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Gen-Y: General Travelling Perspective
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Preference diversification
Big name destinations
Budget concerned
Foods come first
Value for money

Control but flexible travel
Must go
Should go
Might go

Information seeker
Full information
Online and Offline source

Lack of brand loyalty
Smart traveler
Convenience
Comprehensive Social media addicted

Facebook
Instagram
Snapchat
Twitter



Objective

เพื่อศกึษารูปแบบพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ (ช่วงอายุ 18-35 ปี) รวมทัง้ปัจจัยสนับสนุน          
การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมดงักลา่ว

เพือ่ศกึษาปัจจัยดา้นจติวทิยาดา้นการเดนิทางทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่

เพือ่ศกึษาอปุทานดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่รองรับความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วกลุม่ขา้งตน้
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18 – 20 ปี 21 – 25 ปี 26 – 30 ปี 31 – 35 ปี

1 ภาคเหนอื

1.1 เชยีงใหม่ 103 102 102 105 412

1.2 พษิณุโลก 102 104 102 103 411

1.3 นครสวรรค์ 103 102 110 103 418

รวม 308 308 314 311 1,241

2 ภาคกลาง

2.1 อยุธยา 102 102 102 102 408

2.2 นครปฐม 102 102 102 102 408

2.3 ราชบรุี 102 102 102 102 408

รวม 306 306 306 306 1,224

3 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

3.1 นครราชสมีา 102 102 102 102 408

3.2 อบุลราชธานี 102 102 102 102 408

3.3 ขอนแกน่ 102 102 102 102 408

รวม 306 306 306 306 1,224

ภมูภิาค
กลุม่ตวัอยา่ง

รวม

4 ภาคตะวนัออก

4.1 ชลบรุี 102 102 102 103 409

4.2 นครนายก 102 102 102 102 408

4.3 จันทบรุี 102 102 102 102 408

รวม 306 306 306 307 1,225

5 ภาคใต ้

5.1 สงขลา 102 102 102 102 408

5.2 สรุาษฏรธ์านี 102 102 102 102 408

5.3 นครศรธีรรมราช 102 102 102 102 408

รวม 306 306 306 306 1,224

6 กรงุเทพฯและ*ปรมิณฑล 348 353 358 353 1,412

จ านวนรวมท ัง้หมด 1,880 1,885 1,896 1,889 7,550

Sample size and distribution

*หมายเหต:ุ ปรฆิณฑล ไดแ้ก ่นนทบรุ ีสมทุรปราการ และปทมุธานี

กลุ่มที ่1 : ชว่งอายุ 18 – 20 ปี และมรีายไดค้รอบครวัตอ่เดอืนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 45,000 บาทส าหรับจังหวัดในภูมภิาค และมรีายไดค้รอบครวัต่อเดอืน
มากกวา่หรอืเทา่กบั 60,000 บาท ส าหรับกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

กลุม่ที ่2 : ชว่งอายุ 21 – 25 ปี และมรีายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืนมากกวา่หรอืเทา่กับ 
15,000 บาท

กลุม่ที ่3 : ชว่งอายุ 26 – 30 ปี และมรีายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืนมากกวา่หรอืเทา่กับ 
20,000 บาท ส าหรับจังหวัดในภูมภิาค และมรีายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืนมากกวา่หรอื
เทา่กบั 30,000 บาท ส าหรับกรุงเทพฯและปรมิณฑล

กลุม่ที ่4 : ชว่งอายุ 31 – 35 ปี และมรีายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืนมากกวา่หรอืเทา่กับ 
30,000 บาท ส าหรับจังหวัดในภูมภิาค และมรีายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืนมากกวา่หรอื
เทา่กบั 45,000 บาท ส าหรับกรุงเทพฯและปรมิณฑล

เหตุผลหลกัที่กลุ่มที่ 1 (ช่วงอายุ 18–20-ปี) ถูกก าหนดด้วยเกณฑร์ายได้ของ
ครอบครวั เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่นี ้อาจจะไมม่งีานประจ าท า ดงัน ัน้ ทีป่รกึษาจงึ
ใชร้ายไดค้รอบครวัมาเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะเขา้มารว่มในการ
ท างานภาคสนามแทน



Structure of Questionnaire
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Psychological factors
(Demand side factors)

Deciding factors
(Supply side factors)

Customer journey

Travel spending

Lifestyle

Media consumption

Travel behavior



Gen-Y: Market Size

Page 6*หมายเหต:ุ ใชต้ัวเลขจากกลุม่นักทอ่งเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางขา้มจังหวัดในการทอ่งเทีย่ว ในชว่งอายรุะหวา่ง 15-34 ปี 

จ านวนของนักทอ่งเทีย่วรุน่ใหมท่ีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วขา้มจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 8,892,701 คน

ภาคเหนอื
1,315,277

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
1,634,097

ภาคตะวนัออก
1,306,293

ภาคกลาง
1,913,710

ภาคใต้
1,101,088

กรงุเทพฯ
1,602,236

*



Result
(By region)



กรงุเทพฯและปรมิณฑล (n = 1,412)
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มคีวามน่าจะเป็นในการ
เทีย่วขา้มภาคมากทีส่ดุ

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว

ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 7,643 บาท



ภาคเหนอื (n = 1,241)
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ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 8,124 บาท (สงูสดุ)

มคีวามน่าจะเป็นในการ
เทีย่วขา้มภาคนอ้ยทีส่ดุ
(เทีย่วแตภ่มูภิาคตนเองเป็นหลัก)

เดนิทางกบัครอบครัวมากทีส่ดุ

ใชเ้วลาในการวางแผนลว่งหนา้
นานทีส่ดุ (24 วนั)

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว



ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (n = 1,224)
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ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 7,485 บาท

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว

ชอบเทีย่วในภมูภิาคตนเอง
นอ้ยทีส่ดุ
(เปรยีบเทยีบกับนักทอ่งเทีย่วจากภาคอืน่ๆ)

ใชก้ารเชา่รถตูพ้รอ้มคนขบั
เป็นพาหนะในการเดนิทาง
มากกวา่นักทอ่งเทีย่วจาก
ภมูภิาคอืน่ๆ

หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิี
ในการเดนิทางไปยัง
สถานทีท่อ่งเทีย่วนอ้ยทีส่ดุ



ภาคตะวนัออก (n = 1,225)

Page 11

ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 7,595 บาท

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว

ชอบเทีย่วภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอืมากกวา่
นักทอ่งเทีย่วจากภมูภิาค
อืน่ๆ

ชอบเทีย่วในภมูภิาคตนเอง
นอ้ยทีส่ดุ
(เปรยีบเทยีบกับนักทอ่งเทีย่วจากภาคอืน่ๆ)

ตดิตามFanpageที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว
ในFacebookมากกวา่
นักทอ่งเทีย่วจากภมูภิาค
อืน่ๆ



ภาคกลาง (n = 1,224)

Page 12

ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 8,031 บาท

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว

ใชเ้วลาในการวางแผน
ลว่งหนา้นอ้ยทีส่ดุ (13 วนั)

ใชร้ถยนตส์ว่นตวัในการ
เดนิทางมากทีส่ดุ

ท าการรวีวิทรปิทอ่งเทีย่ว
นอ้ยทีส่ดุ

ชอบเทีย่วในภมูภิาคตนเอง
นอ้ยทีส่ดุ
(เปรยีบเทยีบกับนักทอ่งเทีย่วจากภาคอืน่ๆ)



ภาคใต ้(n = 1,224)
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ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ทรปิตอ่คน
เทา่กบั 7,154 บาท (นอ้ยสดุ)

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกจงัหวดั/ภมูภิาค

5 ปัจจัยหลกัทีม่อีทิธพิลในการผลกัดนั/กระตุน้ใหอ้ยากไปทอ่งเทีย่ว

ชอบเดนิทางทอ่งเทีย่วกบั
เพือ่นมากทีส่ดุ
(เปรยีบเทยีบกับนักทอ่งเทีย่วจากภาคอืน่ๆ)

ใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะใน
การเดนิทางมากกวา่
นักทอ่งเทีย่วจากภมูภิาค
อืน่ๆ

ชอบทอ่งเทีย่วแตภ่มูภิาค
ตนเองกบัภาคเหนอื



Result
(By segment)



Segmentation
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ในการศกึษาครัง้นี ้ทีป่รกึษาท าการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่จัดกลุม่ลกัษณะเฉพาะของกลุม่ตวัอยา่ง (นักทอ่งเทีย่วรุ่นใหม่) โดยใช ้

หวัขอ้ตอ่ไปนีเ้ป็นแกนในการจ าแนกลกัษณะเฉพาะ (AIO segmentation)

Activity: กจิกรรม/กจิวตัรทีท่ าในชวีติประจ าวนัและเวลาไปทอ่งเทีย่ว

Interest: ความสนใจในชวีติและความสนใจทีม่ตีอ่การทอ่งเทีย่ว

Opinion: ความคดิเห็น/ความรูส้กึทีม่ตีอ่ตนเอง สงัคม และการทอ่งเทีย่ว

ผลการจัดกลุม่ลักษณะเฉพาะทีไ่ดจ้ากการเก็บขอ้มลู Quantitative research จ านวน 7,550 ตัวอย่าง โดยใช ้Factor
analysis และ Cluster analysis สามารถแสดงการกระจายตวัของกลุม่ลกัษณะเฉพาะ 8 กลุม่ไดด้งันี้

กลุม่ที ่1 มจี านวน 115 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 1.52% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่2 มจี านวน 900 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 11.92% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่3 มจี านวน 754 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 9.99% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่4 มจี านวน 673 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 8.91% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่5 มจี านวน 2,150 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 28.48% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่6 มจี านวน 635 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 8.41% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่7 มจี านวน 1,311 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 17.36% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด

กลุม่ที ่8 มจี านวน 1,012 ตัวอยา่ง หรอืคดิเป็น 13.40% จากจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทัง้หมด



Segmentation: Market size

Page 16*หมายเหต:ุ ใชต้ัวเลขจากกลุม่นักทอ่งเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางขา้มจังหวัดในการทอ่งเทีย่ว ในชว่งอายรุะหวา่ง 15-34 ปี 

จ านวนของนักทอ่งเทีย่วรุน่ใหมท่ีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว
ขา้มจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 

8,892,701 คน
*

Segment 1 : 169,735

Segment 2 : 1,039,307

Segment 3 : 888,765

Segment 4 : 773,380

Segment 5 : 2,493,491

Segment 6 : 856,531

Segment 7 : 1,504,774

Segment 8 : 1,166,718
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Segment 1 : 169,735
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Segment 6 : 856,531

Segment 7 : 1,504,774

Segment 8 : 1,166,718
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่2 (n=900) 

Nickname: Contriver / Planner

มยรุญิ ผอ่งผดุพันธ์ เขมนจิ จามกิรณ์

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่2 (n=900) 

Nickname: Contriver / Planner
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ส าหรับกลุม่นี ้แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเหมาะสมควรเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิหา่งไกลจากความเป็นตัวเมอืง โดยเชือ่มโยงไปถงึ
การท่องเทีย่วเพือ่การคลายความเครยีดจากชวีติในปัจจุบัน ซึง่แหล่งท่องเทีย่วตัวอย่างน่าจะอยู่ในภาคเหนือเป็นหลัก เพราะมคีวามเป็น
ธรรมชาตทิีส่วยงาม แตต่อ้งเดนิทางไปงา่ยและสะดวก

ตัวอยา่ง
ไรช่าฉุยฟง, อ าเภอแมจั่น, เชยีงราย

โมโกจ,ู อ าเภอคลองลาน, ก าแพงเพชร

วดัเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์, อ าเภอแจห้ม่, ล าปาง

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่3 (n=754) 

Nickname: Everything Me

สธุวีนั ทวสีนิ สทัุตตา อดุมศลิป์

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่3 (n=754) 

Nickname: Everything Me
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ส าหรับกลุ่มนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามเหมาะสมไม่ใช่สถานที่ แต่ควรเนน้ในเรื่องของที่พัก ที่มคีวามสะดวกสบาย มคีวามหรูหรา และ
ครบถว้นในเรือ่งของสาธารณูปโภค สามารถเป็นไดทั้ง้แหล่งท่องเทีย่วในเมอืงหรอืแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิโดยเชือ่มโยงไปถงึการ
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดใ้ชช้วีติทีแ่ตกตา่งไปจากชวีติในปัจจบุัน 

ตัวอยา่ง
Four season tented camp, อ าเภอเวยีง, เชยีงราย

X2 River Kwai Resort, อ าเภอเมอืง, กาญจนบรุี

THE TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT, อ าเภอเมอืง, กระบี่

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่4 (n=673) 

Nickname: 

Think different Be different

อาทวิราห ์คงมาลัย ภาคนิ ค าวลิัยศักดิ์

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่4 (n=673) 

Nickname: Think different Be different
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ส าหรับกลุม่นี้ แหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีวามเหมาะสมตอ้งเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่กีจิกรรมทีห่ลากหลายและเป็นกจิกรรมที่ทา้ทายและตืน่เตน้ 
เรา้ใจใหท้ า ทีพั่กอาจไมต่อ้งมคีวามหรูหรา สามารถเป็นไดทั้ง้แหลง่ท่องเทีย่วในเมอืงหรอืแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ โดยเชือ่มโยงไป
ถงึการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสนุกสนานและความตืน่เตน้ 

ตัวอยา่ง
เบริด์ พาราไดซ์ เอ็กซต์รมี รสีอรท์, อ าเภอสวา่งแดนดนิ, สกลนคร

Phuiyara Resort Kanchanaburi, อ าเภอทองผาภมู,ิ กาญจนบรุี

Kite Boarding, หัวหนิ, ประจวบครีขีนัธ์

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่5 (n=2,150) 

Nickname: 

Dime a Dozen / Mainstream

ณเดชน์ คกูมิยิะ อรัุสยา เสปอรบ์ัน

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่5 (n=2,150) 

Nickname: Dime a Dozen / Mainstream

Page 25

ส าหรับกลุม่นี ้แหลง่ทอ่งเทีย่วทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพืน้ที ่ซ ึง่สามารถเป็นไดทั้ง้แหลง่ทอ่งเทีย่วในเมอืง และแหลง่ท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิแต่ตอ้งสามารถเขา้ถงึมอีาหารพืน้เมอืงไดง้่าย โดยเชือ่มโยงไปถงึการท่องเที่ยวเพือ่ซมึซัมวัฒนธรรมและประเพณี ซึง่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วตัวอยา่งสามารถอยูไ่ดใ้นทกุภาค เพยีงแตต่อ้งเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่มถ่กูท าลายอัตลักษณ์ดว้ยความเจรญิ

ตัวอยา่ง
นครพนม The Cycling City, อ าเภอเมอืง, นครพนม

บา้นรักไท, อ าเภอเมอืง, แมฮ่อ่งสอน

หมูบ่า้นสลักคอก, เกาะชา้ง, ตราด

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่6 (n=635) 

Nickname: Heart & Soul

เรย์ แมคโดนัลด์ ธชย ประทมุวรรณ

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่6 (n=635) 

Nickname: Heart & Soul
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ส าหรับกลุม่นี ้แหลง่ทอ่งเทีย่วตอ้งเป็นสถานทีท่ีไ่มค่อ่ยเป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่ว มกีารใชช้วีติของคนในพืน้ทีแ่บบดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไม่
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามเจรญิ ดังนัน้ คนกลุม่นี้จงึไมเ่หมาะกับการท่องเทีย่วในรูปแบบของเมอืงทีม่คีวามเจรญิแลว้ โดยเชือ่มโยงไปถงึการ
ท่องเทีย่วเพื่อศกึษารูปแบบการใชช้วีติกับคนในพื้นที ่ไปร่วมใชช้วีติกับคนในพืน้ที่ เสมอืนเป็นคนในชุมชน ซึง่แหลง่ท่องเทีย่วตัวอย่าง
สามารถอยูไ่ดใ้นทกุภาค เพยีงแตต่อ้งเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีย่ังคงรักษาวถิชีวีติดัง้เดมิไว ้

ตัวอยา่ง
ชมุชนบา้นพระบาทหว้ยตม้, อ าเภอลี,้ ล าพนู

บา้นครีวีง, อ าเภอลานสกา, นครศรธีรรมราช

ชมุชนบอ่เกลอื, อ าเภอบอ่เกลอื, น่าน

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่7 (n=1,311) 

Nickname: Life journal

อนันดา เอเวอรร์ิง่แฮม วรรณสงิห ์ประเสรฐิกลุ

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่7 (n=1,311) 

Nickname: Life journal
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ส าหรับกลุม่นี ้แหลง่ทอ่งเทีย่วจะมคีวามคลา้ยคลงึกับกลุม่ Heart & Soul เพยีงแตค่นกลุม่ Life journal สามารถท่องเทีย่วในแหลง่ชมุชน
ทีม่คีวามเจรญิได ้(แหลง่ท่องเทีย่วในเขตเมอืง) ดังนัน้สถานทีไ่มจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งไมเ่ป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่ว เพยีงแตต่อ้งมกีารใชช้วีติ
ของคนในพืน้ทีแ่บบดัง้เดมิ อยา่งไรก็ตาม คนกลุม่นี ้ไมไ่ดต้อ้งการเขา้ถงึชมุชนมากเท่ากับกลุม่ Heart & Soul ดังนัน้ อาจเป็นการไปเทีย่ว
ทีช่มุชนแบบเชา้เย็นกลับ หรอือาจนอนคา้งและท ากจิกรรม แตไ่มไ่ดใ้ชช้วีติเหมอืนกับคนในพืน้ทีม่ากเท่ากับกลุม่ Heart & Soul ซึง่แหลง่
ท่องเที่ยวยังคงตอ้งเชือ่มโยงถงึรูปแบบการใชช้วีติของคนในพื้นที่ โดยแหล่งท่องเทีย่วตัวอย่างสามารถอยู่ไดใ้นทุกภาค และสามารถ
เป็นไดทั้ง้ชมุชนใหมแ่ละชมุชนเกา่

ตัวอยา่ง
ดาราดาเล บา้นดนิฟารม์, อ าเภอเชยีงดาว, เชยีงใหม่

ตลาดนอ้ย, อ าเภอบางรัก, กรงุเทพฯ

ทะเลนอ้ย, อ าเภอควนขนุน, พัทลงุ

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม
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กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่8 (n=1,012) 

Nickname: 

Happy feet / Cherry on top

สมุณทพิย ์เหลอืงอทัุย ปรญิญา อนิทชยั

ลกัษณะเฉพาะตวั (Persona)



กลุม่ลกัษณะเฉพาะที ่8 (n=1,012) 

Nickname: Happy feet / Cherry on top
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ส าหรับกลุม่นี้ แหลง่ท่องเทีย่วตอ้งเป็นสถานทีท่ีม่คีวามเจรญิ หรอืไมก็่เป็นสถานทีท่ีม่คีวามปลอดภัยสงู เพราะคนกลุม่นี้สว่นใหญไ่ปเทีย่ว
กับครอบครัว ดังนัน้สถานทีท่อ่งเทีย่วควรมกีจิกรรมหรอืแหลง่ทอ่งเทีย่วทีร่องรับการท ากจิกรรมของครอบครัวดว้ย

ตัวอยา่ง
Strawberry Town, อ าเภอเมอืง, ระยอง

The Verona at Tublan, อ าเภอนาด,ี ปราจนีบรุี

บางเสร,่ อ าเภอสตัหบี, ชลบรุี

สนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม



Reaching Them
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How to: High Tech & High Touch

What to: Travel Motivation is the key.

Where to: All social media platforms

Who matters: Ordinary and real travelers
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