
คูมือติวเตอร 

วิชา 2701-1005 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 

 

คําอธิบายรายวิชา (พฤติกรรมนักทองเที่ยว) 

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักทองเที่ยว ประเภทของลูกคาที่ใชบริการโรงแรม พฤติกรรม

นักทองเที่ยวโดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ และอื่น ๆ ของนักทองเที่ยวแตละ

ชาติ แตละกลุม ความแตกตางของพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ

ใหบริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ 

มาตรฐานรายวิชา 

1) อธิบายความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติ 

2) ใหบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

3) แกไขปญหาเฉพาะหนาใหเหมาะสมกับสถานการณ 

สมรรถนะรายวิชา 

1) จําแนกความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติไดอยางถูกตอง 

2) ใหการบริการแกนักทองเที่ยวในแตละชาติไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

3) สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกอน และในขณะบริการนักทองเที่ยวได 

ประเด็นออกขอสอบ 

1) ประเภทของนักทองเท่ียว 

1.1 นักทองเที่ยวตางชาติภายในประเทศ 

1.2 นักทองเที่ยวภายในประเทศ 

1.3 นักทองเที่ยวไทยไปนอกประเทศ 

สาระสําคัญ 



 ในประเทศไทยธุรกิจดานการทองเที่ยวไดรับเอาแนวทางสากลมาใชในการจําแนกประเภทของ

นักทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ 

 ก. นักทองเท่ียวชาวตางชาติทองเท่ียวภายในประเทศ (Inbound Tourist) คือ การเดินทาง

ของนักทองเที่ยวที่ไมไดมีถ่ินพํานักถาวรในประเทศไทยเขามาทองเที่ยวยังประเทศไทย 

 Inbound Tourist มักจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรของรัฐมากที่สุด เพราะ

เปนนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเย่ียมเยือนและเที่ยวชมประเทศและกอใหเกิดรายไดสูอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม รายไดจากการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) 

รวมทั้งสิ้น 620,000 ลานบาท  

 ข. นักทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) คือ การเดินทางของนักทองเที่ยวที่มี

ถ่ินพํานักในประเทศไทย และเดินทางทองเที่ยวอยูภายในประเทศ 

 นักทองเที่ยวภายในประเทศ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรของรัฐรองลงมา 

Domestic Tourist โดยเฉพาะในประเทศไทยเมื่อการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเริ่มโครงการ “เที่ยว

หัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” ดวยเห็นศักยภาพของนักทองเที่ยวไทยในการเดินทางจับจายซื้อของที่ระลึก

ตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ อีกทั้งประสานนโยบายลดการขาดดุลดานการทองเที่ยว และคาดหวังวาเม็ด

เงินจะหมุนเวียนอยูภายในประเทศ 

 ค. นักทองเท่ียวไทยไปนอกประเทศ (Outbound Tourist) คือ การเดินทางของ

นักทองเที่ยวที่มีถ่ินพํานักอาศัยอยูในประเทศไทยเดินทางออกไปทองเที่ยวยังประเทศอื่น ๆ 

 2)  พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทย 

2.1 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศ 

2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ 

สาระสําคัญ 



 นักทองเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว 2 ประเภท คือ เดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศไทย (Domestic) และเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศ (Outbound) ซึ่งพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวจะข้ึนอยูกับวิถีชีวิต, ถ่ินที่อยู, เช้ือชาติ, ศาสนา รวมทั้งประเภทการเดินทางทองเที่ยววา

เปนการเดินทางทองเที่ยวแบบใด เชน เดินทางแบบอิสระ หรือเดินทางทองเที่ยวไปกับบริษัทนําเที่ยว 

3)  พฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางชาติแตละชาติ แตละกลุม 

3.1  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

3.2  ภูมิภาคเอเชียใต 

3.3  ภูมิภาคยุโรป 

3.4  ภูมิภาคอเมริกา 

3.5  ภูมิภาคโอเชียเนีย 

3.6   ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

3.7  ภูมิภาคแอฟริกา 

สาระสําคัญ 

 การใหบริการนักทองเที่ยวจะตองเรียนรูพฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อใหบริการที่ดีที่สุด ซึ่งปจจัย

ที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คือ วัฒนธรรมของนักทองเที่ยว หากใหบริการลูกคาคนไทย

อาจไมมีปญหามากนักซึ่งคุนเคยกับวัฒนธรรม แตเมื่อใหบริการนักทองเที่ยวชาวตางชาติจึงตอง

ระมัดระวังมากเปนพิเศษ เพราะบางวัฒนธรรมสามารถแปลความหมายของพฤติกรรมบางอยาง

แตกตางไปจากความหมายของคนไทย เชน การยืนประสานมือไวขางหนาเปนการแสดงความสุภาพ

สําหรับคนไทย แตชาวตะวันตกแปลความหมายวา ปดกั้นตนเอง ในฐานะผูใหบริการการเรียนรูความ

แตกตางดานวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญ เน่ืองจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติ แตละกลุมจะ

สะทอนออกมาจากวัฒนธรรม และคานิยมของชาติน้ัน ๆ 



4) ความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ 

4.1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน และความบันเทิง 

4.2 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 

4.3 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม 

4.4 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการกีฬา 

4.5 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อธุรกิจประชุม และสัมมนา 

4.6 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการศึกษา 

สาระสําคัญ 

 ปจจุบันการทองเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแบงออกเปน 6 รูปแบบ คือ 

1. การทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเปนการทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศ โดยเนนความบันเทิงเรงิใจ 

2. การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน เปนการทองเที่ยวที่เนนบรรยากาศที่สงบ เงียบ สบาย 

เนนสถานทีท่องเที่ยวที่เปนธรรมชาติ และเพือ่การพักฟนจากการเจ็บปวย 

3. การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขาไปใชชีวิต 

สัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถ่ินน้ัน ๆ ที่ตนเองสนใจ 

4. การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา เปนการทองเที่ยวทีเ่นนความสนุกสนานบันเทิง และเลน

กีฬา เชน การเขาชมฟุตบอลโลก กีฬาโอลมิปค การตีกอลฟ และการเลนกีฬาทางนํ้า 

5. การทองเที่ยวเพื่อธุรกจิประชุม และสัมมนา เปนการทองเที่ยวที่บริษัท องคกร หรอื

หนวยงาน เพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน และเปนการใหรางวัลกับพนักงาน ไดความ

สนุกสนาน ความสามัคคีในหนวยงานหรือองคกร 



6. การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา เปนการทองเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู ศึกษาดูงานตาม

สถานที่ตาง ๆ ที่กลุมนักทองเที่ยวสนใจ 

ดังน้ัน เพื่อใหการบริการนักทองเที่ยวในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวไดเหมาะสมและ

นักทองเที่ยวพึงพอใจ จงึจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ 

5) การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการใหบริการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

5.1 การแกไขปญหาในสถานการณระหวางการเดินทาง 

5.2 การแกไขปญหาในสถานการณที่เกิดข้ึนในที่พัก 

5.3 การแกไขปญหาในสถานการณที่เกิดข้ึนในรานอาหาร 

5.4 การแกไขปญหาในขณะเย่ียมชมสถานที่สําคัญตางๆ 

5.5 การแกไขปญหาในสถานการณที่เกิดข้ึนในการซื้อของที่ระลึก 

สาระสําคัญ 

 การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการใหบริการที่เหมาะสมกับสถานการณในการใหการบรกิารดาน

การทองเที่ยว มักจะพบปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ดังน้ัน สถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย 

เชน ในระหวางการเดินทาง ในที่พัก ในรานอาหาร ในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  และในรานบริการสินคาที่

ระลึก ดังน้ัน การศึกษาวิธีการแกไขปญหาเฉพาะดานในการใหบริการที่เหมาะสมกับสถานการณจึงเปน

การเตรียมการในการรับมือ และการจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 

ประเด็นออกขอสอบ 

 

ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 
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1. ประเภทของนักทองเที่ยว 

1.1 นักทองเที่ยวตางชาติภายในประเทศ 
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ขอ 

1.2 นักทองเที่ยวภายในประเทศ 

1.3 นักทองเที่ยวไทยไปนอกประเทศ 

2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย 

2.1 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ภายในประเทศ 

2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออก

นอกประเทศ 

3. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางชาติแตละชาติ แตละ

กลุม 

3.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

3.2 ภูมิภาคเอเชียใต 

3.3 ภูมิภาคยุโรป 

3.4 ภูมิภาคอเมริกา 

3.5 ภูมิภาคโอเชียเนีย 

3.6 ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

3.7 ภูมิภาคแอฟริกา 

4. ความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวในรูปแบบ

ตาง ๆ 

4.1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน และ

ความบันเทิง 

ประเด็นขอสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับพฤติกรรม 
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4.2 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 

4.3 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม 

4.4 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการกีฬา 

4.5 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อธุรกจิประชุม และ

สัมมนา 

4.6 พฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อการศึกษา 

5. การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการใหบริการที่

เหมาะสมกับสถานการณ 

5.1 การแกไขปญหาในสถานการณระหวางการเดินทาง 

5.2 การแกไขปญหาในสถานการณที่เกิดข้ึนในที่พัก 

5.3 การแกไขปญหาในสถานการณทีเ่กิดข้ึนใน

รานอาหาร 

5.4 การแกไขปญหาในขณะเย่ียมชมสถานที่สําคัญ

ตางๆ 

5.5 การแกไขปญหาในสถานการณทีเ่กิดข้ึนในการซื้อ

ของที่ระลึก 

  

รวม  15  ขอ 50 คะแนน  

 

 

 

 



 

 

ตัวอยางขอสอบ : 

 

1. เรน นักรองดังชาวเกาหลีเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเปนระยะเวลา 1 สัปดาห เรนจัดเปน

นักทองเที่ยวประเภทใด 

 1. Domestic Tourist 

 2. Inbound Tourist 

 3. Outbound Tourist 

 4. Excursionist 

 5. Domestic Excursionist 

 

2. ขอใดคือ Outbound Tourist 

 1. ชมพู เดินทางไปประเทศนิวซีแลนดเพื่อถายละคร 

 2. รอบบี้ ฟาวเลอร เดินทางมาเมืองไทยเพื่อเลนฟุตบอลใหสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 

 3. พัชราภา เดินทางไปพักผอนหลังจากถายละครเสร็จที่ประเทศเกาหลี 

 4. หนอยและเคนไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อซื้อเสื้อผากลับมาจําหนายที่ประเทศไทย 

 5. ฟลม เดินทางไปศึกษาตอดานการรองเพลงที่ประเทศอังกฤษ 

 

3. เบิรด ธงไชยเดินทางไปทองเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอนเปนเวลา 1 สัปดาห 

เบิรด ธงไชยจัดเปนนักทองเที่ยวประเภทใด 

 1. Domestic Tourist 

 2. Inbound Tourist 



 3. Outbound Tourist 

 4. Excursionist 

 5. Domestic Excursionist 

 

 

 

4. ขอใดคือ พฤติกรรมที่เดนชัดของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 1. ถายรูป ซื้อของที่ระลึก ศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยว 

 2. ถายรูป ซื้อของที่ระลึก รับประทานอาหาร 

 3. ผจญภัย ศึกษาธรรมชาติ ซื้อของที่ระลึก 

 4. ถายรูป ศึกษาประวัติศาสตร รับประทานอาหาร 

 5. สัมผัสวิถีชีวิตทองถ่ิน ถายรูป สปา 

 

5. ขอใดตอไปน้ีคือ ลักษณะของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปตางประเทศมากที่สุด 

 1. ผจญภัย 

 2. นิยมพักที่พักที่หรูหรา สะดวกสบาย 

 3. ซื้อสินคาที่ระลึกและถายรูป 

 4. ศึกษาประวัติศาสตร 

 5. ไปทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

 

6. ขอใดตอไปน้ีคือ ลักษณะพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน 

 1. จูจี้เรื่องอาหาร ตระหน่ีถ่ีเหนียว 

 2. ไมมีวินัย ทําตามใจตนเอง 



 3. พูดเสียงดัง เช่ือฟงหัวหนาทัวรอยางเครงครัด 

 4. ชอบใชศักดินา แสดงตนวาเหนือกวาคนอื่น 

 5. เปนนักการทูต แตงตัวสะอาด 

 

7. ขอใดคือลักษณะพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส 

 1. ชอบใชศักดินาแสดงตนเหนือกวาคนอื่น 

 2. ชอบศึกษาขอมูลและวัฒนธรรมใหม ๆ 

 3. ชอบรับประทานอาหารทองถ่ิน 

 4. เปนคนสนุกสาน ราเริง เปนกันเอง 

 5. ขาดวินัย ทําอะไรตามใจตนเอง 

8. ขอใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุมสแกนดิเนเวีย (เดนมารค, สวีเดน, นอรเวย) 

 1. ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง รองรําทําเพลง 

 2. จูจี้เรื่องอาหาร และเครื่องด่ืม 

 3. ชอบรับประทานอาหารทองถ่ิน 

 4. เปนมิตรกับคนไทย ชอบเที่ยวชายฝงทะเลแถบอันดามัน 

 5. ชอบความต่ืนเตน ผจญภัย 

 

9. ขอใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอาหรับ 

 1. ชอบความต่ืนเตน ผจญภัย 

 2. ชอบศึกษาหาความรู 

 3. มีศักยภาพในการใชจายสูงหากพึงพอใจ 

 4. ชอบรับประทานอาหารแปลก ๆ 

 5. มีความสุขุม สุภาพ เรียบรอย 



 

10. นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางไปพัทยาจัดเปนนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรมการทองเที่ยวแบบใด 

 1. สนุกสนาน บันเทิง 

 2. ศึกษาวัฒนธรรม 

 3. พักผอนหยอนใจ 

 4. เที่ยวชมวิถีชีวิต 

 5. ทองเที่ยวแบบผจญภัย 

 

11. การทองเที่ยวแบบ Home Stay เหมาะกับนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบใด 

 1. เพื่อความสนุกสนานบันเทิง 

 2. เพื่อการผจญภัย 

 3. เพื่อการพักผอนหยอนใจ 

 4. เพื่อการศึกษาวัฒนธรรม 

 5. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร 

12. พฤติกรรมนักทองเที่ยวแบบ MICE เหมาะกับกลุมนักทองเที่ยวกลุมใด 

 1. กลุมนักทองเที่ยวแบบอิสระ 

 2. กลุมนักทองเที่ยวแบบครอบครัว 

 3. กลุมนักทองเที่ยวแบบเพื่อน 

 4. กลุมนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

 5. กลุมนักทองเที่ยวองคกรทางธุรกิจ และการประชุมสัมมนา 

13. นักทองเที่ยวชาวจีนถูกขโมยกระเปาสตางคที่สําเพ็ง ในฐานะที่ทานเปนมัคคุเทศกทานจะมีวิธีแกไข

ปญหาอยางไรเปนอันดับแรก 

 1. พานักทองเที่ยวไปแจงความที่สถานีตํารวจ 



 2. ชวยนักทองเที่ยวตามหากระเปาสตางคในบริเวณที่หาย 

 3. นํานักทองเที่ยวไปสถานทูต 

 4. แนะนําใหนักทองเที่ยวติดตอญาติ 

 5. สํารองเงินใหนักทองเที่ยวไปกอน 

14. ในการเขาชมพระบรมมหาราชวัง มัคคุเทศกควรเนะนํานักทองเที่ยวเรื่องใดเปนลําดับแรก 

 1. การระวังทรัพยสิน 

 2. การแตงกายใหเหมาะสม 

 3. มารยาทในการเขาชมสถานที่ 

 4. การซื้อสินคาที่ระลึก 

 5. การถายรูป 

15. มัคคุเทศกไปรับนักทองเที่ยวที่สนามบินแตไมพบนักทองเที่ยว สิ่งแรกที่มัคคุเทศกควรทําคือขอใด 

 1. สอบถามมัคคุเทศกบริษัทอื่น ๆ 

 2. เดินตามหานักทองเที่ยวบริเวณสนามบิน 

 3. ติดตอเจาหนาที่สายการบินที่นักทองเที่ยวเดินทางมาดวย 

 4. ติดตอขอความชวยเหลือจาก ATTA 

 5. ติดตอบริษัททัวรตนสังกัด 

เฉลยตัวอยางขอสอบ : 

 

 1) 2  2) 3  3) 1  4) 2  5) 3  6) 3

 7) 2  8) 4  9) 3  10) 1  11) 4  12) 5

 13) 1  14) 2  15) 3  


