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บทคัดยอ
การพิจารณาแหลงทองเที่ยวเปนกิจกรรมหลักที่บริษัทตัวแทนการทองเที่ยวแตละรายใหความสําคัญ เนื่องจากสถานที่

ทองเที่ยวเปนตัวกําหนดความนาสนใจของรายการทองเที่ยวที่บริษัทจัดขึ้น อันสงผลโดยตรงตอความคาดหวังของลูกคา
เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคุมคาที่จะไดรับจากการเดินทาง การพิจารณาแหลงทองเที่ยวแบงเปน 2 สวน ไดแก การ
พิจารณาลักษณะทั่วไปของแหลงทองเที่ยวแตละแหง และการพิจารณาลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย เมื่อไดขอมูลครบทั้ง
สองสวนแลว จึงนํามาเปรียบเทียบ และเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะสมมากที่สุดมาจัดทําเปนรายการทองเที่ยวตอไป ใน
การพิจารณาลักษณะทั่วไปของแหลงทองเที่ยวมีปจจัยที่ควรคํานึง 7 ปจจัย ไดแก ที่ต้ังและขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยว 
ประเภทของแหลงทองเที่ยว ศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว ลักษณะภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยว ลักษณะภูมิอากาศ
ของแหลงทองเที่ยว ฤดูกาลทองเที่ยว และเหตุการณปจจุบัน ณ แหลงทองเที่ยว  สําหรับการพิจารณาลักษณะของกลุมลูกคา
เปาหมาย ควรพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก พ้ืนฐานเชิงประชากรศาสตร การดําเนินชีวิต และวัตถุประสงคของการเดินทาง 
 
ABSTRACT 

A tourist destination selection plays an important role in itinerary planning by travel agencies.  The result 
can help make or break the business.  The selection process can be divided into 2 phases: the study of destination 
characteristics and the survey of customer profiles.  Eventually, certain destinations that perfectly match the 
needs and expectations of target customers will be selected.  In order to achieve the goal, seven aspects of tourist 
destinations must be examined.  These are the location and general description, types, attractiveness, physical 
geography, climate, travel season, and current situation.  The customer profiles need to include demographic 
data, lifestyles and purposes of the journeys. 

 
บทนํา 

ประชากรโลกสวนใหญในยุคโลกาภิวัตนมักให
ความสําคัญกับวัตถุ ตางดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
ตองการ และชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ผูคนในยุคนี้จึงมี
ความเครียดและความเหนื่อยลาจากการทํางานมากกวาคน
ในอดีต ทางออกที่พวกเขาเลือกทําเพื่อผอนคลายมีหลายวิธี 
วิธีหนึ่งที่คนสวนใหญนิยม คือ การเดินทางทองเที่ยว 
กิจกรรมประเภทนี้แมจะสิ้นเปลืองเงินทองและเวลา แต
ไดรับผลตอบแทนที่คุมคาทั้งทางตรงและทางออม เพราะ
นอกจากจะไดผอนคลายความเครียดและความเหน็ดเหนื่อย 

จากการทํางาน ยังไดรับความรูและประสบการณชีวิต หาก
เดินทางเปนหมูคณะ ยังสามารถเสริมสรางความสามัคคี 
และฝกการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในการเดินทางทองเที่ยว มนุษยมักตองการสัมผัสสิ่ง
แปลกใหมที่แตกตางจากสิ่งที่ตนพบเห็นเปนประจํา เชน 
ประชากรที่อาศัยในเขตรอนของโลก ยอมตองการเดินทาง
ไปในเขตที่มี ภูมิอากาศหนาวเย็นกวาถิ่นที่ตนอาศัยอยู 
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองแวดลอมดวยตึกระฟา การ 
จราจรที่คับคั่ง ยอมตองการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่มีความสดชื่นและอากาศที่บริสุทธิ์ 

 
 



แหลงทองเที่ยวโดยสวนใหญมักมีลักษณะเฉพาะตัว
ที่แตกตางกัน บางแหงมีความเหมาะสมกับผูเดินทางบาง
กลุมเทานั้น เชน ยอดเขาสูงที่นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปชม
ทิวทัศนดานบนไดดวยการไตเขาเพียงวิธีเดียว ไมมีการ
สรางทางไวสําหรับเดินขึ้น จะเหมาะกับผูเดินทางที่มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สมบูรณ และรักการผจญภัย ในขณะที่การ
ลองเรือลําเล็กชมแมน้ําลําคลอง จัดเปนรูปแบบของการ
เดินทางที่เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับ
ความเปนสวนตัว รักความสงบ ไมเหมาะกับบุคคลที่ชอบ
ความสนุกสนาน ชอบเขาสังคม เปนตน 

ดวยเหตุนี้ บริษัทตัวแทนการทองเที่ยวแตละแหงจึง
จําเปนตองพัฒนา และจัดรายการทองเที่ยวที่หลากหลาย
เหมาะกับบุคคลแตละกลุม แตละประเภท เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่แตกตางกันของลูกคา การพิจารณาเลือก
แหลงทองเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อพัฒนารายการทองเที่ยว ไดมา
จากการนําขอมูลสองสวนมาพิจารณาเปรียบเทียบกอนการ
จัดรายการเดินทางแตละรายการ อันไดแก ลักษณะทั่วไปของ
แหลงทองเที่ยว และลักษณะของนักทองเที่ยวที่เปนกลุม
ลูกคาเปาหมายของบริษัท ซึ่งในบทความนี้ จะไดนําเสนอ
ปจจัยที่ควรคํานึงในการพิจารณาหาขอมูลทั้งสองสวน 
 
การพิจารณาลักษณะทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 

การสืบคนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวสามารถ
ทําไดหลายวิธี ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือแนะนําการ
ทองเที่ยว และสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต หรืออาจ
สอบถามขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย หากเปนรายการเดินทางในเสนทาง
ตางประเทศ สามารถติดตอขอขอมูลจากสถานทูตที่เกี่ยวของ 
หรือองคกรตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของประเทศนั้นๆ โดยบริษัทตัวแทนการทองเที่ยว
ตองสืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของแหลงทองเที่ยวให
ครอบคลุมใน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. ที่ต้ังและขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยว 
2. ประเภทของแหลงทองเที่ยว 
3. ศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว 
4. ลักษณะภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยว 
5. ลักษณะภูมิอากาศของแหลงทองเที่ยว 
6. ฤดูกาลทองเที่ยว 
7. เหตุการณปจจุบัน ณ แหลงทองเที่ยว 

ท่ีตั้งและขอมูลท่ัวไปของแหลงทองเที่ยว 
ในการวางแผนจัดรายการทองเที่ยว บริษัทตองทราบ

วาสถานที่ที่จะพาลูกคาเดินทางไปทองเที่ยวต้ังอยูบริเวณ
สวนใดของประเทศหรือของโลก เพื่อจะไดทราบระยะทาง 
และระยะเวลาที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่นั้น 
รวมทั้งพาหนะที่เหมาะสมในการเดินทาง โดยทั่วไปการระบุ
สถานที่ต้ังของแหลงทองเที่ยว สามารถทําได 2 วิธีคือ การ
ระบุที่ต้ังสัมพันธ (Relative Location) ซึ่งทําโดยการอางอิง
แหลงทองเที่ยวแตละแหงกับสถานที่ที่ต้ังอยูรอบขาง เชน 
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตั้งอยูในจังหวัดราชบุรี และการระบุ
ที่ต้ังสัมพัทธ (Absolute Location) ซึ่งไดจากการอางอิงจาก 
กริดทางภูมิศาสตร คือ ยึดแนวเสนลองจิจูด (Longitude) และ
ละติจูด (Latitude) เพื่อหาพิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่แต
ละแหง เชน จังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งอยูที่พิกัดละติจูด 
13° 45′ เหนือและลองจิจูด 100° 30′ ตะวันออก ถึงแมวา
การระบุที่ ต้ังประเภทหลังจะไดขอมูลที่แมนยํามากกวา 
เนื่องจากสามารถกําหนดชัดลงไปวาเปนตําแหนงใดบนโลก
ก็ตาม แตขอมูลที่ผูวางแผนรายการทองเที่ยวโดยสวนใหญ
ใชมักเปนขอมูลประเภทแรก ยกเวนการจัดการเดินทางที่ผู
เดินทางตองการความแมนยําของจุดหมายปลายทาง เชน การ
แขงขันเดินปา หรือการขี่อูฐชมทะเลทราย ซึ่งผูเดินทางอาจ
ตองการทราบพิกัดทางภูมิศาสตรที่ ช้ีเฉพาะเจาะจง เพื่อ
ปองกันการพลัดหลงออกนอกเสนทาง เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทควรศึกษาขอมูลพ้ืนฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวที่จะนํามาจัดไวในรายการ
ทองเที่ยว เพื่อเปนประโยชนตอการใหคําแนะนําหรือให
ขอมูลแกนักทองเที่ยวในโอกาสตอไป ตัวอยางของขอมูลที่
ควรทราบ ไดแก ขอมูลที่เปนตัวเลขตางๆ เชน ขนาดของ
พ้ืนที่แหลงทองเที่ยว จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่
นั้น และระยะทางจากจุดเริ่มตนไปจุดหมายปลายทาง และ
ขอมูลเกี่ยวกับเวลาทองถิ่น ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งมี
ความสําคัญในกรณีที่เดินทางไปประเทศ หรือพ้ืนที่ที่ต้ังอยู
ตางเขตภาคเวลากับภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว  นอกจากนี้
ผูจัดรายการทองเที่ยวควรหาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นของแตละสถานที่ทองเที่ยว อาทิเชน 
ลักษณะและประเภทของอาหารและเครื่องดื่มในทองถิ่น 
ประเพณีการดํารงชีวิต ศาสนาประจําชาติ และเวลาทําการ
ของสถานที่สําคัญตางๆ เปนตน 
 



ประเภทของแหลงทองเที่ยว 
ในลําดับตอไปบริษัทตองพิจารณาวาสถานที่ทอง 

เที่ยวที่จะนําคณะเดินทางไปจัดเปนแหลงทองเที่ยว
ประเภทใด เนื่องจากประเภทของแหลงทองเที่ยวจะเปน
ตัวกําหนดกิจกรรมที่บริษัทจะจัดใหบริการแกผูเดินทาง
โดยทั่วไป แหลงทองเที่ยวสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ใหญ โดยพิจารณาจากจุดเดนและจุดขายของแตละสถานที่ 
ไดแก แหลงที่เนนทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
เชน ภูมิอากาศ น้ํา ปาไม พ้ืนดิน พืช และสัตว และแหลงที่
เนนทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  เชน ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี และสิ่งปลูกสรางตางๆ ในที่นี้จะยก 
ตัวอยางประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวและกิจกรรมที่
เหมาะสมจะจัดใหบริการ ณ สถานที่นั้น ดังนี้ 

1. ภูมิทัศน ซึ่งไดแก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษยสรางขึ้น โดยสวนใหญภูมิทัศนที่มีศักยภาพในการ
ดึงดูดผู เดินทางมักตองมีลักษณะเฉพาะที ่โดดเดนเปน
พิเศษ แตกตางจากบริเวณทั่วไป โดยสามารถเกิดขึ้นได
ดวยลักษณะที่สําคัญ  3 ประการ ไดแก ธรณีสัณฐานและ
ธรณีวิทยา พืชพรรณและสัตว และมนุษย ตัวอยางกิจกรรม
ที่สามารถทําไดในขณะที่เยี่ยมชมภูมิทัศนประเภทตางๆ 
ไดแก การอาบน้ําแร การถายภาพกับชาวเขา การขี่อูฐชม
ทะเลทราย การเที่ยวปาซาฟารี และการชมความงามของ
ดอกไม 

2. เขื่อนและอ างเก็บน้ํ า  ถึงแมจะสรางขึ้นเพื่ อ
วัตถุประสงคหลักในการกักเก็บน้ําไวใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชประโยชนทางออม
ในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เนื่องจากโดยสวนใหญ 
บริเวณรอบเขื่อนและอางเก็บน้ํามักมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
และมี ลักษณะทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ  กิจกรรมที่
สามารถทําไดในขณะที่เยี่ยมชมเขื่อนและอางเก็บน้ํา ไดแก 
การเดินชมสันเขื่อน  การตกปลา  และการลองเรือใน
ทะเลสาบเหนือเขื่อน 

3. แหลงประวัติศาสตร ซึ่งเปนสถานที่ที่แสดงถึง
อารยธรรม ความเปนมา และความเจริญกาวหนาในดาน
ตางๆ ของคนในอดีต มนุษยมีความตองการเดินทางไปยัง
แหลงประวัติศาสตรแตละแหงดวยเหตุผลตางๆ เชน ความ
เกาแกของสถานที่และความสามารถของมนุษยในสมัยอดีต 
ความงดงามของสถานที่ และคุณคาทางประวัติศาสตร 

ตัวอยางของกิจกรรมที่สามารถทําไดในขณะที่เยี่ยมชม
แหลงประวัติศาสตร ไดแก การศึกษาประวัติศาสตร การ
สักการะอนุสาวรียตางๆ และการเยี่ยมชมสมรภูมิรบใน
อดีตและสุสานของทหารผานศึก 

4. แหลงบันเทิงที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งแตกตางจาก
แหลงวัฒนธรรมเนื่องจากการสรางแหลงวัฒนธรรมตอง
ผนวกสถานที่เขากับประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นนั้น 
ในขณะที่แหลงบันเทิงที่มนุษยสรางขึ้น จะจัดสรางขึ้นใหม 
ณ บริเวณใดก็ได แหลงบันเทิงที่มนุษยสรางขึ้นมักสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในดานตางๆ เชน 
ความตองการความตื่นเตน ความเสี่ยงและการปลดปลอย
อารมณ  ความตองการความสนุก การพักผอนและการ
พบปะติดตอบุคคลอื่นในสังคม และความตองการจับจายใช
สอย ตัวอยางของกิจกรรมที่สามารถทําไดในขณะที่เยี่ยมชม
แหลงบันเทิงที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก การเที่ยวชมสวนสนุก 
การซื้อของที่ระลึก การเลนการพนัน และการชมการแสดง
ตางๆ เชน คอนเสิรต และละครเวที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1  สิ่งปลูกสรางทางวัฒนธรรมที่จัดเปนแหลงทองเที่ยว 
 ที่สําคัญของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจัยหลักประการตอไปที่มีความสําคัญตอความ

นาสนใจของรายการทองเที่ยวคือ ศักยภาพในการดึงดูดให
นักทองเที ่ยวเดินทางไปเยือนสถานที ่แตละแหง  ซึ ่ง
นอกจากจะเกิดจากทรัพยากรที่หลากหลายของสถานที่แต
ละแหงแลว ยังมีปจจัยแวดลอมอื่นที่ควรพิจารณา เนื่องจาก



สามารถสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอศักยภาพในการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว อันไดแก 

1. ความสัมพันธทางกายภาพระหวางภูมิลําเนาของ
นักทองเที่ยวเปาหมายและแหลงทองเที่ยว โดยสถานที่ที่
บริษัทเลือกจัดในรายการควรมีสินคาและบริการทางการ
ทองเที่ยวที่ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวไมมี หรือมีแตไม
เพียงพอตอความตองการของคนในทองถิ่น เชน ผูเดินทาง
จากจังหวัดที่ไมมีทะเล ยอมมีความตองการเดินทางไป
พักผอนบริเวณชายทะเลที่สวยงามทั้งในภาคตะวันออก 
และภาคใต ในขณะที่ผูเดินทางที่อาศัยอยูในประเทศเขต
รอน เชน ประเทศไทย ยอมตองการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศในเขตหนาวของโลกเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ 

2. ความหลากหลายทางภูมิศาสตรของแหลง
ทองเที่ยว  ประเทศหรือจังหวัดที่มี พ้ืนที่กวางใหญ  มี
ลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย 
มีทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
สวยงาม  อาทิ  ประเทศจีนหรือจังหวัดเชียงใหม  ยอม
สามารถดึงดูดใหผูเดินทางทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เดินทางไปเที่ยวเปนจํานวนมากในแตละป แตกตางจาก
ประเทศหรือจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ไมมีความแตกตางของ
สภาพภูมิศาสตรในแตละภูมิภาคมากนัก เชน ประเทศ
โบลิเวียหรือจังหวัดอางทอง ยอมมีจํานวนนักทองเที่ยว
เดินทางไปนอย  ยกเวนประเทศหรือจังหวัดที่มีแหลง
ทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว เชน ประเทศ
กัมพูชา ถึงแมไมมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร แตมี
นครวัดซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
ปจจุบัน จึงสามารถดึงดูดใหผูเดินทางทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติเดนิทางเขาไปเที่ยวชมประเทศเปนจํานวนมาก 

3. ระยะทางระหวางภูมิลําเนาและแหลงทองเที่ยว 
ถาแหลงทองเที่ยวต้ังอยูหางจากภูมิลําเนามาก ผูเดินทาง
จะตองใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางมากตามไปดวย 
นอกจากนี้ ยังตองวางแผนลวงหนาอยางละเอียดกอนการ
เดินทางในแตละครั้ง จึงจัดเปนกิจกรรมที่ผู เดินทางไม
สามารถทําไดเปนประจํา ในขณะที่การเดินทางทองเที่ยว
พ้ืนที่ที่ต้ังอยูใกลภูมิลําเนาจะมีความสะดวกในการเดินทาง
มากกวา ทําใหสามารถเดินทางไดในความถี่ที่มากกวา 

4. ความสัมพันธทางการทูตระหวางภูมิลําเนาและ
แหลงทองเที่ ยวในกรณีที่ เดินทางออกนอกประเทศ 
ประเทศที่มีความสัมพันธอันดีทางการทูตตอกัน ยอม

สนับสนุนใหประชากรของตนเดินทางไปมาระหวางทั้ง
สองประเทศ 

5. สภาพเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดโอกาส
และความเปนไปไดในการเดินทางทองเที่ยวของคนในแต
ละพื้นที่ เพราะการเดินทางในแตละครั้งยอมมีคาใชจาย
เก ิดขึ ้น  ประชากรของประเทศที ่ม ีรายได เฉลี ่ยของ
ประชากรสูงยอมมีศ ักยภาพในการเด ินทางทองเที ่ยว
มากกวาพลเมืองของประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยของประชากร
ตํ่า ในขณะเดียวกันประเทศที่มีคาครองชีพตํ่ายอมดึงดูดให
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากมีคาใชจายในการทองเที่ยวไมมากนัก 

6. การคมนาคมขนสง จัดวาเปนปจจัยที ่มีความ 
สําคัญมาก เพราะการทองเที่ยวคือ การเดินทางจากภูมิ 
ลําเนาไปยังแหลงทองเที ่ยว การคมนาคมขนสงเปรียบ 
เสมือนสะพานที่เชื่อมใหผูเดินทางสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางไดโดยสะดวก จะเห็นไดวา หากแหลง
ทองเที่ยวใดไมมีระบบคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเดินทางของผูเดินทาง มักจะมีนักทองเที่ยว
เดินทางไปเที่ยวชมไมมากนัก 
 
ลักษณะภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยว 

เมื่อบริษัทไดขอมูลทั่วไปครบถวนแลว จะเริ่มหา
ขอมูลแหลงทองเที่ยวในรายละเอียด โดยเริ่มจากลักษณะ
ภูมิประเทศของสถานที่ทองเที่ยว เพื่อจะไดแนะนําให
กลุมเปาหมายที่สนใจเตรียมความพรอม  และเตรียม
อุปกรณสําหรับการเดินทางไดอยางเหมาะสม เชน ประเภท
ของเสื้อผาที่ควรสวมใส หรือการเตรียมความพรอมของ
รางกาย 

ลักษณะภูมิประเทศของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง 
สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพของผิวโลกไดเปน 3 
ประเภทใหญ คือ พ้ืนน้ํา (Water) พ้ืนดิน (Land) และพื้นที่
พืชพรรณ (Vegetation) 

1. พ้ืนน้ํ า  สามารถแบงไดหลายประเภท  เชน 
มหาสมุทร แมน้ํา น้ําตก อาว และพุน้ํารอน ซึ่งสวนใหญ
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง เชน น้ําตก
ไนแองการา และบอน้ํารอนสันกําแพง โดยบริษัทตัวแทน
การทองเที่ยวตองสามารถแยกลักษณะของสถานที่ที่จะจัด
ไวในรายการทองเที่ยว เพื่อจะไดจัดกิจกรรมไดตรงตาม
ลักษณะภูมิประเทศอยางเหมาะสม ในที่นี้ ขอยกตัวอยาง



การพิจารณาแหลงทองเที่ยวที่ เปนชายทะเล โดยทั่วไป 
บริษัทควรพิจารณาเลือกโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน 
องคประกอบโดยรวมของชายหาด ความแรงและขนาดของ
คลื่นลมบริเวณชายฝง สัตวที่พบแถบชายฝง เกาะที่ต้ังอยู
ใกลเคียง และสภาพมลภาวะในบริเวณใกลเคียง กิจกรรมที่
สามารถทําไดในขณะที่ทองเที่ยวชายฝงทะเล ไดแก การวาย
น้ํา การดําน้ํา การเลนกระดานโตคลื่น การเลนเรือกลวย การ
เลนสกีบนน้ํา การตกปลา และการเที่ยวเกาะ 

2. พ้ืนดิน สามารถแบงไดหลายประเภท เชน เกาะ 
ที่ราบสูง ภูเขา สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง เชน ดอยอินทนนท และหมูเกาะฮาวาย ในที่นี้ ขอ
ยกตัวอยางการพิจารณาแหลงทองเที่ยวที่เปนภูเขา ภูเขาแต
ละลูกมีลักษณะที่แตกตางกัน บางลูกมีลักษณะเปนเพียง
เนินเตี้ยๆ ไมสูงมากนัก ในขณะที่บางลูกสูงเสียดฟาและ
ทอดตัวยาวสลับซับซอนเปนระยะทางหลายรอยกิโลเมตร 
ดวยเหตุนี้ ภูเขาแตละลูกจึงมีความงดงามที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว นอกจากนี้ ความงามของภูเขายังขึ้นอยูกับปจจัย
เสริมตางๆ เชน ความหลากหลายของระบบนิเวศบนเขา 
ทิวทัศนบริเวณยอดเขา และถ้ําและน้ําตกบนเขา เปนตน 
กิจกรรมที่สามารถทําไดในขณะที่ทองเที่ยวภูเขา ไดแก การ
ปนเขา การชมถ้ํา การเลนน้ําตก และการชมพระอาทิตยขึ้น 

3. พ้ืนที่พืชพรรณ สามารถแบงไดหลายประเภท 
เชน พ้ืนที่ปา ทุงหญา ทะเลทรายและไมพุมเขตทะเลทราย 
และทุนดรา1 ซึ่งบางประเภทสามารถพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง เชน เขตปาสนเมืองหนาวในอุทยาน
แห งชาติ ภูกระดึ ง  และสวนดอกทิว ลิปในประเทศ
เนเธอรแลนด ในที่นี้ ขอยกตัวอยางการพิจารณาแหลง
ทองเที่ยวที่เปนปาไม โดยสวนใหญปาไมที่มีศักยภาพใน
การดึงดูดนักทองเที่ยว ควรมีระบบนิเวศสมบูรณ มีตนไม
และสัตวปาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และมักไดรับจัดตั้งให
เปนอุทยานแหงชาติ หรือวนอุทยาน โดยจุดดึงดูดของปา
ไมแตละแหงจะอยูที่ประเภทของปาไม และสัตวปาที่อาศัย
อยูภายใน นอกจากนี้ ปจจัยเสริม เชน ภูเขา หรือแมน้ํา ยังมี
สวนชวยใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางไปยังเขตปาแตละ
แหง ตัวอยางของกิจกรรมที่สามารถทําไดในขณะที่ชมปา

                                          
1 ทุนดรา คือ พื้นที่บริเวณขอบทวีปในซีกโลกเหนือที่ติดกับมหาสมุทร

อารกติก เปนดนิแดนทีแ่หงแลงและหนางเย็น ไมมีพืชหรือสัตวอาศัยอยู ยกเวน
มอสสและไลเค็น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2523, หนา 866) 

ไม ไดแก การเดินปา การต้ังแคมป การศึกษาธรรมชาติ 
และการลาสัตว (เฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การลองเรือชมแมน้ําเทมส ในกรุงลอนดอน  
  ประเทศอังกฤษ 

ลักษณะภูมิอากาศของแหลงทองเที่ยว 
สภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวของเปนอยางมากกับ

การจั ดการท อง เที่ ย ว  เนื่ อ งจากภูมิ อ ากาศมีผลต อ
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว และทรัพยากรการ
ทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวบางแหงจะมีความสวยงาม 
เหมาะแกการ เที่ ยวชมในบางสภาพอากาศ เท านั้ น 
นอกจากนี้ สภาพอากาศยังเปนตัวกําหนดกิจกรรมที่ ผู
เดินทางสามารถทําได ณ แหลงทองเที่ยว เชน การปนเขา 
ไมควรกระทําในฤดูฝน และการไปเที่ยวเกาะทางเรือ ไม
ควรเดินทางในฤดูมรสุม ผูจัดรายการทองเที่ยวจึงควรมี
ความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก เพื่อจะได
สามารถจัดรายการทองเที่ยวที่เหมาะสมโดยอิงกับสภาพ
ภูมิอากาศ อยางไรก็ตาม กอนการเดินทางจริงควรตรวจ 
สอบขอมูลลมฟาอากาศ2 ณ แหลงทองเที่ยว เนื่องจาก
สภาพลมฟาอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เชน 
อาจมีฝนตกกลางฤดูหนาว เปนตน 

นอกจากนี้ ภูมิอากาศยังเปนปจจัยหลักประการ
หนึ่งที่กระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทาง มนุษยที่อาศัยอยูใน
เขตรอนมักเดินทางไปทองเที่ยวในบริเวณที่มีอากาศหนาว

                                          
   2คําวาลมฟาอากาศ มักมีผูใชสลับกับคําวาภูมิอากาศโดยมีความเขาใจวา

คําสองคํานี้สามารถใชแทนกันได แตในความเปนจริงลมฟาอากาศมีความหมายวา
สภาวะของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องตลอดเวลา และเปนลักษณะอากาศที่
เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่ภูมิอากาศเปนลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยของ
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจจะยาวนานเปนปหรือเปนเดือนก็
ได  (วิชัย, 2536, หนา 147-148) 



เย็นกวาภูมิลําเนาของตน เชน คนไทยโดยทั่วไปตองการจะ
เดินทางไปเที่ยวประเทศในทวีปยุโรปเพื่อสัมผัสวาอากาศ
หนาวและหิมะมีลักษณะเปนอยางไร ในขณะที่มนุษยที่
อาศัยอยูในเขตหนาว  มีแสงแดดนอย  มักเดินทางไป
พักผอนในแหลงทองเที่ยวที่ ต้ังอยูในเขตรอน เชน ชาว
อเมริกันที่เดินทางไปอาบแดด ณ ประเทศที่ต้ังอยูในทะเล
แคริบเบียน ตัวอยางกิจกรรมที่อิงกับภูมิอากาศและฤดูกาล 
ไดแก การอาบแดด การเลนสกีบนหิมะ การชมนก การเลน
วาว การปนตุกตาหิมะ และการชมดอกไมปา 
 
ฤดูกาลทองเที่ยว 
 แหลงทองเที่ยวแตละแหง จะมีฤดูกาลทองเที่ยวที่
แตกตางกัน หากผูเดินทางไปนอกฤดูกาลทองเที่ยว จะไม
สามารถชมความงามที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแหลง
ทองเที่ยวนั้น ปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดฤดูกาลทองเที่ยวมี 
2 ปจจัย คือ ปจจัยทางกายภาพ และปจจัยทางวัฒนธรรม 
ปจจัยทางกายภาพ คือ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ซึ่งมีผลกระทบตอการเดินทางในแตละครั้ง  เชน  การ
เดินทางไปชมแกงหรือสันดอนกลางแมน้ํา ควรเดินทางใน
ฤดูแลง ในขณะที่การเดินทางไปชมน้ําตกและทุงหญา ตอง
เดินทางในชวงฤดูฝน การเดินทางไปชมปาไม ดอกไมปา 
และนกที่อพยพมาจากเขตหนาว ควรเดินทางในฤดูหนาว 
การเดินทางไปชมพระอาทิตยเที่ยงคืน หรือการเดินทางไป
ทองเที่ยวทางทะเล ควรเดินทางในฤดูรอน ดวยเหตุนี้ ผูจัด
รายการทองเที่ยวจึงจําเปนตองเรียนรูฤดูกาล และภูมิอากาศ
ของประเทศไทยและของโลก  ในขณะที่ปจจัยทางดาน
วัฒนธรรมเกี่ยวของกับเทศกาลและงานประเพณีตางๆ ณ 
แหลงทองเที ่ยว ซึ่งบริษัทตัวแทนการทองเที ่ยวควรหา
ขอมูลก อนการเด ินทางวาเทศกาลและงานประเพณีที่
ตองการจะนําคณะนักทองเที่ยวไปรวมชมจัดขึ้นในชวง
เดือนใดเพื่อจะไดจัดรายการทองเที่ยวไดเหมาะสมตามวัน
และเวลาของงานแตละงาน 
 
เหตุการณปจจุบัน ณ แหลงทองเที่ยว 

เมื่อตัดสินใจเลือกจัดรายการทองเที่ยวไปยังสถานที่
ใด บริษัทควรติดตามขาวสถานการณปจจุบันที่เกิดขึ้น ณ 
แหลงทองเที่ยวนั้น รวมทั้งบริเวณใกลเคียงอยางตอเนื่อง 
เพื่อประกอบการตัดสินใจครั้งสุดทายกอนออกเดินทาง หาก 

มีเหตุจลาจล หรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เชน ภาวะโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) หรือเหตุแผนดินไหว 
ควรเลื่อนหรือยกเลิกกําหนดการเดินทาง 
 
การพิจารณาลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย 

หลังจากพิจารณาลักษณะทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 
ลําดับตอไปคือ การพิจารณาลักษณะของลูกคาที่บริษัท
ตัวแทนการทองเที่ยวคาดหวังใหเปนกลุมเปาหมาย เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบ และจัดรายการทองเที่ยวใหเหมาะสม
ตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายนั้น โดยควร
พิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก  

1. พ้ืนฐานเชิงประชากรศาสตร 
2. การดําเนินชีวิต 
3. วัตถุประสงคของการเดินทาง 

  
พื้นฐานเชิงประชากรศาสตร 

มนุษยแตละคนมีพ้ืนฐานเชิงประชากรศาสตรที่
แตกตางกัน เชน เพศ อายุ ฐานะ การศึกษา สถานภาพ
สมรส และอาชีพ บางแตกตางกันเพียงเล็กนอย ในขณะที่
บางรายแตกตางกันมาก บริษัทตัวแทนการทองเที่ยวตอง
เขาใจผลกระทบที่ ลักษณะพื้นฐานแตละลักษณะมีตอ
นักทองเที่ยวในการตัดสินใจเลือกรายการทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวที่มีฐานะดี มักมีโอกาสในการเลือกสถานที่
ทองเที่ยวที่หลากหลายกวานักทองเที่ยวที่มีฐานะปานกลาง 
เนื่องจากไมมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณการเดินทาง 
ในขณะที่นักทองเที่ยวอายุนอย จะนิยมชมชอบสถานที่
ทองเที่ยวที่แตกตางจากนักทองเที่ยวสูงอายุ หากบริษัท
ตัวแทนการทองเที่ยวไมเขาใจความสัมพันธของพื้นฐานเชิง
ประชากรศาสตรกับการตัดสินใจเลือกรายการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวแตละราย จะทําใหรายการที่จัดทําขึ้นไม
นาสนใจ  หรือไม เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  ในการ
วิเคราะหความชอบของนักทองเที่ยวจากพื้นฐานเชิง
ประชากรศาสตร บริษัทตองวิเคราะหลักษณะหลายลักษณะ
เขาดวยกันแบบบูรณาการ อยางไรก็ตาม ในบางครั้งลักษณะ
เฉพาะตัวซึ่งเกิดจากพื้นฐานเชิงประชากรศาสตรบาง
ประการไมสามารถใชกับนักทองเที่ยวทุกรายได เชน การ
สรุปวานักทองเที่ยวเพศหญิงไมชอบผจญภัย เปนตน 
 



การดําเนินชีวิต 
ปจจัยอีกประการที่ควรคํานึงคือ รูปแบบการใชชีวิต

ของนักทองเที่ยวแตละรายวานิยมการใชชีวิตแบบใด ซึ่งวิถี
การใชชีวิตไมไดขึ้นอยูกับลักษณะเชิงประชากรในขอแรก 
หากแตขึ้นอยูกับความชอบ และความพึงพอใจสวนบุคคล 
นักทองเที่ยวบางคนอาจชอบการเดินทางที่หรูหรา สะดวก 
สบาย ทั้งที่ตนมีฐานะปานกลาง ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มี
รายไดสูงบางรายอาจชื่นชอบการทองเที่ยวแบบประหยัด 
เรียบงาย บริษัทตัวแทนการทองเที่ยวตองสามารถวิเคราะห
ลูกคาเปาหมายของบริษัทอยางละเอียดและถูกตอง เพื่อจะ
ไดสามารถจัดรายการทองเที่ยวไดตรงตามความตองการที่
แทจริงของลูกคามากที่สุด 
 
วัตถุประสงคของการเดินทาง 

เนื่องจากการพิจารณาวาสถานที่หรือทรัพยากรใด
เหมาะที่จะนํามาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวมากนอย
เพียงใด ตองยอนศึกษาถึงสิ่งที่ผูเดินทางตองการ ดังนั้น ผู
จัดรายการทองเที่ยวจึงตองศึกษาหาปจจัยที่กระตุนให
นักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาพัฒนารายการทองเที่ยวใหตรงตามความตองการของ
ผูเดินทางมากที่สุด ปจจัยสุดทายที่ใชพิจารณาลักษณะของ
นักทองเที่ยวคือ เหตุผลที่นักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยว ซึ่ง
จัดวาพิจารณายากกวาสองปจจัยแรกที่กลาวไป  การ
วิเคราะหปจจัยนี้ทําโดยการหาแรงจูงใจในการเดินทาง
ทองเที่ยว โดยใชทฤษฎีทางจิตวิทยาประกอบการพิจารณา 
นักจิตวิทยาเชื่อวาแรงจูงใจเปนแรงกระตุนที่ทําใหมนุษยมี
พฤติกรรมตางกัน อันสงผลใหเลือกรายการทองเที่ยวที่
แตกตางกันดวย ดังนั้น การพัฒนารายการทองเที่ยวให
เหมาะกับผู เดินทางแตละกลุม บริษัทจําเปนตองศึกษา
แรงจูงใจที่กระตุนใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปยัง
สถานที่ตางๆ ในที่นี้ขอนําเสนอและอธิบายแนวคิดของ
นักจิตวิทยาที่เกี่ยวของ 2 ทานดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยวตาม
แนวความคิดของอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) 

มาสโลว กลาววา มนุษยมีสัญชาตญาณโดยธรรม 
ชาติที่จะตอบสนองความตองการใหกับตนเอง ความตอง 
การนี้แบงเปน 7 ขั้น เมื่อมนุษยตอบสนองความตองการใน
ขั้นต่ําแลว จะพยายามตอบสนองความตองการในขั้นสูงขึ้น

ตอไป โดยความตองการในแตละขั้นมีความสัมพันธกับการ
เลือกเดินทางทองเที่ยวของมนุษย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ความตองการทางกายภาพ (Physiological 
Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน การพักผอน ในขั้นนี้มนุษยจะมีแรงจูงใจใน
การเดินทางเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากภาระหนาที่
ในชีวิตประจําวัน สถานที่ที่นิยมไป ไดแก ชายทะเล น้ําตก 
และปา 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย 
(Safety Needs) มนุษยตองการที่จะดํารงชีวิตอยูอยางเปน
สุขใหยาวนานที่สุด ในที่นี้จะเนนการมีสุขภาพที่แข็งแรง
และสมบูรณ แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการในขั้นนี้จะ
กระตุนใหมนุษยเดินทางไปยังสถานที่พักตากอากาศที่
สามารถชวยฟนฟูสภาพจิตใจและรางกายของมนุษยใหดี
ขึ้น เชน การเดินทางไปอาบน้ําแร 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและความเปนเจา 
ของ (Belongingness and Love Needs) มนุษยตองการที่
จะเขากลุม มีความผูกพันและรวมทํากิจกรรมกับผูอื่น ไดรับ
ความรักและรักผูอื่น แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการใน
ขั้นนี้จะกระตุนใหมนุษยเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและ
เพื่อน เดินทางไปเยือนภูมิลําเนาของตนและของบรรพ
บุรุษ นอกจากนี้ ความนิยมในการเดินทางเปนหมูคณะใน
รูปกลุมทัวรเหมาจายก็เกิดจากแรงจูงใจในขั้นนี้เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  นักทองเที่ยวที่เดินทางโดยแรงจูงใจอันเกิดจากความตอง 

การความรักและความเปนเจาของ 

ขั้นที่ 4 ความตองการการยอมรับและนับถือ
(Esteem Needs) เปนขั้นที่มนุษยมีความมั่นใจในตนเองมาก
ขึ้น หลังจากสามารถสนองตอบความตองการในขั้นตนๆ
ของตนได ในขั้นนี้มนุษยจะตองการการยอมรับและนับถือ 



จากผูอื่นในสังคม ตองการใหผูอื่นเห็นตนมีคุณคา แรงจูงใจ
ในการเดินทางจากความตองการในขั้นนี้จะกระตุนให
มนุษยทํากิจกรรมที่แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให
ผูอื่นยอมรับ เชน การลองแกง และการปนเขา 

ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะรูและเขาใจสิ่งตางๆ  
(Cognitive Needs) มนุษยตองการที่จะเพิ่มพูนความรูและ
ขยายวิสัยทัศนของตนในการพิจารณาเรื่องตางๆ รวมทั้งหา
คําตอบใหกับสิ่งที่ตนคับของใจ ความตองการในขั้นนี้จะ
กระตุนใหมนุษยเดินทางไปศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒน- 
ธรรม และประเพณี ทั้งของตนเองและของชนชาติอื่น 
รวมทั้งกระตุนใหมนุษยเดินทางไปยังสถานที่ที่ตนยังไมเคย
เดินทางไป ตัวอยางของกิจกรรมที่มนุษยทําเพื่อสนองตอบ
ความตองการในขอนี้คือ การเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ และอุทยานประวัติศาสตร 

ขั้นที่ 6 ความตองการดานสุนทรียะ (Aesthetic  
Needs) มนุษยตองการที่จะสัมผัสกับสิ่งสวยงามทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อใหความสุขกับตนเอง ความ
ตองการในขั้นนี้จะกระตุนใหมนุษยทํากิจกรรม เชน การ
เที่ยวน้ําตกที่มีความงดงาม  และการเขาชมพิพิธภัณฑ
ภาพวาดทางศิลปะ 

ขั้นที่  7 ความตองการประจักษตนเอง  (Self-
actualization Needs) มนุษยตองการที่จะเขาใจศักยภาพ
ที่แทจริงของตนเอง เพื่อจะไดยอมรับตนเองตามสภาพที่
เปนจริง ไมตองเสแสรง ความตองการในขั้นนี้เปนความ
ตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ตัวอยางของกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่มนุษยทําอันเกิดจากแรงกระตุนของความ
ตองการในขั้นนี้คือ การเดินทางไปใชชีวิตในปาเปนเวลา 1 
เดือนเพื่อคนหาตนเอง 

อยางไรก็ตาม  ในบางครั้งมนุษยอาจจะเดินทาง
ทองเที่ยวโดยไดรับแรงกระตุนที่เกิดจากความตองการใน
หลายขั้นพรอมกัน หรืออาจจะไดรับแรงกระตุนจากความ
ตองการในขั้นหนึ่งกอนแลวจึงเปลี่ยนไปไดรับแรงกระตุน
จากความตองการอีกขั้นหนึ่งก็ได เชน นักทองเที่ยวที่
ตัดสินใจเดินทางไปลองแกงดวยแรงกระตุนอันเกิดจาก
ความตองการการยอมรับและนับถือ อาจเปลี่ยนใจเดินทาง
ไปชมการแสดงละครเวทีเมื่อไดรับการชักชวน  และ
คะยั้นคะยอจากเพื่อนๆ ในกลุม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยวตาม
แนวความคิดของสแตนลีย พลอค (Stanley Plog) 

พลอค กลาววา บุคลิกภาพของมนุษยมีอิทธิพล
ในการกระตุนใหมนุษยตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและมี
อิทธิพลตอกระบวนการเลอืกสถานที่ทองเที่ยวที่จะเดินทาง
ไป โดยพลอคไดแบงนักทองเที่ยวเปน 3 กลุมตามลักษณะ
บุคลิกภาพ ไดแก กลุมที่รักความมั่นคงและปลอดภัย กลุม
ที่รักความตื่นเตนและทาทาย และกลุมที่อยูตรงกลาง 

1. กลุมที่รักความมั่นคงและปลอดภัย (Psycho-
centric) มนุษยในกลุมนี้จะรักตนเองและครอบครัวมาก 
ตองการใชชีวิตอยูกับคนที่ตนรักและสถานที่ที่ตนคุนเคย 
จึงมักไมเดินทางทองเที่ยว หากมีความจําเปนตองเดินทาง 
จะเลือกไปแหลงทองเที่ยวที่อยูในภูมิลําเนา และสถานที่ที่
เดินทางไปตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม กอนการ
เดินทางทุกครั้งนักทองเที่ยวกลุมนี้ตองวางแผนการเดินทาง
อยางละเอียด เพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามแผนที่วาง
ไว โดยทั่วไปมักเลือกเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวที่เคย
ไปแลวในอดีต หรือที่ที่บุคคลที่รูจักแนะนําวาดี 

2. กลุมที่รักความตื่นเตนและทาทาย  (Allo-
centric) มนุษยในกลุมนี้นิยมเดินทางเพื่อคนหาประสบ 
การณแปลกใหมที่แตกตางจากสิ่งที่ตนเคยพบ ไมนิยม
เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีผูเดินทางไป
เที่ยวเปนจํานวนมาก ตัวอยางของกิจกรรมการทองเที่ยว
สําหรับผูเดินทางในกลุมนี้คือ การผจญภัยในดินแดนขั้ว
โลก ตามปกติกลุมนักทองเที่ยวที่รักความตื่นเตนและทา
ทายนี้มักเปนผูบุกเบิกเสนทางใหมของการทองเที่ยว 
หลังจากที่มีผูเดินทางไปในเสนทางดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 
บุคคลกลุมนี้จะเปลี่ยนไปสํารวจเสนทางใหมตอไป 

3. กลุมที่อยูตรงกลาง (Midcentric) มนุษยใน
กลุมนี้มีจํานวนมากที่สุด มักเลือกเดินทางทองเที่ยวเพื่อ
พักผอนและคลายความเครียดจากภาระหนาที่ประจําวัน 
บุคคลกลุมนี้ไมกลัวกิจกรรมการทองเที่ยวที่แปลกใหมแต
ตองไมเปนกิจกรรมที่ต่ืนเตนและทาทายมากเกินไป โดย
สวนใหญ กลุมนักทองเที่ยวที่อยูตรงกลาง มักเลือกเดินทาง
ไปยังสถานที่ที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนของตนเคย
เดินทางไป 

เมื่อผูจัดรายการการทองเที่ยวทราบถึงผลกระทบอัน
เกิดจากพื้นฐานเชิงประชากรศาสตร การดําเนินชีวิต และ
วัตถุประสงคในการเดินทางอันเกิดจากแรงจูงใจดานตางๆ 
ของนักทองเที่ยวแลว จะสามารถจัดรายการทองเที่ยวที่
เหมาะสม และตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวอยาง



แทจริง ซึ่งยอมหมายถึงการประสบความสําเร็จของบริษัท
ตัวแทนการทองเที่ยวแหงนั้นดวย 
 
บทสรุป 

ในการเดินทางแตละครั้ง นักทองเที่ยวจะเลือกรายการ
ทองเที่ยวที่คิดวาเหมาะกับตนหรือกลุมของตนมากที่สุด โดย
พิจารณาสภาพทั่วไปของสถานที่แตละแหงประกอบ เพื่อให
ไดความพึงพอใจสูงสุดและความคุมคามากที่สุดจากการ
เดินทาง จึงเปนหนาที่โดยตรงของบริษัทตัวแทนการทอง 
เที่ยวแตละแหงในการพัฒนารายการทองเที่ยวที่เหมาะสม
ตรงตามความตองการของลูกคา การพิจารณาแหลงทองเที่ยว
เปนกิจกรรมที่ซับซอน ตองการผูมีประสบการณและความ
เช่ียวชาญมารับผิดชอบงานในตําแหนงนี้ ผูพิจารณาตองใช
ขอมูล 2 สวนประกอบกันได แก ลักษณะทั่วไปของแหลง
ทองเที่ยว และลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย ในบางครั้ง
บริษัทอาจตองจางบริษัทภายนอกเพื่อทําการวิจัยหาลักษณะ
ของลูกคา เนื่องจากลักษณะบางประการของลูกคาไม
สามารถกําหนดไดจากรูปลักษณภายนอก อาจตองจัดการ
สัมภาษณแบบเฉพาะเจาะกลุมเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมา
ใชพัฒนารายการทองเที่ยวใหเปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น 

เมื่อไดขอมูลครบทั้งสองสวน บริษัทตัวแทนการ
ทองเที่ยวตองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหากลุมลูกคา
เปาหมาย โดยคํานึงถึงศักยภาพของบริษัทประกอบการ
พิจารณา จากนั้นจึงพัฒนารายการทองเที่ยวเพื่อสนองตอบ
ความตองการของกลุมเปาหมายที่เลือก บริษัทใดที่สามารถ
จับคูแหลงทองเที่ยวกับนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ยอมประสบความสําเร็จในธุรกิจ ในขณะที่
บริษัทที่ไมสามารถทําได หรือทําไดแตไมดีจะตองปดตัว 
เองลงในที่สุด เนื่องจากไมมีนักทองเที่ยวเลือกใชบริการ 
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