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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทย 2) ศึกษาปจจัย            

ทีม่อีทิธพิลตอคณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียววถิไีทยจากกลุมนกัทองเท่ียว

ชาวไทยและชาวตางชาติโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยาง    

นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางละ 200 ตัวอยาง รวมจํานวน 400 คนดวยการ         

สุมตัวอยางแบบงายจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในป พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมกับวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ     

ผลการวิจยั พบวา 1) กลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาต ิมคีวามคดิเหน็ตอรูปแบบการทองเท่ียววถิไีทย 

มากท่ีสุด คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสนุกสนาน (Feel Fun) (คาเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.66)                            

ในระดบัมากทีส่ดุ 2)  ปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเท่ียววถิไีทย ไดแก  (1) กลุมนักทองเท่ียว

ชาวไทยและชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ

ของนักทองเที่ยวการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับส่ิงท่ีไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทย                  

และแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 91         

(2) กลุมนักทองเท่ียวชาวไทย คอื ปจจัยดานภาพลกัษณการทองเท่ียววถิไีทยมีความสอดคลองกบัภาพลกัษณ

ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทยและ     
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แหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 86                     

(3) กลุมนักทองเทีย่วชาวตางชาต ิคอื ปจจัยดานการทองเทีย่ววิถไีทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกภาพ

ของนักทองเท่ียว การทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 95 

คําสําคัญ
 คุณคาแบรนด   แบรนดดานการทองเที่ยว    ทองเที่ยววิถีไทย

Abstract
 The purpose of this research is to examine 1) the attitude about Thainess campaign               

2) the factors influencing on tourism brand equity in Thainess campaign. The quantitative research 

by questionnaire was conducted from the sample consisted of 54, 652, 216 Thai tourists                        

and 24,779,768 foreigner tourists, 200 per each group including 400 samplings from top 5                 

provinces that most favorite tourism in 2014. Descriptive statistics were analyzed by amount,       

percentage, mean and standard deviation while multiple regression analysis was analyzed for 

predicted factors. The results shown that 1) the tourists have had attitude at the most high level in 

feel fun destination (mean = 4.60, S.D. = 0.66) 2) the factors influencing on tourism brand equity in 

Thainess campaign: (1) Thai and foreigner tourist group, the image of Thainess campaign was 

related with the image of tourist image, Thainess campaign have value for money, and Thainess 

campaign and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 91%.        

(2) Thai tourist group, the image of Thainess campaign was related with the image of tourist image, 

Thainess campaign have value for money, and Thainess campaign and and tourism location can 

rapidly stimulate which can describe brand equity at 86%. (3) Foreigner tourist group, the Thainess 

campaign was associated with tourist personality, and Thainess campaign and tourism location 

can rapidly stimulate which can describe brand equity at 95%.  

Keywords
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บทนํา
 ทีผ่านมารฐับาลและองคกรท่ีเก่ียวของกับการสงเสรมิการทองเทีย่วของประเทศไทยไดมกีารสนบัสนุน

ใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในระดับโลกข้ึนอยางตอเนื่องไมวาจะเปน “กรุงเทพเมืองแฟช่ัน” (Bangkok         
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Fashion City) “ครัวไทยสูครัวโลก” (Kitchen to the World) ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Health Hub of 

Asia) เปดประสบการณใหมประเทศไทย (Unseen Thailand) และมหัศจรรยประเทศไทย (Amazing Thailand) 

เปนตน ซึ่งกิจกรรมทางการทองเที่ยวท่ีจัดขึ้นไดกลายเปนพื้นฐานของการสรางแบรนดใหกับประเทศไทย 

(Thailand Brand) และเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหเปนที่รับรูของกลุมผูบริโภค

ทั่วโลก (Nuttavuthisit, 2007) สําหรับปพ.ศ. 2558 รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย (2015                   

Discover Thainess) เพ่ือนําเสนอเอกลักษณอนัโดดเดนและสวยงามของศิลปวฒันธรรม วถิชีวีติ ภมูปิญญาไทย

และไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและประชาชนในการมีสวนรวมที่จะนําเสนอภาพความนาประทับใจ

และความโดดเดนในเอกลักษณวิถีไทยของแหลงทองเที่ยว  “ความเปนไทย” (กอบกาญจน  วัฒนวรางกูร, 

2557) โดยมุงหวังใหเขาถึงวิถีไทย 7 กลุม ประกอบดวย 1) Feel Fun ใชสีสม นําเสนอการทองเที่ยว Festival 

Street Food 2) Feel Harmonious ใชสีเขียว นําเสนอแหลงทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตริมนํ้า 3) Feel Prestige 

ใชสีมวง นําเสนอแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริ ศิลปาชีพ รัฐพิธี 4) Feel Peace of Mind ใชสีขาว        

นําเสนอแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ภูเขา ปา นํ้าตก เกาะ ศาสนา 5) Feel Energeticใชสีนํ้าเงิน นําเสนอ              

การทองเท่ียว ดํานํ้า ขี่จักรยาน มวยไทย กอลฟ ชีวิตยามค่ําคืน 6) Feel Creative ใชสีเหลือง นําเสนอ               

แหลงทองเทีย่วในเชงิสรางสรรคความเปนไทย อาท ิสวนสามพราน แหลงทองเท่ียวทีไ่ดรวบรวมวถิกีารปลกูขาว     

ทาํอาหาร ศลิปะ งานหตัถกรรมพ้ืนบาน เปนตน และ 7) Feel Wisdom ใชสฟีา นาํเสนอ นวดไทย สมนุไพรไทย 

อาหารไทย ผาไทย ประเพณีไทย พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ธวัชชัย อรัญญกิ, 2557)

 โดยเปาหมายของการสงเสริมการทองเท่ียววิถีไทยน้ัน 1) เพื่อนําเสนอภาพลักษณประเทศไทยใน    

มุมมองใหม เนนคุณคาที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผานวิถีไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ 

ยอมรับความเปนคนไทย ตลอดจนใหเกิดการแบงปนประสบการณอยางตอเน่ือง 2) เพื่อเปนการกระตุน          

ใหเกิดความรวมมอืในการพฒันาและสงเสรมิการทองเทีย่งอยางเปนรูปธรรม 3) เพ่ือใหการทองเทีย่วเปนเครือ่งมอื

ทางเศรษฐกิจในการนํารายไดเขาประเทศ กอใหเกิดเงินตราหมุนเวียนและสามารถกาวสูการแขงขันหลังเปด

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในปพ.ศ. 2558 4) เพื่อใหการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคม      

ใหคนไทยเกิดการเรียนรู เขาใจ และภูมิใจในความเปนไทย ทั้งนี้การนําเสนอปทองเท่ียววิถีไทยมีแนวคิด       

เพี่อเปลี่ยนมุมมองจากการนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) เปนการนําเสนอคุณคา (Value) 

ที่นักทองเท่ียวจะไดรับจากการทองเท่ียวในประเทศไทย โดยกําหนดคุณคาของปทองเท่ียววิถีไทยท่ีตองการ

นําเสนอ คือ Amazing Happiness หรือ ความสุขในวิถีแบบไทย เปนความสุขอันเกิดจากการผสมผสาน      

ของความตางท่ีลงตัวและกําหนดสินคาท่ีสอดคลองกับ Value และเพ่ือใหมีการบูรณาการ การทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานในการเผยแพรพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ

คุณคาที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว

 ดงันัน้ ในการสงเสรมิใหป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการทองเท่ียววถิไีทยนัน้ นอกจากลุมเปาหมายซึง่เปน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติแลว ยังใหความสําคัญตอการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งเปน               

กลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผู สูงอายุ กลุมครอบครัว กลุมบริษัทและโรงงาน และกลุมคนไทย                          
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ที่มีความสนใจเฉพาะ ที่สามารถสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศไดอยางมหาศาล จากขอมูล                    

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว คร้ัง/ทริป ลาสุดตอคนของ          

ผูทีเ่ดินทางทองเท่ียวอยูทีป่ระมาณ 2,776 บาท ตอ คน ถาเปนการเดนิทางแบบไมพกัคางคืนอยูที ่1,418 บาท 

ตอคน แบบพักคางคืน 3,914 บาทตอคน เมื่อพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา คนภาคตะวันออกใชเงิน  

ในการเดินทางทองเที่ยว เฉลี่ยตอคนสูงสุด คือ 3,776 บาท ตอ คน รองลงมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3,554 บาท ตอคน ภาคใต 3,219 บาท ตอ คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,460 บาท ตอ คน ภาคเหนือตอนบน 

2,374 บาท ตอ คน ภาคกลาง 2,137 บาทตอคน และตํ่าสุดในภาคเหนือตอนลางอยูที่ประมาณ 1,675 บาท

ตอคน

 อยางไรก็ตาม เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของโครงการทองเที่ยววิถีไทย คือ การปรับเปลี่ยนจาก

การนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) ทางการทองเท่ียวไปเปนการนําเสนอคุณคา (Value) 

ทางการทองเทีย่ว ถงึแมวา Brand Value จะมุงเนนการวดัคณุคาทางการเงิน (Financial Measure) โดยเฉพาะ

เจาะจง ซึ่งแตกตางจาก Brand Equity ที่เปรียบเสมือนส่ิงที่สะทอนถึงศักยภาพของแบรนดที่สามารถ              

สรางผลลัพธทางธุรกิจ (Brand Amplitude, 2012) หากแตมูลคาทางการเงินจะเกิดขึ้นไดก็ดวยศักยภาพ      

ของแบรนดเปนสําคัญ ดังน้ัน ในที่นี้จึงใหความสําคัญตอ Brand Equity ซึ่งเปนคุณลักษณะหลักท่ีสําคัญ      

ในดานตาง ๆ ของแบรนดอันจะสงผลใหเกิดมูลคาทางการเงินใหกับแบรนดไดอยางสูงสุด

 การสรางคุณคาของแบรนด (Brand Equity) ใหเกิดขึ้นจากคุณลักษณะหรือปจจัยตาง ๆ ที่รวมกัน

เปนองคประกอบของแบรนด เน่ืองจากคณุคาของแบรนดจดัไดวาเปนสินทรพัย (Asset) หรือเปนทุนท่ีจะชวย

ใหแบรนดมีความแข็งแกรง ซึ่ง Aaker (1991) มองวาคุณคาของแบรนด เปนผลรวมของสินทรัพย และ        

ความรับผิดชอบของแบรนดซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การตระหนักในช่ือของแบรนด 

(Name Awareness) 2) การรบัรูคณุภาพของสนิคา (Perceived Quality) เปนสิง่ทีผู่บรโิภคเลง็เหน็ถงึคณุภาพ

โดยรวมของสนิคาหรอืความเหนอืชัน้กวาของสนิคา 3) ความเชือ่มโยงผูบริโภคกับแบรนด (Brand Association) 

คอืการเช่ือมโยงแบรนดใหเกดิการจดจําในกลุมผูบรโิภคหากเกิดความเช่ือมโยงอยางแนบแนนระหวางผูบรโิภค

กับแบรนดขึ้นจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการระลึกถึง (Retrieve) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดไดอีกครั้งหน่ึง    

ไมวาจะเปนความแตกตางจากแบรนดอืน่ ๆ  การใหเหตผุลในการซ้ือสินคารวมท้ังการสรางทนัคตทิีด่ขีึน้ภายใน

จิตใจของผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหตราสินคาขยายวงกวางออกไป 4) ความภักดีในแบรนด (Brand Loyalty) 

เปนการวัดพฤติกรรมการเขาถึงแบรนดคาหรือการเลือกใชสินคาประเภทเดียวกันของผูบริโภคแตมีแบรนด      

ที่แตกตางกันใน ซึ่ง Papadopoulos & Heslop (2002) ไดใหนิยามของคุณคาแบรนดประเทศวาเปนผลรวม

ของสินทรัพยในดานตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศนั้น

 ดังน้ัน การศึกษาถึงคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยจากการสงเสริมการทองเที่ยว

ในโครงการทองเที่ยววิถีไทยอาจกลาวไดวาเปนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยในระดับชาติ

และในระดับนานาชาติที่ใหความสําคัญตออัตลักษณแบรนด (Brand Identity) ทางการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากไดแบงอัตลักษณทางการทองเที่ยวซึ่งเปนวิถีไทยออกไดเปน 
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7 กลุม ดังกลาวมาแลว จึงจัดวามีความครอบคลุมตอการสรางเอกลักษณของแบรนดดานการทองเท่ียวท่ี   

กลุมนักทองเที่ยวสามารถรับรูภาพลักษณ (Brand Image) ดานการทองเที่ยวในมุมมองตาง ๆ  อยางรอบดาน 

ซึง่สามารถสงผลตอคุณคาแบรนด (Brand Equity) ไดอยางเปนองครวม (Holistic) การศกึษาปจจัยท่ีมอีทิธิพล

ตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยจากโครงการทองเท่ียววิถีไทย จึงสามารถสะทอน

คุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่สงผลตอคุณคาแบรนดไดอยางชัดเจนที่สุด 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทยทั้ง 7 ประเภท จากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติ

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ          

ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ

 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 6 ตอน ไดแก               

1) ลักษณะทางประชากร 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 3) ประสบการณและการรับรูโครงการ

สงเสรมิการทองเทีย่วของประเทศไทย 4) ความสนใจตามโครงการทองเทีย่ววถิไีทย 5) ความคดิเหน็ตอรปูแบบ             

การทองเที่ยววิถีไทย 6) คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยซึ่งมีคาความเชื่อมั่น            

(Reliability) ในภาพรวมเทากับ 0.79 ซึ่งอยูในระดับดี จากประชากรนักทองเที่ยวป พ.ศ. 2557 เปนชาวไทย

จาํนวน  54, 652,216 คน ชาวตางชาติ จาํนวน 24,779,768 คน (กลุมสถติแิละเศรษฐกิจการทองเทีย่ว, 2558) 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเท่ียวทั้งส้ิน จํานวน 400 ตัวอยาง โดยแบงโควตา     

(Quota sampling) เปนนักทองเท่ียวชาวไทย 200 ตัวอยาง และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 200 ตัวอยาง        

และใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอุตรดิตถ เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีจํานวน       

นกัทองเท่ียวเปนจาํนวนมาก จงัหวัดละ 40 ตวัอยางจากพ้ืนทีท่ีม่นีกัทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวสูงสดุ 

5 อนัดบั  (สาํนกังานสถติแิหงชาติ, 2557 ; การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2555) สวนนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2558) เนื่องจากมีแนวโนมเปนจังหวัด             

ทีม่จีาํนวนนกัทองเทีย่วชาวตางชาตเิปนจาํนวนมากจงัหวดัละ 40 ตวัอยาง การวจิยัคร้ังนีว้เิคราะหขอมูลโดยใช 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560286

ผลการวิจัย
 1. ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง

  1.1  ลักษณะทางประชากร

   กลุมตัวอยางนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิสวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 223 คน 

คดิเปนรอยละ 55.00 อายุของกลุมตวัอยางสวนใหญมอีายรุะหวาง 25 - 34 ป จาํนวน 144 คน คดิเปนรอยละ 

36.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.80 

   กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 104คน คิดเปนรอยละ 

52.00 อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16 - 24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนใหญ

มีสถานภาพโสด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 62.50 

   กลุมนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 142 คน คดิเปนรอยละ 71.00 

อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญ            

มีสถานภาพโสด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.00 

  1.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยของกลุมตัวอยาง

   กลุมนักทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาติมพีฤตกิรรมการเดินทางทองเทีย่วประเทศไทย

ในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 คร้ัง มากทีส่ดุ จาํนวน 242 คน คดิเปนรอยละ 60.50 โดยกลุมนกัทองเท่ียว

ชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป ประมาณปละ 2-3 คร้ัง มากท่ีสุด 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว

ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 95 

   เหตุผลในการเดนิทางมาทองเทีย่ว หรือเดนิทางทองเทีย่วในประเทศไทยน้ัน กลุมนกัทองเทีย่ว              

ชาวไทยและชาวตางชาติมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวหรือเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด 

คอื พกัผอนในวันหยุด จาํนวน 225 คน คดิเปนรอยละ 56.3 โดยกลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยมีเหตุผลในการเดนิทาง

ทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 81 คน   คิดเปนรอยละ 40.50 สวนกลุม      

นักทองเที่ยวชาวตางชาติมเีหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด 

จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 78  

   สาํหรบัภมูภิาคทีน่กัทองเทีย่วชืน่ชอบเม่ือเดนิทางทองเทีย่วในประเทศไทยกลุมนกัทองเทีย่ว

ชาวไทยและชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคใต จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 โดยกลุม  

นักทองเที่ยวชาวไทยรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคเหนือ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.50

   เกี่ยวกับประสบการณและการรับรูโครงการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยนั้น      

กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากท่ีสุด 

คอื มหศัจรรยประเทศไทย จาํนวน  161 คน คดิเปนรอยละ 40.30 โดยกลุมนกัทองเทีย่วชาวไทยรบัรูโครงการสงเสริม

การทองเทีย่วของประเทศไทยมากที่สุด คือ กรุงเทพเมืองแฟชั่น จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.00 สวนกลุม
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นักทองเท่ียวชาวตางชาติรับรู โครงการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยมากที่สุด คือ มหัศจรรย

ประเทศไทยจํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 46 

 ทั้งนี้ ความสนใจตอโครงการทองเที่ยววิถีไทยพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ         

ใหความเหน็ตอความสนใจเดนิทางทองเทีย่วตามโครงการทองเท่ียววถิไีทย มากทีส่ดุ คอื สนใจ จาํนวน 269 คน 

คดิเปนรอยละ 67.30 โดยกลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยใหความเหน็ตอความสนใจ เดนิทางทองเท่ียวตามโครงการ

ทองเทีย่ววถิไีทย มากทีส่ดุ คอื สนใจ จาํนวน 121 คน คดิเปนรอยละ 60.50 สวนกลุมนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ

ใหความเห็นตอความสนใจเดนิทางทองเท่ียวตามโครงการทองเท่ียววถิไีทย มากท่ีสดุ คอื สนใจ จาํนวน 157คน 

คิดเปนรอยละ 78.50 

 2. ความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย

  ผลการวจิยั พบวา กลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาตมิคีวามคดิเห็นตอรปูแบบการทองเท่ียว

วถิไีทย มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (   = 4.60,        

S.D. = 0.66) ในระดับมากที่สุด โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย 

มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชน งานเทศกาลสงกรานต (  = 4.27, S.D. 

= 0.78) ในระดับมากที่สุด สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย

มากท่ีสดุ คอืเปนแหลงทองเท่ียวทีม่คีวามสนกุสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต  (  = 4.95, S.D. 

= 0.67) และเปนแหลงทองเทีย่วธรรมชาติภเูขาปานํา้ตกเกาะศาสนา (Feel Peace of Mind) (  = 4.95, S.D. 

= 0.58) ในระดับมากที่สุด 

 3. คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย

  ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ใหคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียว   

ในโครงการทองเทีย่ววถิไีทยสงูทีส่ดุ คอืการทองเทีย่ววถิไีทยเปนโครงการทีม่คีวามเหมาะสมและประเทศไทย

มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง (  = 4.45, S.D. = 0.75) ในระดับมากที่สุด โดยนักทองเที่ยวชาวไทยใหคุณคา

แบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย สูงที่สุด คือจะแนะนําใหนักทองเที่ยวคนอื่น ๆ  เดินทาง

ทองเทีย่วตามโครงการทองเทีย่ววิถไีทย (  = 4.20, S.D. = 0.79) ในระดับมาก สวนนกัทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ใหคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวในโครงการทองเท่ียววิถีไทยสูงท่ีสุด คือ แหลงทองเท่ียวในประเทศไทย   

เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม (  = 4.89, S.D. = 0.30) ในระดับมากที่สุด

 4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเที่ยววิถีไทย

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว          

วิถีไทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ แบบจําลองที่พยากรณไดดีที่สุด ประกอบดวย                         

1) ภาพลักษณการทองเท่ียววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเท่ียววิถีไทย

มคีาใชจายทีเ่หมาะสมกบัสิง่ทีไ่ดรบั 3) คณุลกัษณะของการทองเทีย่ววถิไีทยและแหลงทองเทีย่วในประเทศไทย

สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 91 (Adjusted R2 = 0.91) 
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 สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียว

วถิไีทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย แบบจําลองทีพ่ยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลกัษณการทองเท่ียว

วิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเท่ียววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับ  

สิ่งท่ีไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจ             

ไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 86 (Adjusted R2 = 0.86) 

 สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการทองเท่ียว         

วถิไีทยจากกลุมนักทองเทีย่วชาวตางชาต ิแบบจาํลองทีพ่ยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) การทองเทีย่ววถิไีทย

มีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยว

ในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยั พบวา มปีจจยัทีส่งผลตอคณุคาแบรนดในการทองเท่ียววถิไีทย 3 ดาน ซึง่นกัทองเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตใิหความสาํคัญ และสามารถพยากรณการสรางคณุคาใหกบัการทองเทีย่ววถิไีทย

ได ในประเด็นแรก คือ ภาพลักษณการทองเท่ียววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน        

โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว รูปแบบการจัดการทองเที่ยว

ที่มีความสอดคลองกับความตองการทองเที่ยวของตน เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินทางทองเที่ยว

เพื่อผักผอนหยอนใจ โดยมีการเดินทางทองเที่ยวจากแรงจูงใน 2 ประเภท คือ แรงผลัก (Push Factors) หรือ

เกิดจากความตองการสวนลึกในจิตใจที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตาง ๆ 

ตามความตองการภายในจิตใจ รวมกับปจจัยภายนอก หรือแรงดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเปนความนาสนใจ 

ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น ดังน้ัน ภาพลักษณ       

ซึ่งเปนการรับรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวทั้งทางตรงและทางออมจึงมีความเกี่ยวของกับการกําหนดคุณคา       

ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการสวนบุคคลของแหลงทองเที่ยว 

 โดยภาพลกัษณของแหลงทองเท่ียว Destination Image กลายเปนมุมมองท่ีสาํคัญตอพฤติกรรมของ

ผูบรโิภคหรือนกัทองเทีย่ว (Dobni & Zinkhan, 1990) เปนส่ิงทีแ่สดงถงึการรบัรูของแตละบคุคล โดยปจเจกบคุคล

จะกระทาํหรอืเลอืกทีจ่ะไมกระทําบนพืน้ฐานของการรับรูของเขา (Gotsi  &  Wilson, 2001) ภาพลักษณจงึเปน

ความรูและความรูสกึของคนเราท่ีมตีอสิง่เราตาง ๆ    และเกิดจากความประทบัใจท่ีไดมาจากการมคีวามรูและ

ความเขาใจในขอเท็จจริงนั้น ๆ ดังนั้น ภาพลักษณดานการทองเที่ยว จึงเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว

ในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนดานอารมณ ความรูสกึ ดานกายภาพ เปนตน โดย Hosany, Ekinci, &  Uysal  (2006) 

ไดจําแนกภาพลักษณดานการทองเที่ยวออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความรูสึก (Affective) ไดแก ความรูสึก

ถึงความยินดีตอนรับของผูคน ความรูสึกผอนคลายไมกดดัน ความรูสึกถึงความงดงามของแหลงทองเท่ียว 

ความรูสึกถึงความตื่นเตนเราอารมณ 2) ดานบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) ไดแก 

บรรยากาศเงียบสงบ บรรยากาศท่ีมีแตสิ่งที่ดีงามไรอบายมุข บรรยากาศท่ีกระตุน ปลุกใจ บรรยากาศ                
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เตม็ไปดวยผูคน และ 3) ดานการรับรู  (Accessibility)  ไดแก การสรางความมชีวีติชีวา การสรางความเปนเพือ่น

การใหความสะดวกสบายไมลําบาก การสรางความนาสนใจไมนาเบื่อเปนตน ดังนั้น จึงเห็นไดวาภาพลักษณ

ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการหรือสิ่งที่นักทองเที่ยวเปน จะสามารถสรางคุณคาใหกับ

แบรนดของแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันไดมากที่สุด

 นอกจากน้ี ยงัมกีารนาํแนวคดิเกีย่วกบับคุลกิภาพ  (Personality)  มาประยุกตใชในการสรางบคุลกิภาพ

ใหกบัแบรนด โดยในการสือ่สารการทองเท่ียวไดมกีารนาํแนวคิดเกีย่วกบับุคลิกภาพแบรนดมาใชในการศกึษา

ถึงบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว หรือ Destination Personality ดวยเชนกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

แบรนดนี้ ถูกนํามาประยุกตใชโดย Aaker (1997) ซึ่งเปนการอธิบายถึงบุคลิกภาพ (Personality) และ

คณุลักษณะเฉพาะ (Trait) ของมนษุยและการรบัรูถงึบุคลิกภาพและคณุลักษณะของแบรนด โดยท่ีบคุลิกภาพ

ที่โดดเดนของแบรนดนั้น จะสามารถชวยสรางความช่ืนชอบซึ่งมีความเกี่ยวของกับความทรงจําของ                  

กลุมผูบรโิภค และสามารถนาํไปสูการเกดิความภักดใีนแบรนด (Brand Equity) ไดในทีส่ดุ ทัง้นี ้บคุลกิภาพแบรนด

จะเปนพ้ืนฐานที่ชวยสรางความแตกตางของแตละแบรนด ซึ่งสอดคลองกับ Fournier (1998) ที่เช่ือวา

บุคลิกภาพแบรนดจะสงผลตออารมณ ความรูสึก ของผูบริโภคที่มีตอแบรนดเปนอยางมาก จนนําไปสู          

ความไววางใจ (Trust) และความภักดี (Loyalty) โดย Aaker (1997) ไดวเิคราะหถงึรูปแบบบุคลิกภาพแบรนด 

(Brand Personality Scale) ไวใน 5 ดาน คือ 1) แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ไดแกมีความจริงจัง      

มีความซื่อสัตย มีความปลอดภัย ปลอบโยน ใหกําลังใจ 2) แสดงออกถึงความตื่นเตน (Excitement) ไดแก        

มคีวามกลาหาญ มคีวามมุงมัน่ มจีนิตนาการเปนเจาความคดิ ทนัสมยั กาวหนา 3) แสดงออกถงึความสามารถ 

(Competent) ไดแก มคีวามนาเช่ือถือความสามารถในการพัฒนาประสบความสําเร็จ มชียัชนะ 4) แสดงออก

ถึงความมีระดับ (Sophistication)ไดแก เปนสังคมชั้นสูง มีเสนหดึงดูดใจ 5) แสดงออกถึงความบึกบึน         

(Ruggedness) ไดแกรักอิสระอยูเหนือกฎเกณฑกราวเกรง เขมแข็ง อดทนทั้งน้ี ในปจจุบันงานวิจัยตาง ๆ         

ไดมกีารประยกุตใชเกณฑการวิเคราะหถงึรปูแบบบุคลกิภาพแบรนด (Brand Personality Scale) ในงานวิจยั

ดานการทองเทีย่วอยางแพรหลาย โดยระบวุาแหลงทองเท่ียวหรอืบริการดานการทองเท่ียวเปรียบเสมอืนสินคา

และบริการตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวาบุคลิกภาพของมนุษยมีความเช่ือมโยงและสัมพันธกันกับแหลงทองเท่ียว          

จากความสําคัญของภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเท่ียว ที่มีผลตอการรับรูของกลุมนักทองเท่ียว    

ซึ่งจะสามารถสงผลถึงการรับรูภาพลักษณของประเทศไทยจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติได

เชนกัน 

 สวนในดานปจจัย เร่ืองการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีไดรับ และคุณลักษณะ

ของการทองเท่ียววิถีไทยและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว นั้น                             

มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย และ นฤมล  กิมภากรณ (2558) พบวา ในภาพรวมของ

แบรนดการทองเท่ียวประเทศไทย ภายใตกรอบ Amazing Thailand ในความทรงจาํของนักทองเท่ียวเปาหมาย 

แสดงใหเห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรมและงานเทศกาล ความคุมคาเงิน ดานสถานที่ทองเที่ยว 

คุณภาพของการบริการ และทําเลที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตรโดยกลุ มประเทศเอเชียใตและ                        
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กลุมประเทศอเมรกิามีความหมายของแบรนดการทองเทีย่วประเทศไทยท่ีเนนธรรมชาติและวฒันธรรมเฉพาะถ่ิน

ความเปนธรรมชาตขิองประเทศไทยในความทรงจาํของนกัทองเท่ียวกลุมเปาหมาย เนนหนกัดานความงดงาม

ของธรรมชาติชายหาด แสงแดดเกลียวคลื่น ผนวกความสงบรมเย็นของบรรยากาศความเปนอยูของผูคน     

ทองถ่ิน ตลอดจนดานวัฒนธรรม มีความทรงจําดานความเปนมิตร มรดกทางประวัติศาสตร วิถีสุขภาพ          

ความงาม วถิชีวีติท่ีมคีวามรวมสมยั นอกจากน้ี กลุมนักทองเทีย่วเปาหมายโดยรวม รบัรูความหมายของแบรนด

การทองเที่ยวประเทศไทย ในมิติของการไดรับประสบการณและสิ่งใหมๆ จากการทองเที่ยว การไดรับ           

ความสนุกสนานต่ืนเตนจากกิจกรรมตาง ๆ การเปนสถานท่ีที่เหมาะแกการหลีกหนีจากงานที่ทํา และเปน     

การทองเท่ียวทีท่าํใหไดรบัความเพลดิเพลินผสมผสานความสงบสขุอสิระ และผอนคลายความรูสกึทีด่ทีีส่ะทอน

จากความหมายของแบรนดการทองเที่ยวประเทศไทยที่อยูในใจกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย

สรุป
 การวิเคราะหการถดถอยพหคุณูอิทธิพลของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยในโครงการทองเท่ียววิถีไทยจากกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ปจจัยที่สามารถ

พยากรณไดดทีีส่ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเท่ียววถิไีทยมีความสอดคลองกบัภาพลักษณสวนตวั

ของทาน 2) การทองเท่ียววถิไีทยมีคาใชจายทีเ่หมาะสมกับสิง่ทีไ่ดรบั 3) คณุลกัษณะของการทองเท่ียววถิไีทย

และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

 การวิเคราะหการถดถอยพหคุณูอิทธิพลของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยท่ีสามารถพยากรณไดดีที่สุด 

ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน                        

2) การทองเท่ียววิถีไทยมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเท่ียววิถีไทยและ   

แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว 

 สวน อิทธิพลของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในโครงการ

ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ประกอบดวย 1) การทองเที่ยววิถีไทยมีความเหมาะสม

สอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย

สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว สามารถพยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95) โดยผลการวิจัย

สามารถนํามาใชในการนําเสนอแนวทางในการสรางคุณคาแบรนดในการทองเที่ยววิถีไทยได ดังนี้

 1.  คณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวในโครงการวถิไีทยน้ัน มกีารใหความสาํคัญตอภาพลกัษณและ

บุคลิกภาพของแบรนดดานการทองเท่ียวในระดับสูง ดังนั้นในการจัดโครงการสงเสริมการทองเท่ียวควรมี     

การศึกษาถึงบุคลิกภาพของนักทองเที่ยว และภาพลักษณของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวท่ี                                               

มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ

 2.  วถิไีทยซึง่เปนวัฒนธรรมการดําเนินชีวติของคนไทย และลกัษณะทางกายภาพของแหลงทองเทีย่ว 

เปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถสรางคุณคาใหกับแบรนดดานการทองเที่ยวไดในระดับสูง ดังน้ัน การพัฒนาแหลง
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ทองเท่ียวท้ังทางกายภาพ รวมกับการสงเสริมวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยจะสามารถสราง

แรงดึงดูดใจ และเปนเสนหทางการทองเที่ยวที่จะสงผลใหเกิดคุณคาแบรนดที่แข็งแกรง

 3. การสรางคุณคาแบรนดดานการทองเทีย่ววิถไีทยจากภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเทีย่ว 

ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานการทํางานจากหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดภาพลักษณและ

บคุลกิภาพใหกบัแหลงทองเทีย่วตาง ๆ  เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่

แหลงทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว เปนตน 

 4. ในดานคาใชจายดานการทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยสามารถเจาะกลุมตลาดระดับบนท่ีมีรายได

สงูและกลุมความสนใจพเิศษท่ีมแีนวโนมใชจายสูงระหวางการเดินทางทองเท่ียว 4 กลุมหลัก ไดแก กลุม Golf 

กลุม Wedding & Honeymoon กลุม Health  &  Wellness กลุม Ecotourism โดยเนน การสื่อสารภาพลักษณ

ที่สอดคลองกับคุณคา (Value) ที่กลุมเปาหมายตองการ ผนวกกับการนําเสนอสินคาท่ีตรงตามลักษณะ

พฤติกรรมและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย ซึง่จะทําใหราคาสนิคาและบริการท่ีเกดิจากการทองเท่ียว

ของไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับ Price Premium 

 ทัง้น้ี เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพฒันาคณุคาแบรนดดานการทองเท่ียวอยางยังยืน ควรมีการศึกษา

วิจัยคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวจากโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโครงการอื่น ๆ เพื่อนําไปหาแนวทาง

จัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยว และควรมีการศึกษาวิจัยถึง

คณุคาแบรนดดานการทองเทีย่วในกลุมนกัทองเทีย่วตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เชน  กลุมนกัทองเท่ียวชาวเอเชยี 

กลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรป กลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน
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