อง
เที่ยวต้องมาปรึกษาเราเป็นคนแรก...เราแฮปปี้” (มุก, สัมภาษณ์)
กลุ่มความภูมิใจที่กาหนดโดยตัวเอง กลุ่มนี้เกิดความภูมิใจในตนเองมากขึ้น จากที่สามารถ
วางแผนและออกเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ ด้ ว ยตนเอง ท าตามความต้ อ งการของตนเองอย่ างเต็ ม ที่
ปราศจากการถูกควบคุมจากครอบครัว ทั้งนี้ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นออกเดินทางท่องเที่ยวตามที่ตนเองไป
ไม่อยากกลายเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความภูมิใจจากการท่องเที่ยวเกิดได้จากทั้งที่ไปคน
เดียวและไปกับเพื่อน
“เราขาดความภูมิใจในตัวเอง แต่เวลาไปเที่ยวทาให้มีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้ น
เพราะฉัน ได้ห าข้อมูลเอง ได้ ออกเดิ นทางไปเอง ได้ท าอะไรต่าง ๆ ที่ฉัน อยากท า
ฉันได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ ได้หาความรู้ ได้เปิดโลก เป็นความภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเอง...
สามารถอยู่ตรงนี้ได้ด้วยตัวเอง อาจเพราะว่าอินไซต์ครอบครัวที่ไม่ค่อยปล่อยตามที่
แกรู้ (สมัยเรียน ครอบครัวไม่อนุญ าตให้ไปไหนกับเพื่อนหรือทากิจกรรมกับเพื่อน
มากนัก, ผู้วิจัย) ดังนั้น พอได้ทาอะไรด้วยตัวเองก็จะมีความภูมิใจ แต่ไม่ได้อยากให้
คนอื่นยกย่อง จบแค่ตัวเอง ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้สึว่าเราเที่ยวเยอะ หรืออยากให้คน
อื่น ไปตามเรา หรืออยากกลายเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยว เพราะเราเที่ยวตามใจ
ตัวเอง อยากชิล ๆ สบาย ๆ ไม่ได้คิดถึงว่าคนอื่นจะมาตามเราได้ไหม ถ้าไปกับเพื่อน
ก็แชร์ความต้องการกับเพื่อนได้ ภูมิใจที่สามารถไปกับเพื่อน ได้เป็นตัวของตัวเอง
เหมือนกัน” (วี, สัมภาษณ์)
3.5.4 การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตที่มีค่ามากจนไม่สามารถประเมินได้
รวมถึงมองว่าประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นตนเองเป็นผู้หามาและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
ไม่มีใครเลียนแบบหรือนาออกจากตนเองไปได้
“การท่องเที่ยวคือความฝันอันสูงสุด ต้องการจะเที่ยวยังที่ต่าง ๆ บนโลกให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะไปได้เพื่อเติมเต็มความฝันนี้ เป็นเหมือนจุดหมายสูงสุดของชีวิต
รวมถึงว่าการท่องเที่ยวเป็นมากกว่าสมบัติที่ล้าค่า เราหามาได้ด้วยตัวเองและไม่มี
ใครสามารถพรากไปจากเราได้ รวมถึงไม่มีใครสามารถเลียนแบบประสบการณ์นี้จาก
เราได้ ใครไปใครได้” (วิ, สัมภาษณ์)
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3.5.5 การท่ อ งเที่ ย วเป็น การได้ เรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ของตั วเองโดยตรง ท าให้ เข้ าใจ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศ ได้รับมุมมองการใช้ชีวิตใหม่ ๆ โดยนา
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาทาความเข้าใจผู้คนต่าง ๆ บนโลก
“การท่องเที่ยวเป็นส่วนประกอบการเปิดโลกถ้ารีบไปแล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
พี่ ว่ า เสี ย ดายเงิ น โดยการเปิ ด โลกขอเป็ น เรื่ อ งที่ ส นใจ เช่ น เพื่ อ นชวนไปยุ โรป
ตะวันออกที่เป็นวัฒนธรรมอิสลามพี่ไม่ไป พี่อยากไปยุโรปตะวันตกมากกว่า เพราะพี่
สนใจประวัติศาสตร์ฝัง นี้มากกว่า แม้ว่ามั นจะสวยแต่ไม่สนใจก็ไ ม่คุ้มกับการไป...
การเปิดโลกต้องเป็นสิ่งที่ตัวพี่สนใจ บางทีความอยากในการไปต่างประเทศของพี่
น้อยมาก พี่ไม่เคยอยากไปอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่มีวัฒ นธรรม เลย
ไม่รู้จะไปทาไม ถ้าจะไปดูความทันสมัยไม่จาเป็น แต่ไปยุโรปมีประวัติศาสตร์ สังคม
น่าสนใจกว่า...การเปิดโลกของพี่คือการเรียนรู้วัฒนธรรม สังคมที่ สนใจ สมมติเพื่อน
ชวนไปเกาหลีเพื่อไปชอปปิงไม่ไป หรือถ้าเพื่อนชวนไปเกาหลีเพื่อดูวัฒนธรรมก็ขอ
คิดก่อนเพราะเทียบแล้วญี่ปุ่นกับจีนน่าสนใจกว่า ดังนั้น เกาหลีถึงไม่ถูกตั้งเป้าหมาย
ไว้ ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นหากไม่นับเรื่องชอปปิง พี่ว่าญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจมากกว่า
ในแง่มุมของวัฒนธรรมและสังคม รู้สึกชื่นชมและเรียนรู้ตื่นเต้นไปกับมัน เวลาเราไป
แล้วกลับมาเราได้เรียนรู้ว่าเค้ามีการพัฒนาแบบนี้” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ประสบการณ์ได้ไปเห็นที่นี่เป็นแบบนี้ ผู้คนที่นี่เป็นแบบนี้ แล้วแบบแต่ละที่มันไม่
เหมือนกันเวลานามาเปรียบเทียบกันเราจะคิดได้ ถ้าคนโซนนี้ เค้าอาจจะเป็นแนวนี้
คนโซนนี้มีวิธีการคิดแบบนี้ เช่น เจอคนจีนทาตัวก็แบบเออ คนจีนเค้าทาแบบนี้...ได้
ประสบการณ์ทุกอย่าง หลงทางก็เป็นประสบการณ์” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“ไปเที่ ยวแล้ วได้ เห็ น อะไรใหม่ ๆ แปลกตา ไม่ เคยเห็ น ไม่เคยเจอมาก่ อ น ท าให้
เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตจากการเจอผู้คน เข้าใจวิถีชีวิตคนอื่นมากขึ้น (คนอื่นคือ
ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม, ผู้วิจัย) จึงมองแง่บวกมากขึ้น” (เดีย, สัมภาษณ์)
“เห็นอะไรที่ต่างจากบ้ านเราเป็ นการเปิดโลกทัศน์โดยสัมผัสได้ ด้วยตัวเอง อยาก
เรียนรู้วัฒนธรรมคนอื่นว่าคนประเทศอื่นใช้ชีวิตกันยังไงบ้าง อาจจะไม่เข้าใจมาก
เพราะไปอยู่ไม่นาน แต่จะอินกับเรื่องอาหารของประเทศนั้น ๆ เพราะมันรู้ได้จาก
การลองกินด้วยตัวเอง เลยเข้าใจได้เลย เพราะเราได้ลองกินอาหารแบบที่ เค้ากินจริง
...” (โฟม, สัมภาษณ์)
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รวมถึงนาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน คือ เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น เป็นบทสนทนากันภายในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน รวมถึงกับผู้ที่เราทาธุรกิจ
ด้วยในชีวิตประจาวันได้
“เปิดประสบการณ์เพื่อเอาไปไว้คุยกับคนอื่นได้ เพราะที่บ้านเป็นร้านแว่น เวลาคุย
กับ ลูกค้า หากลูกค้าเคยไปเที่ยวในที่ ที่เราเคยไป เราก็จะได้ชวนลูกค้าคุยได้ หรือ
เอาไว้เล่าสนุก ๆ กันภายในครอบครัว รวมถึงไว้คุยกับเพื่อน ญาติพี่น้องคนอื่น ๆ
(แฟร์, สัมภาษณ์)
“...ประสบการณ์ที่ได้จากการไปเที่ยวสามารถนาไปโม้กับคนอื่นได้ว่าฉันไปมาแล้ว
นะ” (โฟม, สัมภาษณ์)
ส่ง เสริ ม ด้ านหน้ าที่ ก ารงาน คื อ ช่ ว ยให้ เข้ าใจผู้ ร่ว มงานหรือ คู่ ค้ า ที่ เป็ น ชาวต่ างชาติ ต่ า ง
วัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
“ชอบวั ฒ นธรรม สั ง คม คน การไปเที่ ย วเป็ น การเรีย นรู้ ค วามหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต คนมีเหตุผลในพฤติกรรมนั้น คนหน้าต่างกันมันก็มีความน่าสนใจ...เพราะ
เรียนด้านโฆษณามาเลยมีการคิดตลอดเวลาว่าทาไมเค้าคิดแบบนั้น...เกี่ยวข้องกับ
การทางาน ถ้าได้ไปคุยงานต่างประเทศ ขายงานต่างประเทศ สื่ อสารต่างประเทศก็
จะเข้ า ใจเค้ า มากขึ้ น แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ ด้ า นงานขนาดนั้ น เพราะที่ ไ ปก็ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตัวเองมากกว่า ที่สนใจด้านสังคม วัฒ นธรรม จากที่
ตอนเด็ก ๆ ชอบดูสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับคน...ไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อหา
ความรู้เพิ่ม แต่ไปเที่ยวทาให้เราได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้น...ไปแล้วสนใจประเด็นไหน
พิเศษ เช่น ตอนไปฮอกไกโด ไกด์พูดถึงประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ เราสนใจก็จะ
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม...อยู่ไทยเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแบบเดียวกัน แต่ไปต่างประเทศ
เราเปิดโลก รวมถึง ว่าเวลาไปคุยกับใครเราก็สามารถนาสิ่งที่รู้จากตอนไปเที่ยวมา
แชร์ ไ อเดี ย มากขึ้ น หลากหลายขึ้ น เพราะเราเข้ า ใจอะไรต่ า ง ๆ พวกวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของชาติอื่นที่มันต่างไปจากชีวิตประจาวันมากขึ้น” (มิน, สัมภาษณ์)
3.5.6 การท่องเที่ยวเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ เพราะการไปเที่ยวทาให้มีความสุข มี
แรงบันดาลใจในการทางานเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อยากไป
“การเดินทางเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ ทางานเก็บเงินเพื่อไปเที่ยว...หากใน
ชีวิตไม่มีภาระ การท่องเที่ยวคือความฝัน เพราะการที่เรามีจุดหมายว่าจะไปเที่ยว
ไหนเป็นการสร้างโมติเวชัน (Motivation) ในการทางาน เก็บเงินไปเที่ยวที่ที่อยาก
ไป วางแผนไว้ แต่การไปเที่ยวต้องสบาย ๆ คือ ไม่ได้สร้างภาระหนี้สินตอนกลับมา
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หรือใช้ชีวิตประจาวันอย่างลาบากเพื่อเก็บเงินไปเที่ยว ก่อนไป หลังไป หรือระหว่าง
ไปต้องไม่เป็นการทาให้ตัวเองลาบาก” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“การได้ เที่ ย ว คื อ ความสุ ข จะมี ค วามสุ ข อย่ างมากเมื่ อ มี ตั๋ ว เครื อ งบิ น ในมื อ (มี
แผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วตลอด เมื่ อ กลั บ จากทริป ที่ 1 ก็ จะมี ท ริ ป ที่ 2 รออยู่ ,
ผู้ วิ จั ย ) ใช่ มี แ รงบั น ดาลใจส าหรั บ รอให้ ถึ ง วั น นั้ น ดี ก ว่ า อยู่ ไ ปวั น ๆ ...” (จู น ,
สัมภาษณ์)
3.6 เหตุผลของการท่องเที่ยว
สาเหตุของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดล้วนแต่มาจากปัจจัยผลักดัน หมายถึง บุคคลเกิดความรู้สึก
ความต้องการจากภายในที่ผลักดันให้ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับความต้องการ โดยมีสาเหตุตามรายละเอียดดังนี้
3.6.1 ความต้องการ ความปรารถนาที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่ให้ความสาคัญกับผู้ที่ไป
ด้วยมากกว่า คือ ไม่ต้องการเป็นคนเริ่มต้นการเดินทาง จะออกเดินทางต่อเมื่อมีผู้อื่นชวน ทั้งเพื่อน
ครอบครัว แต่ต้ องเป็ น ผู้ที่ อยากไปด้ วย ซึ่ง อาจมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวในใจหรือ ไม่ มีก็ ไ ด้ แต่มั กจะไป
ท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ ที่ไปด้วย เพราะคนกลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวโดยเลือกจากบุคคลที่ไปด้วย
มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว
“เกิดจากการเห็นรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวผ่านหน้าวอลล์เฟซบุ๊ก ที่เพื่อนแชร์จากโพสต์
ของเพจท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือจากที่เพื่อนลงรูปที่ไปเที่ยวแล้วรูปสวย น่าสนใจก็จะ
แคปภาพเก็บไว้...แต่ว่าจะไปเที่ยวก็ต่อเมื่อมีคนชวนจะเป็นเพื่อนหรือที่บ้านก็ได้หาก
เวลาได้ ตรงกับวันหยุดที่หยุดงานได้ก็ไป...ไปสถานที่เดิมซ้าได้ ไปกับเพื่อน 1 รอบ
ไปกับที่บ้าน 1 รอบ...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“มี ค นที่ อ ยากให้ ไ ปไปด้ ว ย บางที ส ถานที่ นั้ น มี ค วามอยากไปแค่ 70 ถึ ง 80
เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่พอคนที่เราอยากไปด้วยมาชวนไป ก็จะโอเค
เช่น เพื่อนสนิทชวนไปเชียงใหม่ ซึ่งไปบ่อยแล้ว แต่เพื่อนที่สนิทชวนก็จะไป…เลือก
คนที่ไปด้วยมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว ต่อให้มีคนมาชวนไปยังสถานที่ที่อยากไปมาก
แต่ไม่คลิกก็จะไม่ไป เพราะกลัวไปเที่ยวไม่สนุก ไม่ลงตัว ก็จะรอไปกับคนที่อยากไป”
(ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“เพื่อนชวน อยากไปเที่ยวอยู่แล้ว แต่ไม่อยากเป็นคนเริ่ม...ถ้าช่วงที่เพื่อนชวนตรงกับ
คอนดิ ชั น (Condition) เรื่ อ งวั น เราก็ ไ ป สถานที่ ไ ม่ ส นใจ ไปไหนก็ ไ ด้ ” (โฟม,
สัมภาษณ์)
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“ความสุขของพ่อแม่ พ่อแม่อยากไป น้องสาวก็จัดทริป เราก็ไปตามเค้า ที่บ้านไป
ไหนก็ ไป... ส่ ว นตั ว กั บ ครอบครั ว เป็ น คนยั ง ไงก็ ไ ด้ จั ด อะไร กิ น อะไร ก็ ใกล้ เรา
(ความชอบคล้าย ๆ กันทั้งครอบครัว , ผู้วิจัย) แต่ก่อนไม่ค่อยได้หาข้อมูล ระยะหลัง
น้องบอกให้ไปหาข้อมูล ก็จะสนุก รู้สึกตื่นเต้น พอหาแล้ว เราจัดไปแล้วมันดี ก็รู้สึกดี
ใจ ทาให้อยากจัดอีก คราวหน้าอยากทาอีก แต่ก็ไม่ชอบเป็นคนเริ่ม...ในใจคิดอย่าง
เดีย วเลย คื อ อยากไปเที่ ยวแต่ การเที่ ยวต้ อ งไปพั ก ผ่ อน เราสามารถเป็ นตั วของ
ตั ว เองได้ เมื่ อ ไปกั บ ที่ บ้ า น...ไม่ ว่ า ท าอะไรก็ ต ามที่ ไ ด้ เป็ น ตั ว ของตั ว เอง ถื อ ว่ าได้
พักผ่อน” (แอน, สัมภาษณ์)
3.6.2 การหลีกหนีความจาเจสิ่งที่ทาในชีวิตจริงหรือความน่าเบื่อในชีวิตประจาวัน โดยการ
ท่องเที่ยวสามารถเยียวยาจิตใจให้พร้อมที่จะกลับมาเผชิญ ความเป็นจริง ในชีวิตประจาวันต่อ ซึ่งจะ
เลือกสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ ชุมชน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความสงบหรือสถานที่แตกต่างไป
จากชีวิตประจาวัน
“เบื่ อที่ ต้อ งท าอะไรเดิ ม ๆ อยากไปเจออย่ างอื่ น เพื่ อเป็ น การเว้น วรรคแล้ วค่ อ ย
กลับมาเจอสิ่งเดิม ๆ อีกรอบ เหมือนก่อนไปเที่ยวนับ 1 – 100 แล้ว พอกลับมาก็เริ่ม
นับ 1 ใหม่ จะได้มีกาลังใจในการทาสิ่งเดิม ๆ ต่อไปได้...อยากหนีความจริงในชีวิต
เพราะว่ า มั น มี แ ต่ เรื่ อ งเครี ย ด ๆ...ท าใจว่ า จะกลั บ มาเจออี ก รอบ...ส่ ว นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไปอะไรก็ได้ขอแค่ไม่อยู่กับสิ่งเดิม ๆ ก็พอ แต่ความชอบส่วนตัวคือแนว
ธรรมชาติ แต่ไม่ไปก็ได้แล้วแต่คนที่ไปด้วย” (เดีย,สัมภาษณ์)
“หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจาวัน อยากเจอสีเขียว ๆ ไปท่องเที่ยวแบบชิล ๆ
ไม่ต้องคิดเรื่องงาน” (กระแต, สัมภาษณ์)
“...ชอบแนวธรรมชาติและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ไม่เอาสถานที่ที่เป็นเมือง ๆ
เพราะว่าชีวิต ประจาวัน อยู่แ ต่เมื อง รู้สึกว่ ามั น เครีย ด อยากไปอะไรที่ เป็ นชุ มชน
ธรรมชาติ...” (มิน, สัมภาษณ์)
“การออกจากชีวิตจริง เราได้เอสเคป (Escape) อยากหนีจากความรูทีน (Routine)
ไปยังสถานที่ที่เมืองสวย ธรรมชาติสวย มีความสงบ แต่ไม่เอาแนวผจญภัยหรือคน
แน่น ๆ...” (กวาง, ส้มภาษณ์)
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รวมถึงการไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่ตรงกับที่ฝันเอาไว้ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหน ก็ไปยังสถานที่
แบบนั้น
“...ต้องการไปยังสถานที่ที่สวย ใช้ชีวิตเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ชมศิลปะ ไปเพื่อจะได้ใช้ชีวิต
ตามความฝันที่อยากใช้ชีวิต (หมายถึง มีความฝันว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหน เวลาไป
เที่ยวจึงไปเที่ยวตามที่ฝันไว้, ผู้วิจัย)” (กวาง, ส้มภาษณ์)
แม้ว่าการท่องเที่ยวบางครั้งจะทาให้ร่างกายเหนื่อยล้ามากกว่าการใช้ชีวิตประจาวัน แต่มี
ความสุขทางใจมากกว่า เพราะได้เห็นธรรมชาติสวย ๆ สิ่งที่แปลกตาไปจากชีวิตประจาวัน นอกจากนี้
ยังมีความสุขตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากการวางแผนท่องเที่ยวและตั้งตารอให้ถึงวันเดินทางจริง ทั้งนี้
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ การติดต่อสื่อสารไม่ดี ยิ่งทาให้มีความสุขมากขึ้น เพราะไม่โดน
ตามงานจากที่ทางาน
“เราแค่เบื่อ อยากไปเที่ยว…เที่ยวเป็นการพักผ่อน คือ ไม่ต้องทางาน สบายใจมาก
ไม่ต้องเจอหัวหน้า แม้ว่าบางทีจะรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิม แต่ก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นธรรมชาติ
ที่ใหม่ ๆ ก็เลยรู้สึกว่าได้พักผ่อน แล้วด้วยที่ชอบถ่ายรูป การได้เห็นธรรมชาติที่สวย
ก็ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้...การเที่ยวสร้างความบันเทิงตั้งแต่ก่อนไปแล้ว ตั้ง แต่การหา
ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนท่องเที่ยวเป็นการต่อยอดจินตนาการได้
อย่างดี ประมาณว่า เดี๋ยวก็ไม่ ต้องท างานแล้ วนะ ถือว่าเป็ นการหาข้อมู ลสถานที่
เที่ยวเป็นงานอดิเรกก็ได้ เพราะต่อให้ไม่ได้ไป หากเบื่อ ๆ ก็จะค้นหาข้อมูลอยู่ตลอด
ยิ่งได้ไปเที่ยวไกล ๆ ก็รู้สึกสบายใจมาก แม้ว่าคนจะตามงาน แต่ติดต่อยาก ก็ไม่ต้อง
สนใจ สบายใจดี...” (มิน, สัมภาษณ์)
3.6.3 การเติมเต็มความฝันเพราะการท่องเที่ยวคือแรงบันดาลใจในชีวิตเป็นความเพ้อฝันที่
สร้างความสุขให้ชีวิต
“การท่องเที่ยวคือ แพสชั่นในชีวิตเพื่ อเติมเต็มความฝัน...โดยมี ตัวกระตุ้นที่ท าให้
อยากไปเที่ยวคือ ชีวิตมันน่าเบื่อ เพื่อไปเจอโลกใบใหญ่ ชาร์จแบตให้กับสมอง จิตใจ
เพื่อมาเผชิญสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันใหม่อีกครั้ง” (วิ, สัมภาษณ์)
3.6.4 การพั กผ่อนหย่อ นใจ โดยการเลือกสถานที่ ที่มี ความสะดวกสบายกว่าสถานที่ ที่อ ยู่
ประจาทั้งด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค และสภาพอากาศ เพื่อการพักผ่อนที่เต็มที่ ไม่ต้องกังวล
หรือรู้สึกไม่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยว
“...ไปที่ ที่ เ ดิ น ทางง่ า ย สะดวก ดู บ้ า นเมื อ งที่ แ ตกต่ า งจาก กทม. เพ ราะ
ชีวิตประจาวันเดินทางยากแล้ว เวลาไปท่องเที่ยวทาไมต้องยาก ยึดติดกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่สบาย แม้ว่าจะเลือกไปเอง คืออย่างน้อยอากาศไม่ร้อน...เหมือนไทย...
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ไม่ได้ที่พักสบาย สบายที่นี่คือ เราไปแล้วปลอดโปร่งขึ้น ไม่ได้ไปแล้วเครียด ทาไมไป
ยากจัง อากาศร้อนจัง แต่ไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้น อะไรก็ดีไปหมด ทั้งสาธารณูปโภค
การคมนาคม ที่พัก ทาให้เราอยู่สบาย โดยเฉพาะห้องน้า แต่ลุย ๆ ก็ไปได้แบบนิด ๆ
หน่ อ ย ๆ เช่ น เที่ ย ว 5 วัน ลุ ย 1 วั น ขอให้ อ ยู่ ในกรอบของความสบาย” (ติ ณ ,
สัมภาษณ์)
“แค่อยากพักผ่อน ไม่ได้จะหนีชีวิตประจาวัน เพราะชีวิตประจาวันดีอยู่แล้ว ไม่ได้แย่
จนรู้สึกว่าต้องหนีไปไหน” (ดิว, สัมภาษณ์)
3.6.5 การเปิดโลกทัศน์ ได้พบสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากในชีวิตประจาวัน หรือได้ทาในสิ่งที่
ชีวิตประจาวันไม่ได้ทา ซึ่งเกิดเป็นความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตอีกครั้ง
แต่ไม่ได้เบื่อหรืออยากหนีชีวิตประจาวัน
“การไปเที่ยวคือความสุข ได้ไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยไป ได้ถ่ายรูปสวย ๆ” (จูน,
สัมภาษณ์)
“เปลี่ยนบรรยากาศไปจากชีวิตประจาวัน ได้ทาอย่างอื่นที่ปกติไม่ได้ทา จึงเป็นการ
พั ก ผ่ อ นไปในตั ว แต่ คื อ ชี วิต ประจ าวั น ไม่ ไ ด้ น่ าเบื่ อ แค่ ไ ด้ ท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เคยท า...
จะเลือกสถานที่ที่ไม่ใกล้เคียงกับที่เจอในชีวิตประจาวัน มีกิจกรรมที่ไม่ได้หาทาได้
ง่าย ในวันปกติ...” (ติณ, สัมภาษณ์)
“อยากเจออะไรที่ แ ปลกใหม่ เปิ ด โลกทั ศ น์ ได้ ท าในสิ่ ง ที่ แ ตก ต่ า งไปจาก
ชีวิตประจ าวัน ...พอไปยัง สถานที่ ไม่ คุ้นเคยก็จะมีความแอคที ฟ (Active) มากขึ้ น
เพราะตื่นเต้นกับสิ่งที่แปลกตาไปตรงหน้าพอกลับมาจึงมีพลังอีกครั้ง...ไม่ได้เบื่อใน
ชีวิตประจาวันหรืออยากหนีจากชีวิตประจาวัน แค่ไปเที่ยวแล้วชีวิตมีความสุขมาก
ขึ้น” (นุ่น, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ การที่ได้เปิ ดโลกทัศน์ทาให้ได้เรียนรู้ เข้าใจวัฒ นธรรม วิถีชีวิตของคนประเทศ
ต่างๆ ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหากไม่ได้ไป เช่น ก่อนไปท่องเที่ยว เข้าใจว่าคนเกาหลีต้องรับประทาน
กิมจิทุกมื้อ แต่ในความเป็นจริงเขาก็เหมือนคนไทยที่ไม่ได้รับประทานน้าพริกทุกมื้อเช่นเดียวกัน คน
เกาหลี ก็ ใช้ ชี วิ ต เหมื อ นคนไทยทั่ ว ไปที่ รั บ ประทานอาหารที่ ห ลากหลาย เป็ น ต้ น ซึ่ ง น ามาสู่ ก าร
เปรียบเทียบกับประเทศของตนเอง และมีความคาดหวังว่าประเทศตนเองจะพัฒนาได้ดีขึ้นเหมือนกับ
ต่างประเทศในอนาคต
“การรีชาร์จตัวเอง ตั้งเป้าไว้ว่าต้องไปเที่ยวทุก 3 เดือนจะในหรือต่างประเทศก็ได้
เพื่อจะได้เห็นโลกใบใหม่เอ็กซ์พลอร์ เดอะ เวิลด์ (Explore the world) ออกไปเจอ
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ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอ อยากไปประเทศที่เราไม่เคยไป เห็นวัฒนธรรมการกินการอยู่
ของเค้าที่เราไม่เคยเห็น หลายมุมที่เราไม่เคยเจอ… ” (มุก, สัมภาษณ์)
“การเดินทางท าให้ไ ด้เรียนรู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่ ดีที่สุ ด อาหารการกิน ก็
หลากหลาย ค่าครองชีพก็ถูก เพราะส่วนตัวเดินชอบเดินทางไปต่างประเทศและได้มี
โอกาสไปมาหลากหลายประเทศทั้งยุโรป เอเซีย อาเซียน หรือแม้แต่ตะวันออกกลาง
จึงได้เห็นโลกว่าคนแต่ละประเทศใช้ชีวิตกันอย่างไร รวมถึงนามาคิดเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น การต่อแถวเข้าห้องน้า ต่างประเทศ
ต่อเป็น แถวเดี ยวเรียงยาว ส่วนไทยในอดีต จะเดิ น ไปต่อ ที่ หน้ าห้ องน้ าแต่ ละห้ อ ง
ไม่สนว่าใครมาก่อนมาหลัง เลือกประตูต่อกันเอง แต่ตอนนี้ที่ไทยก็เปลี่ยนเป็นการต่อ
แถวเดียวเหมือนต่างประเทศแล้ว หรือแม้กระทั่งการข้ามถนน หากไปเที่ยวยุโรป
คนเดินข้ามจะข้ามยังไงก็ข้าม รถต้องหยุดให้คุณแน่นอน แต่ไทยกลับต้องระวังตัวให้
ดี แต่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยพื้นฐานไทยมีอะไรที่ ดีกว่าประเทศอื่น
เยอะอยู่แล้ว เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น ก็ยิ่งน่าอยู่มากขึ้น...เหตุผลที่ชอบ
ท่องเที่ยวเพราะว่าได้เข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศดีขึ้น บางครั้งได้เพื่อนเป็นต่างชาติ
เช่น รู้จักคนเกาหลี ที่คนไทยชอบคิดว่าเค้ากินกิมจิทุกมื้อ กินแต่หมูย่างเกาหลี แต่
จริง ๆ วัยรุ่นเกาหลีก็เหมือนวัยรุ่ นไทย ที่ไม่ได้กินน้าพริกทุกมื้อก็กิน จังก์ฟู้ด (Junk
Food) ฟาสต์ฟู้ด (Fast food) กัน...ทาให้เราเข้าใจเค้ามากขึ้น...เป็นความสุขที่ไ ด้
เรียนรู้ ...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
3.6.6 การเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากว่าก่อ นไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด
กลุ่มนี้มีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง มีความเครียด ความท้อแท้ ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่
เมื่อได้ไปท่องเที่ยวจึงได้เห็นโลกกว้าง ทาให้ตระหนักได้ว่าตนเองเป็นแค่ในสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ของโลกที่
กว้างใหญ่ จึงเกิดความปล่อยวางและไม่หมกหมุ่นคิดแต่เรื่องตนเอง ซึ่งจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
แต่ความสุข เพราะคิดว่าความสุขที่เกิดรอบ ๆ ตัว คือ พลังบวกที่ร่างกายสามารถดูดซับกลายเป็นพลัง
ในการใช้ชีวิตของตนเองได้ ซึ่งหากคิดและเข้าใจการใช้ชีวิตแบบนี้จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ความสบายใจ ความเชื่อมั่นในตนเองก็เพิ่มขึ้น เพราะไม่กังวลหรือรู้สึกไม่ดีกับตนเอง ส่งผลให้ทาสิ่ง
ต่าง ๆ ออกมาได้ดีขึ้น
“ลืมนึกถึงตัวเอง เวลาไปเที่ยวที่เห็นวิวกว้าง ๆ ทาให้รู้สึกว่าเราเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ
บนโลกเท่ านั้ น เอง ปล่ อ ยวางได้ม ากขึ้ น เพราะก่ อ นไปคิ ด แต่ตั วเองว่าตอนนี้ ชั้ น
อารมณ์ไม่ดี เครียด แย่ แต่พอไปเที่ยวแล้วเห็นว่าโลกมันกว้างใหญ่ มีอะไรมากมายที่
ไม่ใช่แค่ตัวเรา ทาให้เราปล่อยวางความเป็นตัวเองจึงไม่เครียด…จากเหตุผลที่โลกมัน
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กว้างใหญ่ก็อยากไปยังสถานที่ที่มันกว้างใหญ่ เช่น ทะเล เพราะเห็นเส้นขอบฟ้า เห็น
ธรรมชาติ ที่ ก ว้ า งใหญ่ เราจึ ง เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของมั น เท่ า นั้ น ...หรื อ เวลาไป
พิพิธภัณฑ์แนววิทย์ ดูดาว มันจะมีสิ่งที่บียอนด์ (Beyond) กว่าเรามากกว่า เราจึง
เป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ บนโลก...หรือไปสวนสนุก เพราะเราเชื่อว่าเวลาเราเอาตัวเองไป
ยังที่ที่มีพลังบวกเยอะ ๆ ทั้งสวนสนุก คอนเสิร์ต พลังความสุขรอบ ๆ มันส่งต่อเข้าสู่
เราได้ เช่น เราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก่อนไปสัมภาษณ์งาน 1 วัน ระหว่างรอสัมภาษณ์
เราเห็ น คนอื่ น ๆ หน้ า เครี ย ดมาก แต่ เรายั ง อิ น กั บ ความสุ ข ของเมื่ อ วาน ลื ม
ความเครี ย ดไปหมดรู้ สึ ก ชิ ล จั ง เลย ตอนพู ด อะไร คิ ด อะไรก็ โ ฟลว์ (Flow) ขึ้ น
ไม่สะดุด เพราะพอเราไม่เครียด เราไม่กดดันตัวเอง มีความมั่นใจมากขึ้น เราก็ทาทุก
อย่างได้ดีกว่าตอนเครียด เราได้มองภาพรวมได้ดีขึ้น การท่องเที่ยวทาให้เราสบาย
ใจ” (วี, สัมภาษณ์)
3.6.7 การเพิ่ ม สถานะให้ อ ยู่ เหนื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลอื่ น ใน สั ง คมผ่ า นการ
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ เช่น เล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊กหรือพันทิป เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวผ่านอินสตาแกรม เป็นต้น เพื่อให้ผู้อื่น
ได้ มี โอกาสสั ม ผั ส เรื่ อ งราวการเดิ น ทางของตนเอง ซึ่ ง จะมี ค วามสุ ข เมื่ อ มี ผู้ อื่ น ออกเดิ น ทางตาม
ประสบการณ์ที่ตนเองได้บอกต่อ หรือให้คนที่ไม่ได้ไปได้เห็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการเขียน
เล่าประสบการณ์ของตนเอง
“...ได้เอาเรื่องราวต่างๆ จากการเที่ ย วกลั บ มาเล่า กลั บมาพิ ม พ์ สเตตัส (Status)
บนเฟซบุ๊ก ที่วันนี้เราเจออะไรบ้าง เพื่อให้คนอื่นได้อ่าน เอาไปลงกระทู้พันทิปแล้วมี
คนมาสนใจ เราก็แฮปปี้ อาจมีบางคนไปตาม หรือคนไม่ได้ไปเที่ยวกับเราก็ได้เห็น
มุมมองต่าง ๆ ผ่านตัวอักษรที่เราเขียน เราก็แฮปปี้ ...อยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้แต่ไ ม่
จาเป็นต้องทันที แต่กลัวลื ม เราไปเที่ยวหลายวัน แต่ละวัน มีโมเมนท์ (Moment)
ที่ประทั บใจในแต่ละวัน ถ้ากลับมาตู้มเดีย วจะลืมได้และข้อ มูลก็อ าจจะผิดพลาด
ก็เลยจะพยายามอัปสเตตัสเฟซบุ๊กวันต่อวัน ประมวลผลว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้าง
พยายามจะไม่ดองเดี๋ยวการประมวลผลมันจะเออเร่อ (Error)...ใช้ อินสตาแกรมเพื่อ
เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้รู้ว่าไปไหนมาแล้วบ้างและเป็นไปได้ก็อยากให้ตรงกับ
วันเวลาที่ไปเรียลไทม์เลย ส่วนเฟซบุ๊กไว้เล่าประสบการณ์ที่พบในแต่ละวันอาจจะ
ดีเลย์บ้าง ” (มุก, สัมภาษณ์)
3.6.8 การสานสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว คือ ช่วงเวลาไปท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่พัฒนา
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เป็นการสร้างความทรงจาร่วมกัน แม้ว่าในชีวิตประจาวันจะพบเจอ
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กันอยู่แล้ว แต่เมื่อไปท่องเที่ยวทาให้บริบทแตกต่างไปจากเดิม ทาให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น
รวมถึงมีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกัน
“เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเพราะได้สานสัมพันธ์และมีเวลาให้กับครอบครัว แม้ว่าเวลา
ปกติทั่วไปจากที่เราเป็นคนโสดก็อยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่แล้ว แต่ว่าเมื่อบริบทมันเปลี่ยน
บทบาทต่าง ๆ ก็ต่างไปจากเดิม...การไปเที่ยวทาให้เรารู้จักกันมากขึ้นไม่เหมือนการ
ใช้เวลาด้วยกันในชีวิตประจาวัน...ได้ความทรงจาใหม่ ๆ ร่วมกัน...ทุ กครั้งที่ไปเที่ยว
แม้ไปสถานที่เดียวกันแต่ไปแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนเดิม ทั้งที่ไปกับคนเดิมแต่ไปครั้ง
แรกกับครั้งที่ 2 ความทรงจาก็ต่างแล้ว หรือไปที่เดิมแต่เปลี่ยนไปกับเพื่อนแทนก็ได้
อีกแบบ โดยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้งแล้วแต่คนที่ไปด้วยร่วมกับความต้องการเรา
หาตรงกลางระหว่ างความต้อ งการของทุ ก คน (ความต้อ งการของทุ ก คนที่ มี จุ ด
ร่วมกัน, ผู้วิจัย) เพราะการไปเที่ยวคือความสุขของทุกคน” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ใช้ ชี วิ ต กั บ ครอบครั ว แม้ ว่ าจะท างานที่ บ้ า นอยู่ กั บ ครอบครั ว อยู่ แ ล้ ว แต่ ก็ เป็ น
ชีวิตประจาวัน..การไปเที่ ยวเพื่ อให้ มีเวลาสนุก กับครอบครั ว มีอ ะไรที่ ต่างไปจาก
ชีวิตประจาวัน” (แฟร์, สัมภาษณ์)
3.6.9 การพัฒนาตัวเอง ช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวทาให้ได้ใช้เวลากับตนเอง จึงเกิด
การเรีย นรู้ ท าความเข้า ใจตั วตนของตั วเองมากขึ้น รวมถึ ง จากที่ เห็ น การกระท าผู้ อื่ น เพื่ อน ามา
ปรับปรุงตนเองให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
“การไปเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองและเป็ นตัวเองจริง ๆ เหมือนได้ห ยุด
นิดนึ ง (หยุด นิด นึง หมายถึง หยุดพั ก จากความเหนื่อ ยล้าในเรื่องต่าง ๆ ที่ พบใน
ชีวิตประจาวัน, ผู้วิจัย) ตัดทุกอย่างในหัว เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่มีภาระ
ต้องคอยกังวล รวมถึงบางทีการใช้ชีวิตประจาวัน ทาให้เราลืมบางอย่างในตัว แต่เมื่อ
ไปเที่ยวแล้วทาให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น” (กวาง, สัมภาษณ์)
“...เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนาตนเองด้วย เช่น รู้ว่าตัวเองเป็นคนทาอะไรช้า ก็จะหาวิธีที่
ไม่ทาให้คนที่ไปด้วยราคาญ...รู้จักตัวเองมากขึ้น หรือเห็นเพื่อนทาอะไรที่เราไม่ชอบ
ไม่ดี ก็จะมองย้อ นมาที่ ตัวเองว่าท าแบบนั้น หรือเปล่า ถ้าทาก็จะหาทางปรับปรุง
ตัวเองเอง ควบคู่ไปกับรู้จักคนอื่น ๆ มากขึ้นเช่นกัน” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดจาแนกเป็ น
6 ด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1 ด้านกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 กีฬา นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีทั้งผู้ที่ไม่เล่นกีฬาเพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ส่วนผู้ที่เล่น
กีฬานั้นแบ่งเป็น กลุ่มที่เล่นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้ กลุ่มที่เล่นกีฬาที่ต้องเข้าคลาส และกลุ่มที่
เล่นกีฬาที่มีการแข่งขันหรือร่วมเล่นกับผู้อื่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะว่า
เมื่อสุขภาพแข็งแรงเวลาทางานจะได้ไม่เหนื่อยง่าย ส่วนความถี่ของการออกกาลังกายเริ่มตั้งแต่ นาน ๆ
ครั้งถึงบ่อยครั้ง เช่น เดือนละครั้ง อาทิตย์ละครั้ง เป็นต้น
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดยังออกกาลังกายเพื่อควบคุมน้าหนักและไม่ให้เหนื่อยง่ายเวลาไป
ท่องเที่ยว โดยมีการลงทุนเพื่อบังคับให้ตนเองไปออกกาลังกายให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป คือ การสมัคร
สมาชิกฟิตเนสรายปี
1.2 งานอดิเรกของนักท่องเที่ยวผู้ห ญิง โสด คือ การอ่ านหนังสือหลากหลายแนว เช่น รัก
โรแมนติค วรรณกรรมเยาวชน แฟนตาซี หนังสือฮาวทูที่สอนการใช้ชีวิต นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
สืบสวนสอบสวน จิตวิทยา นิยายแปลจากญี่ปุ่นที่นาไปสร้างเป็นภาพยนตร์บ้าง ซีรีส์บ้าง หรือเห็นว่า
เป็ นหนั งสื อที่ ร้านหนังสื อ จัดอั น ดับ ความนิย มไว้ ทั้ ง นี้ยั ง อ่ านหนั ง สือ เกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ย ว พวก
พ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวเพราะอยากทราบประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้อื่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
สาหรับการออกเดินทางบ้าง โดยอยากทราบประสบการณ์ท่องเที่ยวของผู้อื่นจากการอ่านหนัง สือ
มากกว่าการอ่านทางอินเทอร์เน็ต เพราะใช้อินเทอร์เน็ตสาหรับหาข้อมูลเมื่อตัดสินใจออกเดินทางแล้ว
ส่วนผู้ที่อ่านนิยายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น จากเว็บไซต์เด็กดี โดยที่นักเขียนไม่ได้มีชื่อเสียง โดย
บางครั้งอ่านผ่านแอปพลิเคชันเอ็มอีบี เพราะว่านิยายเรื่องที่อ่านจากเว็บไซต์เด็กดีได้นาไปสร้างเป็น
อีบุ๊ก สาหรับจาหน่ายในแอปพลิเคชันเอ็มอีบี ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดจะลงทุนซื้อต่อเมื่อเรื่องนั้ น
สนุกและราคารับได้ รวมถึงยังใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเพราะเพื่อติดตาม
เรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ ทั้งเรื่องทั่วไปของสังคมและเรื่องราวของเพื่อน โดยนิยมใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้ยังมีงานอดิเรก คือ ชมภาพยนตร์ โดยจะเลือกชมภาพยนตร์ที่เป็นกระแสนิยม
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือ ภาพยนตร์นอกกระแสของต่างชาติแต่ไม่ดูของคนไทย ซึ่งสามารถ
ไปชมคนเดียวได้ หรือมีคนไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และที่บ้าน การชมซีรีส์
ต่างชาติ ทั้งแนวสืบสวนสอบสวน ฆาตกรรม แฟนตาซี และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รายการเกมโชว์ ละคร
ย้อนหลังผ่านยูทูปหรือเว็บไซต์ที่แสดงผลจากการค้นหาผ่านกูเกิล รวมถึงดูคลิปสอนแต่งหน้า นักร้อง
ต่างประเทศอีกด้ วย บางคนยังใช้ เวลากั บการเลือกซื้ อสินค้าต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ แต่ไม่ ซื้อเสื้อผ้ า
เพราะว่าอยากได้ลองใส่ของจริ ง จึงจะไปซื้อที่ร้าน บางคนวาดรูป ฟังเพลง ตัดต่อวิดี โอ โดยจะเอา
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คลิปที่ถ่ายตอนไปท่องเที่ยวมาตัดต่อ และการถ่ายรูปเพื่อไว้ลงรูปบนเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือเก็บไว้
ดูในอนาคต บางครั้งใช้เป็นหลักฐานว่าได้ไปเที่ยวที่นี่ จริง รวมถึงเพื่อขายในเว็บไซต์ขายภาพอย่างชัต
เตอร์สต็อก ซึ่งบางคนศึกษาเรื่องกล้องและเลนส์ เพื่อหาคุณสมบัติของกล้องที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของตนเองด้วย
2 ด้านความสนใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดมี ห ลากหลายรู ป แบบจากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น การอ่านนิยายหรือเรื่องที่สนใจจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต ดูซีรีส์
และภาพยนตร์ต่าง ๆ จากยูทูปหรือช่องทางอื่นที่สามารถดูที่บ้าน การดื่มเบียร์ที่บ้าน การออกกาลัง
กาย การคุยกับเพื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมผ่านสื่อออนไลน์
การหาข้อมูลเรื่องที่สนใจ เช่น การแต่งหน้า เครื่องสาอาง วิธีการบารุงผิวหน้าไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควร
หรือการพักผ่อนคือการนอนอยู่บ้านตัดขาดจากผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องงานและโลกออนไลน์ สาหรับบาง
คนการทางานบ้านก็เป็นการพักผ่อน แม้ว่าจะเหนื่อยแต่การที่เห็นบ้านสะอาดก็มีความสุข
รวมถึงการทากิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้าน เช่น การชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าและตลาดนัด มีทั้ง
การซื้อ จริงและการไปเดิน ดูสิน ค้า การเข้าร่วมเป็น อาสาสมั ครช่วยเหลื อสัง คมในด้านสิ่ง แวดล้อ ม
การนัดเพื่อนที่คาเฟ่หรือร้านอาหารที่บรรยากาศดี ๆ เพื่อพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ของแต่ละคน โดยบาง
คนจะเจอเพื่ อนต่อ เมื่ อมี เพื่ อนชวนออกไป นอกจากนี้ ยัง มี ผู้ชื่ นชอบการไปนั่ ง คาเฟ่ ห รือ กิน ข้าวที่
ห้างสรรพสินค้าคนเดียว โดยจะไปนั่งดูวิถีชีวิตของคนอื่น ถ่ ายรูปบ้าง หรือหาอะไรบางอย่างทาคน
เดียวอย่างการนั่งรถเมล์เล่น
ทั้งนี้ บางคนมองว่าการท่องเที่ยวคือการพักผ่อน เพราะได้ไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เกิดความ
ตื่นเต้น ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย แต่มีผู้ที่คิดว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่
การพักผ่อนเช่นกัน
2.2 องค์ประกอบของความสาเร็จของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดแบ่งได้คือ ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของตนเอง ความสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข ความสบายและไม่ลาบาก
การมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทาโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
การแต่งงานและสร้างครอบครัวของตนเองให้อบอุ่น การทาประโยชน์เพื่อสังคมโดยที่ตัวเองไม่ลาบาก
ที่จะทา และการไปท่องเที่ยวให้มากที่สุดคือความสาเร็จของชีวิต
3 ด้านความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
3.1 องค์ ป ระกอบของตั ว เอง นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง
หลากหลาย ได้แก่ ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทา อยากลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ไม่เชื่อคน
อื่น แต่หากทาแล้วผิดพลาดก็พร้อมรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง รวมถึงต้องการปรับปรุงตนเอง
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ให้ดีขึ้นตลอดเวลา บางคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง บางคนสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง บางคนมองว่าตนเองเป็นที่พึ่งพาและได้รับความไว้ใจจากผู้อื่น บางคนคิดมาก ขี้กังวล และคิด
แทนผู้อื่น บางคนมองโลกในแง่ดี คิดว่าไม่น่าเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับตนได้ง่าย ๆ แต่บางคนมองโลกใน
แง่ร้าย โดยคิดว่าคนอื่นมีเจตนาไม่ดีกับตน อีกทั้งยังมีคนที่ง่าย ๆ อะไรก็ได้ แต่ห้ามเกินจุดที่ยอมรับได้
เป็นคนที่ทาตามความต้องการคนอื่น หากความต้องการนั้นไม่ทาให้ตนเองเดือดร้อน บางคนมองว่า
ตนเองขี้เกียจ ไม่มีความกระตือรือร้น นอกจากนี้ยังมีคนที่ทาทุกอย่างตามความต้องการของตนเอง
3.2 สภาพเศรษฐกิจต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่เศรษฐกิจมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต คือ จะมีพฤติกรรมการใช้เงินเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจ
เช่น เศรษฐกิจไม่ดีก็จะประหยัดเงินมากขึ้ น ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลง อาทิ ไปเที่ยวน้อยลง ซื้อของที่
ต้องการลดลง หรือหันมาประหยัดเพื่อให้มีเงินเก็บมากขึ้น โดยบางคนมีผลต่อการตัดสินใจหางาน คือ
หากเศรษฐกิจของธุรกิจใดมีแนวโน้มจะดีในอนาคตก็จะสมัครงานที่นั้น รวมถึงการไปท่องเที่ยวจะ
เลือกประเทศที่มีค่าครองชีพต่ากว่าประเทศไทย กลุ่มที่ตระหนั กว่าหากเศรษฐกิจไม่ดีจะกระทบต่อ
การใช้ชีวิตแต่หากต้องการรับประทานอะไรหรือไปเที่ยวก็ยังจะใช้เงินเหมือนเดิม สุดท้ายกลุ่มที่สภาพ
เศรษฐกิจไม่มีผลต่อการดาเนินชีวิตเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจ ต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม
ปริมาณเงินที่มีก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาพเเศรษฐกิจ จึงใช้เงินตามความต้องการของตนเอง
วางแผนการใช้เงินด้วยตนเอง
3.3 อนาคต นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดมีความคิดเกี่ยวกับอนาคต คือ มีเป้าหมายในอนาคตที่
ชัดเจน บางคนวางแผนคร่าว ๆ ว่าอยากทาอะไรบ้างแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางคนใช้ชีวิตอยู่กับ
ปัจจุบันให้ ดีที่สุด ไม่มีการวางแผนเพราะคิดว่าถ้าวันนี้ดี อนาคตจะดีตาม และบางคนคิดว่า ชีวิตใน
ปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้วจึงไม่มองหาอนาคต
3.4 วัฒ นธรรม นักท่องเที่ยวผู้หญิ งโสดมีความคิดต่อวัฒ นธรรมที่หลากหลาย คือ บางคน
เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองที่ได้เจอหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ผู้อื่นเล่าให้
ฟัง อ่านจากสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก โดยเข้าใจในความแตกต่างกันของแต่
ละวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งชอบและไม่ชอบ แต่ก็พยายามทาความเข้าใจโดยไม่ ต่อต้านวัฒนธรรมที่ไม่ชอบ
ส่วนบางคนสนใจศึกษา อยากเรียนรู้ ทาความเข้ าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่ได้อยากลองปฏิบัติ
หรือทาตาม ซึ่งบางคนถึงขั้นอยากลองปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
นอกจากนี้บางคนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่มีขีดจากัดว่า แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
แต่ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย การอ้างวัฒนธรรมที่แตกต่ างไม่ได้ เป็นเหตุผลให้ไม่เคารพสิทธิ ของ
ผู้อื่น แตกต่างจากบางคนที่เคารพทุกวัฒ นธรรมโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อให้เข้าใจหรือไม่ก็ตาม แม้จะมี
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ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ เคารพทุกวัฒนธรรมเพราะทุกวัฒนธรรมมีเหตุผลในการกระทาต่าง ๆ
อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่ไม่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีความคิดว่าวัฒนธรรมควร
เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก
4 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้
4.1 การเดินเที่ยวชม ได้แก่ แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมืองหรือประเทศนั้น ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเรียกว่าแลนด์มาร์ก มีความสาคัญ คือ สถานที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปและมักเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวขานว่า หากไปประเทศหรือเมืองนี้ แล้วไม่ไปที่นี่
ถือว่าไปไม่ถึง โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไปสถานที่เหล่านี้ด้วยความเต็มใจ แต่บางครั้งไม่อยาก
ไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแต่ตัดสินใจไปเพียงเพราะเป็นสถานที่ที่ต้องไป สถานที่ที่ห้ามพลาดจากการจัด
อันดับของผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดบางคนก็เลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการของ
ตนเอง ถ้ าหากสถานที่ท่ องเที่ ยวที่ เป็ น แหล่ ง ดึง ดูด นัก ท่อ งเที่ย วหรือ ที่เรียกกั นว่าแลนด์มาร์ก ของ
สถานที่ท่องเที่ยว หากตนเองไม่สนใจ การเดินทางลาบากก็จะไม่ไป จะเลือกสถานที่ที่สนใจมากกว่า
โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกว่ า ต้องเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญกับเมืองหรือประเทศนั้น หรือไปแล้ว
ถ่ายรูปออกมา ผู้อื่นสามารถรู้ได้ทันที ว่าตนเองอยู่ที่ไหน โดยความถี่ในการไปเมืองหรือประเทศนั้น มี
ผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วย หากไปครั้งแรกจะให้ความสาคัญกับแลนด์มาร์ก แต่ในครั้งถัดไป
ก็จะไม่ไปแลนด์มาร์กซ้า จะเลือกไปศึกษาวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหรือหาร้านอาหาร คาเฟ่เพื่อนั่งดู เดิน
เที่ยวชมเมืองแทน
สถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่มีความน่าสนใจ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
เพราะสถานที่ไม่เป็นที่รู้จัก ปริมาณนักท่องเที่ยวจึงน้อย จากที่ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวหายาก เพราะ
หากหาง่ายนักท่องเที่ยวก็จะมามากขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิง
โสดอยากเป็ น ผู้ ค้ น พบสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ก่ อ นคนอื่ น อยากเป็ น ผู้บุ ก เบิ ก อยากไปสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสงบ วิวทิวทัศน์น่ามอง โดยเฉพาะมุมมองที่มองไปสุดลูก
หูลูก ตาเป็ นการไปเพื่อ พัก ผ่อน ซึ่งจะเลือกสถานที่เป็ น ภูเขา ป่าไม้ หรือทะเลก็ ได้ แต่ต้ องมีค วาม
สวยงามและการเข้า ถึงง่าย ไม่ล าบาก ทั้ ง นี้ไ ม่ จาเป็ น ต้ องเป็น สถานที่ โด่ ง ดั ง ที่ดึ ง ดู ดนั กท่ อ งเที่ ย ว
อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักจานวนนักท่องเที่ยวจะได้น้อย ๆ เพราะต้องการความสงบ โดย
นัก ท่อ งเที่ย วผู้ห ญิ งโสดบางคนต้อ งการไปทุ กสถานที่ที่ เป็ นธรรมชาติ ไม่ไ ปแหล่ ง ท่อ งเที่ย วที่ เป็ น
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แลนด์มาร์ก จึงยอมเดินทางลาบากบ้างเพื่อแลกกับการไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงาม
และไปครบทุกที่
สถานที่ทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดคือ อย่างน้อย
ในทริ ป ต้ อ งมี ไปวั ด ด้ ว ยเพื่ อ กราบไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว แต่ บ างคนก็ ไ ปเพื่ อ ชม
สถาปัตยกรรม งานศิลปะภายในวัด ไม่ได้ไปเพื่อทาบุญ
สถาปัตยกรรมหรืองานศิลปะที่โด่งดัง โดยไม่ได้จากัดแค่ในพิพิธภัณฑ์ เช่น สถาปัตยกรรมของ
อาคารบ้านเรือนหรือตามถนนเส้นต่าง ๆ ที่มีผลงานศิลปะ ซึ่งไม่ได้ต้องการเรี ยนรู้ แต่เพียงแค่เดินชม
ถ่ายรูปเท่านั้น
ต้ อ งการมุ ม มองจากด้ านบนหรือ ท็ อ ปวิ ว ที่ ส ามารถเห็ น ภาพรวมของเมื อ งหรื อ สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนั้นได้ ซึ่งจะต้องขึ้นไปบนอาคารหรือยอดเขาก็ได้ แต่ต้องมีความสะดวกสบาย ไม่ลาบาก
หรือการแสดงแสงสีเสียงยามค่าคืนของสถานที่ท่องเที่ยว หากที่ใดมีก็จะอยู่ในแผนการเที่ยว
4.2 การเรี ย นรู้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่ที่คนมารวมตัวกัน เช่น สวนสาธารณะ ใจกลางเมือง หรือเลือกนั่งคาเฟ่ที่อยู่ใจ
กลางเมือง โดยเลือกนั่งในตาแหน่งที่สามารถมองออกมาเห็นถนน คนเดิน หรือสาหรับร้านที่มีโซน
ภายนอกก็เลือกนั่งนอกร้าน เพื่ อนั่ง สังเกตพฤติกรรมคนท้องถิ่น ดูการใช้ชีวิตของพวกเขา สังเกต
ปฏิกิริยาที่พวกเขาคุยกัน การแต่งตัว หรือสิ่งที่สามารถสังเกตได้ด้วยตา ซึ่งจะนั่งดูอย่างเดียว แต่ถ้ามี
โอกาสได้พูดคุยก็สามารถคุยได้ รวมถึงการถ่ายรูปเก็บเอาไว้ นอกจากนี้ยัง ต้องการใช้ชีวิตเหมือนคน
ท้องถิ่นจึงเลือกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองต้องการไปอยู่ที่นั้นจริง ๆ เพื่อใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น
เช่น เลือกการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ร้านอาหารที่คนท้องถิ่นนิยม หรือการแต่งกายแบบคนท้องถิ่น
เพื่อทาตนเองให้กลมกลืน เป็นต้น
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยั ง สามารถท าได้ โดยการท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ นว
ประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้น เป็นการเรียนรู้ เพิ่มภูมิความรู้ให้แก่ตนเอง และสามารถเอาเรื่องราวไปเล่าให้ผู้อื่นที่ไม่ได้มาเที่ยว
ฟัง หรืออ่านต่อ ทาให้การไปท่องเที่ยวมีแก่นสาร ทราบความสาคัญ เรื่องราวของสถานที่ ท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง ได้ความรู้จากการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดให้ความสาคัญ กับพิ พิธภัณ ฑ์
ประวัติศาสตร์มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่น เวลาวางแผนท่องเที่ยวก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ด้วย
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะแต่ละสถานที่มีความเป็นมาต่างกัน จึง
อยากไปศึกษา หาความรู้จากสถานที่เหล่านั้น
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นอกจากพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แล้วพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้า ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไปตามความชอบและความสนใจของ
แต่ละคน เพื่อไปศึกษา เรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจ
ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดที่ ไ ม่ ไ ปพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เพราะไม่ รู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถานที่
ท่อ งเที่ ย ว ถ้ ามี เวลาจากั ดจะไม่ ไปพิ พิ ธภั ณ ฑ์ โดยจะไปหากมีเวลาเพี ยงพอเท่ านั้ น เว้น เสี ยแต่ว่ า
พิพิธภัณฑ์นั้นเป็น 1 ในสถานที่สาคัญของประเทศนั้น เป็นสถานที่ห้ามพลาดก็จะไป
4.3 กิจกรรมกีฬา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
4.3.1 กิจกรรมซอฟท์แอดเวนเจอร์ หมายถึง กิจกรรมที่ไม่ต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อน ไม่ต้อง
อาศัยความรู้ในการทากิจกรรมมากนัก สามารถเข้าร่วมได้ทันที ใช้เวลาไม่นานมาก ภายใน 2-3 ชั่วโมง
เช่น พายเรือคายัค แคนู ดาน้าตื้น ขี่จักรยาน ล่องแก่ง เดินชมธรรมชาติของอุทยานในเส้นทางชม
ธรรมชาติ ที่ มี ร ะยะทางสั้ น ๆ หรื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ส อนและสามารถลองเล่ น ได้ ทั น ที ในสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น เช่น เล่นเซิร์ฟ ขับเอทีวี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคนสอนและสามารถลองเล่นได้โ ดยไม่ต้องมี
การฝึกฝนมาก่อนหรือต้องสอบใบอนุญาตการเล่นกิจกรรมดังกล่าวก่อน เน้นความบันเทิงและความ
ผ่อนคลาย
4.3.2 กิจกรรมเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านการฝึกฝน ต้องมีการเตรียม
ตัวอย่างดี ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่ น ไฮกิ้ง เทรคกิ้ง หรือต้องสอบใบอนุญ าตมาก่อนจึงจะเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ อย่างการดาน้าลึก รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สกายไดรฟ์วิ่ง บันจี้ จัมพิง
พาราเซลลิ่ง และพาราไกลดิ้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่อยากร่วมกิจกรรมเพราะเป็นความฝัน สนุก
และท้าทาย
ส่วนที่ไม่อยากร่วมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ เพราะอุปกรณ์ไม่ครบ ร่างกายไม่พร้อม
ลาบากเกินไป ยังต้องการความสะดวกสบายในการท่องเที่ ยว และกลัว ไม่กล้าทากิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง
4.4 กิจกรรมที่ จัดในสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมที่มีในสถานที่ท่องเที่ยว อาจไม่ได้มีเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแห่งเดียว แต่เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมได้เมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น นั่งบอลลูนที่ตุรกี ขี่อูฐที่อินเดีย ปั้นหม้อ ย้อมผ้าเวลาไปเที่ยวชุมชนต่างจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ไปทาที่สถานที่ท่องเที่ยว ไม่สามารถทาได้หากไม่ได้ออกเดินทาง อาจจะมีในเมืองไทยหรือไม่มีก็ได้
แต่เมื่อไป ณ สถานที่แห่งนั้นแล้ว มีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงการไปทากิจกรรม
ทางศาสนา เช่น สร้างวัด เป็นต้น
4.5 กิจกรรมพักผ่อน เช่น การทาสปา แช่น้าร้อน หรืออาบน้าแร่ เป็นต้น ถ้ามีก็จะทา แต่มี
เรื่องที่ต้องพิจารณา คือ ราคา ความสะอาด และความสะดวกสบาย
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4.6 อาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การหาคาเฟ่ที่มีในสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องเข้าคาเฟ่
อย่ า งน้ อ ย 1 ที่ ต่ อ ทริ ป เพื่ อ ไปดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ ช อบ ถ่ า ยรู ป ดู ก ารตกแต่ ง ร้ า น เมนู ที่ น าเสนอ
การเลือกใช้แก้ว นอกจากนี้ ยังไปนั่ง ดูผู้ค นที่ เข้ามาใช้บ ริการในคาเฟ่ แต่เป็ นเพี ยงการดูอยู่ห่ าง ๆ
ดูวิถีชีวิตคนอื่น โดยไม่ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
ร้านอาหารประจาสถานที่ท่องเที่ยว จะเสาะแสวงหาร้านอาหารที่ต้องไป เมนูอาหารห้าม
พลาดของสถานที่ท่องเที่ยว และอาหารที่แปลกไม่สามารถหารับประทานได้ที่ไทย หรือหากินยาก
รวมถึงลองรับประทานอาหารพื้นเมืองที่คนท้องถิ่นรับประทานเพราะอยากทาตัวเป็นคนท้องถิ่นซึ่ง
อาหารเป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถลองท าได้ โดยที่ ร้ า นอาหารที่ เลื อ กไปไม่ จ าเป็ น ต้ อ งหรู ห รา แต่ ให้ เป็ น
ร้านอาหารที่คนท้องถิ่นรับประทานกัน
4.7 ชอปปิง หาซื้อสินค้าสาหรับเป็นของฝากหรือใช้เอง อาจจะเป็นของฝากประจาสถานที่
ท่องเที่ยวหรือของใช้ทั่วไปของคนท้องถิ่น โดยเลือกซื้อจากชื่อเสียงของสินค้าหรือสินค้านั้นมีราคาถูก
กว่าที่เมืองไทย ทั้งนี้มีพฤติกรรมการเดินดูของโดยที่ไม่ได้ซื้อด้วย โดยชอบไปซุป เปอร์มาร์เก็ต เพราะ
ได้ศึกษา ทาความเข้าใจวิถีชีวิตของคนประเทศนั้นผ่านการใช้สินค้าทั่วไปในชีวิตประจาวัน
4.8 เที่ยวกลางคืน สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกไป คือ ร้านบาร์
ที่บ รรยากาศดี ๆ เปิด เพลงแต่ไม่ได้ เป็ นเพลงเสีย งดัง หรือ มีพื้ น ที่เต้น เป็น เพี ย งร้านส าหรับนั่ ง ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับพูดคุยกับเพื่อน ดูคนอื่น ๆ ในร้านและนั่งดื่มด่ากับบรรยากาศด้วย
หากเป็นร้านแนวผับที่เปิดเพลงมีพื้นที่ให้เต้นและพื้นที่สาหรับนั่ง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเลือกผับที่โด่งดังของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น ผับที่โด่ง ดังติด 1 ใน 3 หรือติด 1 ใน 5 ของ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเพื่อความปลอดภัยของการไปท่องเที่ยวแบบนี้ ซึ่งการไปเที่ยวผับนั้นเพื่อต้องการ
ความสนุกและได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอีกมุมหนึ่ง
นอกจากนี้ จะไปเที่ ย วตามตลาดนั ดกลางคื น ประจาสถานที่ ท่ องเที่ ยวนั้ น เพื่ อไปหาของ
รับประทาน หาของฝาก และเดินดูสินค้าทั่วไป
4.9 สวนสนุก ต้องการไปสวนสนุกที่มีความโด่งดังระดับโลก หรือเป็นที่นิยมของประเทศนั้น
โดยที่ไม่ได้เล่นเครื่องหวาดเสียว แต่ไปเพื่อถ่ายรูปและรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ทั้งนี้ แม้ไม่
ชอบเครื่อ งเล่น หวาดเสีย ว แต่ เมื่อ ไปถึง แล้ วก็อ ยากลองเล่น เครื่อ งเล่ น ทุก ชนิ ดสัก ครั้ง หนึ่ง ในชีวิ ต
หากได้ลองแล้วไม่ชอบเพราะน่ากลัวเกินไป เมื่อไปสวนสนุกที่อื่นแล้วเจอเครื่องเล่นลักษณะเดียวกันก็
จะไม่เล่นเป็นครั้งที่ 2 รวมถึงภายในสวนสนุกมีเครื่องเล่นหรือสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบของตนเอง เช่น
ชอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งสวนสนุกยูนิเวอร์แซลมีเครื่องเล่นที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ จึงอยากไป
เพื่อได้ไปสัมผัสหรือเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ชอบ
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อย่างไรก็ตามมีคนที่ไม่ชอบการไปเที่ยวสวนสนุกเพราะไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นโดยเฉพาะเครื่อง
เล่นหวาดเสียวและสนใจสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ มากกว่า
4.10 งานเทศกาล กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ใช่ปัจจัยหลักสาหรับ
การตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยวที่นี่เพื่อที่จะไปร่วมงานเทศกาลนั้น แต่เป็นลักษณะความบังเอิญ ถ้าไป
แล้วมีเทศกาลพอดีและสามารถเดินทางไปเข้าร่วมหรือรับชมได้จึงจะไปเข้าร่วม เพราะจะได้เห็นอีกมุม
หนึ่งของวิถีชีวิตคนท้องถิ่น
5 คุณค่าของการท่องเที่ยว สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย
ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการสร้างความสัมพันธ์
ความต้องการความภูมิใจและพัฒนาตนเอง และความต้องการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 6 คุณค่าดังนี้
5.1 การเดินทางท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนจากการทางานหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ชีวิตประจาวัน ทาให้มีกาลังใจกลับมาทางานอีกครั้ง รวมถึงได้ทากิจกรรมหรือพบสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่าง
ไปจากชีวิตประจาวัน
5.2 การเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสร้ างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ที่ไปด้วยทั้ง ที่
สนิทและไม่สนิทกันก่อนออกเดินทางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพราะช่วงเวลาท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่ผู้ร่วม
เดินทางได้สร้างประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมเดินทาง นอกจากนี้ สาหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวที่ผู้ร่วมทางเป็นคนที่อยากอยู่ด้วย ทั้งคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ตามนับว่าเป็น
การใช้เวลาร่วมกันเต็มที่ โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาอันมีค่า
5.3 การท่องเที่ยวทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความภูมิใจ
ที่ผู้อื่นเป็นผู้กาหนด คือ นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดกลุ่มนี้จะรู้สึกมีความสุขและความภูมิใจในตนเองมาก
ขึ้น เมื่อได้รับความเชื่อถือ ความยกย่องจากผู้อื่นจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้อื่น
เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ตนได้เล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้ง เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม และพันทิป หรือผู้อื่นนึกถึงตนเป็นคนแรกหากจะปรึกษาเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น
กลุ่มความภูมิใจที่กาหนดโดยตัวเอง กลุ่มนี้เกิดความภูมิใจในตนเองมากขึ้น จากที่สามารถ
วางแผนและออกเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ ด้ ว ยตนเอง ท าตามความต้ อ งการของตนเองอย่ างเต็ ม ที่
ปราศจากการถูกควบคุมจากครอบครัว ทั้งนี้ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นออกเดินทางท่องเที่ยวตามที่ตนเองไป
ไม่อยากกลายเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความภูมิใจจากการท่องเที่ยวเกิดได้จากทั้งที่ไปคน
เดียวและไปกับเพื่อน
5.4 การท่องเที่ยวเป็น เป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตที่มีค่ ามากจนไม่สามารถประเมินได้
รวมถึงมองว่าประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นตนเองเป็นผู้หามาและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
ไม่มีใครเลียนแบบหรือนาออกจากตนเองไปได้
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5.5 การท่ อ งเที่ ย วเป็ น การได้ เรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ข องตั ว เองโดยตรง ท าให้ เข้ า ใจ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศ ได้รับมุมมองการใช้ชีวิตใหม่ ๆ โดยนา
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาทาความเข้าใจผู้คนต่าง ๆ บนโลก รวมถึงนาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้
เรีย นรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน คื อ เพื่ อสานสัมพั นธ์กับ ผู้อื่นที่ เกี่ยวข้องกัน เช่น เป็น บทสนทนากั น
ภายในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือกับผู้ที่ทาธุรกิจด้วยในชีวิตประจาวันได้ เป็นต้น และเพื่อ
ส่งเสริมด้านหน้าที่การงาน คือ ช่วยให้เข้าใจผู้ร่วมงานหรือคู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมได้ดี
ยิ่งขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
5.6 การท่องเที่ยวเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ เพราะการไปเที่ยวทาให้มีความสุข มีแรง
บันดาลใจในการทางานเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อยากไป
6 เหตุผลของการท่องเที่ยว สาเหตุของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดล้วนแต่มาจากปัจจัยผลักดัน
หมายถึง บุคคลเกิดความรู้สึก ความต้องการจากภายในที่ผลักดันให้ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยจะ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งแบ่งเป็น 9 สาเหตุ รายละเอียดดังนี้
6.1 ความต้องการ ความปรารถนาที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่ให้ความสาคัญ กับผู้ที่ไ ป
ด้วยมากกว่า คือ ไม่ต้องการเป็นคนเริ่มต้นการเดินทาง จะออกเดินทางต่อเมื่อมีผู้อื่นชวน ทั้งเพื่อน
ครอบครัว แต่ต้ องเป็ น ผู้ที่ อยากไปด้ วย ซึ่ง อาจมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวในใจหรือ ไม่ มีก็ ไ ด้ แต่มั กจะไป
ท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ที่ไปด้วย เพราะคนกลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวโดยเลือกจากบุ คคลที่ไปด้วย
มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว
6.2 การหลีกหนีความจาเจสิ่งที่ท าในชีวิตจริงหรือความน่ าเบื่อในชีวิตประจาวัน โดยการ
ท่องเที่ยวสามารถเยียวยาจิตใจให้พร้อมที่จะกลับมาเผชิญ ความเป็น จริงในชีวิตประจาวันต่อ ไปได้
ซึ่งจะเลือกสถานที่ที่แตกต่างไปจากชีวิตประจาวัน รวมถึงสถานที่ที่ตรงกับที่ฝันเอาไว้ว่าอยากใช้ชีวิตที่
ใดก็ จ ะไปยั ง สถานที่ นั้ น แม้ ว่ าการท่ อ งเที่ ย วบางครั้ง จะท าให้ ร่ างกายเหนื่ อ ยล้ า มากกว่ าการใช้
ชีวิตประจาวัน แต่มีความสุขทางใจมากกว่า โดยมีความสุขตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากการวางแผน
ท่องเที่ยวและตั้งตารอให้ถึงวันเดินทางจริง
ทั้งนี้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่การติดต่อสื่อสารไม่ดี ยิ่งทาให้มีความสุขมากขึ้น
เพราะไม่โดนตามงานจากที่ทางาน
6.3 การเติมเต็มความฝันเพราะการท่องเที่ยวคือแรงบันดาลใจในชีวิต เป็นความเพ้อฝันที่
สร้างความสุขให้ชีวิต
6.4 การพักผ่อนหย่อนใจ โดยการเลือกสถานที่ที่มีความสะดวกสบายกว่าสถานที่ที่อยู่ประจา
ทั้งด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค และสภาพอากาศ เพื่อการพักผ่อนที่เต็มที่ ไม่ต้องกังวลหรือรู้สึก
ไม่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยว
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6.5 การเปิดโลกทัศน์ ได้พบสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากในชีวิตประจาวัน หรือได้ทาในสิ่ง ที่
ชีวิตประจาวันไม่ได้ทา ซึ่งเกิดเป็นความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตอีก
ครั้ง แต่ไม่ได้เบื่อหรืออยากหนีชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ การที่ ได้ เปิ ดโลกทั ศน์ ท าให้ ไ ด้ เรี ยนรู้ เข้า ใจวัฒ นธรรม การใช้ ชีวิ ตของคนใน
ต่างประเทศในมุมที่ไม่เคยเห็นหากไม่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนามาสู่การเปรียบเทียบกับประเทศ
ของตนเอง หากอะไรดีก็มีความคาดหวังให้ประเทศของตนได้ปรับเปลี่ยนในอนาคต
6.6 การเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากว่าก่อนไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดกลุ่ม
นี้มีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง มีความเครียด ความท้อแท้ ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่เมื่อได้
ไปท่องเที่ยวจึงได้เห็นโลกกว้าง ทาให้ตระหนักได้ว่าตนเองเป็นแค่ในสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ของโลกที่ กว้าง
ใหญ่ จึงเกิดความปล่อยวางและไม่หมกหมุ่นคิดแต่เรื่องตนเอง ซึ่ง จะเลือกสถานที่ท่ องเที่ยวที่มีแต่
ความสุข เพราะคิดว่าความสุขที่เกิดรอบ ๆ ตัว คือ พลังบวกที่ร่างกายสามารถดูดซับกลายเป็นพลังใน
การใช้ชีวิตของตนเองได้ ซึ่งหากคิด และเข้าใจการใช้ชีวิต แบบนี้จะสามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข
ความสบายใจ ความเชื่อมั่นในตนเองก็เพิ่มขึ้น เพราะไม่กังวลหรือรู้สึกไม่ดีกับตนเอง ส่งผลให้ทาสิ่ง
ต่าง ๆ ออกมาได้ดีขึ้น
6.7 การเพิ่ ม สถานะให้ อ ยู่ เหนื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คมผ่ า นการ
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ เช่น เล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊กหรือพันทิป เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวผ่านอินสตาแกรม เป็นต้น เพื่อให้ผู้อื่น
ได้ มี โอกาสสั ม ผั ส เรื่ อ งราวการเดิ น ทางของตนเอง ซึ่ ง จะมี ค วามสุ ข เมื่ อ มี ผู้ อื่ น ออกเดิ น ทางตาม
ประสบการณ์ที่ตนเองได้บอกต่อ หรือให้คนที่ไม่ได้ไปได้เห็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการเขียน
เล่าประสบการณ์ของตนเอง
6.8 การสานสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว คือ ช่วงเวลาไปท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่พัฒนา
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เป็นการสร้างความทรงจาร่วมกัน แม้ว่าในชีวิตประจาวันจะพบเจอ
กันอยู่แล้ว แต่เมื่อไปท่องเที่ยวทาให้บริบทแตกต่างไปจากเดิม ทาให้ ได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น
รวมถึงมีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกัน
6.9 การพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวทาให้ได้ใช้เวลากับตนเอง จึงเกิด
การเรีย นรู้ ท าความเข้ าใจตัว ตนของตนเองมากขึ้ น รวมถึ ง จากที่ เห็ น การกระท าผู้ อื่น เพื่ อ น ามา
ปรับปรุงตนเองให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

บทที่ 5
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ในบทนี้นาเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ และเก็บ ข้อมู ลในภาคสนาม ข้ อมูล ที่เก็ บได้ทั้ งหมดจานวน 855 คน แล้ วนาข้อ มูลที่ เก็ บ
รวบรวมมาประมวลผลและวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistics Package for the
Social Sciences) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยมีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้หญิง โสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จาแนกการศึกษา อาชีพ และรายได้
ข้อมูลลักษณะทางประชากร
จานวน
ร้อยละ
การศึกษา
- มัธยมศึกษา

5

0.58

- อนุปริญญา ปวช./ ปวส.

5

0.58

- ปริญญาตรี

507

59.30

- ปริญญาโท

308

36.02

- สูงกว่าปริญญาโท

30

3.51

- นักเรียน/ นักศึกษา

50

5.85

- รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

153

17.89

- พนักงานบริษัทเอกชน

501

58.60

- ธุรกิจส่วนตัว

78

9.12

- รับจ้างอิสระ

49

5.73

- อื่นๆ

24

2.81

- ต่ากว่า 15,000 บาท

45

5.26

- 15,000-30,000 บาท

311

36.37

- 30,001-45,000 บาท

226

26.43

- 45,001-60,000 บาท

136

15.91

- 60,001-100,000 บาท

99

11.58

- มากกว่า 100,000 บาท

38

4.44

อาชีพ

รายได้
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จากตารางที่ 5.1 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน
507 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 รองลงมาคือ ปริญญาโท จานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02 และ
สูงกว่าปริญญาโท จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 ส่วนระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญา ปวช./
ปวส. มีจานวนเท่ากันคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ตามลาดับ
ส่วนด้านอาชีพนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีอาชีพคือ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน
501 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 รองลงมาคือ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ
17.89 และธุรกิจส่วนตัว จานวน 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.12 ตามลาดับ และสาหรับ ด้านรายได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนช่วง 15,000-30,000 บาท จานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
รองลงมาคือ ช่วง 30,001-45,000 บาท จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43 และช่วง 45,00160,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 15.91 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์พ ฤติก รรมการท่ องเที่ ย ว ได้แ ก่ ผู้ร่วมเดิ นทาง การเดิ น ทางท่ องเที่ย วในวั น
ธรรมดา การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในวั น หยุ ด ลั ก ษณะการเดิ น ทาง จ านวนครั้ ง ที่ ท่ อ งเที่ ย วในและ
ต่างประเทศใน 1 ปี และจานวนวันที่ท่องเที่ยวในและต่างประเทศในแต่ละครั้ง
ตารางที่ 5.2 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของผู้ ห ญิ ง โสด
อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจาแนกผู้ร่วมเดินทาง การเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา
การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด และลักษณะการเดินทาง
พฤติกรรมการท่องเที่ยว

จานวน

ร้อยละ

- คนเดียว

137

16.02

- เพื่อน

484

56.61

- ครอบครัว

234

27.37

- ใช่

585

68.42

- ไม่ใช่

270

31.58

- ใช่

715

83.63

- ไม่ใช่

140

16.37

- ด้วยตนเอง

825

96.49

- กับบริษัททัวร์

30

3.51

ผู้ร่วมเดินทาง

การเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา

การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

ลักษณะการเดินทาง

จากตารางที่ 5.2 อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเดินทาง
ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเป็นจานวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 56.61 รองลงมาคือเดินทางท่องเที่ยวกับ
ครอบครัวจานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37 และเดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียวจานวน 137 คิด
เป็นร้อยละ 16.02 ตามลาดับ

163
ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเดินทางท่องเที่ยวใน
วันธรรมดา จานวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในวัน
ธรรมดา จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 ตามลาดับ และการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด จานวน 715 คน คิดเป็นร้อยละ 83.63
ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไม่ ได้ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในวั น หยุ ด จ านวน 140 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.37
ตามลาดับ
ด้านลัก ษณะการเดิน ทาง พบว่ากลุ่ม ตัว อย่ างเกื อบทั้ ง หมดเดิน ทางท่ องเที่ย วด้ วยตนเอง
จานวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 96.49 ส่วนเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์มีเพียงจานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.51 เท่านั้น
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ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้หญิง
โสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจาแนกจานวนครั้งที่ท่องเที่ยวในประเทศใน 1 ปี
จานวนครั้งที่ท่องเที่ยวในประเทศใน 1 ปี
0

จานวน

ร้อยละ

38

4.44

1

108

12.63

2

165

19.30

3

157

18.36

4

88

10.29

5

131

15.32

6

40

4.68

7

17

1.99

8

10

1.17

9

4

0.47

10

51

5.96

12

13

1.52

13

1

0.12

14

3

0.35

15

11

1.29

20

9

1.05

24

1

0.12

25

2

0.23

28

1

0.12

30

4

0.47

37

1

0.12

ค่าเฉลี่ย

4.35

S.D.

4.24
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จากตารางที่ 5.3 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเฉลี่ย 4.35 หรือ
4 ครั้งใน 1 ปี
ตารางที่ 5.4 แสดงแสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
ผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจาแนกจานวนวันที่ท่องเที่ยวในประเทศในแต่
ละครั้ง
จานวนวันที่ท่องเที่ยวในประเทศในแต่ละครั้ง
จานวน
ร้อยละ
1

25

3.00

2

134

16.20

3

387

46.70

4

121

14.60

5

101

12.20

6

6

0.70

7

41

4.90

8

1

0.10

9

1

0.10

10

9

1.10

14

1

0.10

15

1

0.10

30

1

0.10

ค่าเฉลี่ย

3.54

S.D.

1.81

จานวน

829

จากตารางที่ 5.4 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 3 วันต่อ
ครั้งมากที่สุด เป็นจานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาคือ 2 วันต่อครั้ง เป็นจานวน 134
คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 และ 4 วันต่อครั้ง เป็นจานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 ตามลาดับ
หากพิจาณาเป็นจานวนวันที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3.54 หรือ 4 วันต่อครั้ง
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ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้หญิงโสด
อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจาแนกจานวนครั้งที่ท่องเที่ยวต่างประเทศใน 1 ปี

จานวนครั้งที่ท่องเที่ยวต่างประเทศใน 1 ปี

จานวน

ร้อยละ

0

145

16.96

1

280

32.75

2

211

24.68

3

117

13.68

4

54

6.32

5

22

2.57

6

13

1.52

7

2

0.23

8

3

0.35

9

1

0.12

10

2

0.23

12

3

0.35

15

1

0.12

80

1

0.12

ค่าเฉลี่ย

1.94

S.D.

3.15

จากตารางที่ 5.5 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 1.94 หรือ 2
ครั้งใน 1 ปี
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ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้หญิงโสด
อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจาแนกจานวนวันที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้ง
จานวนวันที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้ง

จานวน

ร้อยละ

1

2

0.30

2

4

0.50

3

28

3.70

4

58

7.70

5

189

25.20

6

34

4.50

7

162

21.60

8

39

5.20

9

24

3.20

10

106

14.10

11

5

0.70

12

16

2.10

13

3

0.40

14

23

3.10

15

25

3.30

16

2

0.30

17

4

0.50

18

3

0.40

20

8

1.10

21

2

0.30

30

7

0.90

35

1

0.10

168
ตารางที่ 5.6 (ต่อ)
จานวนวันที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้ง

จานวน

ร้อยละ

40

1

0.10

60

3

0.40

90

1

0.10

ค่าเฉลี่ย

8.12

S.D.

6.22

จานวน

750

จากตารางที่ 5.6 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 5 วันต่อ
ครั้งมากที่สุด เป็นจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 รองลงมาคือ 7 วันต่อครั้ง เป็นจานวน 162
คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ 10 วันต่อครั้ง เป็นจานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามลาดับ
หากพิจารณาเป็นจานวนวันที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 8.12 หรือ 8
วันต่อครั้ง

169
ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์การใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งข้อมูลและเนื้อหา
ข่าวสารสาหรับการท่องเที่ยว
ตารางที่ 5.7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่าง ๆ สาหรับ การท่องเที่ย วของผู้หญิ ง โสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามประเภทของแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ควำมถี่ที่ใช้แหล่งข้อมูลข่ำวสำร
ประเภทของแหล่งข้อมูลข่ำวสำร

ใช้บ้ำง

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

613

173

48

17

4

(71.7)

(20.23)

(5.61)

(1.99)

(0.47)

548

207

61

21

18

(64.09)
182

(24.21)
168

(7.13)
210

(2.46)
145

(2.11)
150

(16.96)

(17.54)

ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

ระดับ

4.61

0.73

เป็นประจำ

4.46

0.89

เป็นประจำ

3.10

1.38

ปำนกลำง

4.06

0.75

บ่ อ ย

4.00

1.12

บ่อย

3.96

1.05

บ่อย

3.87

1.05

บ่อย

3.44

1.24

บ่อย

3.10

1.37

ปำนกลำง

2.10

1.29

2.05

1.22

3.22

0.83

(ร้อยละ)

1. เว็บไซต์สำหรับค้นหำและแผนที่
1.1 แผนที่กเู กิล (Google Maps)
1.2 กูเกิล เสิร์ช (Google Search)
1.3 กูเกิล สตรีท วิว (Google
Street View)

(21.29) (19.65) (24.56)
เว็บ ไซต์ ส าหรั บ ค้ น หาและแผนที่ โ ดยรวม

2. แหล่งข้อมูลที่สร้ำงโดยผูบ้ ริโภค
363

263

124

74

31

(42.46)

(30.76)

(14.5)

(8.65)

(3.63)

321

297

140

78

19

(37.54)

(34.74)

(16.37)

(9.12)

(2.22)

287

292

178

78

20

(33.57)

(34.15)

(20.82)

(9.12)

(2.34)

200

252

199

133

71

(23.39)

(29.47)

(23.27)

(15.56)

(8.3)

2.5 อินสตำแกรมของบล็อกเกอร์

165

205

187

146

152

ท่องเที่ยว

(19.3)

(23.98)

(21.87)

(17.08)

(17.78)

60

85

140

162

408

(7.02)

(9.94)

(16.37)

(18.95)

(47.72)

2.7 พินเทอเรสเกีย่ วกับภำพ

41

90

143

177

404

สถำนที่ท่องเที่ยว

(4.8)

(10.53)

(16.73)

(20.7)

(47.25)

2.1 กระทู้พันทิปห้องบลูแพลนเน็ต
2.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อก
เกอร์ท่องเที่ยว
2.3 เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้ำน
กำรท่องเที่ยว
2.4 ยูทูป แชนเนลที่เกีย่ วกับกำร
ท่องเที่ยว

2.6 ทวิตเตอร์เกีย่ วกับสถำนที่
ท่องเที่ยว

แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ส ร้ า งโดยผู้ บ ริ โ ภคโดยรวม

ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ปานกลาง
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ)
ควำมถี่ที่ใช้แหล่งข้อมูลข่ำวสำร
ประเภทของแหล่งข้อมูลข่ำวสำร

ใช้บ้ำง

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

155

269

228

190

13

(18.13)

(31.46)

(26.67)

(22.22)

(1.52)

95

178

209

233

140

(11.11)

(20.82)

(24.44)

(27.25)

(16.37)

ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

ระดับ

3.42

1.07

บ่อย

2.83

1.25

ปำนกลำง

3.13

0.92

ปานกลาง

3.41

1.04

บ่อย

2.83

1.06

ปำนกลำง

2.48

1.16

2.91

0.80

ปานกลาง

3.76

1.12

บ่อย

3.68

1.22

บ่อย

(ร้อยละ)

3 แหล่งข้อมูลประสบกำรณ์ส่วนตัวที่ มีอยู่
3.1 ใช้ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ ยว
ในอดีตของตนเองเป็นแหล่งข้อมูล
ด้ำนกำรท่องเที่ ยว
3.2 ใช้ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำร
อ่ำนพ็อกเก็ตบุ๊ ก (Pocket book)
เป็นแหล่งข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ ยว

แหล่ ง ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ที่ มี อ ยู่ โ ดยรวม
4. แหล่งข้อมูลทำงสังคม
4.1 เพื่อน
4.2 พนักงำนโรงแรม คนขำยของ
หรือคนพื้นที่ ในสถำนที่ ท่องเที่ ยว
ที่ เรำเดินทำงไป
4.3 พี่น้อง/ ญำติ

131

289

266

138

31

(15.32)

(33.8)

(31.11)

(16.14)

(3.63)

62

151

313

241

88

(7.25)

(17.66)

(36.61)

(28.19)

(10.29)

37

137

241

221

219

(4.33)

(16.02)

(28.19)

(25.85)

(25.61)

แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คมโดยรวม
5. แหล่งข้อมูลเชิงพำณิชย์
5.1 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
สำหรับหำข้อมูลสถำนที่ ท่องเที่ ยว
เช่น ทริปแอดไวเซอร์
5.2 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

266

278

177

104

30

(31.11)

(32.51)

(20.7)

(12.16)

(3.51)

280

237

171

121

46

(32.75)

(27.72)

(20)

(14.15)

(5.38)

ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง

ของบริษัทตัวแทนจำหน่ำย
ออนไลน์ (Online travel
agencies) สำหรับจองที่ พัก ตั๋ว
เครื่องบิน เช่ำรถ และบริกำรอืน่ ๆ
ที่ เป็นสินค้ำกำรท่องเที่ ยว เช่น
อโกด้ำ บุ๊ คกิง้ ทรำเวลโลก้ำ และ
เอ็กซ์พีเดีย
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ)
ควำมถี่ที่ใช้แหล่งข้อมูลข่ำวสำร
ประเภทของแหล่งข้อมูลข่ำวสำร

ใช้บ้ำง

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

110

209

217

175

144

(12.87)

(24.44)

(25.38)

(20.47)

(16.84)

96

153

215

236

155

(11.23)

(17.89)

(25.15)

(27.6)

(18.13)

113

124

189

167

262

(14.5)

(22.11)

(19.53)

(30.64)

22

88

212

263

270

(2.57)

(10.29)

(24.8)

(30.76)

(31.58)

26

94

196

242

297

(3.04)

(10.99)

(22.92)

(28.3)

(34.74)

15

53

181

247

359

(1.75)

(6.2)

(21.17)

(28.89)

(41.99)

30

63

138

224

400

(3.51)

(7.37)

(16.14)

(26.2)

(46.78)

12

65

153

240

385

(1.4)

(7.6)

(17.89)

(28.07)

(45.03)

19

50

152

256

378

(2.22)

(5.85)

(17.78)

(29.94)

(44.21)

7

34

134

180

500

(0.82)

(3.98)

(15.67)

(21.05)

(58.48)

ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

ระดับ

2.96

1.28

ปำนกลำง

2.76

1.26

ปำนกลำง

2.60

1.39

2.22

1.08

2.19

1.12

1.97

1.02

1.95

1.11

1.92

1.03

1.92

1.02

1.68

0.93

(ร้อยละ)

5.3 เว็บไซต์ของสถำนที่ ท่องเที่ ยว
ที่ จัดทำโดยเอกชน เช่น เว็บไซต์
กระเช้ำนองปิง 360 (Ngong ping
360) ของฮ่องกง เว็บไซต์สวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ (Disneyland)
5.4 หนังสือไกด์บุ๊ก (Guide
book) ที่ รวบรวมข้อมูลกำร
เดินทำง สถำนที่ ท่องเที่ ยว สภำพ
อำกำศ ข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ของ
สถำนที่ ท่องเที่ ยว
5.5 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกำร

เดินทำง เช่น ไฮเปอร์เดีย โรมทูริโอ (13.22)
5.6 บทควำมกึง่ โฆษณำ
(Advertorial) ของบริษัทธุรกิจ
ท่องเที่ ยว
5.7 งำนแสดงสินค้ำกำรท่องเที่ ยว
เช่น งำนไทยเที่ ยวไทย
5.8 โฆษณำของบริษัทธุรกิจ
ท่องเที่ ยว เช่น บริษัทนำเที่ ยว
สำยกำรบิน
5.9 เว็บไซต์ประกันกำรเดินทำง
5.10 เว็บไซต์บริษัททัวร์
5.11 ข่ำวของบริษัทธุรกิจท่องเที่ ยว
5.12 เจ้ำหน้ำที่ บริษัทนำเที่ ยว
เช่น ติดต่อไปสอบถำมจำกบริษัท
นำเที่ ยว

ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
ไม่ใช้เลย
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ)
ควำมถี่ที่ใช้แหล่งข้อมูลข่ำวสำร
ประเภทของแหล่งข้อมูลข่ำวสำร

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ใช้บ้ำง
ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

2.47

0.69

2.19

1.06

1.59

0.83

ไม่ใช้เลย

1.58

0.86

ไม่ใช้เลย

1.78

0.77

ไม่ ใ ช้เ ลย

2.93

0.49

ปานกลาง

ระดับ

(ร้อยละ)

แหล่ ง ข้อ มู ล เชิง พาณิชย์ โ ดยรวม

ใช้บ้ า ง ไม่
ใช้บ้ า ง

6. แหล่งข้อมูลสำธำรณะ
6.1 เว็บไซต์สง่ เสริมกำรท่องเที่ยว
ของหน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กร

26

71

209

282

267

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น ททท.

(3.04)

(8.3)

(24.44)

(32.98)

(31.23)

2

23

112

200

518

(0.23)

(2.69)

(13.1)

(23.39)

(60.58)

5

26

102

191

531

(0.58)

(3.04)

(11.93)

(22.34)

(62.11)

ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง

กรมอุทยำนแห่งชำติฯ
6.2 นิตยสำร อสท.
6.3 อีบุ๊กของ ททท.

แหล่ ง ข้อ มู ล สาธารณะโดยรวม
รวมแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ก ประเภท

จากตารางที่ 5.7 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารทั้ง 6
ประเภทโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวแต่ละแหล่งที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความถี่ที่ใช้ ดังนี้
แหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้ บ่อย ได้แก่ เว็บไซต์
สาหรับค้นหาและแผนที่
แหล่ งข้ อ มู ล ข่ าวสารท่ อ งเที่ ย วที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วามถี่ ที่ ใ ช้ ระดั บ ใช้ ป านกลาง ได้ แ ก่
แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่ แหล่งข้อมูลทางสังคม และแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค
แหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตั วอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง ได้แก่
แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์
แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารท่ อ งเที่ ย วที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามถี่ ที่ ใ ช้ ร ะดั บ ไม่ ใ ช้ เ ลย ได้ แ ก่
แหล่งข้อมูลสาธารณะ
หากพิจารณาตามรายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีระดั บ
ความถี่ในการใช้ รายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อ มูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใ ช้ระดับ
เป็นประจา ได้แก่ แผนที่กูเกิล (Google Map) และกูเกิล เสิร์ช (Google Search)
รายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้
บ่อ ย ได้แก่ กระทู้พันทิปห้องบลูแพลนเน็ต เฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เว็บไซต์ของ
บล็ อ กเกอร์ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว เว็ บไซต์ ห รือแอปพลิเคชั น ส าหรับ หาข้ อมู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
ทริป แอดไวเซอร์ เว็บไซต์ ห รือแอปพลิ เคชั นของบริษั ทตั วแทนจาหน่ ายออนไลน์ (Online travel
agencies) สาหรับจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ และบริการอื่น ๆ ที่เป็นสินค้าการท่องเที่ยว เช่น
อโกด้ า บุ๊ ค กิ้ ง ทราเวลโลก้ า และเอ็ ก ซ์ พี เดี ย เป็ น ต้ น ยู ทู ป แชนเนลที่ เกี่ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ใช้
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีตของตนเองเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และเพื่อน
รายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้
ปานกลาง ได้แก่ กูเกิล สตรีท วิว (Google Street View) อินสตาแกรมของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ใช้
ประสบการณ์ ที่ ได้จ ากการอ่ านพ็ อ กเก็ ตบุ๊ ก เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ด้า นการท่ องเที่ ย ว พนั กงานโรงแรม
คนขายของ หรือคนพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเดินทางไป เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทา
โดยเอกชน เช่น เว็บไซต์กระเช้านองปิง 360 (Ngong ping 360) ของฮ่องกง เว็บไซต์สวนสนุกดิสนีย์
แลนด์ (Disneyland) และหนังสือไกด์บุ๊กที่รวบรวมข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สภาพอากาศ
ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียดของแต่ละแหล่งข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้บ้าง ไม่
ใช้บ้าง ได้แก่ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการเดินทาง เช่น ไฮเปอร์เดียและโรมทูริโอ เป็นต้น พี่น้อง/
ญาติ บทความกึ่งโฆษณา (Advertorial) ของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว เช่น
งานไทยเที่ยวไทย เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว
เช่น ททท. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทวิตเตอร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว พินเทอเรสเกี่ยวกับภาพสถานที่
ท่องเที่ยว โฆษณาของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัทนาเที่ยว สายการบิน เว็บไซต์ประกันการ
เดินทาง เว็บไซต์บริษัททัวร์ และข่าวของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว
รายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับไม่
ใช้เลย ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัทนาเที่ยว เช่น ติดต่อไปสอบถามจากบริษัทนาเที่ยว นิตยสาร อสท. และ
อีบุ๊กของ ททท.
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ตารางที่ 5.8 แสดงจ านวน ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และระดั บ ความถี่ ในการใช้ เนื้ อ หาข่ า วสาร
ท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ สาหรับการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามเนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
ควำมถี่ที่ใช้เนื้อหำข่ำวสำร
เนื้อหำข่ำวสำรท่องเที่ ยว

ใช้บ้ำง

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

550

231

57

17

0

(64.33)

(27.02)

(6.67)

(1.99)

(0)

542

242

58

12

1

(63.39)

(28.3)

(6.78)

(1.4)

(0.12)

524

250

65

16

0

(61.29)

(29.24)

(7.6)

(1.87)

(0)

455

256

102

31

11

(53.22)

(29.94)

(11.93)

(3.63)

(1.29)

355

305

148

43

4

(41.52)

(35.67)

(17.31)

(5.03)

(0.47)

313

327

148

61

6

(36.61)

(38.25)

(17.31)

(7.13)

(0.7)

265

320

178

74

18

(30.99)

(37.43)

(20.82)

(8.65)

(2.11)

256

298

213

78

10

(29.94)

(34.85)

(24.91)

(9.12)

(1.17)

254

300

214

70

17

(29.71)

(35.09)

(25.03)

(8.19)

(1.99)

ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

ระดับ

4.54

0.71

4.53

0.70

4.50

0.72

4.30

0.91

4.13

0.90

บ่อย

4.03

0.94

บ่อย

3.87

1.02

บ่อย

3.83

1.00

บ่อย

3.82

1.01

บ่อย

(ร้อยละ)

1. ข้อมูลกำรเดินทำงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ ยว เช่น ระยะทำง
ระยะเวลำ ยำนพำหนะที่ ใช้

เป็ น
ประจ า

เดินทำง
2. ข้อมูลกำรเดินทำงทั่ วไป เช่น
กำรคมนำคมสำธำรณะ
3. สถำนที่ พัก เช่น รำคำ สถำน
ที่ ตั้ง ควำมปลอดภัย

เป็ น
ประจ า
เป็ น
ประจ า

4. กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำง เช่น
กำรขอวีซำ (Visa) สิง่ ของที่ ต้อง
เตรียมเฉพำะสถำนที่ ท่องเที่ ยวที่
จะไป อัตรำแลกเปลีย่ นเงิน และ

เป็ น
ประจ า

ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย
5. อำหำร
6. ข้อมูลเกีย่ วกับสถำนที่ ท่องเที่ ยว
เช่น ประวัติควำมเป็นมำ วัน เวลำเปิดปิด
7. สภำพอำกำศและภัยคุกคำม
8. ระบบสำธำรำณูปโภค เช่น
ระบบไฟฟ้ำ อินเทอร์เน็ต หรือ
ไวไฟ (Wi-Fi)
9. กำรแต่งกำยที่ เหมำะสมกับกำร
เดินทำงท่องเที่ ยว
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ)
ควำมถี่ที่ใช้เนื้อหำข่ำวสำร
ใช้บ้ำง

เป็นประจำ

บ่อย

ปำนกลำง

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ที่ ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ณ

212

314

221

90

18

จุดหมำยปลำยทำง/ สถำนที่

(24.8)

(36.73)

(25.85)

(10.53)

(2.11)

216

229

222

123

65

(25.26)

(26.78)

(25.96)

(14.39)

(7.6)

140

224

298

150

43

(16.37)

(26.2)

(34.85)

(17.54)

(5.03)

46

110

209

235

255

(27.49)

(29.82)

เนื้อหำข่ำวสำรท่องเที่ ยว

ไม่ใช้บ้ำง
จำนวน
(ร้อยละ)

ไม่ใช้เลย
จำนวน

ค่ำเฉลีย่

S.D.

ระดับ

3.72

1.02

บ่อย

3.48

1.22

บ่อย

3.31

1.09

ปำนกลำง

2.36

1.19

3.88

0.59

(ร้อยละ)

10. ธรรมเนียมประเพณี / ข้อห้ำม

ท่องเที่ ยว เช่น ประเทศมุสลิม
11. มุมถ่ำยภำพยอดนิยมใน
สถำนที่ ท่องเที่ ยว
12. ของฝำกท้องถิ่น
13. แพ็คเกจท่องเที่ ยวของบริษัท
ทัวร์

(5.38)
(12.87) (24.44)
กำรใช้เนื้อหำข่ำวสำรท่องเที่ ยวโดยรวม

ใช้บ้ำง ไม่
ใช้บ้ำง
บ่อย

จากตารางที่ 5.8 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ในการใช้เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
ด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ระดับ บ่อย เมื่อพิจารณารายละเอียดมีดังนี้
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้เป็นประจา ได้แก่ ข้อมูลการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะทาง ระยะเวลา และยานพาหนะที่ใช้เดินทาง เป็นต้น ข้อมูล
การเดินทางทั่วไป สถานที่พัก และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง เช่น การขอวีซา สิ่งของที่ต้องเตรียม
เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และข้อมูลค่าใช้จ่าย
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับ ใช้บ่อย ได้แก่ อาหาร ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ประวัติความเป็นมา และวัน-เวลาเปิดปิด เป็นต้น สภาพอากาศและภัย
คุ ก คาม ระบบสาธารณู ป โภค เช่ น ระบบไฟฟ้ า อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ ไวไฟ เป็ น ต้ น การแต่ ง กายที่
เหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยว ธรรมเนียมประเพณี/ข้อห้ามที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ณ จุดหมาย
ปลายทาง/สถานที่ท่องเที่ยว และมุมถ่ายภาพยอดนิยมในสถานที่ท่องเที่ยว
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้ระดับใช้ปานกลาง ได้แก่ ของฝาก
ท้องถิ่น
เนื้ อ หาข่ า วสารท่ อ งเที่ ย วที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามถี่ ที่ ใ ช้ ร ะดั บ ใช้ บ้ า ง ไม่ ใ ช้ บ้ า ง ได้ แ ก่
แพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
การวิเคราะห์ รูป แบบการเดิน ทางท่ องเที่ ยวของผู้ ห ญิ ง โสดใช้ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
(Factor analysis) เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของผู้ ห ญิ ง โสด โดยวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบรู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของผู้ ห ญิ ง โสด อายุ 25-45 ปี และอาศั ย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสร้างเป็นเครื่องมือวัด รวมทั้งสิ้น 77 ข้อความ แบ่งเป็น รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต (ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่ง รอบข้าง) กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว คุณค่าของการท่องเที่ยว และเหตุผลของการท่องเที่ยว แล้วมาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีการแยกองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุน แกนองค์ประกอบโดย
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแบบ Varimax rotation เพื่อทาการแยก
องค์ประกอบแต่ละกลุ่ม ใช้เกณฑ์ค่า Eigen value มากกว่า 1 ขึ้นไปในการเลือกองค์ประกอบ และใช้
เกณฑ์ค่าน้าหนักตัวแปร (Factor loading) ที่มีค่าตั้งแต่ .30 ขึ้นไปในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรใน
แต่ละองค์ประกอบ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ ยวของผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี
และอาศั ยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม ตัว อย่ างจานวน 855 คน จากเกณฑ์ ข องจ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ เหมาะสมสาหรับ สถิติวิเคราะห์อ งค์ ประกอบควรมีจานวน 10 เท่ าของจานวนข้อ ความ
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, น.257) ผลการวิเคราะห์รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 5.9 แสดงค่า KMO และ Bartlett's ตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง
โสด
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
(KMO)
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

0.916
27263.71

df

2926

Sig.

0.000

จากตารางที่ 5.9 ค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.916 และการทดสอบ Bartlett's Test ยืนยันว่า
ตัวแปรชุดที่ศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธ์กัน แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้
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ตารางที่ 5.10 แสดงค่า Communalities ของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด
ตัวแปร
Initial
Extraction
63 การท่องเที่ยวคือการเติมสีสันให้ชีวิต

1.000

.650

67 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ

1.000

.619

64 ฉันต้องการอยากจะท่องเที่ยว ฉันจึงไปท่องเที่ยว

1.000

.558

53 การท่องเที่ยวคือ การพักผ่อนจากการทางาน หรือ
คลายเครียดจากชีวิตประจาวัน

1.000

.664

77 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเพิ่มพลังให้ชีวิต

1.000

.578

68 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเปิดโลกทัศน์

1.000

.568

20 ฉันสนใจเรื่องการไปท่องเที่ยวให้มากที่สุด ตราบเท่าที่
ชีวิตนี้จะสามารถไปได้

1.000

.649

57 การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายอันมีค่าของการใช้ชีวิตของ
ฉัน

1.000

.750

15 สาหรับฉันการเดินทางท่องเที่ยวคือการพักผ่อน

1.000

.603

58 การท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ตัวเอง

1.000

.634

66 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะเติมเต็มความฝัน

1.000

.597

59 การท่องเที่ยวเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่

1.000

.661

65 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการหลีกหนีความจาเจ

1.000

.505

62 การท่องเที่ยวคือความท้าทาย

1.000

.563

55 การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้จาก
การที่เราได้แนะนาที่ท่องเที่ยวให้แก่คนอื่น

1.000

.728

70 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้ฉันนาเรื่องราวมาบอก
เล่าให้คนอื่นได้มีโอกาสท่องเที่ยว

1.000

.702

56 การท่องเที่ยวทาให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้จากการ
ที่ฉันสามารถวางแผนและท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

1.000

.670
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ)
ตัวแปร

Initial

Extraction

72 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพัฒนาตัวเอง

1.000

.699

40 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อนาเรื่องราวมาเล่าให้คนอื่นได้ฟัง

1.000

.625

69 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการดึงความเชื่อมั่นในตนเอง
75 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการค้นหาแรงบันดาลใจ
ให้กับตนเอง
38 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น

1.000

.651

1.000

.622

1.000

.731

29 ฉันชอบเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง

1.000

.659

60 การท่องเที่ยวคือการได้ดื่มด่าซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.000

.644

73 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของสถานที่ท่องเที่ยว

1.000

.616

30 ฉันเคารพวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง

1.000

.603

39 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มภูมิความรู้ให้แก่ตนเอง
33 ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ ไม่เป็นที่
รู้จัก เป็นแรร์ ไอเทม (Rare item)
17 ฉันสนใจทุกเรื่องที่สามารถทาให้คนในครอบครัวมี
ความสุข ความสบายและไม่ลาบาก
18 ฉันมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทาโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
19 ฉันสนใจที่จะทาชีวิตให้สมดุลในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่
การงาน (Work life balance)
22 ฉันดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้

1.000

.639

1.000

.499

1.000

.634

1.000

.558

1.000

.537

1.000

.567

16 ฉันสนใจทุกเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

1.000

.529

21 ฉันชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทา

1.000

.592

28 ฉันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีตาม
เอง

1.000

.441
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ)
ตัวแปร

Initial

Extraction

27 ฉันมีการวางแผนสาหรับอนาคต
48 ฉันไปนั่งดื่มไวน์ ค็อกเทลที่บาร์บรรยากาศดี ๆ ใน
สถานที่ท่องเที่ยว
49 ฉันไปเต้น ดื่มที่ผับดัง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว

1.000

.567

1.000

.694

1.000

.650

45 ฉันมักไปคาเฟ่เวลาท่องเที่ยว

1.000

.518

44 ตอนฉันไปท่องเที่ยว ฉันไปทาสปา/แช่น้าแร่

1.000

.583

14 ฉันชื่นชอบการออกไปแฮงเอาท์ (Hang Out) กับเพื่อน

1.000

.611

46 ฉันไปร้านอาหารที่ห้ามพลาดในสถานที่ท่องเที่ยว

1.000

.495

74 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการทาตามกระแสความนิยม
ท่องเที่ยว

1.000

.637

61 การท่องเที่ยวคือการทาให้ชีวิตดูแพง

1.000

.626

76 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับตนเอง

1.000

.635

71 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคน
ในครอบครัว

1.000

.578

1.000

.690

1.000

.661

1.000

.582

42 ฉันไปท่องเที่ยวทากิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีม แอดเวน
เจอร์ (Extreme Adventure) เช่น การดาน้าลึก (Scuba
diving) ไฮกิง้ (Hiking) เทรคกิ้ง (Trekking) สกายไดรฟ์วิ่ง
(Sky diving), บันจี้ จัมพิง (Bungee jumping), พาราเซล
ลิ่ง (Parasailing) และพาราไกลดิ้ง (Paragliding)
41 ฉันไปท่องเที่ยวทากิจกรรมพวกซอฟท์ แอดเวนเจอร์
(Soft adventure) เช่น พายเรือคายัค แคนู ดาน้าตื้น
ขี่จักรยาน ล่องแก่ง เดินเส้นทางชมธรรมชาติของอุทยานที่
มีระยะทางสั้น ๆ
34 ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ ภูเขา ทะเล
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ)
ตัวแปร
43 ตอนฉันไปท่องเที่ยว ฉันจะทากิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น นั่งบอลลูนที่ตุรกี ขี่อูฐที่อินเดีย
ย้อมผ้าในชุมชน
37 ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มีมุมมองที่แตกต่าง เช่น
มุมมองที่แปลกตาสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา
ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่าคืนของสถานที่ท่องเที่ยว

Initial

Extraction

1.000

.516

1.000

.552

จากตารางที่ 5.10 แสดงค่าความร่วมกัน (Communalities) ของตัวแปรรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดระหว่างองค์ประกอบที่สกัดได้กับตัวแปรเดิมแต่ละตัว ซึ่งเห็นได้ว่าก่อนที่จะ
สกัดองค์ประกอบแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับตัวเองเท่ากับ 1.00 (Initial) เมื่อสกัดองค์ประกอบแล้ว
ปรากฏว่าแต่ ละองค์ ประกอบสามารถอธิบายตัวแปรเดิม แต่ ละตัวลดลง 1 เหลือค่ าความสั มพั น ธ์
ระหว่าง 0.441-0.750
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ตารางที่ 5.11 แสดงองค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดหลังจากหมุน
แบบ Varimax

องค์ประกอบที่

ผลรวมกาลังของน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากการหมุนแกน
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %

1

14.877

19.320

19.320

2

4.815

6.253

25.574

3

3.269

4.245

29.819

4

3.001

3.898

33.717

5

2.368

3.075

36.792

6

2.265

2.942

39.734

7

1.666

2.164

41.898

จากตารางที่ 5.11 เมื่ อ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารหมุ น แกนปั จ จั ย
(Rotation) ด้ ว ยการหมุ น แกนแบบ Varimax และพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ าความแปรปรวน
มากกว่า 1 ขึ้นไป สามารถสกัดองค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดทั้งหมด 7
องค์ประกอบ โดยทั้ง 7 องค์ประกอบร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ ร้อยละ
41.898
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ตารางที่ 5.12 แสดงค่าน้าหนักตัวแปรขององค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ .30 ขึ้นไป

ตัวแปร

องค์ประกอบ
1

63

.734

67

.696

64

.692

53

.635

77

.632

20

.623

68

.604

57

.581

15

.560

58

.558

66

.548

59

.501

65

.492

62

.435

2

55

.741

70

.708

56

.682

72

.656

40

.610

69

.554

75

.507

3

4

5

6

7
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ตารางที่ 5.12 (ต่อ)

ตัวแปร

องค์ประกอบ
1

2

3

38

.732

29

.701

60

.673

73

.610

30

.588

39

.576

33

.436

4

17

.662

18

.659

19
22
16

.617
.585
.556

21

.510

28

.485

27

.346

5

48

.790

49

.723

45

.580

44

.514

14

.504

46

.455

6

7

185

ตารางที่ 5.12 (ต่อ)

ตัวแปร

องค์ประกอบ
1

2

3

4

5

6

74

.740

61

.716

76

.678

71

.450

7

42

.745

41

.731

34

.525

43

.508

37

.355

จากตารางที่ 5.12 แสดงค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของตั ว แปรที่ ห มุ น แกนแบบตั้ ง ฉาก
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธี Varimax ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ ตั้งแต่ .30 ขึ้นไปและสามารถ
จัดเข้าองค์ประกอบ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่าในการกาหนดองค์ประกอบครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ไว้ คือ
ต้ อ งมี ตั ว แปรจ านวน 4 ตั ว แปรขึ้ น ไปภายใน 1 องค์ ป ระกอบ จึ ง ได้ อ งค์ ป ระกอบทั้ ง หมด 7
องค์ประกอบ
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ตารางที่ 5.13 แสดงองค์ประกอบที่ 1 กลุ่มชีวิตคือการท่องเที่ยว (Life is a Journey)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 1

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

63

การท่องเที่ยวคือการเติมสีสันให้ชีวิต

.734

67

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ

.696

64

ฉันต้องการอยากจะท่องเที่ยว ฉันจึงไปท่องเที่ยว

.692

53

การท่องเที่ยวคือ การพักผ่อนจากการทางาน หรือ
คลายเครียดจากชีวิตประจาวัน

.635

77

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเพิ่มพลังให้ชีวิต

.632

20

ฉันสนใจเรื่องการไปท่องเที่ยวให้มากที่สุด ตราบ
เท่าที่ชีวิตนี้จะสามารถไปได้

.623

68

.604

66

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเปิดโลกทัศน์
การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายอันมีค่าของการใช้ชีวิต
ของฉัน
สาหรับฉันการเดินทางท่องเที่ยวคือการพักผ่อน
การท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ตัวเอง
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะเติมเต็มความฝัน

59

การท่องเที่ยวเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่

.501

65

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการหลีกหนีความจาเจ

.492

62

การท่องเที่ยวคือความท้าทาย

.435

57
15
58

ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

.581
.560
.558
.548

19.320

จากตารางที่ 5.13 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 14 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .435 - .734 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 19.320 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 14
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ตัวแปรเป็ นส่วนประกอบที่ ร่วมกัน บรรยายองค์ป ระกอบนี้ ได้ ดีที่สุด โดยตัวแปรที่ สามารถอธิบ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 63 การท่องเที่ยวคือการเติมสีสันให้ชีวิต
ข้อความที่ 67 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ
ข้อความที่ 64 ฉันต้องการอยากจะท่องเที่ยว ฉันจึงไปท่องเที่ยว
ข้อความที่ 53 การท่ อ งเที่ ย วคื อ การพั ก ผ่ อ นจากการท างาน หรื อ คลายเครี ย ดจาก
ชีวิตประจาวัน
ข้อความที่ 77 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเพิ่มพลังให้ชีวิต
ข้อความที่ 20 ฉันสนใจเรื่องการไปท่องเที่ยวให้มากที่สุด ตราบเท่าที่ชีวิตนี้จะสามารถไป
ได้
ข้อความที่ 68 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเปิดโลกทัศน์
ข้อความที่ 57 การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายอันมีค่าของการใช้ชีวิตของฉัน
ข้อความที่ 15 สาหรับฉันการเดินทางท่องเที่ยวคือการพักผ่อน
ข้อความที่ 58 การท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง
ข้อความที่ 66 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะเติมเต็มความฝัน
ข้อความที่ 59 การท่องเที่ยวเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่
ข้อความที่ 65 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการหลีกหนีความจาเจ
ข้อความที่ 62 การท่องเที่ยวคือความท้าทาย
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “กลุ่มชีวิตคือการท่องเที่ยว (Life is a Journey)” เป็น
กลุ่มที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว โดยมองว่าการท่องเที่ยวคือ สีสัน การพักผ่อน เพิ่มพลังชีวิต
เปิดโลกทัศน์ และเติมเต็มความฝัน
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ตารางที่ 5.14 แสดงองค์ประกอบที่ 2 กลุ่มตัวตนและแบ่งปัน (Self & Share)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 2

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

55

การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้จาก
การที่เราได้แนะนาที่ท่องเที่ยวให้แก่คนอื่น

.741

70

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้ฉันนาเรื่องราวมา
บอกเล่าให้คนอื่นได้มีโอกาสท่องเที่ยว

.708

56

การท่องเที่ยวทาให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้จาก
การที่ฉันสามารถวางแผนและท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

.682

72

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพัฒนาตัวเอง

.656

40

ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อนาเรื่องราวมาเล่าให้คนอื่นได้ฟัง
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการดึงความเชื่อมั่นใน
69
ตนเอง
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการค้นหาแรงบันดาลใจ
75
ให้กับตนเอง
ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

.610
.554
.507
6.253

จากตารางที่ 5.14 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 7 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .507 - .741 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 6.253 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 55 การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดความภูมิใจในตัวเองได้จากการที่เราได้แนะนาที่
ท่องเที่ยวให้แก่คนอื่น
ข้อความที่ 70 ฉันไปท่ องเที่ ยวเพราะจะช่ วยให้ ฉัน นาเรื่อ งราวมาบอกเล่าให้ คนอื่น ได้ มี
โอกาสท่องเที่ยว
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ข้อความที่ 56 การท่ อ งเที่ ย วท าให้ เกิ ด ความภู มิ ใ จในตั ว เองได้ จ ากการที่ ฉั น สามารถ
วางแผนและท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง
ข้อความที่ 72 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการพัฒนาตัวเอง
ข้อความที่ 40 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อนาเรื่องราวมาเล่าให้คนอื่นได้ฟัง
ข้อความที่ 69 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการดึงความเชื่อมั่นในตนเอง
ข้อความที่ 75 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการค้นหาแรงบันดาลใจให้กับตนเอง
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า “กลุ่มตัวตนและแบ่งปัน (Self & Share)” เป็นกลุ่มที่
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่น ค้นหาแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง และนาสิ่งเหล่านี้มา
แบ่งปันให้กับผู้อื่น
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ตารางที่ 5.15 แสดงองค์ประกอบที่ 3 กลุ่มดื่มด่า ชุ่มฉ่าวัฒนธรรม (Soaked by the
Culture)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 3

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

38

ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น

.732

29

ฉันชอบเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง
การท่องเที่ยวคือการได้ดื่มด่าซึมซับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

.701

60

.673

73

ฉันไปท่องเที่ยวเพราะความมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว

.610

30

ฉันเคารพวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง

.588

39

ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มภูมิความรู้ให้แก่ตนเอง

.576

33

ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ ไม่เป็นที่
รู้จัก เป็นแรร์ ไอเทม (Rare item)

.436

ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

4.245

จากตารางที่ 5.15 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 7 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .436 - .732 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 4.245 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 38 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น
ข้อความที่ 29 ฉันชอบเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ข้อความที่ 60 การท่องเที่ยวคือการได้ดื่มด่าซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อความที่ 73 ฉั น ไปท่ อ งเที่ ย วเพราะความมี เอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของสถานที่
ท่องเที่ยว
ข้อความที่ 30 ฉันเคารพวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่าง

191
ข้อความที่ 39 ฉันไปท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มภูมิความรู้ให้แก่ตนเอง
ข้อความที่ 33 ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก ๆ ไม่เป็นที่รู้จัก เป็น แรร์ ไอเทม
(Rare item)
ผู้ วิ จั ย จึ ง ตั้ งชื่ อ องค์ ป ระกอบที่ 3 นี้ ว่ า “กลุ่ ม ดื่ ม ด่ า ชุ่ ม ฉ่ าวั ฒ นธรรม (Soaked by the
Culture)” เป็ น กลุ่ม ที่ ท่ อ งเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรม วิ ถีชี วิต เพื่ อ การเรี ยนรู้ ซึ ม ซั บ เข้ าใจ และเคารพ
วัฒนธรรมต่าง ๆ
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ตารางที่ 5.16 แสดงองค์ประกอบที่ 4 กลุ่มสาวแกร่งและเก่ง (Wonder Woman)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 4

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

17

ฉันสนใจทุกเรื่องที่สามารถทาให้คนในครอบครัวมี
ความสุข ความสบายและไม่ลาบาก

.662

18

ฉันมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทาโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

.659

19

ฉันสนใจที่จะทาชีวิตให้สมดุลในเรื่องส่วนตัวและ
หน้าที่การงาน (Work life balance)

.617

22

ฉันดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้
ฉันสนใจทุกเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
ฉันชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทา
ฉันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดี
ตามเอง
ฉันมีการวางแผนสาหรับอนาคต

.585

ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

3.898

16
21
28
27

.556
.510
.485
.346

จากตารางที่ 5.16 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 8 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .346 - .662 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 3.898 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 8 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 17 ฉันสนใจทุกเรื่องที่สามารถทาให้คนในครอบครัวมีความสุข ความสบายและ
ไม่ลาบาก
ข้อความที่ 18 ฉันมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทาโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
ข้อความที่ 19 ฉันสนใจที่จะทาชีวิตให้สมดุลในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน (Work life
balance)
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ข้อความที่ 22 ฉันดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้
ข้อความที่ 16 ฉันสนใจทุกเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ข้อความที่ 21 ฉันชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทา
ข้อความที่ 28 ฉันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีตามเอง
ข้อความที่ 27 ฉันมีการวางแผนสาหรับอนาคต
ผู้วิจัยจึง ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “กลุ่มสาวแกร่งและเก่ง (Wonder Woman)” เป็ น
กลุ่มที่ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ มีค วามสุขจากการที่ไ ม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมถึงสามารถดูแลและให้
ความสุขกับคนในครอบครัว ได้เช่นกัน โดยมักท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว ซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุล
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน
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ตารางที่ 5.17 แสดงองค์ประกอบที่ 5 กลุ่มสายชิลและต้องชิค (Chill & Chic Traveler)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 5

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

48

ฉันไปนั่งดื่มไวน์ ค็อกเทลที่บาร์บรรยากาศดี ๆ ใน
สถานที่ท่องเที่ยว

.790

49

ฉันไปเต้น ดื่มที่ผับดัง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว

.723

45

ฉันมักไปคาเฟ่เวลาท่องเที่ยว

.580

44

ตอนฉันไปท่องเที่ยว ฉันไปทาสปา/ แช่น้าแร่
ฉันชื่นชอบการออกไปแฮงเอาท์ (Hang Out) กับ
เพื่อน
ฉันไปร้านอาหารที่ห้ามพลาดในสถานที่ท่องเที่ยว

.514

ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

3.075

14
46

.504
.455

จากตารางที่ 5.17 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 6 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .455 - .790 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 3.075 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 48 ฉันไปนั่งดื่มไวน์ ค็อกเทลที่บาร์บรรยากาศดี ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อความที่ 49 ฉันไปเต้น ดื่มที่ผับดัง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อความที่ 45 ฉันมักไปคาเฟ่เวลาท่องเที่ยว
ข้อความที่ 44 ตอนฉันไปท่องเที่ยว ฉันไปทาสปา/แช่น้าแร่
ข้อความที่ 14 ฉันชื่นชอบการออกไปแฮงเอาท์ (Hang Out) กับเพื่อน
ข้อความที่ 46 ฉันไปร้านอาหารที่ห้ามพลาดในสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้วิจัยจึง ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า “กลุ่มสายชิลและต้องชิค (Chill & Chic Traveler)”
เป็ น กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วแบบนิ ย มดื่ ม กิ น เที่ ย ว ให้ ค วามสนใจกั บ การเลื อ กสปา คาเฟ่ ผั บ บาร์ ห รื อ
ร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีและมีความเก๋ไก๋เป็นเอกลักษณ์
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ตารางที่ 5.18 แสดงองค์ประกอบที่ 6 กลุ่มกระแสหลักอย่างมีระดับ (Luxury Mainstream
Traveler)
ตัวแปรที่
74
61
76
71

องค์ประกอบที่ 6
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการทาตามกระแสความ
นิยมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวคือการทาให้ชีวิตดูแพง
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับตนเอง
ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์กบั
คนในครอบครัว

ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)
.740
.716
.678
.450
2.942

จากตารางที่ 5.18 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 4 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .450 - .740 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 2.942 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
ข้อความที่ 74 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการทาตามกระแสความนิยมท่องเที่ยว
ข้อความที่ 61 การท่องเที่ยวคือการทาให้ชีวิตดูแพง
ข้อความที่ 76 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเอง
ข้อความที่ 71 ฉันไปท่องเที่ยวเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า “กลุ่มกระแสหลักอย่างมีระดับ (Luxury Mainstream
Traveler)” เป็นกลุ่มท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเสริ มภาพลักษณ์ ให้ตนเองด้าน
ความหรูหราอย่างมีระดับ

196
ตารางที่ 5.19 แสดงองค์ประกอบที่ 7 กลุ่มค้นหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผจญภัย
(Adventure Seeker)
ตัวแปรที่

องค์ประกอบที่ 7

ฉันไปท่องเที่ยวทากิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีม แอดเวน
เจอร์ (Extreme Adventure) เช่น การดาน้าลึก
(Scuba diving) ไฮกิง้ (Hiking) เทรคกิ้ง (Trekking)
42
สกายไดรฟ์วิ่ง (Sky diving) บันจี้ จัมพิง (Bungee
jumping) พาราเซลลิ่ง (Parasailing) และพาราไกล
ดิ้ง (Paragliding)
ฉันไปท่องเที่ยวทากิจกรรมพวกซอฟท์ แอดเวนเจอร์
(Soft adventure) เช่น พายเรือคายัค แคนู ดาน้า
41
ตื้น ขี่จักรยาน ล่องแก่ง เดินเส้นทางชมธรรมชาติ
ของอุทยานที่มีระยะทางสั้น ๆ
34
ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ ภูเขา ทะเล
ตอนฉันไปท่องเที่ยว ฉันจะทากิจกรรมที่จัดขึ้นใน
43
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น นั่งบอลลูนที่ตุรกี ขี่อูฐที่
อินเดีย ย้อมผ้าในชุมชน
ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มีมุมมองที่แตกต่าง เช่น
มุมมองที่แปลกตาสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา
37
ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่าคืนของสถานที่
ท่องเที่ยว
ร้อยละของความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้จากองค์ประกอบ

ค่าน้าหนักตัวแปร
(Factor loading)

.745

.731
.525
.508

.355
2.164

จากตารางที่ 5.19 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้หญิงโสด ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรที่สาคัญ 5 ตัวแปร และมีค่าน้าหนักตัวแปรในตัวองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .355 - .745 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ ร้อยละ 2.164 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัว
แปรเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ร่ วมกั น บรรยายองค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด โดยตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบนี้ได้ชัดเจน คือ
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ข้อความที่ 42 ฉั น ไปท่ อ งเที่ ย วท ากิ จ กรรมพวกเอ็ ก ซ์ ต รี ม แอดเวนเจอร์ (Extreme
Adventure) เช่น การดาน้าลึก (Scuba diving) ไฮกิ้ง (Hiking) เทรคกิ้ง (Trekking) สกายไดรฟ์ วิ่ง
(Sky diving) บั น จี้ จั ม พิ ง (Bungee jumping) พ าราเซลลิ่ ง (Parasailing) และพ าราไกลดิ้ ง
(Paragliding)
ข้อความที่ 41 ฉัน ไปท่องเที่ยวทากิจกรรมพวกซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft adventure)
เช่น พายเรือ คายัค แคนู ด าน้ าตื้น ขี่จั กรยาน ล่อ งแก่ ง เดิน เส้ น ทางชมธรรมชาติ ของอุ ทยานที่ มี
ระยะทางสั้น ๆ
ข้อความที่ 34 ฉันไปท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ ภูเขา ทะเล
ข้อความที่ 43 ตอนฉัน ไปท่ องเที่ยว ฉันจะท ากิ จกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ ท่องเที่ยว เช่ น
นั่งบอลลูนที่ตุรกี ขี่อูฐที่อินเดีย ย้อมผ้าในชุมชน
ข้อความที่ 37 ฉั น ไปท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ที่ มี มุ ม มองที่ แ ตกต่ า ง เช่ น มุ ม มองที่ แ ปลกตา
สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่าคืนของสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้วิ จั ยจึ ง ตั้ งชื่ อ องค์ ป ระกอบที่ 7 ว่า “กลุ่ ม ค้ น หาประสบการณ์ ที่ น่ าตื่ น เต้น และผจญภั ย
(Adventure Seeker)” เป็ น กลุ่ ม ที่ ท่ องเที่ ย วสถานที่ ท างธรรมชาติ มุ ม มองแปลกตา และวิ ถีชี วิ ต
ซึ่งจะร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ ซอฟท์ แอดเวนเจอร์ และกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด ผู้วิจัยได้
กาหนดวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสารวจและอธิบายแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้หญิงโสด 2) เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มและอธิบายรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบการผสานวิธี (Mixed methods) โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติคือ ผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี เคย
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 18 คน เพื่อนาข้อมูลไปสร้างแบบสอบถามสาหรับใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ในขั้นถัดไปในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยผู้วิจัยได้
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
อาศัย การเก็บ ข้อมู ลจากแบบสอบถามออนไลน์แ ละเก็บ ข้อ มูล ในภาคสนาม ตั้ง แต่วัน ที่ 17 – 23
ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนได้ข้อมูลที่ครบสมบูรณ์จากแบบสอบถามและนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทั้งหมดจานวน 855 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในการ
วิเคราะห์รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด 4 ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบการดาเนินชีวิต
(กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คุณค่า
ของการท่องเที่ยวและเหตุผลของการท่องเที่ยว จานวน 77 ข้อ โดยตั้งเกณฑ์ค่า Eigen Value ที่มีค่า
ตั้งแต่ .30 ขึ้นไปในการพิจาณาคัดเลือกตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถสรุปผลวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะได้
ดังนี้

199
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างมากกว่ าครึ่งมักเดินทาง
ท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อน ลักษณะการเดินทางด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในวัน
ธรรมดาและในวันหยุด โดยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเฉลี่ย 4 ครั้งใน 1 ปี และแต่ละครั้งมักใช้
เวลาเฉลี่ย 4 วันต่อครั้ง ด้านการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 2 ครั้งใน 1 ปี และแต่ละครั้งมัก
ใช้เวลาเฉลี่ย 8 วันต่อครั้ง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ได้ทั้งหมด 6 ประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่แบ่งเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ ประสบการณ์การเดินทาง
ท่องเที่ยวในอดีตของตนเอง และจากการอ่านหนัง สือพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยว ซึ่งประสบการณ์ทั้ง 2
แหล่ง ทาให้นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์ของตนเอง
โดยเมื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นจะเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เจอในสถานที่ท่องเที่ยวกับข้อมูลที่ตน
เคยรับรู้จากการอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก
2. แหล่งข้อมูลทางสังคมแบ่งเป็น 3 แหล่ง ได้แก่ เพื่อนที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป เพื่อ
ใช้ สอบถามข้ อมู ลเบื้ องต้ น และตรวจสอบข้ อมู ลที่ ห ามา พี่ น้อ ง/ญาติเคยไปสถานที่ ท่อ งเที่ ย วเพื่ อ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถหาก่อนเดินทาง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นไปท่องเที่ยวและยังไม่ได้เป็นที่นิยม
3. แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์แบ่งเป็น 10 แหล่ง ได้แก่
3.1 สาหรับหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทริปแอดไวเซอร์ เอ็กซ์พีเดีย โดยใช้เพื่อหาแหล่ง
ท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น
3.2 สาหรับจองโรงแรมที่พัก เช่น ทราเวลโลก้า บุ๊คกิ้ง อโกด้า และเอ็กซ์พีเดีย เพื่อหาข้อมูล
ประสบการณ์จากคนที่เคยไปพัก เปรียบเที่ยบราคาที่พักและใช้บริการจองที่พักด้วย
3.3 สาหรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน เช่น ทราเวลโลก้า สกายสแกนเนอร์ เพื่อเปรียบเทียบ
ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ
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3.4 สาหรับเช่ารถ เช่น เอ็กซ์พีเดีย เพื่อใช้บริการเช่ารถ เพราะชื่นชอบการขับรถไปเที่ยวด้วย
ตนเอง
3.5 ส าหรั บ ศึ ก ษาวิธี ก ารเดิ น ทาง เช่ น โรมทู ริโอ เพื่ อศึ ก ษาวิธี ก ารเดิ น ทางไปยั ง สถานที่
ท่องเที่ยว
3.6 เว็บไซต์สายการบิน เพื่อหาข้อมูลโปรโมชัน
3.7 เว็บไซต์บริษัทนาเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้องการเดินทางด้วยบริษัทนา
เที่ยว จะหาข้อมูลโปรแกรมท่ องเที่ยวจากเว็บไซต์บ ริษัทท่ องเที่ยวก่อ นและหาข้ อมูลเพิ่ มเติม จาก
แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคต่อจึงจะตัดสินใจเลือก นอกจากนี้เว็บไซต์บริษัทนาเที่ย วยังถูกใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับวางแผนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ได้ใช้บริการทัวร์
3.8 งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ต้องการไปกับบริษัทนาเที่ยวจะ
ไปเลือกซื้อทัวร์จากงานไทยเที่ยวไทย หรืองานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ย ว โดยไม่ได้หาข้อมูลทัวร์ไปก่อน
แต่จะไปเลือกทัวร์จากในงาน
3.9 หนังสือน าเที่ ยว เพื่ อได้ข้อมู ลรายละเอียดของสถานที่ท่ องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวโดยสังเขป วิธีการเดินทาง
สภาพอากาศ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ
3.10 เว็ บ ไซต์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ท าโดยเอกชน เพื่ อ หาและตรวจสอบข้ อ มู ล
รายละเอียดการเดินทาง ช่วงวัน -เวลาเปิดปิด การใช้สถานที่ท่องเที่ยวจัดงานเทศกาลตามวันสาคัญ
ต่ า ง ๆ ซึ่ งข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดมั ก จะหาข้ อ มู ล
รายละเอียดต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคก่อน แต่หากไม่ได้ข้อมูลราคาบัตรเข้าชม ช่วง
วันเวลาเปิด-ปิด จึงจะใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน เพราะให้ความเชื่อถือว่า
แหล่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมากที่ สุด อย่างไรก็ตาม หากแหล่ง ข้อมูลที่ สร้างโดย
ผู้บริโภคให้รายละเอียดครบถ้วนก็จะไม่ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน
4. แหล่ งข้ อมู ล สาธารณะ แบ่ ง เป็ น 2 แหล่ ง ได้ แก่ นิ ต ยสารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และ
เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อหาข้อมูล
ประวัติความเป็นมาของสถานที่ ประวัติศาสตร์ วัน -เวลาเปิดปิด ราคา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว
5. แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคแบ่งเป็น 7 แหล่ง ได้แก่ เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้านการ
ท่องเที่ยว ยูทูป แชนเนลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว กระทู้พันทิปห้องบลูแพลนเน็ต เฟซบุ๊ก แฟนเพจของ
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว อิน สตาแกรมของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ทวิตเตอร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ ยว
และพินเทอเรสเกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยว
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6. เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่ แบ่งเป็น 3 แหล่ง ได้แก่ กูเกิลเสิร์ช แผนที่กูเกิล และกู
เกิลสตรีท วิว
โดยจากการนาแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้ง 6 ประเภทไปทาการสารวจกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารทั้ง 6 ประเภทสาหรับการท่ องเที่ยวโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลเว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่
อยู่ในระดับบ่อย ส่วนแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคแหล่ง ข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่ และ
แหล่งข้อมูลทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์อยู่ในระดับใช้บ้างไม่ใช้บ้าง และ
แหล่งข้อมูลสาธารณะอยู่ในระดับไม่ใช้เลย
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลข่าวสารสาหรับการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง
มีความถี่ในการใช้แผนที่กูเกิลและกูเกิล เสิร์ชอยู่ในระดับเป็นประจา ส่วนกระทู้พันทิปห้องบลูแพลน
เน็ต เฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว เว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันสาหรับหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทตัวแทนจาหน่าย
ออนไลน์ (Online travel agencies) สาหรับจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ และบริการอื่น ๆ ที่เป็น
สินค้าการท่องเที่ยว ยูทูป แชนเนลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีตของ
ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และเพื่อนอยู่ในระดับบ่อย
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กสามารถสรุป เนื้ อหาข่ าวสารท่อ งเที่ ย วของผู้ห ญิ งโสดได้ทั้ ง หมด
9 ประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและไม่ได้เป็นที่นิยมแต่มีความ
น่าสนใจทั้ งสถานที่ ที่เกิด จากมนุ ษ ย์ สร้างและธรรมชาติส ร้าง ข้ อมู ลทางด้ านประวัติ ความเป็ น มา
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลทั่วไป เช่น วัน -เวลาเปิด
ปิด ราคา และกิจ กรรมของสถานที่ ท่อ งเที่ยวที่น่ าดึง ดูด เป็ นต้ น นอกจากนี้ ยัง หาข้อมู ลข้อ บัง คั บ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ สาหรับการปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้
ทาถูกระเบียบปฏิบัติของสถานที่ท่องเที่ยว กลมกลืนไปกับคนท้องถิ่น ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
การไปท่องเที่ยว และการวางแผนท่องเที่ยว
2. สถานที่พัก พิจารณาจากราคา สถานที่ตั้ง ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกภายใน
สถานที่พัก ความสะอาด และระดับคะแนนในเว็บไซต์บริการจองที่พักด้วย
3. การเดินทาง ข้อมูลด้านการเดินทางแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลการเดินทางทั่วไป เช่น
วิธีการใช้รถสาธารณะ รูปแบบการชาระค่าบริการ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง และรูปแบบของบัตร
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เดินทาง และบริษัทที่ให้บริการรถเช่า เป็นต้น และการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลการ
เดินทางสาหรับไปสถานที่ท่องเที่ยว ระยะทาง ระยะเวลา ตารางเดินรถ ตาแหน่งและภาพของสถานที่
ขึ้นลงรถ และข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
4. อาหารและของฝากท้องถิ่น หาข้อมูลอาหารเพื่อพิจารณาว่าสามารถรับประทานได้หรือไม่
หรืออาหารท้องถิ่นที่ต้องลอง ร้านอาหาร เพื่อวางแผนไปร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว
และของฝากท้องถิ่นเพื่อซื้อกลับมาจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยอาจจะเป็นสินค้าที่ถูก จัดว่าเป็นของฝาก
ประจาสถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าทั่วไปที่คนท้องถิ่นใช้ในชีวิตประจาวัน
5. สิ่งอานวยความสะดวก หาข้อมูลรายละเอียดด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้า เต้ารับเต้าเสียบสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และการคมนาคม เป็นต้น และ
ด้านแอปพลิเคชันที่ควรมีสาหรับการท่องเที่ยวของประเทศนั้น
6. แพ็คเกจท่องเที่ยว พิจารณาจากโปรแกรมท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก อาหาร ราคา ช่วง
วัน เวลา ความน่าเชื่อถือ เลขที่ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจนาเที่ยว และข้อมูลการติดต่อบริษัท เพื่อใช้
ตัดสินใจเลือกบริษัทนาเที่ยว
7. สภาพอากาศและภัยคุกคาม ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศและเป็นข้อมูลสาหรับปรับแผนเที่ยวหากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย รวมถึงตรวจสอบ
สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศหรือเมืองที่จะไป เพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมูลสาหรับตัดสินใจท่องเที่ยว
8. การเตรียมตัวก่อนเดินทาง หาข้อมูลรายละเอียดการขอวีซา ยารักษาโรค สิ่งของที่ต้อง
เตรียมไปโดยเฉพาะสาหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น วิธีการจัดกระเป๋า และอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางและประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง
9. การแต่ งกายและการถ่ ายภาพในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ จั ดเตรีย มเสื้ อ ผ้า ให้ เหมาะกั บ
สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงหาข้อมูลการแต่งกายของคนท้องถิ่น เพื่อจัดเตรียมชุดที่เหมือนหรือใกล้เคียง
จะได้กลมกลืนกับคนท้องถิ่นเวลาไปเที่ยว ทั้งนี้ยังหาข้อมูลการถ่ายภาพ เพื่อศึกษามุมยอดนิยม มุมที่
สวยของสถานที่ท่องเที่ยว
โดยจากการน าเนื้อ หาข่าวสารท่อ งเที่ ยวทั้ง 9 ประเภทไปทาการสารวจกั บกลุ่ม ตัว อย่า ง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ในการใช้เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ระดับบ่อย
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้เนื้อหาด้านข้อมูลการเดินทางทั้งข้อมูลทั่วไปและการเดินทางสู่
สถานที่ท่ องเที่ยว สถานที่พัก และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง อยู่ในระดับ เป็นประจา ส่วนเนื้อหา
ข่าวสารท่ อ งเที่ย วที่ กลุ่ม ตัว อย่างมี ความถี่ที่ ใช้ระดั บใช้บ่ อย ได้แ ก่ อาหาร ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและข้อปฏิบัติ สภาพอากาศและภัยคุกคาม สิ่งอานวยความสะดวก การแต่งกาย
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และการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนเนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวด้านของฝากท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง และสุดท้ายแพ็คเกจท่องเที่ยวอยู่ในระดับใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
จากน าข้ อมูล จากการสั มภาษณ์ เชิง ลึกไปสารวจกับ กลุ่ มตัวอย่างและน าผลการสารวจมา
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor analysis) ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็นทั้งหมด 7 กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มชีวิตคือการท่องเที่ยว (Life is a Journey) เป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญ กับการ
ท่องเที่ยว โดยมองว่าการท่องเที่ยวคือ สีสัน การพักผ่อน เพิ่มพลัง ชีวิต เปิดโลกทัศน์ และเติมเต็ม
ความฝัน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตั วตนและแบ่ งปั น (Self & Share) เป็น กลุ่มที่ ท่อ งเที่ยวเพื่ อพั ฒ นาตนเอง
สร้างความเชื่อมั่น ค้นหาแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง และนาสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับผู้อื่น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มดื่มด่า ชุ่มฉ่าวัฒนธรรม (Soaked by the Culture) เป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ ซึมซับ เข้าใจ และเคารพวัฒนธรรมต่าง ๆ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาวแกร่งและเก่ง (Wonder Woman) เป็นกลุ่มที่ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ มี
ความสุขจากการที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมถึงสามารถดูแลและให้ความสุขกับคนในครอบครัวได้เช่นกัน
โดยมักท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว ซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสายชิลและต้องชิค (Chill & Chic Traveler) เป็นกลุ่มท่องเที่ยวแบบนิยมดื่ม
กิน เที่ยว ให้ความสนใจกับการเลือกสปา คาเฟ่ ผับ บาร์หรือร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีและมีความเก๋
ไก๋เป็นเอกลักษณ์
กลุ่มที่ 6 กลุ่มกระแสหลักอย่างมีระดับ (Luxury Mainstream Traveler) เป็นกลุ่มท่องเที่ยว
ตามกระแสนิยม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเสริมภาพลักษณ์ให้ตนเองด้านความหรูหราอย่างมีระดับ
กลุ่มที่ 7 กลุ่มค้นหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผจญภัย (Adventure Seeker) เป็นกลุ่มที่
ท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ท างธรรมชาติ มุ ม มองแปลกตา และวิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง จะร่ ว มท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ทั้งเอ็กซ์ต รีม แอดเวนเจอร์ ซอฟท์ แอดเวนเจอร์ และกิจกรรมที่ จัด ขึ้นในสถานที่ท่อ งเที่ยวต่าง ๆ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอการอภิ ป รายผลการวิจั ย ตามประเด็ น ส าคั ญ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ห ญิ งโสดมากกว่ าครึ่ งเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วกั บ เพื่ อ นด้ ว ยตนเอง โดยมี ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมักเดินทาง
ท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อน สอดคล้องกับธนิศา แสวงพรรค (2559) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ การแสวงหา
ข้อมูล และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคหญิงโสดวัยทางาน พบว่า ผู้บริโภคหญิงโสดวัยทางาน
มากกว่าครึ่งเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักเช่นเดียวกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Bond
(2015) ที่ศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้หญิง
โสดจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวและผลสารวจของ TripAdvisor (2014, อ้างถึงใน “ทริปแอด
ไวเซอร์เผยสาวอาเซียนชอบการท่องเที่ยวคนเดียว,” 2557) เรื่องผู้หญิ งและการท่องเที่ยวโลกกับ
นักท่องเที่ยวผู้หญิงจานวน 636 ราย ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซี ย ไทย และอินโดนีเซียพบว่า ผู้หญิง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพฤติกรรมทาตามความต้องของตนเองโดยไม่ต้องกังวลถึงคนอื่น จึงเลือก
เดินทางเพียงลาพังถึง 4 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างหรือร้อยละ 81 รวมถึงมีการวางแผนท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศตนเอง ภายในเอเชีย และยุโรป โดยวางแผนจะเดินทางคนเดียวอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
ทั้งนี้ ผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการเปิดรับการท่องเที่ยวตามลาพังของผู้หญิงคนอื่น ๆ มาก
ขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวถึง 137 คน
หรือร้อยละ 16.02 ซึ่งสอดคล้องกับ Skyscanner (2559) ที่ว่า ผู้หญิงโสดวัยทางานจะออกเดินทาง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
ด้านลักษณะการเดินทางผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
มากที่สุด โดยเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์เพียงร้อยละ 3.51 เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Dunham
(2015) พบว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงไม่นิยมท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของธนิศา
แสวงพรรค (2559) พบว่า ผู้หญิ งโสดวัยทางานเพียงร้อยละ 0.3 เลือกเดินทางด้วยบริ ษัทนาเที่ยว
เท่านั้นเช่นกัน
ส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเฉลี่ย 4 ครั้งใน 1 ปี และแต่ละ
ครั้งมักใช้เวลาเฉลี่ย 4 วันต่อครั้ง ด้านการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 2 ครั้งใน 1 ปี และแต่
ละครั้ ง มั ก ใช้ เ วลาเฉลี่ ย 8 วั น ต่ อ ครั้ ง ทั้ ง ในวั น ธรรมดาและในวั น หยุ ด สอดคล้ อ งกั บ ORC
International (2018) ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทางจานวน 1.75 หมื่น
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รายจาก 27 ประเทศทั่วโลก ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
จานวนแผนการเดินทางท่องเที่ยวของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 2.7 ทริปต่อปี จานวนวันเฉลี่ยต่อการท่องเที่ยว
หนึ่งครั้งทั่วโลกอยู่ที่ 8 คืนต่อทริป รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง
ตามที่ Berdychevsky et al. (2016) ที่ว่าในอดีตค่านิยมของสังคมต่อผู้หญิงคือ บุคคลที่ต้องอยู่ดูแล
บ้ าน คอยดู แ ลครอบครัว ต้ อ งพึ่ งพาผู้ ช าย เป็ น บุ คคลที่ ท างสั ง คมมอบบทบาทว่ าต้ องรั บ ผิด ชอบ
เรื่องราวภายในบ้าน บทบาทดังกล่าวทาให้ไปจากัดการออกเดินทางสู่ โลกภายนอก แต่ช่วงเวลาไม่กี่ปี
มานี้ค่านิยมของสังคมต่อผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไปทาให้ผู้หญิงออกเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้หญิงโสดใช้แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่มากที่สุด โดยเฉพาะกู
เกิล เสิร์ชเพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารทั้ง 6 ประเภท
สาหรับการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูล
เว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่อยู่ในระดับบ่อย ซึ่งแหล่งข้อมูลเว็บไซต์สาหรับค้นหาและแผนที่อย่าง
แผนที่กูเกิลและกูเกิล เสิร์ช กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้อยู่ในระดับเป็นประจาสอดคล้องกับธนิศา
แสวงพรรค (2559) ที่พบพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างกระตือรือร้นที่เน้นทางการ
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และงานวิจัยของ Loo (2017) พบว่า ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวใช้กูเกิลเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับการวางแผนท่องเที่ยว ได้แก่ กูเกิลเสิร์ช แผนที่กูเกิล และกูเกิลแปลภาษา เป็นต้น
รวมถึงผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า ใช้ เว็บไซต์สาหรับ ค้นหาและแผนที่ เพื่ อค้น หาข้อมูล ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยระบบกูเกิล เสิร์ช โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการท่องเที่ยวที่จะ
เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และ
แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค เป็นต้น (แฟร์, สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2561; โฟม, สัมภาษณ์, 26
กันยายน 2561) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) พบว่า นักท่องเที่ยววัยทางาน
ใช้การค้นหาผ่านระบบกูเกิล เสิร์ชเพื่อเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์ต่าง ๆ
“ส่ ว นใหญ่ เที่ ย วแบบทั ว ร์ โดยเริ่ ม จากกู เกิ ล ได้ ชื่ อ ทั ว ร์ จ ากที่ กู เกิ ล โชว์ เข้ า ไปดู
โปรแกรมทัวร์ ถ้าทัวร์ไหนโปรแกรมและวันเวลาตรงกับที่ต้องการก็จะเอาชื่อไปเสิร์ช
ในกู เกิ ล โดยมุ่ ง เข้ า พั น ทิ ป ต่ อ เพื่ อ ไปหารี วิ ว ว่ า คนที่ เคยไปมาเป็ น ยั ง ไงบ้ า ง...
อ่านคอมเมนต์เยอะมาก และเอาความเห็น มาเปรี ยบเทียบกับโปรแกรมทัวร์และ
ราคา ถ้าเลือกได้จะโทรไปถามที่ทัวร์นั้นต่อเลย” (แฟร์, สัมภาษณ์)
“เริ่มจากเข้ากูเกิล แล้วไปกดต่อพวกเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว...เริ่มจากกูเกิล
ก่อน ไม่เข้าเข้าเว็บไซต์นั้นเลยเพราะจาชื่อไม่ค่อยได้” (แฟร์, สัมภาษณ์)
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“...เข้าเว็บไซต์ตะลอนเที่ยว เพราะมีพวกประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ แต่ก็เริ่มจาก
กูเกิลอยู่ดี เสิร์ชสถานที่แล้วดูเว็บฯ ที่ขึ้น...” (โฟม, สัมภาษณ์)
ส่วนแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคได้แก่ เว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว ยูทูป
แชนเนลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว กระทู้ พันทิปห้องบลูแพลนเน็ต เฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อกเกอร์
ท่องเที่ยว อินสตาแกรมของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ทวิตเตอร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และพินเทอเรส
เกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หาก
พิจารณาจากความถี่ที่ใช้โดยแยกแต่ละช่องทางนั้นกระทู้พันทิปห้องบลูแพลนเน็ต เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว และเว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการ
ใช้อยู่ในระดับบ่อย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนฤมล เพิ่มชีวิต (2552) ที่พ บว่า นักท่องเที่ยววัย
ทางานใช้การค้นหาผ่านระบบกูเกิล เสิร์ช เพื่อเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลที่ถูก สร้างขึ้น
โดยผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งยังพบว่าการแสวงหาข้อมูลอย่างเป็นประจาผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาท่องเที่ยว
อย่างกระทู้ด้านการท่องเที่ยว เช่น พันทิปและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงที่ Dunham (2015)
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงในปัจจุบันจะค้นหาจากการอ่านบทความที่ถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวคนอื่นในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยว รวมถึงจากที่ Travelplaces (2016) กล่าวว่า เว็บไซต์บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว
สื่อสังคมออนไลน์ ทั้ งเฟซบุ๊ก เว็บ บอร์ด หรื อ ที่เป็น ศูน ย์รวมผู้ที่ ชื่นชอบท่อ งเที่ย วเหมือ นกั นในสื่ อ
ออนไลน์ ต่ าง ๆ ซึ่ งล้ วนเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล ที่ ส ร้างโดยผู้ บ ริโภคทั้ ง หมดนั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ยมใช้ เป็ น
แหล่งข้อมูลหลักสาหรับวางแผนท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มุก (สัมภาษณ์ , 24
กันยายน 2561) พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคนั้นนักท่องเที่ยว
ผู้ ห ญิ ง โสดให้ ค วามเชื่ อ ถื อ น้ อ ยกว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คมที่ ไ ด้ จ ากเพื่ อ น โดยเมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคแล้วมักจะมาตรวจสอบกับเพื่อนอีกครั้ง
“ถามเพื่ อนที่เคยไปมาแล้ ว เน้น ที่ข้ อมูล เชิง ลึก ข้ อมูล อินไซต์ข องคนที่ ไปมาแล้ ว
บางทีคิด ว่าที่ หาจากเน็ ตมั นอาจจะมี ไม่ ครบ เพราะเขาน่ าจะเขียนข้อดี เยอะกว่า
คนจะได้สนใจกระทู้เขา...ถามเพื่อนเพิ่ม เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่ม...มักหามาพอสมควร
แล้วค่อยมาถามเพื่อน ไว้รีเช็คข้อมูลด้วยว่าที่หามาถูกไหม...” (มุก, สัมภาษณ์)
ด้านแหล่งข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่ ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีตของ
ตนเองและประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้แหล่งข้อมูลอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Loo (2017) ที่พบว่านั กท่องเที่ยว ร้อยละ 57 จะใช้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในอดีตของตนเองหรือข้อมูลที่ตนได้ศึกษามาก่อนสาหรับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่ องเที่ยวหรือบริษัทน าเที่ยว รวมถึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ เชิงลึก จูน (สัมภาษณ์ , 27

207
กัน ยายน 2561) พบว่า เลื อ กสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ค ล้ายคลึง กั บ ประสบการณ์ ข องตนเอง และมุ ก
(สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2561) พบว่า เมื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นจะเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เจอ
ในสถานที่ท่องเที่ยวกับข้อมูลที่ตนเองเคยรับรู้จากการอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก
“ถ้าเคยไปเที่ยวแบบไหนแล้วชอบมาก ประทับใจมากกว่าที่ผ่านมา พอครั้ง ต่อ ๆ ไป
ก็จะหาที่เที่ยวคล้าย ๆ แบบที่ชอบ เช่น แต่ก่อนเคยไปแต่ที่เมือง ๆ ทันสมัย แต่พอ
ได้ไปแบบทุรกันดารได้เจอวิวภูเขาหลายลูกซ้อนกัน มีหิมะ ที่เลห์ เลยหาแต่ที่เที่ยวที่
เป็นธรรมชาติ เขา ๆ ตลอดเลย” (จูน, สัมภาษณ์)
“หนังสือท่องเที่ยว แนวแชร์ประสบการณ์เที่ยว สารคดีท่องเที่ยวมากกว่า ไม่อ่าน
ไกด์บุ๊ก...อยากรู้ประสบการณ์ของคนที่เคยไปมากกว่าว่าไปเจออะไรบ้าง เพราะทา
ให้เราอยากไป...” (มุก, สัมภาษณ์)
ส่ ว นแหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คม ได้ แ ก่ เพื่ อ น พี่ น้ อ ง/ญาติ และคนในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(พนักงานโรงแรม คนขายของ หรือคนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ใน
การใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล อยู่ ในระดั บ ปานกลางเช่ น เดี ย วกั น นั้ น มี ง านวิจั ย ของ Mutinda และ Mayaka
(2012) พบว่าข้อ มูลที่ได้มาจากเพื่อ นและครอบครัวเป็นพื้ นฐานสาหรับ การตั ดสินใจท่องเที่ยวซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bieger และ Laesser (2004) ที่พ บว่าแหล่ง ข้อมูลสาหรับ การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดคือ เพื่อน โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นุ่น (สัมภาษณ์ , 25 กันยายน 2561)
พบว่า จะสอบถามข้อมูลจากเพื่อนที่เคยไปท่องเที่ยวสถานที่ที่ตนเองกาลังวางแผนไปเที่ยว โดยมุก
(สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2561) ให้ความเชื่อถือแหล่งข้อมูลทางสังคมที่เป็นเพื่อนมากกว่าแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ดังนั้นจะมีพฤติกรรมคือ หลังจากหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ แล้วจะต้องมาตรวจสอบกับเพื่อนอีก
ครั้ง เช่นเดียวกับที่ Travelplaces (2016) กล่าวว่า 1 ใน 10 แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับการวางแผน
ท่องเที่ยวคือ เพื่อน โดยเชื่อว่าเพื่อนจะช่วยเหลือตนเองในการวางแผนท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
“จะคุยกับเพื่อนก่อน ชอบคุยกับคนที่ไปมากกว่า มันจะอินไซต์กว่าแล้วค่อยไปหา
ข้อมูลเพิ่มในอินเทอร์เน็ตพวกพันทิปเอา...ส่วนมากจะชอบคุยกับคนที่เคยไปมาแล้ว
...” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“ถามเพื่ อนที่เคยไปมาแล้ ว เน้น ที่ข้ อมูล เชิง ลึก ข้ อมูล อินไซต์ข องคนที่ ไปมาแล้ ว
บางทีคิด ว่าที่ หาจากเน็ ตมั นอาจจะมี ไม่ ครบ เพราะเขาน่ าจะเขียนข้อดี เยอะกว่า
คนจะได้สนใจกระทู้เขา...ถามเพื่อนเพิ่ม เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่ม...มักหามาพอสมควร
แล้วค่อยมาถามเพื่อน ไว้รีเช็คข้อมูลด้วยว่าที่หามาถูกไหม...” (มุก, สัมภาษณ์)
ในด้ านแหล่งข้อมูล เชิงพาณิ ช ย์ ได้ แก่ เว็บไซต์ห รือ แอปพลิเคชัน สาหรับหาข้อมู ลสถานที่
ท่องเที่ยว เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ (Online travel agencies)
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สาหรับจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ และบริการอื่น ๆ ที่เป็ นสินค้าการท่องเที่ยว เว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันการเดินทาง เว็บไซต์บริษัททัวร์ งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว หนังสือไกด์บุ๊ก เว็บไซต์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน เจ้าหน้าที่บริษัทนาเที่ยว โฆษณาของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว ข่าว
ของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว บทความกึ่งโฆษณา (Advertorial) ของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว และเว็บไซต์
ประกันการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ภาพรวมอยู่ในระดับใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง โดยจาก
งานวิจัยของ Bieger และ Laesser (2004) พบว่า นักท่องเที่ยวเมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นจะหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากเพื่อน และจาก Travelplaces (2016) กล่าวว่า เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และคู่มือที่จัดทาโดย
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ใช้ ส าหรั บ วางแผนโดยเฉพาะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศ เช่ น เดี ย วกั บ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พบว่ า
ดิว (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561) ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ ยวที่จัดทาโดยเอกชน เพื่อหาและ
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง ช่วงวัน -เวลาเปิดปิด การใช้สถานที่ท่องเที่ยวจัดงานเทศกาล
ตามวันสาคัญต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ เพราะให้ความเชื่อถือว่าช่องทางนี้ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมากที่สุด แต่ด้ านกวาง (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561) เลือกหาข้อมูล
จากแหล่งข้ อ มู ลที่ ส ร้างโดยผู้ บ ริโภคก่อ น แต่ ห ากได้ข้ อ มู ลไม่ ครบถ้ว น จะใช้ เว็บ ไซต์ ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชนแทน แต่หากแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคให้รายละเอียดครบถ้วนก็จะ
ไม่ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดทาโดยเอกชน ซึ่ง สามารถอุปมานได้ว่า แม้ว่านักท่องเที่ยว
ผู้หญิงโสดจะให้ความสาคัญและเชื่อถือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ก็ตาม แต่หากได้รับข้อมูลที่ต้องการ
จากแหล่งข้อมูลข่าวสารแหล่งอื่นก่อน ก็จะไม่ใช้แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์
“ถ้าเลือกแล้วว่าจะไปไหนก็จะเข้าเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก่อน จะเข้าไปดู
รายละเอียดพื้นฐาน เปิดปิดช่วงไหน ปิดช่วงที่จะไปหรือเปลา การเดินทางที่เว็บไซต์
บอกคร่าว ๆ ...เวลาเปิดปิดด้วย...เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ” (ดิว, สัมภาษณ์)
“เข้าพวกเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยว หรือพวกเว็บฯ ส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อหา
ข้อมูลราคาบัตร เวลาเปิดปิด แต่ตอนแรกก็เริ่มจากอ่านรีวิวในพันทิป แต่ข้อมูลพวก
นี้ในเว็บฯ ของสถานที่จะอัปเดตล่าสุดกว่า บางทีมีประกาศปิดไรงี้ด้วย จะได้ไม่ไป
เก้อ วางแผนให้ดี...แต่ถ้าในเว็บฯ รีวิวพวกพันทิปบอกครบก็ไม่เข้าในเว็บฯ พวกนี้ ”
(กวาง, สัมภาษณ์)
ทั้ ง นี้ แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เป็ น เว็ บ ไซต์ ห รือ แอปพลิ เคชั น ส าหรั บ หาข้ อ มู ล สถานที่
ท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ (Online travel agencies) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ที่ใช้
ระดับบ่อย แตกต่างจากช่องทางอื่น ๆ ของแหล่งข้อมูลเชิง พาณิชย์ซึ่ง อยู่ในระดับใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง
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สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560, อ้างถึงใน “ททท.เผย 10 เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่คน
เข้าชมมากที่สุดในโลก!,”2560) เปิดเผยว่า เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่คนเข้าชมมากที่สุดในโลก คือ บุ๊คกิ้ง
รองลงมาคือทริปแอดไวเซอร์และเอ็กซ์พีเดียตามลาดั บซึ่งล้วนแต่เป็นเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจาหน่าย
ออนไลน์ของแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ด้าน May (2018) พบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการหาที่
พักจากการใช้กูเกิล เสิร์ชก่อน เพื่อหารายชื่อที่พักจากเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ เช่น
บุ๊คกิ้งและเอ็กซ์พีเดีย เป็นต้น โดยบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์เหล่านี้จะซื้อคาศัพท์ที่ใช้สาหรับ
ค้ น หาหรื อ คี ย์ เ วิ ร์ ด (Keyword) เพื่ อ ให้ เ ว็ บ ไซต์ แ สดงผลอยู่ ใ นระดั บ ต้ น ๆ ของกู เกิ ล เสิ ร์ ช
ทั้งนี้ การวิจัยยังพบว่า แม้ว่าบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ไม่ได้ซื้อคีย์เวิร์ด การแสดงผลของกูเกิล
เสิร์ชก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือ เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์จะแสดงผลในระดับต้น ๆ
ทาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ง่ายขึ้นและเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผ่ า นบริ ษั ท ตั ว แทนจ าหน่ า ยออนไลน์ สู ง ขึ้ น กว่ า ในอดี ต ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ฝน (สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2561) พบว่าจะเริ่มต้นการสืบค้นข้อมูลที่พักจากกูเกิล เสิร์ชก่อนจากนั้น
จึงจะเข้าไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเลือกเข้าเว็บไซต์ที่แสดงผล 1-2 หน้าเท่านั้น (ลิน , สัมภาษณ์ , 24
กัน ยายน 2561) ซึ่งสามารถอุ ป มานได้ ว่า นัก ท่ องเที่ ยวผู้ ห ญิ ง โสดเข้ าเว็ บไซต์ข องบริษั ท ตั วแทน
จาหน่ายออนไลน์บ่อยเพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้แสดงผลอยู่ระดับต้น ๆ ของกูเกิล เสิร์ชจึงง่ายต่อการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล
“...ถ้ า เป็ น ที่ พั ก ก็ อ าจจะตั้ ง ต้ น ด้ ว ยกู เกิ ล ไปพั น ทิ ป เข้ า ไปเจาะดู ว่ า เขาแนะน า
อะไรบ้าง แล้วเราก็เข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่พักเลย ทราเวลโลก้า บุ๊คกิ้ง อะไรแบบนี้…
ไปอ่านคอมเมนต์ ในเว็บฯ จองที่พักโดยตรงต่อ...” (ฝน, สัมภาษณ์)
“...เน้นเปิดจากที่กูเกิลโชว์ 1-2 หน้าแรก...” (ลิน, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแฟร์ (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561) ว่า กูเกิล เสิร์ช
เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงบริษัทนาเที่ยวที่เป็นแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์เพื่อหาข้อมูลโปรแกรมทัวร์
โดยนาข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นในกูเกิล เสิร์ชอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จะเลือกเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สร้างโดย
ผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
“ส่ ว นใหญ่ เที่ ย วแบบทั ว ร์ โดยเริ่ ม จากกู เกิ ล ได้ ชื่ อ ทั ว ร์ จ ากที่ กู เกิ ล โชว์ เข้ า ไปดู
โปรแกรมทัวร์ ถ้าทัวร์ไหน...ตรงกับที่ต้องการก็จะเอาชื่อไปเสิร์ชในกูเกิล โดยมุ่งเข้า
พันทิปต่อเพื่อไปหารีวิวว่าคนที่เคยไปมาเป็นยังไงบ้าง...อ่านคอมเมนต์เยอะมาก และ
เอาความเห็นมาเปรียบเทียบกับโปรแกรมทัวร์และราคา...” (แฟร์, สัมภาษณ์)
อย่ างไรก็ ตามแหล่ งข้อ มู ลสาธารณะ ได้ แก่ เว็ บไซต์ส่ ง เสริ มการท่ องเที่ย วของหน่ วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว นิตยสาร อสท. และอีบุ๊กของ ททท. อยู่ในระดับไม่ใช้เลย

210
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bieger และ Laesser (2004) ที่พบว่านักท่องเที่ยวไม่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมิน (สัมภาษณ์ , 21 กันยายน 2561)
พบว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดที่ไม่ได้ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ เพราะเว็บไซต์ไม่น่าดึงดูด ข้อมูลไม่
ละเอี ยด รวมถึ งมองว่ ามี แต่ ข่า วประชาสั มพั น ธ์ เท่ านั้ น โดยนุ่ น (สัม ภาษณ์ , 25 กั น ยายน 2561)
กล่าวว่าข้อมูลที่ต้องการคือ ความคิดเห็นต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ห ญิ ง โสดในอดี ต จากงานวิ จั ย ของเกษรา เกิ ด มงคล (2546) ที่ พ บว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล
สาธารณะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีการใช้มากกว่าแหล่งอื่น ๆ
“ไม่ใช้เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศหรือสถานที่นั้น ๆ เพราะไม่ค่อย
สวยและข้อมูล จะบอกกว้าง ๆ เช่น การเดิ นทางจะบอกแค่ว่านั่ งรถเมล์สายไหน
แต่ข้อมูลที่ต้องการคือ ขึ้นตรงไหน ลงตรงไหน แบบรายละเอียดชัดเจน หรืออย่าง
การเดินทางโดยรถไฟ ก็ไม่มีตารางเวลาจึงไม่เข้าไปใช้เลย” (มิน, สัมภาษณ์)
“ไม่ใช้เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวเลย เพราะต้องการรีวิว ความเห็นของคนที่ไป”
(นุ่น, สัมภาษณ์)
3. ผู้หญิงโสดมีความต้องการเนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เนื้ อ หาข่ าวสารท่ อ งเที่ ย วที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความถี่ ในการใช้ โดยรวมอยู่ ระดั บ บ่ อ ย
โดยเนื้อหาด้านข้อมูลการเดินทางทั้งข้อมูลทั่วไปและการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก และ
การเตรี ย มตั ว ก่ อ นเดิ น ทาง อยู่ ใ นระดั บ เป็ น ประจ า สอดคล้ อ งกั บ ธนิ ศ า แสวงพรรค (2559)
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิง โสดวัยทางานแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นประจา ได้แก่
ข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก
และงานวิจัยของนภัสวัณจ์ ศักดิ์ชัชวาล (2553) ที่พบว่านักท่องเที่ยวแสวงหาข้อมูลที่พักอยู่ในระดับ
มาก รวมถึงงานวิจัยของ Loo (2017) พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะ
ใช้กูเกิล เสิร์ชเพื่อหาข้อมูลการเดินทางจากสนามบินไปที่พักมากที่สุด
ส่วนเนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวที่ระดับความถี่ในการใช้อยู่ในระดับบ่อย คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหาร ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ าสนใจและข้ อ ปฏิ บั ติ สภาพอากาศและภั ย คุ ก คาม
สิ่งอานวยความสะดวก การแต่งกายและการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับ ธนิศา แสวงพรรค (2559) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดวัยทางานแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว
เป็นประจา ได้ แก่ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่จะเดิน ทาง และสถานที่
ท่องเที่ยวน่าสนใจบริเวณรอบ ๆ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น รวมถึงงานวิจัยของ Loo (2017) พบว่า
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลกิจกรรมที่มีให้ทาในสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อใช้สาหรับวางแผนท่องเที่ยว
ด้านของฝากท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับธนิศา แสวงพรรค (2559) ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดวัยทางานแสวงหาข้อมูลสินค้าที่มีชื่อเสียงประจาท้องถิ่นในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน ในส่วนเนื้ อหาข่ าวสารท่ องเที่ ยวด้านแพ็ คเกจท่องเที่ ยวอยู่ ในระดับ ใช้บ้ าง ไม่ใช้บ้ าง
เนื่องจากว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงไม่นิยมเดินทางด้วยบริษัทนาเที่ยว (Dunham, 2015) โดยผลงานวิจัย
ครั้ง นี้พ บว่า กลุ่ม ตัวอย่ างเดิ นทางท่องเที่ยวกั บบริษัท ทั วร์เพีย งร้อ ยละ 3.51 เท่านั้ นเช่นเดียวกั บ
งานวิจัยของธนิศา แสวงพรรค (2559) พบว่า ผู้หญิงโสดวันทางานเพียงร้อยละ 0.3 เลือกเดินทางด้วย
บริ ษั ท น าเที่ ย วเท่ า นั้ น อย่ างไรก็ ต ามกลุ่ ม ตั วอย่ างก็ มี ค วามถี่ ในระดั บ ใช้ บ้ า ง ไม่ ใช้ บ้ าง จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับทับทิม (สัมภาษณ์ , 27 กันยายน 2561) พบว่า แม้ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเองแต่ก็ใช้ข้อมูลของบริษัทนาเที่ยวเพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้นว่า 1 วันสามารถเดินทางที่
ใดได้บ้าง เพื่อวางแผนท่องเที่ยวของตนเอง
“เว็บฯ ทัวร์ ที่จัดโปรแกรมทัวร์ แต่ไม่ได้จะไปทัวร์ แค่เข้าไปดูว่าทัวร์เขาไปเที่ยวกัน
ที่ไหนบ้าง ในแต่ละวันทาอะไร ดูตอนแรก ๆ ก่อนจะเริ่มหาข้อมูลอื่น ๆ เพราะแบบ
ทัวร์สามารถไปไหนได้บ้างใน 1 วัน เราก็น่าจะสามารถไปได้ แต่ไม่ได้ลอกมา แค่เป็น
โครงไว้...ใช้เวลาไปประเทศที่ข้อมูลเยอะ ๆ แล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็มาเริ่มที่นี่
ก่อน...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ม ตัว อย่ างมี ระดั บ ความถี่ ในการใช้ เนื้ อ หาข่า วสารท่ อ งเที่ ย วด้ านต่ า ง ๆ
โดยรวมอยู่ระดับบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับเทิดชาย ช่วยบารุง (2551) ที่ระบุคุณสมบัติ 5 ประการของ
แหล่งท่องเที่ยวคือ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรม และที่พักซึ่งตรงกับเนื้อหา
ข่าวสารท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ที่ใช้อยู่ในระดับเป็นประจาและบ่อยทั้งหมด
4. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
ผลการวิเคราะห์รูป แบบการเดิน ทางท่องเที่ยวของผู้ ห ญิง โสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มี 7 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มชีวิตคือการท่องเที่ยว (Life is a Journey) เป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญ กับการ
ท่องเที่ยว โดยมองว่าการท่องเที่ยวคือ สีสัน การพักผ่อน เพิ่มพลัง ชีวิต เปิดโลกทัศน์ และเติม เต็ม
ความฝั น มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม Explorer ผู้ มุ่ ง เน้ น การเดิน ทางเพื่ อ ได้ รั บ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ออกจากรูป แบบเดิม ๆ และแสวงหาความท้ าทายจากการแบ่ง กลุ่มตามบุคลิกภาพของตราสินค้ า
(Brand Archetype) ที่ พั ฒ นามาจากการแบ่ ง กลุ่ ม ลั ก ษณะมนุ ษ ย์ ข อง Jung (1968) รวมถึ ง ยั ง มี
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ลักษณะใกล้เคียงกับแบบแสวงหา (Seeker) ที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเดินทางในงานวิจัยของอริชัย
อรรคอุ ด ม (2552) เรื่ อ งการพั ฒ นาแนวคิ ด และมาตรวั ด ต้ น แบบตราสิ น ค้ า ที่ แ บ่ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่
ครอบคลุ ม และเชื่ อ มโยงลั ก ษณะนิ สั ย ของคนในสั ง คมไทยเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพหลั ก 15 แบบ
ทั้ง นี้ หากพิ จ ารณาตามทฤษฎีล าดั บ แรงจู ง ใจของการเดิ น ทางตามล าดับ ขั้ น ความต้ อ งการ 5 ขั้ น
(Pearce, 1988) นั้น แสดงให้ เห็นว่าคุณ ค่ าของการท่อ งเที่ ยวคือ เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายในลาดับขั้นที่ 1 เพื่อตอบสนองความต้องการความภูมิใจและพัฒนาตนเองในลาดับขั้นที่ 4
และเพื่ อ ความต้ อ งการบรรลุ เป้ า หมายในล าดั บ ขั้ น ที่ 5 ซึ่ ง เป็ น ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการสู ง สุ ด
โดยนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุ จากปัจจัยผลักดันทางด้านกายภาพ ด้านอารมณ์
ด้านบุคคลและด้านการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่อธิบายแรงจูงใจของ
การท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดัน หมายถึง ปัจจัยภายในที่ทาให้เกิดแรงปรารถนา
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และปัจจัยดึงดูด หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ทาให้
เกิดแรงปรารถนาในการท่องเที่ยว (Dann, 1977)
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ 1 ชีวิตคือการท่องเที่ยว (Life is a Journey) ของงานวิจัย
ครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยวแบบ Life Journal ผู้ท่องเที่ยวเพราะต้องการหลีกหนีความ
วุ่นวายในชีวิต ค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต ค้นหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และนักท่องเที่ยว
แบบ The Contriver/Planner ผู้ท่องเที่ยวเพราะต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทาตามเป้าหมายที่
วางไว้ และพักผ่อนคลายเครียดพร้อมกับมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) รวมถึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
ทับทิม (สัมภาษณ์ , 27 กันยายน 2561) ให้คุณค่ากับการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวคือความฝันและ
เป็น ความหมายของการมีชีวิต อยู่ เพราะท างานเพื่ อเก็ บเงิน ไปท่องเที่ ยว ด้ านจูน (สัม ภาษณ์ , 27
กันยายน 2561) มองว่าการท่องเที่ยวคือความสุข และด้านวิ (สัมภาษณ์ , 25 กันยายน 2561) ถือว่า
การท่ อ งเที่ ย วคื อ จุ ด มุ่ ง หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ทั้ ง 3 ท่ า นนี้ เ ป็ น
นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 1
“การเดินทางเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ ทางานเก็ บเงินเพื่อไปเที่ยว...หากใน
ชีวิตไม่มีภาระ การท่องเที่ยวคือความฝัน เพราะการที่เรามีจุดหมายว่าจะไปเที่ยว
ไหนเป็นการสร้างโมติเวชันในการทางาน เก็บเงินไปเที่ยวที่ที่อยากไป วางแผนไว้
แต่ ก ารไปเที่ ย วต้ อ งสบาย ๆ คื อ ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งภาระหนี้ สิ น ตอนกลั บ มา หรื อ ใช้
ชีวิตประจาวันอย่างลาบากเพื่อเก็บเงินไปเที่ยว...” (ทับทิม, สัมภาษณ์)
“การได้เที่ยว คือ ความสุข จะมีความสุขอย่างมากเมื่อมีตั๋วเครื่องบินในมือ...มีแรง
บันดาลใจสาหรับรอให้ถึงวันนั้น ดีกว่าอยู่ไปวัน ๆ ...” (จูน, สัมภาษณ์)
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“การท่องเที่ยวคือความฝันอันสูงสุด ต้องการจะเที่ยวยั งที่ต่าง ๆ บนโลกให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะไปได้เพื่อเติมเต็มความฝันนี้ เป็นเหมือนจุดหมายสูงสุดของชีวิต
รวมถึงว่าการท่องเที่ยวเป็นมากกว่าสมบัติที่ล้าค่า...” (วิ, สัมภาษณ์)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตั วตนและแบ่ งปั น (Self & Share) เป็น กลุ่มที่ ท่อ งเที่ยวเพื่ อพั ฒ นาตนเอง
สร้างความเชื่อมั่น ค้นหาแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง และนาสิ่ง เหล่านี้มาแบ่งปันให้กับผู้อื่นมีความ
ใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม Caregiver ผู้ ที่ เห็ น ใจ อยากช่ ว ยเหลื อ และแบ่ ง ปั น ความรู้ ความรัก ให้ กั บ ผู้ อื่ น
จากการแบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพของตราสินค้าที่พัฒนามาจากการแบ่งกลุ่มลักษณะมนุษย์ของ Jung
(1968) ซึ่งตามแนวคิดของ Pearce (1988) เรื่อง ทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทางตามลาดับขั้น
ความต้อ งการ 5 ขั้นนั้ นแสดงให้เห็ นว่ากลุ่มนี้ให้ คุณ ค่าของการท่องเที่ยวคือ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการความภูมิใจและพัฒ นาตนเองในลาดับขั้นที่ 4 เพียงอย่างเดียวและจากทฤษฎีปัจจัยผลักดัน
และปัจจัยดึงดูดนั้น แรงจูงใจของการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือ ไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุจากปัจจัยผลักดันใน
ด้านอารมณ์ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านบุคคลและด้านการพัฒนาตนเอง (Dann, 1977)
นอกจากนี้แล้วกลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวตนและแบ่งปัน (Self & Share) ที่มีพฤติกรรมด้านการสร้าง
คุณค่าและความภูมิใจในตนเองนั้นสอดคล้องกับทาง ททท. ได้กาหนดยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ ททท.
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 คือ โครงการผู้หญิงท่องเที่ยววิถีไทย ภายใต้แนวคิด “เที่ยว = ให้” เพื่อส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ยวตลาดผู้ห ญิ ง เพราะนอกจากจะเป็ น การพั กผ่ อนแล้ว ยัง เป็ น การเปิ ด รับ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ ยั งสร้า งให้ ก ารท่ อ งเที่ ยวเป็ น การสร้ างคุ ณ ค่ าและความภู มิ ใจให้ กั บ ผู้ ห ญิ ง อี ก ด้ ว ย
(“ททท. เปิ ด แคมเปญผู้ ห ญิ ง ท่ อ งเที่ ย ว...วิ ถี ไ ทย,” 2561) ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พบว่ า
วี (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2561) การเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเองมาก
ยิ่ง ขึ้ น จากที่ ส ามารถวางแผนท่ อ งเที่ ย วและออกไปเที่ ย วได้ ด้ วยตนเอง ด้ า นมุ ก (สั ม ภาษณ์ , 24
กันยายน 2561) ชื่นชอบการแบ่งปันประสบการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น
เฟซบุ๊ ก และอิ น สตาแกรม เป็ น ต้ น ซึ่ ง เกิ ด ความภู มิ ใจในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น จากการที่ เพื่ อ นเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวตามตนเอง นึกถึงตนเองเมื่อต้องการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและได้รับความเชื่อถือ แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 ท่านนี้เป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 2
“เราขาดความภูมิใจในตัวเอง แต่เวลาไปเที่ยวทาให้มีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้น
เพราะฉัน ได้ห าข้อมูลเอง ได้ ออกเดิ นทางไปเอง ได้ท าอะไรต่าง ๆ ที่ฉัน อยากท า
ฉันได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ ได้หาความรู้ ได้เปิดโลก เป็นความภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเอง...
สามารถอยู่ตรงนี้ได้ด้วยตัวเอง...” (วี, สัมภาษณ์)
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“ได้ประสบการณ์ ใครไปใครก็ได้ ทริปเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะได้ประสบการณ์
ต่ า งกั น ...เราเอาประสบการณ์ ม าแชร์ ใ ห้ ค นอื่ น ฟั ง หรื อ เห็ น ผ่ า นเฟซบุ๊ ก บ้ า ง
อินสตาแกรมบ้าง แต่ถ้ามีเวลาก็ทารีวิวลง พันทิป แล้วคนไปตามที่เราไป เรารู้สึก
ภู มิ ใจที่ สามารถปลุ ก อิ น สไปเรชั น ในตั ว คนอื่ น ได้ จนเค้ า ไปตามเรา เช่น เราไป
ล่องแก่ งที่ ลาน้ าเข็ก พิ ษณุ โลก ที่ขึ้ นชื่ อว่าน้าเชี่ยวที่ สุดในประเทศไทย เราโพสต์
รูปลงเฟซบุ๊ก แล้ววันต่อมามีโอกาสได้คุยกับพี่ทางานที่ชอบเที่ยวเหมือนกัน...ซึ่งเขาก็
อยากไปที่นี่ เราจึงส่งลิงก์ที่บันทึกการเที่ยวของเราให้...โพสต์ในเฟซบุ๊ก ที่เล่าให้ฟัง...
เขาก็ขอแชร์ต่อเพื่อหาเพื่อนไปและมีคนอื่น ๆ ขอแชร์ต่อด้วย...เราแฮปปี้ ที่มีคนไป
ตามเราจริง ๆ และภูมิใจที่ข้อมูลที่เราเขียนมันใช้ไ ด้...คนจะไปไหนแล้วนึกถึง เรา
ถามข้อมูลจากเรา...นึกถึงเรื่องเที่ยวต้องมาปรึกษาเราเป็นคนแรก...เราแฮปปี้ ” (มุก,
สัมภาษณ์)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มดื่มด่า ชุ่มฉ่าวัฒนธรรม (Soaked by the Culture) เป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ ซึมซับ เข้าใจ และเคารพวัฒนธรรมต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม
Everyman ผู้ที่ต้องการเป็นเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งกับผู้อื่น จากการแบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพของตรา
สิน ค้าที่ พัฒ นามาจากการแบ่งกลุ่มลักษณะมนุษ ย์ของ Jung (1968) และหากพิ จารณาจากทฤษฎี
ลาดับแรงจูงใจของการเดินทางตามลาดับขั้นความต้องการ 5 ขั้นตามแนวคิดของ Pearce (1988)
นั้น แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวคือ เพื่อตอบสนองความต้องการความภูมิใจและพัฒนา
ตนเองในลาดับขั้นที่ 4 เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจากทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่อธิบาย
แรงจูงใจของการท่องเที่ยวนั้น กลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุจากปัจจัยดึงดูดด้านความน่าสนใจและ
ดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยว (Dann, 1977)
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ 3 กลุ่มดื่มด่า ชุ่มฉ่าวัฒนธรรม (Soaked by the Culture)
ของงานวิจัยครั้งนี้ยังมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ นักท่องเที่ยวแบบ Dime a Dozen/Mainstream ผู้ไป
ท่องเที่ยวเพราะต้องการซึมซั บเอกลักษณ์วัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวแบบ Heart and Soul ผู้ไ ป
ท่องเที่ยวเพราะต้องการศึกษาการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่น ใช้ชีวิตร่วมกับคนท้องถิ่น และเติบโตจาก
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จากการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (2560) และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิง Dunham (2015) ที่ว่า
ผู้หญิงสนใจสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ โดยร้อยละ 75 มีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
รวมถึงตรงกับยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ ททท. ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของ ททท. คือ โครงการผู้หญิง
ท่องเที่ยววิถีไทย ภายใต้แนวคิด “เที่ยว = ให้ ” (“ททท. เปิดแคมเปญผู้หญิ งท่องเที่ยว...วิถีไ ทย,”
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2561) ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า มิน (สัมภาษณ์ , 21 กันยายน 2561) ชื่นชอบวัฒนธรรมของ
แต่ ล ะประเทศ ต้ อ งการไปสั ม ผั ส ด้ ว ยตนเอง เพราะอยากเรี ย นรู้ เข้ าใจการกระท าของคนต่ า ง
วัฒ นธรรม ด้ านลิ น (สั ม ภาษณ์ , 24 กั น ยายน 2561) เลื อกไปยัง สถานที่ ที่ ผู้ ค นมารวมตัว กัน เพื่ อ
ต้องการสังเกตวิถีชีวิตประจาวันของคนท้องถิ่น ซึ่งทางด้านกวาง (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561)
อยากลองใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นผ่านการเดินทาง เลือกร้านอาหารเหมือนกับคนท้องถิ่น แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 ท่านนี้เป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 3
“เวลาไปเที่ยวจะเลือกประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่น เมือง ๆ แบบนี้ไม่ไป อยากไป
เห็นว่าคนต่างวัฒนธรรมใช้ชีวิตยังไงบ้าง อยากรู้ อยากเข้าใจการกระทาของคนอื่น
และรู้สึกว่ามันน่าหลงใหลมากกว่าเทคโนโลยี เพราะมันมีความเป็นมา มีประวัติ...”
(มิน, สัมภาษณ์)
“สถานที่ที่ ทุกคนมารวมตั วกั น อย่างสวนสาธารณะ ในเมืองบ้ าง แบบไปดูว่าคน
ท้องถิ่นเขาทาอะไรในชีวิตประจาวัน อยากดูเฉยๆ ไม่ได้จะไปคุย หรือคุยถ้ามีโอกาส
บางทีก็ตื่นเช้ามาก ๆ ไปเดินเล่นรอบ ๆ ที่พัก จะได้เห็นว่าคนเขาไปทางานกันยังไง
...” (ลิน, สัมภาษณ์)
“...ทาตามแอคทีวิตี้ของคนโลคัล ใช้ชีวิตแบบเค้า เดินทางยังไง กินอาหารร้านไหน
เดินดูผู้คน นั่งดูเค้าดาเนินชีวิตกัน...เน้นเดินไปตามที่ต่าง ๆ หรือไปยังไงก็ได้มากกว่า
การนั่งอยู่คาเฟ่ หรือร้านอาหาร” (กวาง, สัมภาษณ์)
กลุ่ม ที่ 4 กลุ่ม สาวแกร่งและเก่ง (Wonder Woman) เป็น กลุ่ มที่ ดูแ ลรับ ผิดชอบตัวเองได้
มีความสุขจากการที่ไม่ต้อ งพึ่งพาผู้อื่น รวมถึ งสามารถดูแ ลและให้ ความสุ ขกับ คนในครอบครัวได้
เช่นกัน โดยมักท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว ซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การ
งาน มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม Ruler ผู้ ที่ เป็ น ผู้ น าสามารถก าหนดแนวทางผู้ อื่ น ท าตามได้ แ ละ
กลุ่ม Caregiver ผู้ที่เห็นใจ อยากช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้ ความรักให้กับผู้อื่น จากการแบ่งกลุ่ม
ตามบุ คลิก ภาพของตราสิ นค้ าที่พั ฒ นามาจากการแบ่ง กลุ่ มลัก ษณะมนุ ษย์ ของ Jung (1968) และ
สอดคล้องกับแบบผู้สันโดษ (Loner) ผู้มีมานะอุตสาหะ ไม่พึงพาใคร กับแบบมารดา (Mother) ผู้รัก
ครอบครัวในงานวิจัยของอริชัย อรรคอุดม (2552) และหากพิจารณาตามแนวคิดของ Pearce (1988)
ทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทางตามลาดับขั้นความต้องการ 5 ขั้ นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของ
การท่อ งเที่ย วของกลุ่มนี้ คือ เพื่ อตอบสนองความต้ องการทางร่างกายในลาดับ ขั้น ที่ 1 และความ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในลาดับขั้นที่ 3 และจากทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่อธิบาย
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แรงจูงใจของการท่องเที่ยวนั้น กลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุจากปัจจัยผลักดันในด้านสถานภาพทาง
สังคม (Dann, 1977)
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ 4 กลุ่มสาวแกร่งและเก่ง (Wonder Woman) ของงานวิจัย
ครั้ง นี้ มีพ ฤติ กรรมใกล้เคี ยงกับ นั กท่ องเที่ ยวแบบ Happy Feet/Cherry on ที่ ไ ปท่ องเที่ ยวเพราะ
ต้องการสร้างความสุขร่วมกับครอบครัว ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว เพิ่มพลังและความสุขด้วยการ
เที่ยวจากการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ฝน (สัมภาษณ์ , 25 กันยายน 2561) ให้ความสาคัญ กั บพ่อแม่
การไปท่องเที่ยวคือความสุขของคนในครอบครัวเช่นเดียวกับแฟร์ (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561)
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 ท่านนี้เป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 4
“เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเพราะได้สานสัมพันธ์และมีเวลาให้กับครอบครัว แม้ว่าเวลา
ปกติทั่วไปจากที่เราเป็นคนโสดก็อยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อบริบทมันเปลี่ยน
บทบาทต่าง ๆ ก็ต่างไปจากเดิม...การไปเที่ยวทาให้เรารู้จักกันมากขึ้นไม่เหมือนการ
ใช้เวลาด้วยกันในชีวิตประจาวัน...ได้ความทรงจาใหม่ ๆ ร่วมกัน...ทุกครั้งที่ไปเที่ยว
แม้ไปสถานที่เดียวกันแต่ไปแต่ล ะครั้งก็ไม่เหมือนเดิม ทั้งที่ไปกับคนเดิมแต่ไปครั้ง
แรกกับครั้งที่ 2 ความทรงจาก็ต่างแล้ว หรือไปที่เดิมแต่เปลี่ยนไปกับเพื่อนแทนก็ได้
อีกแบบ โดยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้งแล้วแต่คนที่ไปด้วยร่วมกับความต้องการเรา
หาตรงกลางระหว่ างความต้อ งการของทุ ก คน (ความต้อ งการของทุ ก คนที่ มี จุ ด
ร่วมกัน, ผู้วิจัย) เพราะการไปเที่ยวคือความสุขของทุกคน” (ฝน, สัมภาษณ์)
“ใช้ ชี วิ ต กั บ ครอบครั ว แม้ ว่ าจะท างานที่ บ้ า นอยู่ กั บ ครอบครั ว อยู่ แ ล้ ว แต่ ก็ เป็ น
ชีวิตประจาวัน..การไปเที่ ยวเพื่ อให้ มีเวลาสนุก กับครอบครัว มีอ ะไรที่ ต่างไปจาก
ชีวิตประจาวัน” (แฟร์, สัมภาษณ์)
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสายชิลและต้องชิค (Chill & Chic Traveler) เป็นกลุ่มท่องเที่ยวแบบนิยมดื่ม
กิน เที่ยว ให้ความสนใจกับการเลือกสปา คาเฟ่ ผับ บาร์หรือร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีและมีความเก๋
ไก๋ เป็ น เอกลัก ษณ์ มี ค วามใกล้ เคี ยงกั บ กลุ่ ม Jester ผู้ ที่ ต้ อ งการความสนุ ก ความบั น เทิ ง จากการ
แบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพของตราสินค้าที่พัฒนามาจากการแบ่งกลุ่มลักษณะมนุษย์ของ Jung (1968)
และตามแนวคิ ด ของ Pearce (1988) ทฤษฎี ล าดั บ แรงจู ง ใจของการเดิ น ทางตามล าดั บ ขั้น ความ
ต้องการ 5 ขั้นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวของกลุ่มนี้คือ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายในลาดั บขั้น ที่ 1 เพียงขั้นเดียวเท่านั้น และจากทฤษฎี ปัจจัยผลั กดันและปัจจัยดึง ดูด ที่
อธิบายแรงจูงใจของการท่องเที่ยว กลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุจากปัจจัยผลักดันในด้านกายภาพ
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ด้านอารมณ์ และด้า นบุ คคล (Dann, 1977) รวมถึง เมื่ อ เที ย บกับ งานวิจั ยของ Dunham (2015)
มีความคล้ายคลึงกันคือ นักท่องเที่ยวผู้หญิงมักแสวงหาโรงแรมที่มีความอานวยสะดวกในด้านการ
พักผ่อน เช่น การทาสปา และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มที่ 5 กลุ่มสายชิลและต้องชิค (Chill & Chic Traveler) ยังมีความสอดคล้อง
กับการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ Song (2017) โดยมีพฤติกรรม
ตรงกับกลุ่มพักผ่อน (Relaxation) ที่มีกิจกรรมที่สนใจ เช่น การแช่น้าร้อน ทาสปา ออกกาลังกายใน
ฟิ ต เนส ชอปปิ ง เลื อ กรั บ ประทานอาหารระดั บ 5 ดาว และล่ อ งเรื อ ในแม่ น้ า เป็ น ต้ น จากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า ติณ (สัมภาษณ์ , 21 กันยายน 2561) เมื่อไปท่องเที่ยวอยากไปสปาทุกครั้ง
แต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยได้ไป ส่วนทางด้านตั๋ม (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2561) ต้องการ
ไปคาเฟ่ของสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ เช่นเดียวกับกระแต (สัมภาษณ์ , 26 กันยายน 2561) แสดงให้เห็น
ว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 ท่านนี้เป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 5
“มี โ อกาสก็ อ ยากแช่ น้ าแร่ ท าสปา ถ้ า ไม่ ติ ด ที่ เงิ น ก็ อ ยากท าสปาทุ ก ที่ ” (ติ ณ ,
สัมภาษณ์)
“เข้าคาเฟ่ เป็นซิกเนเจอร์เลย ต้องเข้าคาเฟ่ เพื่อไปกินชาเย็นของทุกที่ บางที่อาจจะ
ไม่สวย แต่อร่อย ก็จะไป...” (ตั๋ม, สัมภาษณ์)
“อยากไปกิ น กาแฟสด ต้ อ งเข้ า คาเฟ่ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ที่ ข องที่ เที่ ย วเป็ น ความชอบ
ส่วนตัว” (กระแต, สัมภาษณ์)
กลุ่มที่ 6 กลุ่มกระแสหลักอย่างมีระดับ (Luxury Mainstream Traveler) เป็นกลุ่มท่องเที่ยว
ตามกระแสนิยม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเสริมภาพลักษณ์ให้ตนเองด้านความหรูหราอย่างมีระดับ มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่ม Lover ผู้ที่ต้องการความรักจึงมักหาทางทาให้ตนเองน่าหลงใหล จากการแบ่งกลุ่ม
ตามบุ คลิก ภาพของตราสิน ค้าที่ พัฒ นามาจากการแบ่ง กลุ่ มลัก ษณะมนุ ษ ย์ของ Jung (1968) ตาม
แนวคิดของ Pearce (1988) ทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทางตามลาดับขั้นความต้องการ 5 ขั้น
นั้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม นี้ คื อ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ในลาดับขั้นที่ 3 เพียงขั้นเดียวเท่านั้น และจากทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่
อธิบายแรงจูงใจของการท่องเที่ยว กลุ่มนี้ไปท่องเที่ยวด้วยสาเหตุจากปัจจัยผลักดันในด้านสถานภาพ
ทางสังคม (Dann, 1977)
ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม ที่ 6 กลุ่ ม กระแสหลั ก อย่ า งมี ร ะดั บ (Luxury Mainstream
Traveler) ของงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี พ ฤติ ก รรมใกล้ เ คี ย งกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ Everything Me
ผู้ไปท่องเที่ยวเพราะเสริมสร้างภาพลักษณ์และทาตามกระแสสังคมจากการแบ่งกลุ่ม พฤติกรรมการ
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ท่องเที่ ยวคนรุ่น ใหม่ ข องการท่ องเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย (2560) รวมถึง มี ความสอดคล้องกั บการ
แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ Song (2017) โดยมีพฤติกรรมตรงกับ
กลุ่ ม พั กผ่ อ น (Relaxation) ที่ มี กิ จกรรมที่ ส นใจ เช่น เลื อ กรั บ ประทานอาหารระดั บ 5 ดาว และ
ล่องเรือในแม่น้า เป็นต้น
กลุ่มที่ 7 กลุ่มค้นหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผจญภัย (Adventure Seeker) เป็นกลุ่มที่
ท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ท างธรรมชาติ มุ ม มองแปลกตา และวิ ถี ชี วิ ต ซึ่ งจะร่ ว มท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ทั้งเอ็กซ์ ตรีม แอดเวนเจอร์ ซอฟท์ แอดเวนเจอร์ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
ความใกล้เคียงกับกลุ่ม Explorer ผู้ที่มุ่งเน้นการเดินทางเพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ออกจากรูป
แบบเดิม และแสวงหาความท้าทาย และกลุ่ม Hero ผู้ที่เอาชนะอุปสรรค เพื่อไปยังจุดหมายที่ต้องการ
ได้ จากการแบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพของตราสินค้าที่พัฒ นามาจากการแบ่งกลุ่มลักษณะมนุษย์ของ
Jung (1968) และตามแนวคิดของ Pearce (1988) ทฤษฎีลาดับแรงจูงใจของการเดินทางตามลาดับ
ขั้นความต้องการ 5 ขั้นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวคือ เพื่อตอบสนองความต้องการ
บรรลุเป้าหมายในลาดับขั้นที่ 5 เพียงขั้นเดียวเท่านั้น
จากทฤษฎี ปั จ จัย ผลั กดั น และปั จจั ยดึ ง ดู ดของ Dann (1977) ที่ อ ธิบ ายแรงจูง ใจของการ
ท่อ งเที่ ย วกลุ่ม ที่ 7 กลุ่ มค้ น หาประสบการณ์ ที่ น่า ตื่น เต้ น และผจญภั ย (Adventure Seeker) ของ
งานวิ จัย ครั้งนี้ ไปท่ อ งเที่ ยวด้ว ยสาเหตุจ ากปัจ จัย ดึง ดู ด ด้านความน่ าสนใจและดึง ดู ดของสถานที่
ท่ อ งเที่ ยวและยั ง มี พ ฤติ ก รรมใกล้ เคี ย งกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ Think Different Be Different ผู้ ไ ป
ท่องเที่ยวเพราะความสนุก ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทาย และพิสูจน์ตัวเองจากการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)
ด้าน Skyscanner (2559) เผยว่าใน พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ผู้หญิงออกเดินทางเพื่อเปิดโลกทัศน์
ตามประเทศต่างๆ โดยกิจกรรมที่นิยมคือ ปีนเขา ล่องแก่ง และไปยังประเทศแปลกใหม่ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงโสดวัยทางานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2561 แนวโน้มการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ผู้หญิง มีนักท่องเที่ยวหญิงเดี่ยวที่ให้ความสนใจกิจกรรมผจญภัยและโลดโผน เช่น การปีนเขาและปั่น
จัก รยาน น ามาสู่ กระแสการท่ อ งเที่ ย วเชิง นิ เวศ ที่ นั ก เดิ น ทางสมั ยใหม่ จะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทริ ป
ธรรมชาติ และรับผิ ดชอบต่อสังคมมากขึ้น (“เทรนด์ท่ องเที่ย วปี 2018 ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จโลก,”
2561) เมื่อเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดในกลุ่มที่ 7 กลุ่ม
ค้นหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผจญภัย (Adventure Seeker) มีความสอดคล้องไปกับกระแส
การท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2561 นี้อีกด้วย รวมถึงยังมีความสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิง
จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ Song (2017) โดยมีพฤติกรรมตรงกับกลุ่มกีฬา (Sports) ซึ่งมักทา

219
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินป่า ปีนผา ขี่ม้า เล่ นสกี ดาน้าลึก ดาน้าตื้น ผายเรือคายัค เล่นเรือใบ รวมถึง
กี ฬ าผาดโผนอย่ างสกายไดรฟ์ วิ่ ง บั น จี้ จั ม พิ ง พาราไกลดิ้ ง และราฟติ้ ง เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โฟม (สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2561) พบว่า ชื่นชอบทั้งกิจกรรมซอฟท์ แอดเวนเจอร์
และเอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ ส่วนนุ่น (สัมภาษณ์ , 25 กันยายน 2561) อยากทากิจกรรมที่สถานที่
ท่องเที่ยวจัดไว้สาหรับนักท่องเที่ยว และลิน (สัมภาษณ์ , 24 กันยายน 2561) อยากทากิจกรรมของ
สถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขว่าเข้าร่วมง่ายและใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 ท่านนี้เป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ 7
“ชอบกิจกรรมทางน้ามาก สน็อกกิ้ง ล่องแก่ง คายัค แคนู เอาหมด...พวกสกายไดรฟ์
วิ่ง บันจี้ ก็อยากลอง” (โฟม, สัมภาษณ์)
“...อยากท าแนวโลคัล แอคทีวิตี้มากกว่า อยากให้ แบบในทริปเรามีได้ทา อะไรที่
แปลก ๆ เช่น นั่งบอลลูนที่ตุรกี คือเน้นแบบให้มีแอคทีวิตี้ที่ไม่มีในเมืองไทย ต้องไปที่
นั่น แล้วได้ทา แล้วเราก็ลองทาดู อาจจะไม่ใช่เอกลักษณ์ของประเทศนั้นซะทีเดียว
แต่ก็เป็นอะไรที่แปลก ๆ ดี เช่น ไปขี่อูฐที่อินเดีย คือก็ไม่ถึงกับแอดเวนเจอร์ แต่ก็มี
อะไรที่มากกว่าการนั่งชมวิว...ก็อยากจะให้มีกิจกรรมแปลก ๆ อย่างน้อย 1 อย่าง
แปลกในที่นี้ อาจจะมีในเมืองไทยหรือไม่มีก็ได้ แต่เราไป ณ ตรงนั้น แล้วเขามีให้เล่น
ให้ทา แล้วเราก็ได้ทา” (นุ่น, สัมภาษณ์)
“…ไปคีรีวงก็ลองไปย้อมผ้า หรืออะไรที่มีแล้วเข้าร่วมง่าย ๆ สามารถลองทาได้เลย
ใช้เวลาไม่นาน...แบบ 1-2 ชั่วโมง หรือแล้วแต่กิจกรรม แบบเป็นกิจกรรมของสถานที่
นั้น...” (ลิน, สัมภาษณ์)
รูป แบบการเดิน ทางท่องเที่ยวของผู้ห ญิง โสด อายุ 25-45 ปี อาศัยอยู่กรุง เทพมหานครที่
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดได้ 7 กลุ่มหรือ 7 องค์ประกอบนั้นถือว่ามีความสาคัญ
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รที่ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วตามแนวคิ ด ของ McCleary (1995) ถื อ ว่ า
การแบ่งส่วนการตลาดนับเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างมากในธุรกิจบริการทางท่องเที่ยวหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพราะทาให้เข้าใจในสิ่งที่กลุ่ มเป้าหมายให้ความสาคัญ และสนใจ รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee, Lee, &, Wicks (2004) คือ การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติตาม
แรงจูงใจ จะช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการและ
สามารถจู งใจกลุ่ ม เป้ า หมายได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั้ น จากที่ ก ล่ าวมาช่ว ยท าให้ เข้ าใจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด แม้ว่าเพศ สถานภาพ อายุ จะอยู่กลุ่มเดียวกันแต่รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันตามความต้องการ ความสนใจ เหตุผล การให้คุณค่ากับความ
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ท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลตามที่ผลการวิจัยแบ่งได้ 7 กลุ่มซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
ในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
1. นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาที่ผสมผสาน ดังนั้น ธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐองค์กรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว
ควรจะพิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาให้หลากหลาย เพื่อชักจูงให้
นักท่องเที่ยวผู้หญิงโสดเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ตนรับผิดชอบ
2. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวผู้ห ญิง โสดมีจุดเริ่มต้นจากเว็บไซต์สาหรับค้นหาและ
แผนที่ โดยเฉพาะการใช้กูเกิล เสิร์ช เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
อื่น ได้แก่ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และแหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค เป็นต้น
อีกทั้งยังเลือกเข้ าเว็บไซต์ที่กูเกิล เสิร์ชแสดงผลใน 1 – 2 หน้าเท่านั้น ดั งนั้น ผู้ที่ต้องการน าเสนอ
เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวจึงควรมีแผนปรับปรุงเว็บไซต์และทาความเข้าใจการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด
อันดับบนเครื่องมือการค้นหาหรือที่เรียกว่า Search Engine Optimization (SEO) เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ
3. ธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วภาคเอกชน รวมถึ ง หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวควรออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละ
กลุ่ม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ
ในแต่ละกลุ่มทั้ง 7 กลุ่ม
2. ควรศึ ก ษาเพิ่ มเติ มเกี่ย วกับ เส้น ทางการตั ดสิ น ใจ (Consumer’s Journey) เชิ ง ลึก โดย
ศึกษาแยกในแต่ละกลุ่มทั้ง 7 กลุ่ม
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และวัย
กลางคนที่มีทั้งพ่อแม่และลูกรวมถึงคู่สมรสที่ต้องรับผิดชอบดูแล หรือเรียกว่ากลุ่มแซนวิช เจเนอเรชัน
(Sandwich generation)
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คาถามสาหรับสัมภาษณ์เชิงลึกของการวิจัยเชิงคุณภาพ
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คาถามสาหรับการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
- แหล่งข้อมูลใดบ้างที่ใช้เวลาจะเดินทางท่องเที่ยว
2. ประเด็นเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว
- เนื้อหาใดบ้างที่ใช้สาหรับเป็นข้อมูลการเดินทาง
3. ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ความสนใจ (งานอดิเรก การพักผ่อนหย่อนใจ และองค์ประกอบของความสาเร็จ)
- งานอดิเรกของคุณคืออะไร ทาไม
- การพักผ่อนของคุณเป็นอย่างไร
- ความสาเร็จในชีวิตของคุณคืออะไร
ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง (องค์ประกอบของตัวเอง เศรษฐกิจ อนาคต และวัฒนธรรม)
- คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองอย่างไรบ้าง
- เศรษฐกิจมีผลต่อการดาเนินชีวิตคุณอย่างไรบ้าง
- คุณคิดอย่างไรกับอนาคต
- คุณคิดอย่างไรกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และวัฒนธรรมที่ต่างจากสังคมของคุณ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว (การเที่ยวชม กีฬา การพักผ่อน และกิจกรรมความบันเทิง
- คุณเที่ยวอย่างไร
- คุณใช้การท่องเที่ยวกับการพักผ่อนอย่างไร
- กิจกรรมเวลาไปเที่ยวของคุณเป็นอย่างไร
คุณค่าของการท่องเที่ยว
- ท่องเที่ยวอย่างไรถึงจะตอบสนองความต้องการของคุณได้
เหตุผลของการท่องเที่ยว
- เหตุผลหลักของการออกเดินทางท่องเที่ยว
- สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามของการวิจัยเชิงปริมาณ
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แบบสอบถาม
เรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ ปริญ ญาโท คณะนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อการวิจัยโดยภาพรวมนาข้อมูลมาเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการประมวลผลจะกระทาในภาพรวมโดยไม่มีการระบุ
ตัวบุคคล ดังนั้นขอความกรุณาตอบคาถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้ศึกษาพฤติกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งการเดินทางในและต่างประเทศ
____________________________________________________________________
1. คุณเป็นเพศหญิง ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
ใช่
2. คุณอายุระหว่าง 25-45 ปี ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
ใช่
3. คุณสถานภาพโสด ใช่หรือไม่
(โสด หมายถึง ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสทางนิตินัย หรือไม่ได้อยู่กินกันฉันท์
สามีภรรยากับใครทางพฤตินัย ในกรณี ของผู้ห ญิง ที่เคยผ่านพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส แต่
ปัจจุบัน แยกกันอยู่ หรือหย่า หรือเป็นม่าย ถือว่าเป็นผู้หญิงโสด)
ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
ใช่
4. คุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
ใช่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร
1. การศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาโท
อนุปริญญา ปวช./ ปวส.
สูงกว่าปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่น ๆ โปรดระบุ________
2 อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างอิสระ (Freelancer)
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ โปรดระบุ__________
3. รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,000-30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001-60,000 บาท
60,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
4. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านคุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ _________________ ครั้ง
5. โดยการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศใช้เวลา ______________________วันในแต่ละครั้ง
6. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านคุณเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ_________________ครั้ง
7. โดยการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศใช้เวลา_____________________วันในแต่ละครั้ง
8. คุณเดินทางท่องเที่ยวกับใครบ่อยที่สุด
คนเดียว
เพื่อน
ครอบครัว
9. คุณเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
10. คุณเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
11. คุณเดินทางท่องเที่ยวแบบใดบ่อยที่สุด
ด้วยตนเอง
ไปกับบริษัททัวร์
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ส่วนที่ 2 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท่องเที่ยว
คาถาม : คุณใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ สาหรับการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
เป็ น
ประเภทของแหล่ ง ข้อ มู ล ข่า วสาร
1. แหล่ ง ข้อ มู ล ประสบการณ์ส่ ว นตั ว ที่ มี อ ยู่
1.1 ใช้ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวในอดีตของ
ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
1.2 ใช้ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรอ่ำนพ็อก
เก็ตบุ๊ก (Pocket book) เป็นแหล่งข้อมูลด้ำน
กำรท่องเที่ยว
2. แหล่ ง ข้อ มู ล ทางสั ง คม
2.1 เพื่อน
2.2 พี่นอ้ ง/ ญำติ
2.3 พนักงำนโรงแรม คนขำยของ หรือคน
พื้นที่ในสถำนที่ท่องเที่ยวที่เรำเดินทำงไป
3. แหล่ ง ข้อ มู ล เชิง พาณิชย์
3.1 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ สำหรับหำ
ข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยว เช่น Tripadvisor
3.2 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ ของบริษัท
ตัวแทนจำหน่ำยออนไลน์ (Travel agent
online) สำหรับจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เช่ำรถ
และบริกำรอืน่ ๆ ที่เป็นสินค้ำกำรท่องเที่ยว
เช่น Agoda, Booking, Traveloka, Expedia
3.3 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ กำรเดินทำง เช่น
Hyperdia, Rome 2 Rio
3.4 เว็บไซต์บริษัททัวร์

ประจ า
(5)

บ่ อ ย

ปานกลาง

(4)

(3)

ใช้บ้ า ง
ไม่ ใ ช้บ้ า ง
(2)

ไม่ ใ ช้เ ลย
(1)
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เป็ น
ประเภทของแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร

ประจ า
(5)

3.5 งำนแสดงสินค้ำกำรท่องเที่ ยว เช่น งำน
ไทยเที่ ยวไทย
3.6 หนังสือไกด์บุ๊ก (Guide book) ที่
รวบรวมข้อมูลกำรเดินทำง สถำนที่ ท่องเที่ ยว
สภำพอำกำศ ข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ของ
สถำนที่ ท่องเที่ ยว
3.7 เว็บไซต์ของสถำนที่ ท่องเที่ ยวที่ จัดทำโดย
เอกชน เช่น เว็บไซต์กระเช้ำ Ngong ping
360 ของฮ่องกง เว็บไซต์สวนสนุก Disneyland
3.8 เจ้ำหน้ำที่ บริษัทนำเที่ ยว เช่น ติดต่อไป
สอบถำมจำกบริษัทนำเที่ ยว
3.9 โฆษณำของบริษัทธุรกิจท่องเที่ ยว เช่น
บริษัทนำเที่ ยว สำยกำรบิน
3.10 ข่ำวของบริษัทธุรกิจท่องเที่ ยว
3.11 บทควำมกึง่ โฆษณำ (Advertorial) ของ
บริษัทธุรกิจท่องเที่ ยว
3.12 เว็บไซต์ประกันกำรเดินทำง
4. แหล่ ง ข้ อ มู ล สาธารณะ
4.1 นิตยสำร อสท.
4.2 E- book ของ ททท.
4.3 เว็บไซต์สง่ เสริมกำรท่องเที่ ยวของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ ยว เช่น ททท. กรมอุทยำนแห่งชำติฯ

บ่ อ ย

ปานกลาง

(4)

(3)

ใช้ บ้ า ง
ไม่ ใ ช้ บ้ า ง
(2)

ไม่ ใ ช้ เ ลย
(1)
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เป็ น
ประเภทของแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร

ประจ า
(5)

5. แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก สร้ า งโดยผู้ บ ริ โ ภค
5.1 เว็บไซต์ของ Blogger ด้ำนกำรท่องเที่ ยว
5.2 YouTube channel ที่ เกีย่ วกับกำร
ท่องเที่ ยว
5.3 กระทู้ Pantip ห้องบลูแพลนเน็ต (Blue
planet)
5.4 Facebook fanpage ของ Blogger
ท่องเที่ ยว
5.5 Instagram ของ Blogger ท่องเที่ ยว
5.6 Twitter เกีย่ วกับสถำนที่ ท่องเที่ ยว
5.7 Pinterest เกีย่ วกับภำพสถำนที่ ท่องเที่ ยว
6. เว็ บ ไซต์ ส าหรั บ ค้ น หาและแผนที่
6.1 Google Search
6.2 Google Map
6.3 Google Street View

บ่ อ ย

ปานกลาง

(4)

(3)

ใช้ บ้ า ง
ไม่ ใ ช้ บ้ า ง
(2)

ไม่ ใ ช้ เ ลย
(1)
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ส่วนที่ 3 เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยว
คาถาม : คุณใช้เนื้อหาข่าวสารท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ สาหรับการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
เป็ น
เนื้ อ หาข่ า วสารท่ อ งเที่ ย ว

ประจ า
(5)

1. ข้อมูลเกีย่ วกับสถำนที่ ท่องเที่ ยว เช่น ประวัติ
ควำมเป็นมำ วัน-เวลำเปิดปิด
2. ธรรมเนียมประเพณี / ข้อห้ำมที่ ไม่ควร
ประพฤติปฏิบัติ ณ จุดหมำยปลำยทำง/
สถำนที่ ท่องเที่ ยว เช่น ประเทศมุสลิม
3. สถำนที่ พัก เช่น รำคำ สถำนที่ ตั้ง ควำม
ปลอดภัย
4. ข้อมูลกำรเดินทำงทั่ วไป เช่น กำรคมนำคม
สำธำรณะ
5. ข้อมูลกำรเดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ ยว เช่น
ระยะทำง ระยะเวลำ ยำนพำหนะที่ ใช้เดินทำง
6. อำหำร
7. ของฝำกท้องถิ่น
8. ระบบสำธำรำณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้ำ
อินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
9. แพ็คเกจท่องเที่ ยวของบริษัททัวร์
10. สภำพอำกำศและภัยคุกคำม
11. กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำง เช่น กำรขอ Visa
สิง่ ของที่ ต้องเตรียมเฉพำะสถำนที่ ท่องเที่ ยวที่ จะ
ไป อัตรำแลกเปลีย่ นเงิน และข้อมูลค่ำใช้จ่ำย
12. มุมถ่ำยภำพยอดนิยมในสถำนที่ ท่องเที่ ยว
13. กำรแต่งกำยที่ เหมำะสมกับกำรเดินทำง
ท่องเที่ ยว

บ่ อ ย
(4)

ปาน

ใช้ บ้ า ง

กลาง

ไม่ ใ ช้ บ้ า ง

(3)

(2)

ไม่ ใ ช้ เ ลย
(1)

239
ส่วนที่ 4 กิจกรรมความสนใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
คาถาม : ข้อความต่อไปนี้ตรงกับตัวคุณมากน้อยเพียงใด

ข้ อ ความ
1 ฉันเล่นกีฬำที่ สำมำรถเล่นคนเดียวได้ เช่น วิ่งจ๊อกกิง้
ออกกำลังกำยตำมคลิป YouTube
2 ฉันเล่นกีฬำที่ ต้องเข้ำคลำส เช่น โยคะ โยคะฟลำย
3 ฉันเล่นกีฬำที่ มีกำรแข่งขันหรือร่วมเล่นกับผูอ้ นื่ เช่น
แบดมินตัน ปิงปอง
4 ฉันอ่ำนนิยำย/ ฮำวทู (How to) หรือเรื่องที่ สนใจ
5 ฉันชมภำพยนตร์/ ซีรีส์
6 ฉันช้อปปิ้ งออนไลน์ (Shopping online)
7 ฉันวำดรูป
8 ฉันฟังเพลง
9 ฉันถ่ำยรูป
10 ฉันชอบพักผ่อนอยู่ที่บ้ำน
11 ฉันชอบดูรีวิวแต่งหน้ำ เครื่องสำอำง
12 ฉันชอบนั่งเล่นมือถือ
13 ฉันอยำกเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือสังคม
14 ฉันชืน่ ชอบกำรออกไป Hang out กับเพื่อน
15 สำหรับฉันกำรเดินทำงท่องเที่ ยวคือกำรพักผ่อน
16 ฉันสนใจทุกเรื่องที่ เป็นควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่ กำร
17 ฉันสนใจทุกเรื่องที่ สำมำรถทำให้คนในครอบครัวมี
ควำมสุข ควำมสบำยและไม่ลำบำก
18 ฉันมีควำมสุขจำกสิง่ ที่ ตัวเองทำโดยไม่ต้องพึ่งพำผูอ้ นื่
19 ฉันสนใจที่ จะทำชีวิตให้สมดุลในเรื่องส่วนตัวและ
หน้ำที่ กำรงำน (Work life balance)

มากที่ สุ ด

มาก

(5)

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อ ย
(2)

น้ อ ย
ที่ สุ ด
(1)
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ข้ อ ความ
20 ฉันสนใจเรื่องกำรไปท่องเที่ ยวให้มำกที่ สดุ ตรำบ
เท่ำที่ ชวี ิตนี้จะสำมำรถไปได้
21 ฉันชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่ำนกำรลงมือทำ
22 ฉันดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้
23 ฉันเป็นคนคิดมำก ขี้กงั วล
24 ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี
25 ฉันเป็นคนง่ำย ๆ อะไรก็ได้
26 เศรษฐกิจมีผลต่อรูปแบบกำรใช้ชวี ิตของฉัน
27 ฉันมีกำรวำงแผนสำหรับอนำคต
28 ฉันใช้ชวี ิตอยู่กบั ปัจจุบันให้ดีที่สดุ แล้วอนำคตจะดี
ตำมเอง
29 ฉันชอบเรียนรู้ วิถชี วี ิต วัฒนธรรมที่ แตกต่ำง
30 ฉันเคำรพวิถชี วี ิต วัฒนธรรมที่ แตกต่ำง
31 เวลำไปเที่ ยวฉันไปเดินเที่ ยวชม Landmark ของ
สถำนที่ ท่องเที่ ยวต่ำง ๆ
32 ฉันไปท่องเที่ ยวสถำนที่ สำคัญทำงประวัติศำสตร์
33 ฉันไปท่องเที่ ยวสถำนที่ ท่องเที่ ยวที่ แปลก ๆ ไม่เป็น
ที่ รู้จัก เป็น Rare item
34 ฉันไปท่องเที่ ยวสถำนที่ ทำงธรรมชำติ ภูเขำ ทะเล
35 ฉันไปท่องเที่ ยวสถำนที่ ทำงศำสนำ เช่น วัด โบสถ์
36 ฉันไปท่องเที่ ยวชมสถำปัตยกรรม งำนศิลปะ
37 ฉันไปท่องเที่ ยวสถำนที่ ที่มีมุมมองที่ แตกต่ำง เช่น
มุมมองที่ แปลกตำสำมำรถมองเห็นวิวได้ 360 องศำ
ชมกำรแสดงแสงสีเสียงยำมค่ำคืนของสถำนที่ ท่องเที่ ยว
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38 ฉันไปท่องเที่ ยวเพื่อเรียนรู้วิถชี วี ิตคนท้องถิ่น
39 ฉันไปท่องเที่ ยวเพื่อเพิ่มภูมิควำมรู้ให้แก่ตนเอง
40 ฉันไปท่องเที่ ยวเพื่อนำเรื่องรำวมำเล่ำให้คนอืน่ ได้ฟัง
41 ฉันไปท่องเที่ ยวทำกิจกรรมพวก Soft adventure
เช่น พำยเรือคำยัค แคนู ดำน้ำตื้น ขี่จักรยำน ล่องแก่น
เดินเส้นทำงชมธรรมชำติของอุทยำนที่ มีระยะทำงสัน้ ๆ
42 ฉันไปท่องเที่ ยวทำกิจกรรมพวก Extreme
adventure เช่น Scuba diving, Hiking, Trekking,
Sky diving, Bungee jumping, Parasailing และ
Paragliding
43 ตอนฉันไปท่องเที่ ยว ฉันจะทำกิจกรรมที่ จัดขึ้นใน
สถำนที่ ท่องเที่ ยว เช่น นั่งบอลลูนที่ ตุรกี ขี่อฐู ที่ อนิ เดีย
ย้อมผ้ำในชุมชน
44 ตอนฉันไปท่องเที่ ยว ฉันไปทำสปำ/ แช่น้ำแร่
45 ฉันมักไปคำเฟ่เวลำท่องเที่ ยว
46 ฉันไปร้ำนอำหำรที่ ห้ำมพลำดในสถำนที่ ท่องเที่ ยว
47 ตอนฉันไปท่องเที่ ยว ฉันไปช้อปปิ้ ง
48 ฉันไปนั่งดื่มไวน์ ค็อกเทลที่ บำร์บรรยำกำศดี ๆ ใน
สถำนที่ ท่องเที่ ยว
49 ฉันไปเต้น ดื่มที่ ผบั ดัง ๆ ในสถำนที่ ท่องเที่ ยว
50 ฉันไปตลำดกลำงคืน (Night market) ในสถำนที่
ท่องเที่ ยว
51 ตอนฉันไปท่องเที่ ยว ฉันไปสวนสนุก
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52 หำกมีงำนเทศกำลประจำสถำนที่ ท่องเที่ ยวในช่วงที่
ฉันไปท่องเที่ ยว ฉันจะเที่ ยวชมเทศกำลนั้นด้วย
53 กำรท่องเที่ ยวคือ กำรพักผ่อนจำกกำรทำงำน หรือ
คลำยเครียดจำกชีวิตประจำวัน
54 กำรท่องเที่ ยวมีสว่ นช่วยสร้ำงและพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนที่ ไปด้วย
55 กำรท่องเที่ ยวช่วยให้เกิดควำมภูมิใจในตัวเองได้จำก
กำรเรำได้แนะนำที่ ท่องเที่ ยวให้แก่คนอืน่
56 กำรท่องเที่ ยวทำให้เกิดควำมภูมิใจในตัวเองได้จำก
กำรที่ ฉนั สำมำรถวำงแผนและท่องเที่ ยวได้ด้วยตัวเอง
57 กำรท่องเที่ ยวเป็นเป้ำหมำยอันมีค่ำของกำรใช้ชวี ิต
ของฉัน
58 กำรท่องเที่ ยวเป็นกำรเรียนรู้ผำ่ นประสบกำรณ์ของ
ตัวเอง
59 กำรท่องเที่ ยวเป็นควำมหมำยของกำรมีชวี ิตอยู่
60 กำรท่องเที่ ยวคือกำรได้ดื่มด่ำซึมซับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
61 กำรท่องเที่ ยวคือกำรทำให้ชวี ิตดูแพง
62 กำรท่องเที่ ยวคือควำมท้ำทำย
63 กำรท่องเที่ ยวคือกำรเติมสีสนั ให้ชวี ิต
64 ฉันต้องกำรอยำกจะท่องเที่ ยว ฉันจึงไปท่องเที่ ยว
65 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรหลีกหนีควำมจำเจ
66 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะเติมเต็มควำมฝัน
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67 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรพักผ่อนหย่อนใจ
68 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรเปิดโลกทัศน์
69 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรดึงควำมเชือ่ มั่นใน
ตนเอง
70 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะจะช่วยให้ฉนั นำเรื่องรำวมำ
บอกเล่ำให้คนอืน่ ได้มีโอกำสท่องเที่ ยว
71 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับคนในครอบครัว
72 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรพัฒนำตัวเอง
73 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะควำมมีเอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมของสถำนที่ ท่องเที่ ยว
74 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรทำตำมกระแสควำม
นิยมท่องเที่ ยว
75 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรค้นหำแรงบันดำลใจ
ให้กบั ตนเอง
76 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ให้กบั ตนเอง
77 ฉันไปท่องเที่ ยวเพรำะต้องกำรเพิ่มพลังให้ชวี ิต
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