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ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging  ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถ่ินที่ไม่รู้จักในประเทศไทย 

ผู้วิจัย ณภัทร ส าราญราษฎร์ 
ประธานที่ปรึกษา ดร. เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์  
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นเรศวร, 2562 
ค าส าคัญ นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging, จิตวิญญานถิ่นที่ไม่รู้จัก, 

ความแปลกใหม่ 
  

บทคัดย่อ 
  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแปลกใหม่และจิตวิญญาณของถิ่นที่ไม่รู้จัก  ใน
ประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging และเพ่ือน าเสนอเป็นแนวนโยบาย
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  โดยวิธีวิจัยใช้วิธีเชิงคุณภาพ  โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 30 
คน  ที่ผ่านการท าแบบสอบถามคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวรรณกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (Content analysis) และเรียบเรียงเป็นรายงาน
ผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
คือ การได้มีความรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ ประสบการณ์จากการได้ชมหรือพบเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเจอ
มาก่อน  เป็นความรู้สึกที่ได้จากการเผชิญความท้าทายในเชิงกายภาพ รวมถึงการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน
ในแต่ละท้องถิ่นและการได้พบเจอกับผู้คนกลุ่มใหม่ เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรม 
เติมเต็ม ความเชื่อส่วนบุคคล  นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีความต้องการประสบการณ์
ความแปลกใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่ายังไม่ไปสู่ระดับขั้นสุด  แต่ไม่ต้องการในสิ่งที่คุ้นเคย 
นักท่องเที่ยวมีความสนใจ ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่จากการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและการ
เรียนรู้จากคนท้องถิ่น แต่ยังให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายระหว่างเดินทาง
ด้วย 

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า การรับรู้ความแปลกใหม่  ยังเกิดขึ้นในถิ่นที่ไม่เคยไปเยือนและเคย
ไปเยือนมาก่อนเกิด เป็นแรงจูงใจในการแสวงหาความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ชาวไทย 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว 2) 
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แรงจูงใจในการสะสมสถานที่ 3) แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ และ 4) แรงจูงใจด้านเกียรติภูมิ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ เกิดเป็นแรงจูงใจ 2 รูปแบบ ได้แก่  1) แรงจูงใจ
ด้านการเรียนรู้ และ 2) แรงจูงใจด้านการสร้างความสัมพันธ์ และยังพบว่าการเดินทางไปยังถิ่นที่ไม่
เคยไปมาก่อน ได้ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่จากการรับรู้ส านึกต่อถิ่นที่ยังไม่เคยไปมาก่อน  (Sense 
of terra incognita)  ใน 3 ธีม ได้แก่ จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenge) จิตวิญญาณแห่ง
ความตื่นเต้น (Exciting) และจิตวิญญาณแห่งความประหลาดใจ (Amazed) และพบประเด็นใหม่เพ่ิม
ขึ้นมาว่าความแปลกใหม่ยังเกิดขึ้นในประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยไปมาก่อนแล้ว  
(Repeat visit) โดยนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย กล่าวถึง ความ
ต้องการผลิตซ้ าความทรงจ าใหม่  (Reproduction) นอกจากนี้  พบว่า ความแปลกใหม่ของ
นักท่องเที่ยวสุงอายุกลุ่มนี้ มีพ้ืนฐานอยู่บนองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความแปลกใหม่จาก
กิจกรรมกึ่ งผจญภัย  (Soft adventure) 2) ความแปลกใหม่จากความสัมพันธ์และมิตรภาพ 
(Relationship) 3) ความแปลกใหม่จากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Culture) 4) ความแปลกใหม่จาก
การได้อยู่ในธรรมชาติ (Be in Nature) และ 5) ความแปลกใหม่จากประสบการณ์บริการด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism service experience)  แต่อย่างไรก็ตามความแปลกใหม่ในประสบการณ์บริการ
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism service experience) เป็นองค์ประกอบเดียวที่ไม่พบในนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ  

จากผลการวิจัยจึงน าไปสู่การเสนอแนวนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมและบริการทางการ
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging และแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ในประเทศ
ไทย 
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ABSTRACT 

  
This research aims to study the novelty and the Sense of Terra Incognita 

tourism experience of Thai and international active aging groups, and to propose a 
policy guideline for developing and promoting this tourism segment. The qualitative 
research methodology were applied in this study. The respondents of thirty Thai and 
international Active aging tourists were recruited by the pre-screen questionnaire 
designed in accordance to literature review. The data were collected through the in-
depth interviews, analyzed by content analysis approach, and composed into a 
research report. The findings revealed that the perceived novelty of Active aging 
tourists are their excitement, amazement, and experiences from experience new 
things they have never seen before. These feelings are resulted from confronting 
physical challenges, seeing local community way of life, and meeting new groups of 
people, learning of cultures and fulfilling individual’s belief. 

Active aging tourists prefer novelty during travels. Even though they do not 
prefer novelty in ultimate level, they do not prefer unfamiliarity. They are interested 
in seeking novelty from experiences new environments and learning for local people, 
but still emphasizing safety and convenience of their trips. In addition, it is found that 
the perception of novelty occurred in the visited and non-visited site. This 
perception originated the 4 forms of motivation by Thai Active Aging tourists, namely 
1) tourism attractions and service motivation, 2) collecting places motivation, 3) 

 



 ฉ 

learning motivation, and 4) prestige motivation. International active aging tourists are 
motivated by 2 forms of motivation, namely 1) learning motivation, and 2) 
relationship motivation. Moreover, traveling to unseen places creates Sense of terra 
incognita in three themes; 1) Sense of Challenges, 2) Sense of Excitement, and 3) 
Sense of Amazement. Interestingly, it is found that novelty are also experienced from 
repeat visits, according to most of Thai Active aging tourists noted about the 
reproduction of their memories. Furthermore, the novelty of this tourist group are 
derived from five components; 1) novelty from soft adventure activities , 2) novelty 
from relationship and friendship, 3) novelty from culture learning, 4) novelty from be 
in nature, and 5) novelty from tourism service experiences. However, the novelty 
from the tourism service experience. was not found among the international Active 
aging tourists. Finally, the research findings leads to a policy proposal to promote 
tourism services and activities as well as to develop facilities and safety that properly 
serve the Active aging group of tourists in Thailand.   
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอด
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบ
ไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชรกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่  จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ  บิดา มารดา น้องสาวและเพ่ือนสนิท ของผู้วิจัยที่ให้
ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีท่ีสุดเสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ของประเทศไทย 

  
  

ณภัทร  ส าราญราษฎร์ 
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บทที่ 1 
 

บทน า  
 

ความเป็นมาของปัญหา  
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Senior Society) เป็น
แนวโน้มที่ส าคัญท่ีสุดของศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกด้านของสังคม
ทั่วโลก คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรโลกทั้งหมด 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nation Population Fund: UNFPA) ได้เปิดเผย
สถานการณ์ของผู้สูงอายุทั่วโลกว่า โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 810 ล้านคน และคาดว่าจะถึง 1 พันล้านคนใน พ.ศ.2565 และเพ่ิมเป็น 2 เท่าภายในปี 
พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) หรือคิดเป็นจ านวน 2 พันล้านคน ดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 จ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป: ระดับโลก ประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศ

ก าลังพัฒนา, ค.ศ.1950-2050 
 

ที่มา: กรมเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (UNDESA) , World Population Ageing 2011  
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 ภาวะประชากรสูงวัยก าลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคและในประเทศที่มีการพัฒนา  โดยภาวะ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศก าลังพัฒนาแม้แต่ในประเทศที่เคยมีประชากรหนุ่มสาว
มาก เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกพบว่า มีความแตกต่างกัน
กันอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพ 2 
 

 
 
ภาพ 2 แสดงจ านวนประชากรที่มีอายุตั้ง 60 ปีขึ้นไปในช่วงปี 1980 ถึง 2050 ในภูมิภาคต่าง ๆ 

ทั่วโลก 
 
ที่มา: United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, 

2017 
 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกภูมิภาค
ของโลก คาดการณ์ว่าในปี 2050 มีจ านวนประชากรกลุ่มนี้ถึง ร้อยละ 24 ในโอเซียเนีย ร้อยละ 25 ใน
ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ร้อยละ 27 ในอเมริกาเหนือ และร้อยละ 34 ในยุโรป และร้อยละ10 
ในแอฟริกา ร้อยละ 24 ในเอเชีย โดยมีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่า ผู้ชายสูงอายุหญิงต่อชายสูงอายุ 
โดยทุก ๆ 100 คน จะมีผู้หญิง 84 คนทวีปยุโรปมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดและรองลงมาเป็นทวีป
อเมริกาเหนือ ส่วนทวีปเอเชียนั้นเป็นอันดับที่ 4 ที่มีแนวโน้มประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น (กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ United Nations Population Fund : UNFPA และองค์การเฮล์เพจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล HelpAge International, 2012) เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสามกลุ่มทวีปเป็นตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส าคัญของประเทศไทย 
 “ผู้สูงอายุ” เป็นค าที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุ หรือคนทั่วไปเรียกว่า คนชรา หรือคนแก่ 
ซึ่งถูกนิยามไว้อย่างหลากหลาย เช่น องค์การสหประชาชาติให้ค านิยามของ ผู้สูงอายุ หมายถึง 
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่อายุเกิด ในขณะที่
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องค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ เนื่องจากพบว่าในหลายประเทศมีการให้ความหมาย
แตกต่างกันออกไปทั้งนิยามตามอายุเกิด หรือก าหนดตามปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม และสภาพ
ร่างกายส าหรับประเทศไทยให้ความหมายของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 คือ 
บุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)  
 ถึงแม้ว่าการนิยามความหมายของผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันออกไปก็ตามแต่คนใน
สังคมส่วนใหญ่ยังคงมีและภาพลักษณ์แบบเดิมที่มองว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่ต้องการที่จะพ่ึงพิงผู้ อ่ืน 
ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในสังคมและรวมถึงภาครัฐ มีสุขภาพที่
ไม่สมบูรณ์นัก ความสามารถในการท างานลดลง แต่ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของสถาบันวิจัย
ประชากรศาสตร์และสังคม มหาลัยมหิดล ได้แสดงความเห็นว่า การก าหนดนิยามผู้สูงอายุในปัจจุบัน
นั้นยังขาดความร่วมสมัยและไม่สอดรับกับบริบทของสังคมในปัจจุบันเท่าที่ควร เพราะผู้สูงอายุ
ย่อมมีความหลากหลายและความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับกลุ่มอายุอ่ืน ๆ เช่น 
เพศ ชาติพันธุ์ ทัศนคติการศึกษา รายได้ และการด ารงชีวิต (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) 
 
ความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา  
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั่วโลกส่งผลให้หลายประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ท าให้จ านวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงกว่าวัยอ่ืน จากปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางด้านบวกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวใน
ระยะยาว จากรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่า วถึง
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี 2561 พบว่านักท่องเที่ยว
สูงอายุชาวต่างชาติอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนสูงถึง 8,127,847 
คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมด 
29,923,185 คน พบว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 21.29 ของจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) จะเห็นได้ว่า 
ตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนโดยนับจากปี 2555 เป็นต้นมา  
 นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 
17.21 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 10.21 
โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจ านวนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ยุโรป และอเมริกา เป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 34,824 เหรียญสหรัฐฯ สูงกว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้ งหมดกว่า ร้อยละ 20 คาดการณ์ว่าในปี  2564 มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยจ านวนสูงถึง 6.2 ล้านคน  
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 นอกจากนี้ ในด้านรายได้จากการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติจ านวน 183,866.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ยุโรปและอเมริกา (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2559) จากสถานการณ์ที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้รัฐบาลไทยเห็นโอกาสในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุอย่างมาก อย่างไรก็ตามการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ ยวสูงอายุนั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ และ  
มีความตระหนักถึงพฤติกรรม ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุอย่างลึกซึ้ง และถ่องแท้  
 จากการศึกษาที่ ผ่ านมา (Shoemaker, 2000; MaloneBeach, & Langeland, 2011)  
ส่วนใหญ่พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากวัยอ่ืน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
บทบาททางสังคม การผ่านประสบการณ์จากการด าเนินชีวิตมาหลายรูปแบบและเป็นเวลานาน  
จึงส่งผลให้คนวัยนี้เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความยืดหยุ่นสูง เป็นตัวของตัวเอง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้
ชีวิตช่วงหลังวัยเกษียณอายุ ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรม สันทนาการและการ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ใหม่และใช้เวลาพ านักในแต่ละสถานที่ระหว่างการท่องเที่ยว ค่อนข้างนาน เนื่องจากไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา เท่ากับนักท่องเที่ยววัยอ่ืนเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้น
การซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก พักระยะยาว มีก าลังการใช้
จ่ายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีความพร้อมด้านการเงินจากเงินสะสม
หลังเกษียณอายุ  
 วรรณกรรมส่วนใหญ่ในช่วงต้นของทศวรรษที่ผ่านมานั้น เสนอว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
จะค านึงถึง ความม่ันใจด้านความปลอดภัย ความม่ันใจด้านบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดี 
เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพของตนเอง จิราวดี รัตนไพฑูรณ์ (2557) เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ Jang, & Wu (2006) พบว่านักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไต้หวันให้ความส าคัญกับ 
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวมาเป็นอันดับ
แรก รองลงมาเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว (Jang, 
& Wu, 2006) ในการศึกษานักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยก็ยังพบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุนั้นให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพร่างกายและความ
ปลอดภัยมากที่สุด (Batra, 2009) นอกจากนั้น นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2559) กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวสูงอายุมักมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการเลือกใช้บริษัทน าเที่ยว โดยพิจารณา
จากรายการน าเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทาง ความยืดหยุ่นของการชมสถานที่ท่องเที่ยว 
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ต้องการการอ านวยความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่าง
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การเดินทาง ความปลอดภัยในการขึ้นหรือลงจากพาหนะ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ การเลือกร้านอาหารจะพิจารณาประเภทอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประเภทกิจกรรมที่ชื่น
ชอบ เช่น การชมธรรมชาติ การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงการเดินทางเยี่ยมญาติ เป็นต้น  
 นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2558-2560 ยังคงมีแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ส าหรับตลาดกลุ่มผู้สูงอายุแบบโดยทั่วไป 
(In General) ไม่ได้ เฉพาะเจาะจง (Specific) เช่น การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อาทิเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ ป้ายสื่อ
ความหมาย ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องน้ า เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการ 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาคบริการ ให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตลอดจนผลักดันมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมการ
พ านักระยะยาวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558) ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีจุดแข็งและมีการเตรียมความพร้อมหลายประการในตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันตลาดกลุ่มผู้สูงอายุมีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
สูงอายุที่มีศักยภาพดังนั้น เพ่ือให้เกิดศักยภาพการพัฒนาประเทศด้านการท่อ งเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีความทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของกลุ่มตลาด
ดังกล่าว โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม Active Aging ประเทศไทยจ าเป็นต้องวิจัยในเชิงจิตวิทยา
พฤติกรรม เพื่อให้เข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ น าไปสู่แนวทางในการการส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ปริมาณนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย  
 
ประเด็นช่องว่างทางวรรณกรรม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจากงานวิจัยของต่างประเทศและของประเทศไทย ใน
หลายเรื่องข้างต้น แสดงให้เห็นข้อค้นพบของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีลักษณะ โดดเด่น
เหมือนกันคือ นักท่องเที่ยวสูงอายุให้ความส าคัญกับความปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ร่างกายมาเป็นอันดับแรก ค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและความม่ันใจในการบริการ 
(Patterson, & Pegg, 2009; จิราวดี รัตนไพฑูรณ์, 2557) กิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เน้นการพักผ่อนหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเอง จากข้อค้นพบดังกล่าว 
ท าให้เกิดความเข้าใจว่านักท่องเที่ยวสูงอายุมีลักษณะพฤติกรรมความต้องการที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึง
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กันในทุกบริบท หรือ Stereotype Characteristics และนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นโยบายด้าน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มีรูปแบบเป็นแนวทางพัฒนาแบบทั่วไป  
 ยังมีนักวิจัยทางการท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ง ที่โต้แย้งและพยายามแสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริง
แล้วนักท่องเที่ยวสูงอายุไม่ได้มีลักษณะพฤติกรรมเหมือนกันทุกคน (Heterogeneity) เนื่องจากแต่ละ
คนมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีความรู้สึก ความต้องการ การแสดงออกท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีการส่ง
สัญญาณการตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ปี 1991 โดย Shiffman, & Sherman (1991). ได้กล่าวถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ที่เรียกว่ากลุ่ม “new-age elderly” ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีแนวคิด ทัศนคติใน
การใช้เวลาช่วงบั้นปลายชีวิตในเชิงบวก มองเห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง มีลักษณะพฤติกรรม
การท่องเที่ยวและแนวคิดแตกต่างจากผู้สูงอายุโดยทั่วไป โดยคิดว่าตัวเองสามารถท ากิจกรรมได้
เหมือนวัยหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหรือการท ากิจกรรมล่องแก่ง (Hang, & 
Petrick, 2008)  
 ต่อมา Mathur et al. (1998) ได้สนับสนุนแนวคิดการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุแบบ “new-age 
elderly” จากผลการวิจัยผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้น ซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63.3 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยัง
รู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในวัยท่ีอ่อนกว่าอายุจริงถึง 12 ปี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ชอบความสนุกสนานชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศมี
พฤติกรรมค้นหาข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (Patterson, 2006) และต่อมา Megan 
et al. (1999) แสดงผลการวิจัยรูปแบบนักท่องเที่ยวสูงอายุตามแรงจูงใจการท่องเที่ยว โดยแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้สูงอายุ Megan et al. ได้แบ่งนักท่องเที่ยวสูงอายุ ออกเป็น 7 กลุ่ม 
ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 Nostalgics ชอบเดินทางกับครอบครัวหรือไปสถานที่ที่คงมีความทรงจ า ร าลึกถึง
ความหลัง  
 กลุ่มท่ี 2 Friendlies สร้างสัมพันธภาพใหม่ ชอบการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มโดยเป็นลักษณะ
ของกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายกันและค านึงถึงความปลอดภัย  
 กลุ่มท่ี 3 Learners ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมผจญ
ภัย เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชอบความสนุกสนาน ไม่ค านึงถึงความปลอดภัย  
 กลุ่มท่ี 4 Escapists หลีกหนีความจ าเจ ความเบื่อหน่าย หรือสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ชอบ
การพักผ่อนเน้นความสะดวกสบาย  
 กลุ่มท่ี 5 Thinker ท่องเที่ยวเพื่อค้นหาความเป็นตัวตน สร้างแรงบันดาลใจ  
 กลุ่มท่ี 6 Status-Seekers เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวจากสิ่งที่เคยพบเห็นและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กลุ่มเพ่ือนหรือคนรุ่นหลัง  
 กลุ่มท่ี 7 Physicals การท ากิจกรรมด้านกีฬา แสวงหาความตื่นเต้นและฟ้ืนฟูร่างกาย  
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 โดยนักท่องเที่ยวสูงอายุที่จัดอยู่ ในกลุ่มที่  3 Learner กลุ่มที่  4 Escapists กลุ่มที่  5 
Thinker และกลุ่มที่ 7 Physicals มีจ านวนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่ให้ความส าคัญ (Personal value) 
กับการเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมผจญภัย เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชอบความ
สนุกสนาน ความท้าทาย ค านึงถึงความปลอดภัยระดับน้อยมาก (Cleaver, Muller, & Sherrie, W., 
1999)  
 และสอดคล้องเดียวกับ Littrell et al. (2004) ที่ได้จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีความ
ต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 เรียกว่า “younger-at- heart”นักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีสุขภาพดี แสวงหา
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากที่ไม่เคยท ามาก่อน เติมเต็มความสุขของตนเองด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนาน  
 กลุ่มที่  2 เรียกว่า “older-at-heart” นักท่องเที่ยวสูงอายุที่ ให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัย ความเสี่ยง อันตราย ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว และ 
 กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมท้าท้าย ตื่นเต้น และแสวงหาประสบการณ์แบบจริงแท้ (authentic experiences) 
ซึ่งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 จะเป็นตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แตกต่างจากกลุ่มตลาดผู้สูงอายุที่ชื่น
ชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเดิมในกลุ่มที่ 2 (Littrell, Paige, & Song, 2004)  
 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมได้แสดงให้เด่นชัดเห็นว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุทุกคนมี
ลักษณะพฤติกรรรมที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด  
 วรรณกรรมและผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้เห็นความแตกต่าง
ของตลาดกลุ่ม active aging ก็คือ  
 1. ปัจจัยด้านความเสี่ยง ความปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญมา
เป็นอันดับแรก หรือมองข้ามไปเลยด้วยซ้ า (Risk taking)  
 2. ปัจจัยด้านประสบการณ์เชิงผจญภัย ความตื่นเต้นเร้าใจและความท้าทาย  (Adventure 
seeking)  
 3. ปัจจัยด้านความต้องการในการแสวงหาสิ่งใหม่ และหลีกหนีความจ าเจ (Novelty 
seeking) 
 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ ได้รับอิทธิพลดังกล่าวข้างต้น เป็นกลุ่มตลาดย่อยของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ  (sub market) ที่ มี อัตราการเติบโตค่อนข้างสูง  ซึ่ งในต่างประเทศเรียก
นักท่องเทีย่วสูงอายุกลุ่มนี้ว่า “Active Aging” และงานวิจัยนี้ จะใช้ค าว่า Active Aging ตลอดทั้งเล่ม 
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 นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging คือ ผู้ที่มีความพร้อมด้านสภาพร่างกายและจิตใจที่
ยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในวัยที่อ่อนกว่าอายุจริง มีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ก าหนดทางเลือกที่เป็นตัว
ของตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ยังคงมองเห็นคุณค่าของตนเองอยู่เสมอ เชื่อมั่น
ในการกระท าที่สามารถส าเร็จได้ด้วยตัวเองและไม่ท าตัวเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน (Muller, 2002) มาพร้อม
กับภาพลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น (Active) พกพาความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมและมีจิต
วิญญาณเสมือนคนหนุ่มสาว ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้ผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันอยู่ในภาวะ “Active Aging” มากกว่าในอดีต ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายภายนอกจะบ่งบอกถึง
ความมีอายุแต่คนกลุ่มนี้กลับมีความสนใจที่จะท ากิจกรรมที่ค่อนข้างสวนทางกับวัยของตนเอง โดยการ
รวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเข้าฟิตเนส รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวแนวผจญ
ภัย เพ่ือแสวงหาความสนุกสนาน ความท้าทาย เสมือนตัวเองยังคงอยู่ในช่วงวัยรุ่นไฟแรงอีกด้วย 
(Gold, 2013) เช่นเดียวกับ รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) ได้กล่าวถึงมุมมองนิยามใหม่ของค าว่า 
“ผู้สูงอายุ Active Aging” ในมุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ คือ ผู้ที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ 
ควรให้การเคารพนับถือ สุขภาพแข็งแรงและการมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่บวก เห็นคุณค่าต่อ
ตัวเอง ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ไม่เก็บตัวอยู่ในบ้าน เช่น การออกไป
สังสรรค์กับเพ่ือน หรือไม่อยู่นิ่งเฉย อีกทั้งการท าตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การท างานเป็น
อาสาสมัคร หรือการเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ เป็นต้น  
 จากการตั้งข้อสังเกตของนักวิจัยพบว่า ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging นั้นมีความคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ (Youth Traveler) หรือเรียกว่า “Millennial” 
Generation คือผู้ที่ เกิดในช่วงปลายปี ค.ศ.1980 เป็นการรวมกันของสองช่วงอายุคือ Gen Y  
(ค.ศ.1980-1994) และ Gen Z (ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็นต้นไป) นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เติบโตขึ้นพร้อมกับ
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก มีศักยภาพการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
คิดเป็น 3 เท่าของนักท่องเที่ยวประเภทอ่ืน มีมุมมองว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช้เวลากับ
การท่องเที่ยวเฉลี่ย 4-5 ครั้งต่อปี และคาดว่าจะหาประสบการณ์ท่องเที่ยวไปจนถึงวัยสูงอายุ 
ความต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวของคนกลุ่มนี้มุ่งหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สร้างไอเดียใหม่ 
และให้ความรู้สึกแตกต่างไม่เหมือนใคร (Cavagnaro, & Staffieri, 2015) แสวงหาประสบการณ์ที่
แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม ๆ หรือสังคมที่อยู่ หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้
วัฒนธรรมและสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชน ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 
(2018) คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตข้างหน้ารูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของผู้สูงอายุเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากโครงสร้างประชากรของคนรุ่นใหม่ก าลังเคลื่อนย้ายอย่างช้า  ๆ เข้าไปแทนที่
กลุ่มประชากรสูงวัยยุคเก่า คาดว่าในช่วงปี 2020-2030 กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ
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พฤติกรรมความต้องการเหมือนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ในปัจจุบัน (Cavagnaro, Staffieri, & 
Postma, 2018)  
 นอกจากนั้นอันที่จริงแล้วนักท่องเที่ยวสูงอายุนั้นเป็นกลุ่มตลาดที่มีความซับซ้อน 
หลากหลายเชิงพฤติกรรมและความต้องการอยู่ไม่น้อย ในประเทศไทยนั้น มีหน่วยงานวิจัยและ
วิชาการสังคมในภาครัฐ หลายหน่วยงาน เรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” 
หรือ “พฤฒพลัง” เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มี อายุน้อย (the young-old) ช่วงอายุ 60-69 ปี เป็นผู้มี
สุขภาพแข็งแรง ท าประโยชน์ให้กับชุมชน น าประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของตนเองมา
ช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นไม่เป็นภาระลูกหลานและสังคม ดูแล
สุขภาพกายและใจของตนเองพ่ึงพิงตนเองได้นานที่สุด เน้นการออกก าลังกาย การเสริมสร้าง
สุขภาพจิต บุตรหลานเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ในการดูแลด้านการเงิน (บราวน์, 2557) ซึ่งเห็นได้จากการท า
กิจกรรมของคนกลุ่มนี้ เช่น การที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน ภาครัฐมีโครงการต่ออายุ
เกษียณราชการจากเดิม 60 ปีออกไปเป็น 65 ปี  
 ในปัจจุบันพบว่า การศึกษาด้านวิชาการมีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุ Active Aging อาทิเช่น งานวิจัยที่ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจ (Motivation) แนวคิด Push and Pull Factor เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทาง คุณค่า (Value) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณทั้งสิ้น เช่น Backman et al. (1999) 
ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุในสหรัฐอเมริกา You, & O’Leary (1999) ศึกษาแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ ยวสู งอายุสหราชอาณาจักร (UK) Muller, & O’Cass (2001) ศึกษาแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุออสเตรเลีย Huang, & Tsai (2003) ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ไต้หวัน Sangpikul (2008) ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุญี่ปุ่น เป็นต้น  
 แต่อย่างที่อภิปรายไปข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษานักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนพอสมควร เนื่องจากลักษณะและพฤติกรรมบางประการหรือ
แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิด หรือการรับรู้เรื่องอายุของตัวเองนั้น มีความคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Youth อยู่ไม่น้อยซึ่งอาจจะเกิดจากช่วงรอยต่อของอายุตอนปลายของการเปลี่ยนผ่านเจเนอเรชั่น 
Generation หากพิจารณาจากความต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
“Millennial” Generation กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
กลุ่มคนสองช่วงอายุที่แตกต่างกันด้วยลักษณะกายภาพทางร่างกาย พละก าลังหรือความพร้อม
ด้านสุขภาพอย่างสิ้นเชิง แต่กลับต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มุ่งแสวงหาความแปลกใหม่ 
(Novelty) หลีกหนีสภาพความจ าเจ เหมือนกันแสดงว่าช่วงอายุไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
รูปแบบความต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัจจัยด้านจิตวิทยาหรือความต้องการ
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ส่วนบุคคลที่ส่งผลให้แสวงหา ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ฉีก
กฎเกณฑ์จากรูปแบบเดิม ๆ  
 จากงานวิจัยของ Elena Cavagnaro, & Simona Staffieri (2015) ได้อธิบายถึงช่วงอายุ 
(age class) มีนัยส าคัญต่อการรับรู้คุณค่าในตัวบุคคลนั้น เมื่อช่วงอายุมากขึ้นรู้สึกคุณค่าในการเป็นตัว
ของตัวเองจะมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ มีศูนย์กลางความคิด
ตัวเอง (egoistic value orientation) ในขณะที่ความรู้สึกการแสวงหาความสุขสบาย (hedonic 
value orientation) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ทั่วไปกลับลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า เม่ืออายุมากขึ้น คนกลุ่มนี้กลับมีความรู้สึกต้องการแสวงหาคุณค่าในชีวิตที่ปราศจากความ
จ าเจหรือความรู้สึกเดิม ๆ ที่เป็นอยู่มาเกือบครึ่งค่อนชีวิต โดยจะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นงาน
วัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ (Phenomenon) ความต้องการในการแสวงหา
ตนเอง เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง Grace and Frankie ภาพยนตร์เรื่อง The Bucket 
Lists หรือ สารคดี เรื่อง the Grey Nomad เป็นต้น  
 จากความซับซ้อนของนิยามผู้สูงอายุผนวกกับมุมมองของวรรณกรรมในการศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่ยังคงไม่เจาะลึกลงไปยังลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรม ท าให้
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขาด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงด าเนินการเพ่ือเป็นการท าความเข้าใจด้านจิตวิทยาหรือความรู้สึก
รู้สึกนึกคิด (Mind set) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้อยู่น้อย
มาก ในงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ท าความเข้าใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาระดับประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวโดยใช้ 2 แนวคิดร่วมสมัย ในการศึกษาความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยว ได้แก่  
 1. แนวคิดของ Cohen (1972) ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ใช้แนวคิดทางสังคมวิทยามาอธิบาย
ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างลึกซ้ึงภายในใจของมนุษย์และเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ด้านประสบการณ์นักท่องเที่ยวได้ดีที่สุดและยังเป็นแนวคิดร่วมสมัยที่สามารถอธิบายประสบการณ์
ท่องเที่ยวได้กับทุกกลุ่มคน ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดการแบ่งนักท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของ Cohen (1972) โดยวิเคราะห์ระดับของ ความแปลกใหม่ (Novelty) และความคุ้นเคย 
(Familiarity) ในประสบการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active  
และ 
 2. แนวคิดที่สองคือ แนวคิดการรับรู้ความรู้สึกต่อสถานที่ที่รู้จักและไม่รู้จัก (Terra Cognita 
and Terra Incognita) ของ Alan Lew (1987 ) โดยแนวคิ ด  Terra Cognita สอดคล้ องกั บ 
Familiarity และ Terra Incognita สอดคล้องกับ Novelty ในงานวิจัยนี้จึงน าเอาสองแนวคิดนี้มาใช้
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ในการวัดระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวและความรู้สึกต่อสถานที่  การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว  
 ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ในเชิงวิชาการ ในมุมมองของ
การรับรู้ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging และยังสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดให้เกิดการกระตุ้นการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging อีกด้วย  
 

ค าถามวิจัย  
 1. ประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty) ในการรับรู้และประสบการณ์การการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก(Terra Incognita) เป็น
อย่างไร  
 2. ความแปลกใหม่ในประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
เกิดข้ึนได้อย่างไร  
 3. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ควรมี
องค์ประกอบอย่างไร  
 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความแปลกใหม่ (Novelty) และการรับรู้ภาพลักษณ์และส านึกของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก (Terra Incognita) ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging  
 2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวบนแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่  
 3. เพ่ือเสนอแนวนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
 3. แนวคิดเรื่องถิ่นท่ีรู้จักและถ่ินที่ไม่รู้จัก (Terra Cognita and Terra Incognita)  
 4. แนวคิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty) 
 5. แนวคิดด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว  
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 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภายใต้เส้นทางท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ไทยโพสต์, 2561) โดยได้แบ่งพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลดังนี้  
 1. ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
 2. ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  
 3. ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม  
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์  
 5. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร  
 และมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ โดยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ที่กรุงเทพมหานคร  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
สูงอายุชาวไทย 15 คน และชาวต่างชาติ 15 คน รวมจ านวน 30 คน เป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีความ
พร้อมด้านร่างกาย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการหาประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีอายุ  55 ปีขึ้นไป  
มีการรับรู้ว่า ตนเองนั้นมีจิตวิญญาณท่ีอ่อนวัยกว่าอายุ มีวิถีชีวิตที่ค านึงถึงสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง
ทางกายภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ต้องการชอบเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ มีความต้องการประสบการณ์ที่
แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เติมเต็มความสุขให้ตัวเอง มีความต้องการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ต้องการท ากิจกรรมมีที่มีคุณค่า จากการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง มีทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองต่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม  
เพ่ือสังคมหรือท าประโยชน์ต่อสาธารณชนได้  
 จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จัก (Sense of Terra Incognita) หมายถึง การรับรู้ภายในใจ ที่เกิด
จากการรับรู้ทางความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ เป็นความรู้สึกและส านึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ตนไม่คุ้นเคย 
มักเกิดขึ้นกับการเดินทางไปยังสถานที่ที่ยังไม่มีคนรู้จักหรือไม่เคยไป ในจิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักนั้น 
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จะมีมิติเกี่ยวกับความเสี่ยง ความคุ้นเคย และไม่คุ้นเคย โดยสัมพันธ์กันกับทัศนคติ ความเชื่อ ระดับ
ความต้องการประสบการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว  
 ความแปลกใหม่ (Novelty) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยว เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่ และประสบการณ์ความแตกต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คุณค่าของความแปลกใหม่ ให้ความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน 
ท้าทาย ผจญภัย จากการรับรู้ประสบการณ์ที่เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากชีวิตประจ าวัน
ของตนเอง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือเกิดความสัมพันธ์กับผู้คนที่ตนเองไม่คุ้นเคยมาก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ความแปลก
ใหม่ สัมพันธ์กันกับความคาดหวังของแต่ละบุคคล พ้ืนฐานประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน  สามารถ
เป็นแรงดึงดูด และแรงผลักดันในแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ทราบถึงนิยามความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตวิทยาและเหตุจูงใจในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ได้  
 2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบที่สร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในประสบการณ์ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ข้อมูลในส่วนนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือผู้ประกอบการ สามารถน าประเด็นส าคัญในข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารการตลาด เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส าหรับกลุ่ม Active Aging อีกทั้งก าหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
การบริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มดังกล่าวต่อไป  



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
 3. แนวคิดเรื่องการรับรู้ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place) 
 4. แนวคิดด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว  
 5. แนวคิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 จากการศึกษาจะพบว่า ค านิยามของผู้สูงอายุ มีการปรับเปลี่ยนไปจากในอดีตถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัตมากขึ้น อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านรวมถึง รูปแบบการ
ด ารงชีวิตและความต้องการของมนุษย์จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันทางการแพทย์ได้
เปิดเผยข้อมูลให้ตระหนักว่าปัจจุบันมนุษย์มีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการ
ชราของมนุษย์แต่ละคนยังเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนอกเหนือจากสภาพร่างกายและจิตใจแล้วยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยและบริบทแวดล้อมเฉพาะบุคคล จึงท าให้การนิยามความหมายของผู้สูงอายุทวีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งถูกนิยามได้หลายรูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. นิยามผู้สูงอายุทั่วไป  
  การก าหนดนิยามของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันไปตามบริบท โครงสร้างทางสังคม 
ของแต่ละประเทศ ส าหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วการจ ากัดความของผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 
65 ปีขึ้นไป หรือผู้รับเงินบ าเหน็จ บ านาญ (Indicators for the Minimum Data Set Project on 
Ageing:A Critical Review in sub-Saharan Africa, 2001) ในรายงานของ องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น“ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly 
person) โดยให้ใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการน าเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
("สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2557," 2558) องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้นิยาม
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ส าหรับผู้สูงอายุต่างกันตามอายุเกิด อาจหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือตามก าหนดทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสภาพร่างกาย  
 ในขณะที่ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บุคคลที่มีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็นผู้สูงอายุที่เรียกว่า “ผู้สูงวัย” โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ 3 ช่วงวัย ดังนี้  
 1. ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงวัยที่ยังช่วยเหลือตนเองได้  
 2. ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเริ่มอ่อนแอ 
มีโรคประจ าตัว 
 3. ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เป็นช่วงวัยที่เจ็บป่วยบ่อยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพ 
อาจมีภาวะทุพลพลภาพ 
 2. นิยามของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  นิยามแนวคิด Active Aging ขององค์การอนามัยโลกนั้น องค์กรดังกล่าวได้อธิบายถึง
องค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง ประกอบด้วย 3 ประการ (WHO, 2002) ได้แก่ 
  1. มีสุขภาพที่ดี (Healthy) มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของการด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างอิสระและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้  
  2. มีความม่ันคง หรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) หมายรวมถึงความปลอดภัย
ด้านร่างกาย ที่อยู่อาศัย และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  3. มีส่วนร่วม (Participation) การท ากิจกรรมทางสังคม กิจกรรมในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม การท ากิจกรรมท าให้รู้สึกความมีคุณค่าและเกียรติภูมิในตัวเอง อีกทั้งช่วยท าให้สุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย  
  กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Active Aging framework) เกี่ยวกับ 
Active Aging เป็นกระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณสุข การมีส่วนร่วมและ
ได้รับความปลอดภัย เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการวางนโยบาย บริหารจัดการการให้บริการ การจัด
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างเมืองของเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนั้นต้องค านึงถึง 
  1. ความหลากหลายของความสามารถและการเป็นแหล่งทรัพยากรของผู้สูงอายุ 
  2. ความยืดหยุ่นในการตอบสนองและคาดการณ์ความต้องการและความชอบของ
ผู้สูงอายุ 
  3. ความส าคัญของการตัดสินใจและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 
  4. การคุ้มครองป้องกันกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ 
  5. การสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ในสังคม 
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  โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีพฤฒิพลัง (Active 
Aging) เริ่มจากต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้เกิดการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรคหรือความเจ็บป่วยที่มี 
ตลอดจนกระตุ้นให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ และมีกลุ่มในสังคมโดย
อาศัยเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ 
  จากข้อมูลประชากรเชิงสถิติโดยสถาบันวิจัย Pew Research Center สหรัฐอเมริกา 
ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ที่ผ่าน Baby Boomers หรือกลุ่มคนถูกเรียกว่า Young at Heart หรือ 
Active Aging มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการพัฒนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในแทบทุกมิติใน
ฐานะกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับความต้องการรูปแบบใหม่ ซึ่งแบ่งคนกลุ่มนี้ได้ 2 ช่วงคือ  
  1. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ตอนต้น (อายุ 47-56 ปี)  
  2. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ตอนปลาย (อายุ 57-65 ปี)  
  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันมุมมองของผู้สูงอายุเปลี่ยนไป จากใน
อดีตมองผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถแต่ปัจจุบันถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยชราแต่พวกเขากลับ
พยายามท าทุกวิถีทางให้ตนเองดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ เช่น ดูแลสุขภาพ ท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีความ
กระตือรือร้นไม่แพ้กลุ่มวัยรุ่นที่ยังมีความกระฉับกระเฉงอยู่ เสมอ (Stay Active) กลับเป็นกลุ่ม
ประชากรที่สร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตลาดคุณภาพ
ที่ควรจับตามองและมุ่งตอบสนองความต้องการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอันส่งผลต่อการไหลเวียน
ของระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  
  Ian (2006) ได้กล่าวถึง การให้ความหมายของผู้สูงอายุในเชิงการท่องเที่ยวจาก
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่า มีการให้ความหมายและจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุโดยแบ่งตามช่วงอายุ
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ (Stage of the Life Cycle) อาทิเช่น 
“ Baby Boomer” (Gillojn 2004) “The Senior Market” (Shoemaker,1989) “The Mature 
Market” (Lazar,1985) “The Gray Market” “Young Sengies” “Young Senior Generation” 
และ “Woopies” หรือ “Well of Older People” (Lohmann and Danielsson, 2001) และ 
“Muppies” (Mature, UPscale, Post-professional)  
  ผลการ วิจัยเรื่อง มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและ
สุขภาพ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้นิยามของผู้สูงอายุ คือกลุ่ม  
“พฤฒพลัง” (Active Aging) คือกลุ่มคนที่เข้าเกณฑ์อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
โดยพิจารณาจากช่วงอายุยืนยาวขึ้น ด้านร่างกายสามารช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ พ่ึงพาคนในครอบครัว
น้อยที่สุด ยังสามารถท างานได้ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าของ
ตนเองต่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือท าประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ เช่น การถ่ายทอด
ประสบการณ์หรือภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังได้ การเป็นอาสาสมัคร (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ 2556)  
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  แม้ว่านิยามของค าว่า ผู้สูงอายุ ในองค์กรต่าง ๆ หรือในประเทศไทย จะนิยามที่ 60 ปี
ขึ้นไป แต่หากวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างตามวรรณกรรมของงานวิจัยทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เริ่ม
ปรากฏให้เห็นว่าแนวโน้มการศึกษาช่วงอายุของผู้สูงอายุที่ลดลงจากเดิม 60-65 ปี เป็นช่วยอายุ
ประมาณ 55 ปี อีกทั้งการศึกษาของ Smith and Jenner (1997) กล่าวถึง การให้ความหมาย
ผู้ สู งอายุ โดย American Association for Retired Persons (AARP) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ที่อายุ 
55 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุในด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้  
 
ตาราง 1  แสดงข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุในด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 
 

ผู้แต่ง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

ค าจ ากัดความ 

Strauss, W., 
& Howe, N. 
(1991) 

The Silent 
generation 

ผู้ที่เกิดช่วงปี ค.ศ.1925-1943 ครึ่งหนึ่งของประชากรส่วนใหญ่เกิดในช่วง ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าครั้ งใหญ่  Great Depression (1920) การใช้ชีวิตส่วนใหญ่
ประหยัด ไม่มีอะไรหวือหวา ค านึงเรื่องราคาส าคัญ คนส่วนใหญ่ในกลุ่ม Silent 
generation เป็นผู้หญิง เกิดในยุคใกล้เคียงกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 รุ่นนี้เป็น พ่อ-
แม่ ของกลุ่ม baby boomer (1946-1964) คนส่วนใหญ่ในยุคนี้ รูปแบบการใช้
ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกรอบ ด้วยการเติบโตมาในยุคระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
จึงให้ความส าคัญกับ ความปลอดภัย มาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็น การศึกษา 
ซึ่งในขณะเดียวกันอาจหมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วย  

Schiffman, L. 
G., & 
Sherman, E. 
(1991) 

New-age 
elderly 

เป็นการอธิบายกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างจาก 
กลุ่มทั่วไป ส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยต้ังแต่ 55-63 ปี ใช้ชีวิตอย่าง
พิถีพิถัน มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเอง ให้ความส าคัญกับสุขภาพ หาก
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในยุคเดิมจะพบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่ม New-age elderly มี
ความชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เติมเต็มความสุขให้ตัวเอง
มากกว่าคนยุคเก่า มีความต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ๆ 
คุณค่าของประสบการณ์เกิดจากการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

Shoemaker, 
S. (1989) 

Seniors ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มตลาดที่เป้าหมายของนักการตลาดท่องเที่ยวในยุค 
90 คนกลุ่มนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองยังอ่อนวัยกว่าอายุจริง ซึ่งแนวคิดนี้เรื่องอายุ ได้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการตลาดท่องเที่ยวมาก ช่วยให้ทราบถึง ทัศนคติ 
ความสนใจและกิจกรรมของ นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
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ผู้แต่ง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

ค าจ ากัดความ 

จากการศึกษาสามารถน าไปออกแบบแนวคิด การสร้างกิจกรรมนันทนาการ
ทางการท่องเที่ยวด้วย โดยทั่วไป นักวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมี
สภาพร่างกายที่กระฉับกระเฉง หรือ Physically Active ในขณะเดียวกันมีความ
ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ ต้องการท ากิจกรรมมีความสนุกสนาน เพราะช่วยท า
ให้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนวัยหนุ่มสาวอยู่ 

Gillon, S.M. 
(2004) 

Baby 
Boomers 

เป็นค าที่ใช้บ่อยที่สุดในการอธิบายความแตกต่างของช่วงอายุของกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี 1946 และ 1964 โดยมีอายุเฉลี่ยจนถึงปี 2006 อยู่ระหว่าง 42 ถึง 60 
ปี (Gillon,2004) การใช้ค าว่า Baby Boomer ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก งาน
เขียนของนักวิชาการยุคเก่าว่าเป็นค าที่ถูกใช้มากในรายงานทางการตลาด 
มากกว่าการน ามาใช้อธิบายวัฏจักรชีวิตบนพื้นฐานด้านแนวคิดจิตวิทยา แต่
อย่างไรก็ตามการใช้ค านี้ ก็ยังได้รับการยอมรับกันในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง 
Baby Boomer เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ภาวะเศรษฐกิจก าลังเติบโตอย่างสูง เสมือนในยุครุ่งเรืองท าให้ยุคนี้มีอัตราการ
เจริญพันธุ์สูงตามไปด้วย เนื่องจากคนกินดีอยู่ดี มีความสุข จึงกลายเป็นเหตุผลที่
ท าให้ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประชากรในช่วงวัยนี้เป็นจ านวนมากใน
ประเทศฝั่งตะวันตก ตัวอย่างเช่น ในอเมริกา 

 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องทางวิชาการกับวรรณกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก 
ในที่นี้ จะใช้กลุ่ม Baby Boomer ตอนต้น คือผู้ที่เกิดปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) หรือผู้ที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไปในการศึกษา เนื่องจาก กลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มประชากรที่ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มี
ก าลังการใช้จ่ายสูง และมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของตนเองสวนทางกับอายุ ยังรู้สึกตัวเองอ่อนกว่าวัย
อยู่ เสมอและยังปฏิ เสธที่ จะถูกเรียกว่า ผู้สู งอายุ  ( Ian Patterson, 2006) อีกทั้ งงานวิจัยของ 
McDonald (2001) อ้างถึง Del Web Corporation มีการใช้ เครื่องหมายทางการค้าใช้ค าว่า 
“Zoomers” เรียกแทนกลุ่มคนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่ต่อต้านการเล่น กีฬาแบบดั้งเดิมของผู้สูงอายุ 
เช่น Lawn bowling หรือ เปตองแบบตะวันตก แต่หันมาสนใจการปีนหน้าผาซึ่งเป็นกิจกรรมที่แปลก
ใหม่ท้าทายของ Active Aging นอกจากนั้นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังมีการศึกษาสูง เป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีมี
ระดับรายได้เฉลี่ยในเกณฑ์สูง มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีบ้ านเป็นของตนเอง 
(Kohane, 1998; Smart, & Pethokoulis, 2001) ชอบท ากิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่มีความคล้ายกับ
คนวัยหนุ่มสาว เช่น ว่ายน้ า เดิน (walk) ไปดูคอนเสิร์ต ดูหนัง ทานอาหารนอกบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ดูหนังฟังเพลง ดูแลสุขภาพ ชอบเดิน ทางท่องเที่ยวเพ่ือหา
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ประสบการณ์ความแปลกใหม่ หรือเดินทางตามความสนใจของตนเอง (Pritchard, & Morgan, 
1996)  
  United Nations Economic Commission for Europe: UNECE (2013) ได้ก าหนด
ดัชนีในการแบ่งลักษณะของผู้สูงอายุ พฤฒพลัง ไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการมีงานท า ด้านการมีส่วนร่วมใน
สังคม ด้านการพ่ึงพิงและความมั่นคงในชีวิต ด้านความสามารถและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมี
พฤตพลัง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้านโดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
ตาราง 2  แสดงกรอบแนวคิดดัชนีพฤตพลังของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจเพื่อยุโรปของ

องค์การสหประชาชาติ  
 

องค์ประกอบ การมีงานท า การมีส่วนร่วมทาง
สังคม 

การพ่ึงพิง สุขภาพ
และการอยู่อาศัยท่ี

มั่นคง 

สภาพที่เอื้อต่อ
การมีภาวะ 
พฤตพลัง 

ตัวชี้วัด การมีงานท าของผู้มีอายุ 
55-59 ปี 

การท ากิจกรรม
อาสาสมัตร 

การออกก าลังกาย อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
อายุ 55 ปี 

การมีงานท าของผู้มีอายุ 
60-64 ปี 

การดูแลบุตรหลาน
ในครัวเรือน 

การเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ 

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี
เมื่ออายุ 55 ปี 

การมีงานท าของผู้มีอายุ 
65-69 ปี 

การดูแลผูสู้งอายุใน
ครัวเรือน 

การพึ่งพิง สุขภาพจิต 

การมีงานท าของผู้มีอายุ 
70-74 ปี 

การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

- ความมั่นคงทาง
รายได ้
- ความปลอดภยัทาง
กายภาพ 
- การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

-การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ระดับการศึกษา
ของผู้สูงอาย ุ

 
ที่มา:  UNECE, 2013 อ้างถึงใน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 
  เมื่อกล่าวถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ลักษณะของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่มีความพร้อมด้านสภาพร่างกายและจิตใจที่ยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ใน
วัยที่อ่อนกว่าอายุจริง มีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ก าหนดทางเลือกที่เป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่
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ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก ผู้อ่ืน ยังคงมองเห็นคุณค่าของตนเองอยู่เสมอ เชื่อมั่นในการกระท าที่
สามารถส าเร็จได้ด้วยตัวเองและไม่ท าตัวเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน (Muller, 2002; Gold, 2013) กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ในแง่ของภาพลักษณ์นั้น เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่เต็มไปด้วย
ความกระตือรือร้น (Active) มีความมั่นใจในตัวเองและมีจิตวิญญาณเสมือนคนหนุ่มสาวถึงแม้ว่า
สภาพร่างกายภายนอกจะบ่งบอกถึงความมีอายุแต่คนกลุ่มนี้กลับมีความสนใจที่จะท ากิจกรรมที่
ค่อนข้างสวนทางกับวัยของตนเอง โดยการรวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเข้า  
ฟิตเนส รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวแนวผจญภัย เพ่ือแสวงหาความสนุกสนาน ความท้าทาย เสมือน
ตัวเองยังคงอยู่ในช่วงวัยรุ่นไฟแรง 
 
พฤติกรรมและแรงจูงใจของ นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 1. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเที่ยว  
  แรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์นึกถึงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับตัวเอง (Iso-Ahola, 1982) ส่วนของ 
Murry (1964) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยภายในที่กระตุ้นเร้า ก าหนด ให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ จากค านิยามข้างต้นเห็นได้ว่าแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการกระท า พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็น
พลังซ่อนอยู่ภายในส่งเป็นแรงขับท่ีท าให้มนุษย์แสดงออกหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเป็นแนวคิดที่ผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยา(Psychological 
concept) ผสมกับแนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological concept) เป็นความซับซ้อนที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของมนุษย์และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีอิทธิพลต่อการแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แรงจูงใจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็น
ปัจจัยที่มีพลังและมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันหรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทาง
นอกจากนั้นแรงจูงใจยังเป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่จะช่วย
ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้มากที่สุด Dann (1981) กล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
หมายถึง สภาวะจิตสภาวะจิตใจที่มีพลังมากพอที่จะท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดินทาง
ท่องเที่ยว Pearce (1989) กล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว หมายถึง ความจ าเป็นและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เขากระท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
ประการใดประการหนึ่ง ส่วนของ Wearing (2004) กล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวจะถูกกระตุ้น
เร้าเมื่อนักท่องเที่ยวนึกถึงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองได้  
  จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเป็นแรงขับที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในจิตใจของมนุษย์เป็นพลังกระตุ้นจากให้คนเกิดความต้องการออกเดินทางเพ่ือแสวง
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บางอย่างมาบ าบัดความต้องการของตนเองจนเกิดความพึงพอใจแต่ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภาพ
นอกด้านสังคม เช่น ปัจจัยด้านประชากร อายุ เพศ เชื้อชาติ รายได้ การศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
และปัจจัยทางวัฒนาธรรม ภาษา วิถีการด าเนินชีวิต ระดับชั้นทางสังคม ค่านิยม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วน
มีส่วนและมีอิทธิพลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  
  ความส าคัญของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวช่วยท าให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรม  
ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวและช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการได้
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจริง ๆ จากการศึกษาของนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวสรุป
ได้ว่านักท่องเที่ยวท าการเดินทางด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจที่หลากหลายอาทิ เพ่ือแสวงหาความสุข
ทางด้านจิตวิญญาณ (Spirituality) เช่น การเดินทางไปท าบุญไหว้พระ บางคนเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ
สถานภาพทางสังคม (Social Status) เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะบาหลีซึ่งเป็นที่นิยมของหนุ่ม
สาวชาวออสเตรเลีย ไม่ได้ตอบสนองเพ่ือต้องการการพักผ่อนเท่านั้นแต่การได้ไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่
ก าลังเป็นที่นิยมกลับน ามาซึ่งความภูมิใจในตัวเองด้วย การเดินทางอาจจะเกิดจากแรงจูงใจที่จะหลีก
หนี (Escape) จากความจ าเจ วุ่นวายในชีวิตประจ าวัน การเดินทางท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรม (Cultural Enrichment)  
  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจสามารถศึกษาได้หลายแนวทางด้วยกันแนวคิดที่ได้จาก
การศึกษาด้านแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวถูกพัฒนามาจากทฤษฎีด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นทฤษฎีที่
นักวิชาการทางการท่องเที่ยวหลายท่านมักอ้างถึงและน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยว คือทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (The hierarchy of needs theory) ของ 
Maslow (1954) (Huang & Hsu, 2009)โดยทฤษฎีนี้มองว่า ความต้องการของมนุษย์เป็นแรงจูงใจที่
ท าให้เขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่าง โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีความต้องการหลายประการ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นล าดับขั้นตั้งแต่ความต้องการขั้นพ้ืนฐานไปจนกระทั่งถึงความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ 5 
ล าดับขั้นดังนี้ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (Safety and Security needs)  
  3. ความต้องการความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Love and Belonging 
needs)  
  4. ความต้องการได้รับการยกย่องหรือนับถือจากผู้อ่ืน (Self-esteem needs)  
  5. ความต้องการความส าเร็จและการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง (Self-actualization 
neeeds)  
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  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954) ได้รับการยอมรับว่าสามารถท าให้
เข้าใจแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีข้อจ ากัดตรงที่ว่าได้มองข้ามอิทธิพลของแรงจูงใจ
ภายนอกไป (โปรยรุ่งโรจน์, 2558) 
  Pearce (1988, 1991, 1993) ได้น าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
(1954) มาพัฒนาเป็นแนวทางในการมองแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่โดยมองว่า
นักท่องเที่ยวมีล าดับขั้นของความต้องการหรือแรงจูงใจเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น โดยแรงจูงใจหรือความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมักให้ล าดับความส าคัญกับ
ประสบการณ์ในกิจกรรมมากกว่าสถานที่ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับล าดับขั้นในการท างานของ
มนุษย์โดยทั่วไป Pearce  จึงได้น าเสนอทฤษฎีขั้นบันไดอาชีพของการเดินทาง (The theory of 
travel career ladder: TCL) ประกอบด้วยล าดับขั้นความต้องการการท่องเที่ยวจ านวน 5 กลุ่ม เรียง
จากต่ าสุดไปสูงสุด ดังนี้  
  1. ความต้องการในการพักผ่อน (Relaxation needs) 
  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety/security needs) 
  3. ความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน (Relationship needs) 
  4. ความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนและได้รับการพัฒนาตนเอง (Self-esteem 
and development needs) 
  5. ความต้องการได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization/ fulfilment needs) 
  แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวอาจจะไต่ล าดับบันไดของการท่องเที่ยวขึ้นไปเรื่อย ๆ ตาม
ประสบการณ์ที่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่บางคนอาจจะคงอยู่ ณ บันไดขั้นใดขั้นหนึ่งทั้งนี้อาจจะชึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ฐานะทางการเงิน วิถีชีวิต เป็นต้น (Pearce & LEE, 2005) 
  ดังนั้นแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว (Tourism Motivation) หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่ท าให้
นักท่องเที่ยวต้องการออกเดินทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองจนเกิดความพึงพอใจ โดย 
Mcintosh และ Goeldner (1986) ได้กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจที่ส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
  1. แรงจูงใจทางด้านกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจให้สดชื่น บ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย การท ากิจกรรมชายหาด 
การพักผ่อนด้วยการบันเทิ ง การอาบน้ าแร่ การร่วมกิจกรรมกีฬา รวมไปถึงบริการการให้ 
ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจต่อบุคคลผู้รับการบริการ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น  
  2. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการอยากรู้จักวัฒนธรรมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ความปรารถนาที่อยากมีมิตรภาพใหม่ รวมทั้งเรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือกิจกรรมที่สื่อถึงวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมการร้อง
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เล่นเต้นร า การแสดงดนตรี ประเพณี เทศกาลต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา พิธีกรรมความเชื่อ และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
  3. แรงจูงใจด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Motivation) 
เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการส่วนตัวของแต่ละบุคคล ได้แก่ การเยี่ยมญาติหรือเพ่ือน เยี่ยม
ภูมิล าเนา การได้พบเพ่ือนใหม่หรือการสร้างมิตรภาพใหม่ ได้พบเจอคนต่างชาติต่างภาษา เป็นการ
แสวงหามิตรภาพประสบการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ โดยหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย  
  4. แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Status Motivation) เป็น
แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการพัฒนาตนเอง อาจเป็นการสร้างชื่อเสียง ยกฐานะหรือยกระดับตัวเอง
ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ตัวเองเป็นคนส าคัญมีเกียรติและสังคมที่ดีขึ้น เช่น การเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ การเดินทางเพ่ือการศึกษาต่อในต่างประเทศ และการ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นต้น  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงออกมาโดยมีความมุ่งหวัง
ตอบสนองความต้องการของตนเองในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการแสดงออกสามารถ
ปรากฏให้ผู้ อ่ืนรับรู้และสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก โดยถูกควบคุมจากความรู้สึก ความคิด 
อารมณ์ของบุคคลนั้นซึ่งเรียกว่า พฤติกรรมภายในนั่นเอง ดังนั้นพฤติกรรมภายในจึงเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กัน  
  รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist 
behavior) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ทั้งก่อนการ
เดินทางท่องเที่ยว (Pre-trip behavior) ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว (behavior during the 
trip) และภายหลังการเดินทางท่องเที่ยว (Post-trip behavior) ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกนั้น ๆ เลิศพร ภาระสกุล (2559) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนในฐานะ
ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกและตัดสินใจว่าต้องการจะเดินทางท่ องเที่ยวไปที่ใด ราณี  อิสิชัยกุล ,  
และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2554) กล่าวถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่าเป็นการแสดงออกความต้องการ
ในจิตใจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่องเที่ยว เช่น ระยะเวลาในการท่องเที่ยว สถานที่ที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยว ที่พักแรมที่ใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว และความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
เป็นต้น  
  Cohen (1974) เสนอว่า นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นคนที่มีการเดินทางในลักษณะเฉพาะ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา ระยะทาง ความสมัครใจ และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง  นอกจากนี้ 
Pizam, & Mansfeld (1999) กล่าวว่า โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนมีเหตุผลและมีการใช้ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เราไม่ยอมรับใน ความคิดที่ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยแรงจูงใจที่
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ไม่รู้สึกตัวหรือเกิดจากความอยาก ที่ไม่จบสิ้น ตรงกันข้ามกับมนุษย์เราจะพิจารณาไตร่ตรองนัยะ และ
ผลต่าง ๆ ของการกระท าก่อนการตัดสินใจที่จะแสดง หรือไม่แสดงพฤติกรรมของเรา 
  การศึกษาด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการความคิด การตัดสินใจ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่อยู่ภายในตัวบุคคลนั้น ซึ่งการศึกษา
เชิงพฤติกรรมนี้ท าให้เข้าใจถึงความต้องการส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ข้อมูลส่วนนี้เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ใช้ในการวางแผนการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต นรินทร์ 
สังข์รักษา และคณะ (2559) ได้ให้ความหมายของ การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสามารถสร้าง
ประโยชน์หลายประการเช่น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวของนักท่องเที่ยว ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขพฤติกรรมให้เกิดความ
สอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น นอกจากนี้ การศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวยังช่วยในการคิดค้นหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่ เกิดจากปัจจัยที่มี อิทธิพลของสิ่งเร้า 
(Stimulus) หรือความดึงดูดใจหรือความน่าสนใจของสินค้าทางการท่องเที่ยวและช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูล (Communication Channels) ไปยังตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการนี้มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนั้น รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
  1. สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว (Travel Stimuli) หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาด หรือส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ราคาของาสินค้า ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมของนักท่องเที่ยว (Personal and Social 
Factors) ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
   2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของนักท่องเที่ยว (Personal and 
psychological Factors) 
    2.1.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic factors) ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับรายได้ และวงจรชีวิตครอบครัว เป็นต้น  
    2.1.2 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ได้แก่ ความจ าเป็น 
ความต้องการและแรงจูงใจ Morrison (2002) ได้กล่าวว่า ความจ าเป็น หมายถึง ช่องว่างที่เกิดขึ้น
ระหว่าง ความรู้สึกที่ต้องการจะมีกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น เมื่อท างานติดต่อกันนานเป็นเดือน ร่างกาย
จ าเป็นต้องได้รับการพักผ่อน หรือความจ าเป็นในด้านการยอมรับจากผู้อ่ืนเป็นความจ าเป็นทางด้าน
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จิตใจ เป็นต้น ในส่วนของ ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนาของมนุษย์ในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งให้ได้มาในการตอบสนองความจ าเป็นของตนเอง เช่น Kotler et al 
(2006) อธิบายถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุว่า เนื่องจากเป็นวัยที่มีข้อจ ากัดทางด้าน
ร่างกาย หากตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองลักษณะทางกายภาพของตนเอง คือ 
ความต้องการด้านความมั่นคง ความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ต้องการความมั่นใจด้านบริการดูแล
สุขภาพที่ดีและต้องการกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ เป็นต้น ส าหรับแรงจูงใจนั้น Morrison 
(2002) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความต้องการส่วนบุคคลหรือสิ่งที่ขับให้มนุษย์กระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า ความจ าเป็น ความต้องการ 
และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว  
     1) การรับรู้ เป็นกระบวนการที่นักท่องเที่ยวรับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
แล้วน ามาแปลความหมายหรือสร้างมโนภาพของตนขึ้น โดยปกติแล้วกระบวนการรับรู้จะมีรูปแบบ
เป็นขั้นตอน โดยเริ่มแรกนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชั้นการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร เช่น การรับฟังหรือได้ยิน
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ หรืออาจเป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ของเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน 
หลังจากนั้นจะมีกระบวนการแปลความหมายให้สอดคล้องกับภาพในใจของตนเอง ซึ่งเป็นผลที่เกิด
จากปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น ความต้องการ ทัศนคติหรือประสบการณ์  เป็นต้น หรืออาจมีปัจจัย
ภายนอกเป็นส่วนประกอบ เช่น ครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิง เป็นต้น  
     2) การเรียนรู้ เกิดจากประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวเคยสัมผัสหรือได้ลอง
เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ อาจเกิดจากความตั้งใจหรือความบังเอิญก็ได้  
     3) ความเชื่อและทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะแสดงออกทาง
พฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งหรือความพร้อมที่จะแสดงในทางใดทางหนึ่งอาจเกิดจากความชอบหรือไม่
ชอบก็ได้ (จารุวรรณ อุชาดี, 2554) 
     4) บุคลิกภาพ เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว Mayo, & Javis (1981) ได้กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้ เกิด 
การตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัจจัยในด้านจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้  
การเรียนรู้ บุคลิกภาพหรือทัศนคติ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการแปลความหมาย
เป็นภาพจ าและท าให้บุคคลนั้นแสดงออกตามความต้องการหรือประสบการณ์ที่อยากจะได้รับจน
กลายเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น 
     5) ลักษณะการด ารงชีวิต เป็นแนวทางที่มนุษย์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ค่านิยมและความคิดเห็น ที่มีต่อตัวเองและ
สิ่งแวดล้อม  
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     6) แนวคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือภาพลักษณ์ของตนเอง Batra and 
Kazmi (2008) กล่าวว่า ตัวตนหรือภาพลักษณ์ หมายถึง ความคาดหวังเกี่ยวกับตนเองว่าสามารถจะ
เป็นไปได้ในอนาคต เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วว่าสามารถเป็นไป
ได้ แต่ตัวตนหรือภาพลักษณ์ในอุดมคตินั้นมักจะเกิดจากการจินตนาการหรือความต้องการที่ไม่ได้เกิด
จากการประเมินศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง  
     7) ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจในความ
ปลอดภัยในสถานที่นั้น ๆ มากขึ้น และมีแนวโน้มกลับไปเที่ยวอีกครั้ง 
   2.2 ปัจจัยทางสังคมของนักท่องเที่ยว (Social Factor) ประกอบด้วย 5 กลุ่มใหญ่
ดังนี้  
    2.2.1 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดงออกของวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ , 
2553) 
    2.2.2 ชนชั้นทางสังคม (Social Class) การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นกลุ่ม
หรือระดับต่าง ๆ โดยบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันมีแนวโน้มแสดงออกทางพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน 
โดยบุคคลชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปอยู่ชนชั้นสูงกว่าหรือต่ าลงก็ได้  
    2.2.3 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ความ
คิดเห็นมีความส าคัญต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น คู่สมรส ครอบครัว เพ่ือน หรือผู้มีชื่อเสียง โดยอาจ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอ้างอิงทางตรง เป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอแบบที่ไม่เป็นทางการ 
เช่น กลุ่มเพื่อนสนิท เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว เป็นต้น หรือเป็นกลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยแต่มีลักษณะที่เป็นทางการและไม่ค่อยสม่ าเสมอ เช่น กลุ่มที่เล่นโยคะด้วยกัน กลุ่มคนที่ไปสัมมนา
ด้วยกัน เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีลักษณะต่างจากกลุ่มแรกคือ นักท่องเที่ยว
ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นดังนั้น นักท่องเที่ยวจะเกิดแรงปรารถนาต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่ม
หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น นักแสดง นักร้อง นักการเมืองและนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
อีกนัยหนึ่งอาจเป็นกลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวไม่พึงประสงค์มีปฏิสัมพันธ์ด้วย นักท่องเที่ยวจะแสดง
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะใช้สินค้าหรือมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่มอ้างอิงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ มีอิทธิพลต่อระดับความต้องการ
ในการใช้บริการทางการท่องเที่ยว และมีอิทธิพลในแง่การกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
(Lamb, Hair, & McDaniel, 2011)  
    2.2.4 ผู้น าทางความคิด (Opinion Leader) เป็นผู้ท าหน้าที่ให้ข่าวสารหรือ
ค าแนะน าอ่ืน ๆ อยู่เสมอ ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวสามารถขอค าปรึกษาได้ประกอบการตัดสินใจเดินทาง  
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    2.2.5 ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา 
พ่ีน้อง คู่สมรส บุตร ตลอดจนญาติสนิท นับว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
มากที่สุด ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงได้รับอิทธิพลทางความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมจากบุคคลเหล่านั้น
ง่ายที่สุด  
  นอกจากนั้น ราณี อิสิชัยกุล และคณะ (2554) ได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยแรงจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ส่วนวัฒนธรรม ลักษณะส่วนบุคคลและอิทธิพลทางสังคมก็เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 7 ประการ  
  1. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นแรงขับของบุคคลที่กระท าหรือแสดงพฤติกรรม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน การท าความเข้าใจแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท าให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกพึงพอใจและกลับมาใช้ซ้ า  
  2. อายุและเพศ (Age and Gender) ส่วนแบ่งการตลาดแบบดั้งเดิมจะใช้อายุเป็นหลัก
ปัจจุบันบริษัทน าเที่ยวหลายแห่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เนื่องจากก าลัง
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มตลาดที่มีฐานะและมีเอกลักษณ์จากเป็น
ตลาดที่ไม่ต้องเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นเวลานาน 
เพศก็มีอิทธิพลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดท่องเที่ยวเช่น กลุ่มผู้หญิงเน้นการช็อปปิ้งมากว่ากลุ่มผู้ชาย 
  3. ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) การวิเคราะห์เจาะลึกถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของบุคคล 
ความสนใจ ความคิดเห็นโดยมักใช้ควบคู่กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และจิตวิทยาในการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายในสหรัฐอเมริกา Val System ได้ก าหนดการแบ่งรูปแบบประชากรออกเป็น 8 กลุ่ม 
โดยจ าแนกตามลักษณะ ของตน แรงบันดาลใจ คุณค่า และสินค้าที่บริโภค ได้แก่ กลุ่มผู้สร้าง
นวัตกรรม ผู้ชอบคิด ผู้ปฏิบัติ ผู้เน้นประสบการณ์ ผู้ที่มีความเชื่อ ผู้ต่อสู้ ผู้เน้นการกระท าและผู้อยู่
รอด (Silmon Hudson, 2008) 
  4. วงจรชีวิต (Life Cycle) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของชีวิต 
เช่น คนโสด คนแต่งงาน ครอบครัวที่มีลูก  
  5. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง บรรทัดฐาน ความเชื่อและพิธีกรรมของแต่ละบุคคล
เป็นตัวก าหนดความต้องการและพฤติกรรม วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม บุคคลจะสนองความต้องการของตนเองให้เกิดความพึงพอใจในทิศทางที่
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม  
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  6. ชนชั้นทางสังคม (Social Class) ต าแหน่งที่บุคคลอยู่ในสังคม โดยพิจารณาจาก
รายได้ ความร่ ารวย การศึกษา อาชีพ สถานภาพของครอบครัว ส่งผลให้บุคคลมีความต้องการหรือ
ประเมินมูลค่าของสินค้าแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลต่างกัน  
  7. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มที่มีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมกับ
การก าหนดทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
 3. แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุทั่วไป  
  Megan Cleaver (2014) จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุมีอายุระหว่าง 56-93 ปี โดยผล
วิจัยแสดงรูปแบบนักท่องเที่ยวสูงอายุได้ 7 กลุ่ม ซึ่งมีแรงจูงใจและต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกันดังนี้  
  กลุ่มท่ี 1 Nostalgics การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง เดินทางเพ่ือไปยัง
ภูมิล าเนาเดิมหรือบ้านเกิด มักเดินทางกับครอบครัวหรือไปสถานที่ที่คงมีความทรงจ า ร าลึกถึง
ความหลัง รื้อฟ้ืน ความทรงจ าที่ดีในอดีต มีความรู้สึกสนุกสนาน รู้สึกดีเมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สบายใจ เงียบสงบและคุ้นเคย 
  กลุ่มท่ี 2 Friendliesการเดินทางเที่ยวสร้างสัมพันธภาพใหม่ ได้ท าความรู้จักเพ่ือนใหม่ 
ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือนในวันหยุด ชอบการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มโดยเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่มี 
ความสนใจ คล้ายกันและตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ และน้อยมากที่จะเดินทางโดยล าพัง 
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอยากได้รับเน้นเรื่องความสนุกสนาน การพูดคุยพบปะสังสรรค์กับกลุ่ม
เพ่ือนที่มีความสนใจหรือมีพ้ืนฐานความชื่นชอบในแนวทางเดียวกัน 
  กลุ่มท่ี 3 Learnersให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ ใหม่หรือ
ประสบการณ์ที่ ตนเองไม่เคยสัมผัสมาก่อน พึงพอใจเมื่อได้เพ่ิมเติมความรู้หรือได้ท ากิจกรรมที่สร้าง
ความแปลกใหม่ให้กับตนเอง กิจกรรมผจญภัย เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชอบความสนุกสนาน 
ไม่ค านึงถึงความปลอดภัย การได้ท ากิจกรรมเหล่านี้ท าให้รู้สึกตนเองยังมีคุณค่า (self-respect) และ
ได้รู้สึกว่าบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Accomplishment) การสร้างกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดคนกลุ่มนี้ต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง การสร้างประสบการณ์ใหม่ (New 
Experience) การค้นหาสิ่งแปลกใหม่ (Discovery) การเรียนรู้วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
(Active Involvement) 
  กลุ่มท่ี 4 Escapists ความต้องการที่เป็นแรงขับอันดับแรกของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ 
การหลีกหนีความจ าเจ ในชีวิตประจ าวันหรือสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง  ๆ การให้
ความส าคัญเน้นไปที่การพักผ่อน (Rest and Relaxation) โดยมองเรื่องของความสะดวกสบายที่
หรูหราไว้ทีหลัง สิ่งที่ต้องการมากท่ีสุดคือ ความสนุกสนาน ความรื่นเริง (Fun and Enjoyment) และ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง การพ่ึงพาตนเองได้อย่างอิสระ (self-respect) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ปฏิเสธการ
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เดินทางร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มคนที่มากกว่า 2 คนขึ้นไป ดังนั้นจะไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่ออกแบบมาเป็นโปรแกรมท่ีตายตัว 
  กลุ่มท่ี 5 Thinker ท่องเที่ยวเพื่อค้นหาความเป็นตัวตนหรือหาความหมายในชีวิต ท าสิ่ง
ที่สามารถ เอาชนะใจตัวเอง เพิ่มตระหนักภูมิใจหรือเห็นคุณค่าในตนเอง (to raise my self-esteem) 
ไปในสถานที่ที่รู้สึกได้ว่าปลอดภัย มองหาความเรียบง่ายหรือความสงบเพราะบางครั้งชอบที่จะอยู่ 
คนเดียว  
  กลุ่มท่ี 6 Status-Seekers เดินทางไปในสถานที่ที่ เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนไม่เคยไปมาก่อน 
ต้องการได้รับความเคารพจากผู้อื่น เก็บเก่ียวประสบการณ์การท่องเที่ยวการสิ่งที่เคยพบเห็นและการมี 
ใช้เวลาในวันหยุดเพ่ือท่องเที่ยวเพ่ือได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือเคยท ามาก่อน สามารถบอกเล่า
ประสบการณ์หรือเรื่องราวการเดินทางแบบผจญภัยที่น่าตื่นเต้นหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
เดินทางให้ลูกหลานฟังได้ 
  และกลุ่มที่ 7 Physicals การท ากิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูร่างกาย 
  การศึกษาครั้งนี้ของ Megan Cleaver (2014) เป็นการค้นหาแรงจูงใจผ่านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวในรูปแบบ Holiday Travel ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีขนาดตลาดขนาดใหญ่  
3 อันดับแรก ซึ่งมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับตลาดกลุ่มนี้ คือ  
กลุ่มที่  1 Nostalgics กลุ่มที่  2 Friendlies และกลุ่มที่  3 Learners (Cleaver, Muller, Ruys, & 
Wei, 1999) 
  นอกจากนั้นยังพบผลงานวิจัยของ Backman el al. (1999) ซึ่งได้จัดกลุ่มนักท่องเที่ยว
สูงอายุตามแรงจูงใจ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  
  กลุ่มท่ี 1 ชอบการศึกษาและธรรมชาติ (Education/nature) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี
ความต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อม บรรยากาศของธรรมชาติที่แท้จริง นอกจากนั้นยังมองเห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ ได้อีกด้วย เช่น กิจกรรมการส่องสัตว์ การถ่ายรูป
นก หรือการเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามลุ่มน้ าต่าง ๆ เป็นต้น  
  กลุ่มท่ี 2 ชอบผจญภัย เดินป่า และนอนเต็นท์ (Camping/Tenting) นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้มีความต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย ได้ทดลองใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ ได้ท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
เช่น การเดินป่า การพายเรือ การปีนเขา เป็นต้น  
  กลุ่มท่ี 3 เดินทางเพ่ือสังสรรค์ (Socialization) การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มักมองหาความสนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือน ต้องการสังสรรค์เฮฮา มีความต้องการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ ได้เพ่ือนเพิ่มมากขึ้น  
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  กลุ่มท่ี 4 เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความ
ต้องการหลีกหนีความเบื่อหน่ายจ าเจ ในชีวิตประจ าวันแต่ไม่ต้องการท ากิจกรรมมากนัก มักมองหา
สถานที่เงียบสงบ สวยงามเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  
  กลุ่มท่ี 5 เดินทางเพ่ือศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ (Information) นักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการแสวงหาเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่เคยได้เห็นหรือได้รู้จักมาก่อน เช่น การได้ศึกษาเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวด้วย  
  จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนักท่องเที่ยวสูงอายุไม่ได้
ต้องการเพียงแค่การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนเท่านั้น แต่แนวโน้มความต้องการประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุมีความหลากหลายและระดับความต้องการที่ลึกซึ้งมากขึ้น จาก
แรงจูงใจที่พบในแต่ละกลุ่มยังสะท้อนเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุอีกด้วย  
 4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
   นักท่องเที่ยวสูงอายุ เป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (Shoemaker 
1989, 2000; Javalgi, Thomas, & Rao, 1992; Kotler, Browen, & Makens, 1996; Waldrop, 
1989) มีพฤติกรรมแตกต่างจากนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม 
ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิตและอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนลดลง ส่งผลให้มีความเป็นวัตถุนิยม
น้อยลง มีความเป็นส่วนตัวสูง รอบคอบขึ้น มีความยืดหยุ่นสูง เป็นตัวของตัวเอง สนใจเรื่องราคาเป็น
เรื่องรอง วิธีการก าหนดค่านิยมซับซ้อน อีกทั้งการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติ เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เพ่ือให้
ได้รับประสบการณ์ ใหม่และใช้เวลาพ านักนาน เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอ่ืน 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่
อารมณ์  ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก ใช้ เวลา พักระยะยาว มีการใช้จ่ ายสู ง 
มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีความพร้อม ด้านการเงินจากเงินสะสมหลัง
เกษียณอายุ ขณะเดียวกันค านึงถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัย ความมั่นใจด้านบริการ ใส่ใจดูแล
สุขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ (จิราวดี รัตนไพฑูรณ,์ 2557)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุได้ดังนี้  
 
ตาราง 3  แสดงการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
 

ผู้แต่ง รูปแบบพฤติกรรม 
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ผู้แต่ง รูปแบบพฤติกรรม 
น้ าทิพย์ อุชชิน (2552) 
 

1. ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยกว่า 3 วัน 
2. มักไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

กวิน วงศ์ลีดี (2554) 
 

1. นิยมเดินทางมาเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก 
2. สนใจด้านความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยมาก

ที่สุด 
3. ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมักต่ ากว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง 
4. ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
5. นิยมใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 1-3 สัปดาห์ 

กรวรรณ สังขกร และคณะ(2555) 
 

1. มีความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวปีละ 1-2 ครั้ง 
2. ชอบสถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่สวยงามมากที่สุด 
3. ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวมักจะเป็นช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 
4. ส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวกับลูกหลาน/คนในครอบครัว/

ญาติพ่ีน้องมากท่ีสุด 
5. ลูกหลาน/คนในครอบครัว/ญาติพ่ีน้องเป็นผู้วางแผนการ

เดินทาง 
6. ใช้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งอยู่ในช่วงไม่เกิน 3 วัน 
7. ชื่นชอบเที่ยวไปช้า ๆ ไม่เร่งรีบ ชอบที่ไหนอยู่นาน ๆ  

พงศ์เสวก เอนกจ านงค์พร (2559) 
 

1. นิยมท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

2. เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ 
3. จัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
4. มีครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ร่วมเดินทางและตัดสินใจในการ

เดินทาง 
5. เดินทางท่องเที่ยว 2-3 ครั้งต่อปี 
6. ท่องเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ 
7. ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยว 1-2 วัน 

นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ
(2559). 
 

1. ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลในการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต 
2. มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยว 
3. ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวกับเพ่ือน 
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ผู้แต่ง รูปแบบพฤติกรรม 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวมากกว่า 5 วันและเป็นสัปดาห์ 

Hsu (2001) 
 

1. ให้ความสนใจกับชื่อเสียงของธุรกิจน าเที่ยวที่เป็นผู้จัดรายการ 
น าเที่ยว 

2. ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ท าระหว่างเดินทาง 
3. ให้ความสนใจกับบริการที่จัดให้ 

Adler, Dy, Gillham, & 
Edelman (2007) 

 

1. เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือไปพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน 

2. ชอบเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรม 
3. ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Patterson, & Pegg (2009) 
 

1. เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน 
2. เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
3. มีครอบครัวหรือคู่รักร่วมตัดสินใจและเดินทาง 
4. จัดการเดินทางด้วยตนเองหากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ความคุ้นเคย 
5. หากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยจะใช้บริการบริษัทน า

เที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวก 
6. ท่องเที่ยวในวันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ 
7. ท่องเที่ยว 2-3 ครั้งต่อปี 
8. ใช้เวลา 3-4 วันในการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
9. ใช้เวลา 5-7 วันในการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ 
10. การใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพักและค่าอาหาร 

MaloneBeach, & Langeland 
(2011) 

1. เน้นการท่องเที่ยวระหว่างรุ่น 
2. เดินทางไปยังสถานที่ท่ีแปลกใหม่ 
3. ใช้บริการที่มีความสุภาพและหรูหรา 
4. ครอบครัวมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการท่องเที่ยว 

Rosenbloom (2013) 
 

1. เน้นการท่องเที่ยวระหว่างรุ่น 
2. เดินทางไปยังสถานที่ท่ีแปลกใหม่ 
3. ใช้บริการที่มีความสุภาพและหรูหรา 
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ผู้แต่ง รูปแบบพฤติกรรม 
4. ครอบครัวมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการท่องเที่ยว 

 
  จากการรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบประเด็นส าคัญของลักษณะ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ คือ นิยมเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม โดยมักเดินทางกับครอบครัวหรือญาติเป็นหลัก ทั้งนี้ ครอบครัวหรือญาติที่เป็นผู้ร่วม
เดินทางนั้นมีบทบาทส าคัญในการร่วมวางแผนและตัดสินใจรายการท่องเที่ยว และมักท่องเที่ยวใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท าให้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 2-3 วัน ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ใช้กับการเดินทางเป็นหลักและในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวสูงอายุมักมีความ
คาดหวังในบริการที่มีคุณภาพดี  
 5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  พฤติกรรมของนั กท่ องเที่ ยวกลุ่ ม  Active Aging มีลั กษณ ะที่ คล้ ายคลึ งกันกับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการเชิงประสบการณ์ ดังปรากฏใน
ว ร ร ณ ก ร ร ม ต่ อ ไ ป นี้
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  5.1 ความต้องการความแปลกใหม่ 
   Sellick (2004) กล่าวว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการที่จะค้นพบประสบการณ์ 
แปลกใหม่ ๆ รวมถึงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกน่าตื่นเต้นซึ่งสอดคล้องกับที่ Van der Stelna (2014) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มันสนใจใน
การเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่คนหนุ่มสาวนิยมเล่นกัน เช่น ว่ายน้ า ปีนหน้าผา และยังสอดคล้องกับ 
Rosenbloom (2013) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการ แบคแพค (Backpacking) มีต้องการไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนาน ๆ จะมีความท้าทายท าให้เกิดความรู้สึกได้ผจญภัย
หรือได้รับความตื่นเต้น สถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ นั้นอาจจะไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อาจไม่ใช่สถานที่ที่
อยู่ในเมืองเสมอไป  
  5.2 พฤติกรรมด้านการเรียนรู้  
   Boulton-lewis et al. (2006) กล่าวถึง ผู้สูงอายุกลุ่ม Active Aging ในช่วงอายุ
ตั้งแต่ 50 ไปถึง 74 ปีขึ้นไป มีความสนใจเรียนรู้ (Learning) สิ่งใหม ่ๆ เพ่ืออัพเดตให้ตนเองทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต การส่งอีเมล การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ (Graphic Program) การถ่ายภาพ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) กิจกรรมใหม่ ๆ เช่น งานฝีมือ (Craft) การวาดภาพหรืองาน
ศิลปะ (Painting and Drawing) และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจตามที่ตนเองสนใจซึ่งอาจจะเป็น
กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือกลุ่มสังคมใหม่ เช่น การเล่นดนตรี การร้องเพลง การ
ท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจท ากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้ต่าง ๆ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อด้าน
การเงินของตนเอง ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่มีความเดิมแท้ authentic ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี
หรือการรับประทานอาหารท้องถิ่น  
  5.3 ทัศนคติที่มีต่อชีวิต 
   Van der Stelna (2014) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม Active aging นี้มีความสนใจใน
การเรียนรู้วัฒนธรรมและมีความสุขกับชีวิตมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาดี  มีความพร้อมที่จะ
รับต่อความเสี่ยงและความท้าทาย บางครั้งก็พร้อมที่จะเปิดรับต่อสิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในความคิดของ
ตนเองมาก่อน จากการเดินทางไปในสถานที่ ถิ่นทุรกันดารหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 
(Inept site) สอดคล้องกับ Woodside and Sherrell (1997) ที่ ได้กล่าวถึงการน าแนวคิดของ 
สถานที่ที่ไม่รู้จัก (Inept site) มาอธิบายประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เปิดรับ
ต่อความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) หรืออาจจะมองว่าการไม่วางแผนเป็นเรื่องที่สนุก อีกทั้งสถานที่ที่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวยังกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ สึกแสวงหาอยาก
ค้นหาที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้น  
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  5.4 การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
   Van de Stelna (2014) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active aging นี้สนใจที่จะ
ติดต่อสื่อสารกับคนหนุ่มสาว Camden, & McColl (1990) กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกที่ชอบ
ติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ คนกลุ่มนี้มองว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการ
พัฒนาตัวเอง ค้นพบตัวตนใหม่ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าสังคมหรือได้พูดคุยกับกลุ่มคนที่มี
ความความคิดแนวทางเดียวกัน หรือสนใจกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกว่า
ตัวเองได้เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นคุณค่าในตัวเอง  
  5.5 การท าประโยชน์เพื่อสังคม 
   Alder, Dy, Gillham, & Edelman (2007) ก ล่ า ว ว่ านั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ก ลุ่ ม นี้ มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพ่ือไปพัฒนาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาด
แคลน เพ่ือที่จะได้รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีคุณค่า และได้มีโอกาสในท าหลายสิ่งหลายอย่างแก่เพ่ือนมนุษย์ 
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อตนเองจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เป็น
การท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวกระแสหลักหรือการท่องเที่ยวมวลชน (Mass Tourism) เน้นนักท่องเที่ยวเป็นปัจเจก ที่มี
ความเฉพาะเจาะจง (Nich Marlet) มีความสนใจที่จะช่วยเหลือฟ้ืนฟูกลุ่มคนที่ยากไร้หรือด้อยโอกาส 
รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย โดยเล็งเห็นถึงคุณค่าท่ีชุมชน ท้องถิ่น สังคม จะ
ได้รับ ดังนั้นการท ากิจกรรมรูปแบบนี้ จึงกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการเดินทางไปยังสถานที่
ดังกล่าวเพ่ือท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ซึ่งแนวคิดนี้สัมพันธ์กับความต้องการประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และสัมพันธ์กับการแสวงหาความแปลกใหม่จากสถานที่ทุรกันดาร 
หรือสถานที่ห่างไกล 
 
แนวคิดเรื่องการรับรู้ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบแนวคิดเกี่ยวกับส านึกถ่ิน โดยส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาผ่าน 
“ปรากฏการณ์วิทยา” (Phenomenological) ซี่งเป็นเครื่องมือและวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาผ่าน
การรับรู้และความทรงจ าของมนุษย์ เน้นการได้มาซึ่งข้อมูลจากประสบการณ์ ใช้การพรรณนาและ
ตีความส านึกหรือสิ่งที่รู้สึก จึงมีลักษณะของกระบวนการวิจัยแบบอัตวิสัย (Subjective) เช่น มีการ
ตีความความรู้สึกต่อสถานที่ออกมาเป็นตัวแปรปัจจัย มีการวิพากษ์ส านึกต่อสถานที่ผ่านระบบสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สามารถแบ่งประเภทจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อสถานที่ได้ 3 ประเภท 
(Hashemnezhad. Hashem, 2013) คือ 
 1. ความทรงจ า (Cognitive) คือ จากการรับรู้และจดจ ารูปร่างของที่ว่า องค์ประกอบทาง
กายภาพและต าแหน่งของตัวเองท่ีมีความสัมพันธ์กับรูปร่างของสถานที่  
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 2. พฤติกรรม (Behavior) คือ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เกี่ยวกับความเป็น
สถานที่ในด้านของประโย์ใช้สอย(Function)  
 3. อารมณ์ความรู้สึก (Emotion) คือ การรับรู้ในด้านของความพึงพอใจและความผูกพันที่
มีต่อสถานที่ เชื่อมโยงกับความหมาย (Meaning)  
 Hummon (1990) ให้ความหมาย Sense of Place ไว้ว่าคือ การรับรู้ภายในใจของคนที่มี
ต่อสภาพแวดล้อม แสดงถึงประสบการณ์ของคนในความผูกพันกับสถานที่ที่ของแต่ละคนหรือกลุ่มคน
ที่มีความส าคัญต่อการสร้างส านึก ซึ่งการรับรู้ของคนที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
จิตส านึกรู้ทางความรู้สึกที่มีต่อสถานที่  
 Sense of Place อาจหมายถึง ความผูกพันกับสถานที่ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในถิ่นที่อยู่ 
ต่าง ๆ ความส านึกในถิ่นที่อยู่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้  (Kyle, 2015 อ้างถึงใน ชุติมา 
รุ่งโรจน์พานิชกุล 2554)  
 องค์ประกอบที่ 1 ส านึกถิ่นที่ สะท้อนความเป็นตนเอง บทบาทความเป็นตนเองในการ
พัฒนาความส านึกในถ่ินที่  
 องค์ประกอบที่ 2 ส านึกถ่ินที่ ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ความเป็นวัตถุท่ีจับต้องได้  
 องค์ประกอบที่ 3 ส านึกถิ่นที่ ที่สัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม เป็นประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างความเข้าใจในวัฒนธรรม ประสบการณ์ด ารงชีวิตที่หล่อหลอมให้เกิดความส านึก  
ในถิ่นที่  
 องค์ประกอบที่ 4 ส านึกถิ่นที่ ที่สัมพันธ์กับวลา โดยช่วงระยะเวลาที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น 
มีอิทธิพลต่อส านึกถ่ินที่  
 Mina Najafi (2011) กล่าวว่า วัฒนธรรม (Cultures) ทัศนคติ  (Attitude) แรงจูงใจ 
(Motivation) ความเชื่อ (Beliefs) และ เพศ (Gender) ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “สถานที”่ กับ “คน”  
 ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place) มีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีพฤติกรรม 
ความต้องการ แสวงหาความแปลกใหม่ หลีกหนีความจ าเจในชีวิตแบบเดิม ๆ โดยการเปลี่ยนสถานที่ 
ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งไม่เคยไปมาก่อน จึงท าให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อสถานที่ได้ไปเยี่ยมเยือน (Sense of Place) และมีระดับ
การรับรู้ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ 
ที่ส่งผลให้เกิดระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวต่อสถานที่แตกต่างกันและความรู้สึกต่อสถานที่นั้นจะ
กลายเป็นความทรงจ าในที่สุด  
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 ในขณะเดียวกันสถานที่ (Place) อาจกลายเป็นปัจจัยดึงดูดท าให้ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active 
Aging ออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเพ่ือได้เรียนรู้ ได้ท าประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืน จนกลายเป็น
ประสบการณ์ที่มีความแปลกใหม่ การเกิดความรู้สึกกับสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคย  สามารถสร้างให้เกิด 
การรับรู้กับสถานที่นั้นได้ในหลากหลายบริบทข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้น ส าหรับถิ่นที่
ไม่รู้จักนั้น อาจเป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวมีการนิยามความเป็นตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับสถานที่แห่งนั้น แรงจูงใจในการเดินทาง ทัศนคติที่มีต่อสถานที่แห่งใด วัฒนธรรมที่คาดหวังใน
สถานที่แห่งนั้น รวมถึงการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ของสถานที่แห่ง
นั้น แตกต่างกันจากส านึกท่ีเค้ามีต่อถิ่นที่เขารู้จัก หรือคุ้นเคย 
 ดังนั้นการศึกษาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging ในงานวิจัย
นี้นั้น จะศึกษาผ่านการวิเคราะห์ ความแปลกใหม่ ที่มาจากการรับรู้จิตส านึกในถิ่นที่ (Sense of 
Place) ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีต่อสถานที่ที่ไม่รู้จัก เพ่ือที่จะค้นหาว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับแรงจูงใจ
อย่างไรต่อการไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในสิ่งที่ไม่รู้จัก ได้รับประสบการณ์ความแปลกใหม่ของถิ่นที่ไม่รู้จัก
นั้นมีอย่างไร เพ่ือน าไปสู่บทสรุปรูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว Active aging บนแนวคิดการ
แสวงหาความแบบใหม่ สถานที่แบบไหนมีปฏิสัมพันธ์แบบไหนมีวัฒนธรรมแบบไหนมีลักษณะแบบ
ไหนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active aging ได้  
 1. แนวคิดเรื่องถิ่นที่รู้จักและถิ่นที่ไม่รู้จัก (Terra Cognita and Terra Incognita) 
  ประสบการณ์ท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวถิ่นที่รู้จักและถิ่นที่ ไม่รู้จักนั้น 
เมื่อกล่าวถึง การท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก (Tourism Incognita) ในมุมของการท่องเที่ยว หมายถึง 
สถานที่ที่ยังไม่มีคนรู้จักหรือไม่เคยไป โดยส่วนใหญ่แล้วในความคิดของนักท่องเที่ยวการไปเที่ยว
สถานที่ที่ยังไม่เคยไปหรือไม่เคยรู้จักนั้นย่อมมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยง อันตราย 
William (2011) อธิบายถึงแนวเกี่ยวกับความเสี่ยงในประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวว่าเกิด
จากองค์ประกอบทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล ความแตกต่างทางสังคมถูกวาดขึ้นเป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างการแสดงออก (Action) กับสถานที่  (Place) สถานที่ ที่ เป็น อันตรายหากพิจารณา
ความสัมพันธ์กับความต้องการเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging พบว่า
แรงจูงใจ พฤติกรรมส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีระดับความต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยว
แตกต่างกันไป ซึ่งสวนทางกับสภาพร่างกายและวัยของตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า 
กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ความส าคัญกับทัศนคติ ความเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่า มีพละก าลังเสมือนวัย
หนุ่มสาว ดังนั้นการแสวงหาประสบการณ์ท่องเที่ยวในสถานที่ไม่คุ้นเคยหรือแปลกใหม่ จึงไม่ใช่เรื่อง
ยากท่ีจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
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  แนวคิดของถิ่นที่ไม่รู้จักหรือ Terra Incognita นั้น มาจากการศึกษาของ Lew (1987) 
ซึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญ แนวคิด ดังกล่าวที่มีต่อการท่องเที่ยว โดย Terra incognita คือถิ่นหรือ
ดินแดนที่ไม่มีคนรู้จัก ผนวกกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ท าให้ Lew (1987) เสนอองค์ประกอบ
ของการรับรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก (Cognitive Experience in Tourism Incognita) 
ออกเป็น 9 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่  
  1. ความเป็นปัจเจกและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (Individual /Unique) 
  2. ความไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหรือปล่อยไปตามพรหมลิขิต (Unplanned/ 
Serendipity)  
  3. การมีความเสี่ยงและความท้าทาย (Risk /Exotic /Challenge)  
  4. การมีลักษณะของการผจญภัยและความน่าตื่นเต้น (Adventure / Exciting)  
  5. ความเดิมแท้ (Authentic) 
  6. ความเป็นถิ่นทุรกันดาร (Back Region) 
  7. การเปลี่ยนแปลงบทบาท (Role Transformation)  
  8. รูปแบบการท่องเที่ยวที่ ไปยังสถานที่ที่ท าให้เกิดความน่าประหลาดใจมากกว่า 
(Allocentric)  
  9. สถานที่ที่ไม่เคยรู้จัก (Inept sites) 
  บทความของ Alan Lew กล่าวถึงแนวคิดการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแบบ 
Mass Tourism กับ ถิ่นที่ไม่รู้จัก หรือ Terra Incognita ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน หมายถึง 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีใครรู้จัก ดังนั้นพ้ืนที่เหล่านี้ยังไม่ถูกบันทึก ลงบนแผนที่ Incognita หมายถึง 
ไม่รู้จัก ซึ่งถ้าค าศัพท์นี้ เอามาใช้ในด้านการท่องเที่ยวร่วมสมัย (Tourism Incognita: Alan Lew 
2011) จะหมายถึง พ้ืนที่และประสบการณ์ที่ยังมี อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ถูกรับรู้หรือรับทราบ
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบมหาชน หรือกลุ่ม Mass Tourist สิ่งที่นักท่องเที่ยวที่เป็น Mass tourist เคย
ไปแล้วหรือเคยเห็นแล้วจะถูกเปรียบเทียบเหมือน Tourism Cognita ในทางตรงกันข้าม Tourism 
Incognita เปรียบเทียบได้กับกลุ่ม Niche Market หรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะหรือบางที
เรียกอีกอย่างว่า Non-tourism Place คือสถานที่ที่คนยังไม่นิยมไปท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ ซึ่งในแต่ละ
ประเทศ แนวคิดเรื่อง Tourism Incognita ถูกน ามาอธิบายเรื่องประสบการณ์การท่องเที่ยวโดย
เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อม Tourism Incognita มักจะเกิดขึ้นแนวขอบหรือความรู้สิ่งที่เปรียบ
เหมือนสิ่งที่ไกลตัวเรา เรามักจะไม่สนใจหรือเห็นความส าคัญ ส่วนใหญ่ Tourism Cognita เป็นพ้ืนที่
เมืองที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ที่พัก  เป็นเมืองใหญ่ที่ เป็น
ศูนย์กลางด้านการค้า เศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง เช่น Dubai ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบ 



39 
 
Tourism Incognita เป็นสถานที่ที่ยังไม่มีความเจริญเข้าถึง เป็นสถานที่ไม่ได้มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่หรือ
สถานที่ทุรกันดาร 
  หากเปรียบเทียบกับแนวคิดประสบการณ์ท่องเที่ยวของ Cohen แล้วนั้น สามารถ
อธิบายประสบการณ์ที่เกิดจากการเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยไปคุ้นเคย (Familiarity) ได้กับ Tourism 
Cognita หรือ การเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยไปหรือคุ้นเคย ไม่ได้มีประสบการณ์แปลกใหม่ใด  ๆ  
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นการเดินทางตามกระแสแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม  
ในทางตรงกันข้ามเมื่อต้องการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ท้าทาย (Novelty)  
เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวออกจากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคย หากเปรียบเทียบกับสถานที่ที่
ไม่เคยพบเจอมาก่อน คือ Tourism Incognita  
 2. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ต่อการรับรู้ถิ่นที่ไม่รู้จัก Terra 
Incognita  
  การรับรู้ คือ กระบวนการประมวลผลและตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราโดยผ่าน
อวัยวะรับความรู้สึกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีความรู้สึกตอบโต้ต่อสิ่งที่มากระตุ้นหรือตัวกระตุ้น ซึ่งเรียกว่า 
สาเหตุของพฤติกรรมและเรียกการตอบสนองว่า พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมหรือความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรู้เดิม หรือลืม
เรื่องนั้น ๆ ไปแล้วก็จะไม่มีการรับรู้กับ สิ่งเร้านั้น ๆ มีเพียงการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น (รุ่งทิวา จินดา
ศรี และลินจง โพชารี, 2016) นอกจากนั้น Schiffman, & Kanuk (1987) ให้ความหมายของการรับรู้ 
(Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลท าการเลือกสรร จัดระบบ และแปลความหมายสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นภาพซึ่งมีความหมายและมีเอกภาพเกี่ยวกับสรรพสิ่งต่าง  ๆ ในโลก ส าหรับ 
Samovar, & Peter (1991) ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ว่า หมายถึง กระบวนการซึ่ งสิ่งเร้าต่าง ๆ 
ถูกคัดเลือกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและถูกแปลความหมายให้เป็นประสบการณ์ภายในซึ่งมี
ความหมาย  
  จากความหมายของการรับรู้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ ก็คือ กระบวนการที่ผ่าน
การตีความ เป็นวิธีการที่แต่ละบุคคลมองและท าความเข้าใจแตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าสิ่งเร้าที่เข้ามา
กระตุ้นจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ตาม การรับรู้เป็นจิตวิจัย (Subjective) ที่แต่ละบุคคลมองโลกแตกต่างกัน
ออกไป ภาพหรือมุมมองที่แตกต่างกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่แต่ละบุคคลอาศัยอยู่มี 
ความแตกต่างกัน ในมุมมองของ Schiffman, & Kanuk (1987) และของ Cohen (1972) กล่าวถึง 
การรับรู้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของค่านิยมที่บุคคลยึดถือและขึ้นอยู่กับความคาดหวัง ประสบการณ์และ
ความสนใจ ซึ่งถูกก าหนดด้วยวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้การท าความเข้าใจถึงค่านิยมของบุคคลจึงส่วนช่วย
ให้เข้าใจถึงการรับรู้ของแต่ละบุคคลด้วย การรับรู้แบบจิตวิสัย(Subjective Perception) มีความ
แตกต่างจากความเป็นจริงทางวัตถุวิสัย (Objective Reality) เช่น การรับรู้ของนักท่องเที่ยวซึ่งไม่เคย
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มีประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นมาก่อน หรือเคยมีประสบการณ์เล็กน้อยจะประเมินการ
รับรู้แตกต่างกัน ซึ่งการรับรู้อาจจะเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งเร้าหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีมาตัดสิน  
  เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในภูมิหลัง ประสบการณ์ บุคลิกภาพหรือ
ลักษณะประจ าตัวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้จึงมีผล
เกี่ยวข้องต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์มี
สองประการ (รุ่งทิวา จินดาศรี, และลินจง โพชารี, 2006; นันทนัช พิศุทธกุล, 2554) ดังนี้  
  1. ลักษณะของผู้รับรู้ หรือคุณสมบัติภายใน หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนเลือกที่จะ
รบัรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสรีระหรือสภาวะทางกายภาพ (Physical ability) 
ได้แก่ ความสมบูรณ์ของอวัยวะร่างกาย และขอบเขตความสามารถการรับรู้ในด้านจิตวิทยา 
(Personal psychology) เช่น ความรู้ สติปัญญา ทัศนคติ ความต้องการหรือความปรารถนา สภาพ
สภาวะทางจิตใจหรือภาวะทางอารมณ์ การให้คุณค่า ความสนใจ ความตั้งใจ อิทธิพลของสังคม 
แรงจูงใจ ความคาดหวังและประสบการณ์เดิม  
  2. ลักษณะของสิ่งเร้าหรืออิทธิพลของสังคมภายนอก หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สิ่งเร้าภายในที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น  
ความใหม่หรือการท าซ้ าลักษณะทางสังคม ความเชื่อถือ ค าบอกเล่า ค าแนะน า และค าสอนที่ได้รับ  
ต่อ ๆ กันมา อีกลักษณะหนึ่งคือ สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ วัตถุ คน หรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอก
รอบตวัเรา  
  ดังนั้นกระบวนการรับรู้จึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างความเข้าใจ ความคิด การรู้สึก 
(Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้อวัยวะเกิดการสัมผัสได้ และเกิดเป็น
กระบวนการตอบสนองทางด้านอารมณ์ซึ่งกระบวนการอารมณ์เป็นพฤติกรรมภายใน (Covert 
Behavior) เมื่อกล่าวถึงการรับรู้ของนักท่องเที่ยว (Tourist Perception) องค์ประกอบทางจิตวิทยา 
(Psychological Factor) จึงมีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งที่ได้พบเจอและส่งผลต่อการประสบการณ์ท่องเที่ยวใน
ขณะนั้น ซึ่งองค์ประกอบของการรับรู้ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 4 ด้าน (รัจรี นพเกตุ, 2540) 
  1. ด้านความสนใจ (Interest) เป็นความรู้สึกในทางที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
ท าให้แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดี เช่น นักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่อสิ่งที่พบเห็นเป็น
อย่างมากและสนใจที่จะกลับมายังสถานที่แห่งนั้นอีกครั้ง  
  2. ด้านความคาดหวัง (Expectation) ความรู้สึก ความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่
ในปัจจุบันจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนต่อสิ่งที่จะมากระทบต่อการรับรู้ของคนเราโดยใช้
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ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบอก เช่น นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ดีจึงกลับมาเที่ยวที่เดิมซ้ าอีก
ในอนาคต  
  3. ด้านความต้องการ (Need) รูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู้สึกที่ จะน าไปสู่
จุดมุ่งหมาย หรือเหตุผลการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวต้องการ
เดินทางกลับไปยังสถานที่เดิมอีกครั้งเพราะเป็นสถานที่ที่ท าให้หวนนึกถึงประสบการณ์ในอดีต 
  4. ด้านการเห็นคุณค่า (Value) การรับรู้คุณค่าในสิ่งนั้น ๆ จากการสัมผัสหรือการได้ไป
ท่องเที่ยวสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง  
  Terra Incognita จะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging ในแง่มุมเกี่ยวกับการ
สร้างประสบการณ์เพราะว่าการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวจะต้องอาศัยการรับรู้ถิ่นที่เข้าไปเยือน 
แนวคิดที่เราใช้ในการศึกษาการรับรู้ถิ่นที่ไปเยือนนั้นก็คือแนวคิ ดเรื่องส านึกในถิ่นที่ (Sense of 
Place) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
แนวคิดด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว  
 “ประสบการณ์” เป็นการท าความเข้าใจความคิด ความรู้สึกส่วนบุคคล (Subjective) 
ที่มีความสลับซับซ้อนมากและเป็นสิ่งที่ท าความเข้าใจยาก เนื่องจากไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนและ 
ไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นในการให้ความหมายของประสบการณ์จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้และมุมมอง 
ตลอดจนปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วย 
 ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Tourism experience) หมายถึง ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว
ได้รับมาจากการเดินทางมาเยือน ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
ได้ 4 ด้าน ได้แก่ ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความงาม ประสบการณ์ด้าน
สุนทรียภาพ ประสบการณ์ด้านความบันเทิง และประสบการณ์ด้านการหลีกหนีความจ าเจ (Pine, & 
Gilmore, 1999)  
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นการรับรู้และเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่แสดงออกมา 
เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มมีการขยายโต  
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้รูปแบบหรือการแสดงพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค านิยามที่บัญญัติไว้ 
จึงได้มีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวหลายท่านได้จ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวจากมุมมองต่าง  ๆ 
ในการวิจัยเรื่องนี้ได้น าแนวคิดการจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ของนักวิชาการ 2 ท่าน ได้แก่ แนวคิดการจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวโดยใช้ปัจจัยด้านความแปลกใหม่ 
(Novelty) และความคุ้นเคย (Familiarity) โดย Erik Cohen (1972, 1979) และแนวคิดจ าแนก
ประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้ลักษณะบุคลิกภาพความเข้าใจรูปแบบ โดย Plog (1974) เพ่ือน า



42 
 
แนวคิดดังกล่าว มาใช้เป็นเกณณ์ในการท าความเข้าใจนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
อย่างลึกซึ้ง มีรายละเอียดดังนี้  
  1. การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้ปัจจัยในด้านความแปลกใหม่ (Novelty)  
  ปัจจัยด้านความแปลกใหม่ (Novelty) และปัจจัยด้านความคุ้นเคย (Familiarity) 
ที่นักท่องเที่ยวแสวงหาในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ตามแนวคิดด้านสังคมวิทยา Cohen (1972) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  
  กลุ่ ม แ รก  เรี ย ก ว่ า  นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ อ ยู่ ใน ระบ บ  ( Institutionalized tourists)  
ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้มักต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวและไม่ต้องการผจญ
ภัยมากนัก มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางมีการวางแผนการเดินทาง ที่แน่นอนถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  
  1. นักท่องเที่ยวแบบมวลชนที่ เดินทางเป็นหมู่คณะ (Organized mass tourist)  
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักมุ่งแสวงหาความสะดวกสบายและความคุ้นเคยในการเดินทาง  
ด้วยเหตุนี้จึงมักซื้อทัวร์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแบบเหมาจ่ายที่จัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อย
แล้ว นิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ชอบการเดิน ทางเป็นกลุ่มใหญ่อาจเป็น
นักท่องเที่ยวที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้ เดินทางตามโปรแกรมที่จัดไว้ให้อย่างตายตัว มุ่งแสวงหา
สิ่งทึ่คุ้นเคยในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง อาจกล่าวได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย (the familiar 
environment bubble)  
  2. นักท่องเที่ยวแบบมวลชนที่เดินทางแบบส่วนบุคคล (the individual mass tourist) 
นักท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกับกลุ่มแรก คือ ต้องการความสะดวกสบายและการจัดการ ตลอดจน  
การวางแผนที่ดีจากธุรกิจน าเที่ยว อาจจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมเท่านั้น แต่แตกต่างกัน
ที่ต้องการมีอิสระในการเดินทางมากกว่า ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทางด้วยตัวเอง   
จึงไม่นิยมซื้อโปรแกรมทัวร์ที่ตายตัว ต้องการโปรแกรมที่ค่อนข้างมีอิสระ นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้ไม่ชอบการเดินทางเป็นหมู่คณะร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอ่ืนที่ไม่รู้จัก แต่ชอบการเดินทางคน
เดียวหรือเดินทางร่วมกับคนที่รู้จัก และมักจะแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่เป็นครั้งคราว แต่ยังคง
เลือกเส้นทางท่ีเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วและใช้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว  
  อีกกลุ่มหนึ่ ง เรียกว่า นักท่องเที่ ยวที่ ไม่ ไม่อยู่ ในระบบ  (non-institutionalized 
tourists) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้มักชอบเป็นผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยว 
ใหม ่ๆ  
  3. นักส ารวจ (Explorers) เป็นนักท่องเที่ ยวที่มุ่ งแสวงหาความแปลกใหม่จาก
ประสบการณ์ท่องเที่ยว มักวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองเลือก เดินทางไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคน
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รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป หลีกหนีจากนักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มักวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องการความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายระดับหนึ่งในการเดินทาง เช่น ห้องพักสะอาด แต่อาจจะไม่หรูหรา  
  4. นักพเนจร (the drifter) เป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิตและ 
มักปฏิเสธสิ่งที่คุ้นเคยในการเดินทางท่องเที่ยว จะเลือกสถานที่ที่ห่างไกลไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีการ 
วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคนในท้องถิ่น จึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนในท้องถิ่น
ให้ได้เสมือนใช้ชีวิตกับคนในถิ่นนั้น และไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใด  
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มย่อยที่ 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของ
ต้องการ การอ านวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง มีการจัดเตรียมสิ่งต่าง  ๆ และ
ประสานงานไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นที่พัก หรือยานพาหนะการเดินทาง แตกต่างจาก กลุ่มย่อยที่ 3 
และ 4 ที่ต้องการอิสระในการเดินทางเป็นอย่างมาก  
  เมื่อการเดินทางท่องเที่ ยวกลายเป็นส่วนหนึ่ งในการสร้างประสบการณ์ ให้แก่
นักท่องเที่ยว การเดินทางออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ของตนเอง หรือการเดินทางไปยังสถานที่
ที่ไม่คุ้นเคย โดยมีปัจจัยมีทางสังคม และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน จึงท าให้นักท่องเที่ยวเกิดระดับ
ความต้องการแสวงหาประสบการณ์ต่างกันออกไป Cohen (1979) จึงน าเสอนรูปแบบพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของประสบการณ์ท่ีนักท่องเที่ยวแสวงหา) ดังนี้ 
  1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourist) หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เน้น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย  
  2. นักท่องเที่ยวแบบ ปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (Diversionary Tourist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวแสวงหาแนวทางใหม่เพ่ือลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
  3. นั กท่ องเที่ ยวแบบแสวงหาประสบการณ์  (Experiential tourist) หมายถึ ง
นักท่องเที่ยวที่ สนใจและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส เช่น  
วิถีชีวิตของคน ในท้องถิ่น  
  4. นักท่องเที่ยวแบบ ชอบทดลอง (Experimental Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่
ชอบ พูดคุยกับคนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของ 
คนท้องถิ่น  
  5. นักท่องเที่ยว ที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (Existential tourist) หมายถึงนักท่องเที่ยวที่ 
ต้องการใช้ชีวิตภายใต้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกับคนท้องถิ่น และมักจะใช้เวลาอยู่ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวเป็นเวลานาน 
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  เมื่อพิจารณาจากแนวคิดในเรื่องศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อดพฤติกรรม Plog 
(1972) ได้น าเสนอประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้แนวความคิดเชิงสังคมวิทยาในเรื่องศูนย์กลาง 
พัฒนาจากแนวคิดของCohen(1979) ซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าในแต่ละสังคมมีจุดเด่นหรือมีข้อดีเป็นลักษณะ
เด่นของตัวเอง จุดเด่นนี้ถือเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคม Plog (1974) จึงได้จ าแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวโดยใช้ลักษณะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1. นั กท่ องเที่ ย วที่ ให้ ค วามสน ใจกั บตั ว เอ งเป็ น ศู นย์ กลาง  (Psychocentrics)  
เป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความคุ้นเคย ตลอดจนความสะดวกสยายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
จึงมักซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายจากธุรกิจน าเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  
จึงไม่นิยมการท่องเที่ยวที่เสี่ยงอันตรายหรือการผจญภัยต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยเป็น
อย่างมาก ดังนั้นจึงมักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม เช่น เมืองภูเก็ต 
เมืองพัทยา เป็นต้น  
  หากเปรียบเทียบกับแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่ของ Cohen (1972) พบว่า
แนวคิดนี้มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ( Institutionalized 
tourists) 
  2. นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นศูนย์กลาง (Allocentric) 
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับกลุ่มแรก ต้องการอิสระและการผจญภัยในการเดินทาง 
ไม่กลัวที่จะเสี่ยงอันตราย ชอบเดินทางตามล าพัง มักหาโอกาสในการท ากิจกรรมที่หลากหลาย  
มุ่งแสวงหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เดินทางทางท่องเที่ยวยังสถานที่ที่ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
หลีกหนีความคุ้นเคย ชอบเป็นส่วนหนึ่งของคนในท้องถิ่นผสานตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  หากเปรียบเทียบกับแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่ของ Cohen (1972) พบว่า
แนวคิดนี้ มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวที่ ไม่ เป็นระบบ  (non-
institutionalized tourists)  
  3. นักท่องเที่ยวที่มีทั้ งตนเองและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศูนย์กลาง (Mid-
Centrics) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมความสนใจกลาง ๆ ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งบางครั้ง
นิยมท าตามใจตัวเอง เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเอง บางครั้งท าตามแบบอย่างค่านิยมทั่วไป มักเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เริ่มเป็นที่รู้จักบ้างและมักให้ความสนใจกับสิ่งภายนอก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าบ้านมีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์มากข้ึน  
  เมื่อน าแนวคิดการจัดประเภทนักท่องเที่ยวตามความต้องการประสบการณ์ บนแนวคิด
ของ Cohen (1972, 1979) ซึ่งจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวโดยใช้มุมมองทางจิตวิทยา เป็นเกณฑ์ 
การวัดระดับสภาวะความต้องการจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ซึ่ งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  ความคุ้น เคย (familiarity) นักท่องเที่ ยวที่ ต้องการอยู่ ใน 
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สภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคย ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย มองการท่องเที่ยวเป็นเพียงการพักผ่อน 
ไม่ต้องการ ความหวือหวา หรือประสบการณ์การเรียนรู้มากนัก ในทางตรงกันข้าม มีนักท่องเที่ยวอีก
ลักษณะหนึ่งที่ต้องการ ความแปลกใหม่  (novelty) ในประสบการณ์ท่องเที่ยวมองหา จุดหมาย
ปลายทางที่ยังไม่เคยไป ต้องการเรียนรู้จากสิ่งแปลกใหม่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ยอมรับความเสี่ยงได้ 
สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ตนเองเคยสัมผัสได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นลักษณะ
ทางบุคลิกภาพหรือการแสดงออกของนักท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าความเข้าใจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการแสดงออกทางพฤติกรรมมักถูกก าหนดจากปัจจัยภายในส่วน
บุคคล ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนในการท าความเข้าใจรูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging อย่างรอบด้าน จึงน าแนวคิดการจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้ลักษณะ
บุคลิกภาพของ Plog (1974) ซึ่งมองลักษณะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 ระดับ อยู่คนละ
ขั้ว ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับตัวเองเป็นหลัก (psychocentric) เปรียบเสมือนขั้วของ 
ความคุ้นเคย (familiarity) อีกด้านหนึ่งคือ นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็น
หลัก (Allocentric) เปรียบสเมือนขั้วของ ความแปลกใหม่ (novelty) แต่อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่
นักท่องเที่ยวจะมีลักษณะบุคลิกภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแบบสุดขั้ว จึงปรากฏให้เห็นในแนวคิดนี้ว่ายังมี
นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า นักท่องเที่ยวมีบุคลิกเป็นกลาง (Mid-Centrics) เป็นนักท่องเที่ยวที่
มีความสนใจไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง จากฐานแนวคิดที่กล่าวมาได้น ามาออกแบบเป็นเกณฑ์ใน
การวัดความต้องการประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เปรียบเสมือนเป็นไม้
บรรทัดที่น ามาวัดระดับประสบการณ์เพ่ือท าให้ทราบว่าแท้จริงแล้วนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  
มีรูปแบบความต้องการประสบณ์ในลักษณะใดบ้าง  

 

แนวคิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty) 
  ความแปลกใหม่ เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประสบการณ์ เมื่อเผชิญหน้ากับบางสิ่ง
บางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่พบเจอเป็นประจ า หรือในกิจวัตรประจ าวัน  อาจเรียกได้ว่า ความใหม่ 
(new) หรือ  สิ่ งที่ ไม่ปกติ  (unusual) ซึ่ งสองค านี้ ตี ความได้ เหมือนกับค าว่ า “แปลกใหม่” 
(Skavronskaya, Moyle, & Scott, 2020) โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง ความแปลกใหม่ ในการท่องเที่ยว 
มักจะถูกให้ความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่เกิดจากความคาดหวังของแต่ละบุคคล  
เป็นพ้ืนฐานของประสบการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้พบ
เจอสิ่งแปลกใหม่ และประสบการณ์การได้รับความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน (Mitas, & Bastiaansen, 2018) ความแปลกใหม่ยังถือเป็นแรงจูงใจใน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Dunman, & Mattila, 2005) และยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่เกิดจาก
ความประทับใจในการท่องเที่ยว เช่น ได้เห็นในสิ่งที่ ไม่คาดคิดหรือคาดหวังมาก่อน ความสุข  
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ความสนุกสนาน ความประหลาดใจ ความตื่นเต้น (Scherer, 2001) ในขณะเดียวกัน Goossens 
(2000) กล่าวอีกว่า ความแปลกใหม่ยังเป็นประเด็นหลักในแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกด้วย  
 ความแปลกใหม่ เป็นแรงจูงใจพ้ืนฐานในการตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวและเป็น
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วไป และยังได้รับความสนใจน้อยมากในการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ 
(Faison, 1977) มีวรรณกรรมไม่มากที่กล่าวถึงการศึกษาในขอบเขตเนื้อหาเรื่อง ความต้องการแปลก
ใหม่ (curiosity drive) (Fowler, 1967) การแสวงหาความแปลกใหม่ (novelty seeking) (Finger, 
& Mook, 1971) และการค้นหาแรงจูงใจการแสวงหาความแปลกใหม่ (Nissen, 1951) ถึงแม้ว่าจะมี
ความสับสนอย่างมากแต่พบว่ามีการอธิบายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายหรือค าศัพท์ของแรงขับที่
ส่งผลให้เกิดการแสวงหาความแปลกใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า เป็นจุดเริ่มต้นการท าความเข้าใจระดับ
แรงกระตุ้น (optimum level of stimulation) ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเราในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง แนวคิดนี้ได้ค้นพบและอธิบายเห็นถึงปัจจัยการแสวงหาความแปลกใหม่ในพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Howard, & Sheth, 1968) จากแนวคิดนี้ เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีองค์ประกอบทางด้านร่างกาย
และจิตใจที่ประกอบไปด้วยความคิด ความรู้สึกและความต้องการ เมื่อเกิดแรงกระตุ้นหรือแรงขับ
ภายในส่งผลให้แสดงเป็นพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น (Nissen, 1951) 
ดังนั้นเมื่อมนุษย์ต้องการแสวงหาความแปลกใหม่การอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมจะมีแรงกระตุ้นในระดับ
น้อยกว่าระดับความต้องการในจิตใจ ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เกิดขึ้น จึงต้องเพ่ิมระดับแรง
กระตุ้นขึ้น โดยการค้นหาประสบการณ์ความแปลกใหม่หรือความท้าทายใหม่  ๆ ในทางกลับกันเมื่อ
ระดับการกระตุ้นอยู่ เหนือระดับที่เหมาะสมพวกเขาจะพยายามลดความซับซ้อนโดยการปรับ
พฤติกรรมบางอย่างให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันของตนเองมากที่สุด (Howard, & 
Sheth, 1968)  
 ในบริบทของการท่องเที่ยวการค้นพบสิ่งแปลกใหม่นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง การแสวงหา
ความแปลกใหม่เป็นแรงจูงใจหลักในการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมพิเศษ
หรือการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (niche tourism) (Bello, & Etzel, 1985) ในขณะที่ Woodside และ 
MacDonald (1994) อธิบายถึงลักษณะของนักท่องเที่ยวสองกลุ่มจากข้อความต่อไปนี้  
 

  ...“The reason we come here is because we always come here, we 
are familiar with the place, this is where we come to relax” “The reason we 
are not going there is because we’ve been there, we’ve seen it, we’ve done 
it” (p. 34) 
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 ในขณะเดียวกัน  (Woodside and MacDonald, 1994) ได้กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยว 
2 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่กลับไปเที่ยวที่เดิมซ้ า  ๆ และ นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยน
จุดหมายปลายทางไปเรื่อย ๆ ซึ่งในที่นี้เชื่อมให้เห็นถึงความหลากหลายของพฤติกรรมในการแสวงหา
ประสบการณ์ท่องเที่ยว (Bawa, 1990) และยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่านักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ ส่วนใหญ่จะไม่กลับไปเที่ยวยังสถานที่เดิม ๆ มักเดินทางไปยังสถานที่
ใหม ่ๆ เสมอ ในขณะที่ Oppermann (1997) ย้ าว่า นักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ความแปลก
ใหม่ จะไม่เดินทางกลับไปยังสถานที่เดิมถึงแม้ว่าจะเกิดประสบการณ์ที่ดี และเกิดความพึงพอใจใน
สถานที่แห่งนั้น ๆ เนื่องจากยังมีสถานที่อ่ืน ๆ ที่ยังต้องการเดินทางไปเยือนและยังเป็นความท้าทายใน
การพิชิตสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ หรือในบางคนอาจเปรียบเสมือนการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองอีกด้ วย Gitelson, & Crompton (1984) ตั้ งข้อสั งเกตว่า การเกิดความพึงพอใจใน
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางนั้นอาจไม่ใช่เงื่อนไขส าคัญในการเดินทางกลับไปเที่ยวซ้ า 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับประสบการณ์ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนแต่มักไม่เลือกเดินทางกลับไปท่องเที่ยวยังสถานที่เดิม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า ความแปลกใหม่ หมายถึง ความรู้สึกที่
ปรากฎขึ้นภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลมีระดับการรับรู้ความแปลกใหม่
แตกต่างกันออกไป ความแปลกใหม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในประสบการณ์การท่องเที่ยว เกิดจาก
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์บางอย่างที่อยู่เหนือความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้ หรืออาจเกิดจากการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิต (first time in life) นักท่องเที่ยว
มักแสวงหาความแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายของตนเอง ความแปลกใหม่จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแรงกระตุ้นภายในจิตใจ กลายเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวแสวงหาความ
แปลกใหม่บนประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความเร้าใจ การผจญภัยและ
ความแปลกใหม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในประสบการณ์ความทรงจ าการท่องเที่ยว (Memorable 
tourism experience) ด้วย 
 Lee, & Crompton (1992) จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือวัดมิติความแปลกใหม่ในประสบกาณ์
การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 
ความตื่นเต้น (thrill) การหลีกหนีออกจากชีวิตประจ าวันหรือสภาพแวดล้อมเดิม (change from 
routine) การหลีกหนีความเบื่อหน่ายจ าเจ (boredom alleviation) และ ความประหลาดใจ 
(surprise) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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 1. ความตื่นเต้น (thrill/excitement) ประสบการณ์ความตื่นเต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญเกิดขึ้นในขณะที่เกิดการผจญภัย เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เกิดเป็นความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้น
ผ่านเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอันตรายและผิดปกติ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือเป็นสิ่งที่ 
ไม่ เคยรู้ จั กมาก่อน หลายคนชอบลองสิ่ งใหม่และแตกต่ างที่ มี ความเสี่ ยง (Thomas, 1964) 
สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความหลากหลาย เกินความคาดเดาของนักท่องเที่ยว และรวมถึงภาษา
ภูมิอากาศวัฒนธรรมและประเพณีท่ีพบในระหว่างการเดินทางเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอาจไม่คุ้นเคยมาก่อน  
 2. การหลีกหนีออกจากชีวิตประจ าวันหรือสภาพแวดล้อมเดิม (change from routine) 
การเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของบรรยากาศ สภาพแวดล้อมรอบตัว หรือรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(lifestyle) ท าให้เกิด ผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่สัมผัสได้ถึงความแปลกใหม่  (Mayo, & Jarvis, 1981)  
การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นรูปแบบหนึ่งท าให้ผู้คนสามารถท าหรือพบเห็นสิ่งต่าง  ๆ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือกิจวัตรประจ าวัน จึงกลายเป็นเหตุผลหลักที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 
(Crompton, 1979; Garrett, 1980)  
 3. การหลีกหนีออกจากความเบื่อหน่ายจ าเจ (boredom alleviation) หมายถึง การมอง
หาหรือค้นหาบางสิ่ง บางอย่าง ที่มีความหลากหลายแตกต่างจากสภาพเดิม ๆ เพ่ือกระตุ้นให้บรรลุถึง
ความต้องการและความพึงพอใจในระดับสูง (Hill and Perkins, 1985) 
 4. ความประหลาดใจ (surprise) ความรู้สึกที่เกิดจากการได้พบเห็นในสถานที่ เหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดมาก่อนหรือหรือได้สัมผัสสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยพบมา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้แต่ละ
บุคคลเกิดความรู้สึกประหลาดใจในระดับท่ีแตกต่างกัน (Smock, & Holt, 1962)  
 ในแผนภาพที่ 1 แสดงความต้องการได้รับประสบการณ์ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว 
ตามแนวคิดของ Cohen (1979; Plog, 1974; Page, 2015) สามารถอธิบายให้เห็นว่า ความแปลก
ใหม่ มีบทบาทและเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินเลือกสถานที่ท่องเที่ยว  
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ภาพ 3 A Model of the Role of the Novelty Construct in the Pleasure Travel 

Destination Choice Process 
 
ที่มา: Tae-Hee Lee, & John Crompton, 1992 
 
 โมเดลนี้น าเสนอบทบาทของความแปลกใหม่ (Novelty) ในการเลือกหรือก าหนดจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยว ในบริบททางการท่องเที่ยว การรับรู้ความแปลกใหม่จากสถานที่ท่องเที่ยวมี
ขอบเขตที่ขึ้นอยู่กับระดับของแรงกระตุ้น (arousal level) ที่เริ่มจากการนอนหลับ (sleep) ไปจนถึง
การตื่นเต้นอย่างรุนแรง (frantic excitement) ซึ่งระดับของแรงกระตุ้นนี้แสดงความหมายโดยนัยถึง
มิติทางด้านจิตวิทยาที่บ่งบอกว่าบุคคลมีความรู้สึกถูกกระตุ้นอย่างไร ณ ขณะช่วงเวลานั้น  ๆ เช่น 
“wide-awake” หมายถึงตื่นตัวอย่างมาก “alert” หมายถึง ตื่นตัว กระตือรือร้น หรือ “excited” 
หมายถึง ตื่นเต้น ซึ่งแต่ละคนจะมีระดับของแรงกระตุ้นที่ต้องการที่หลากหลายตั้งแต่ระดับสูงที่เป็น
ลักษณะของบุคคลที่แสวงหาแรงกระตุ้นหรือ arousal seekers จนถึงระดับต่ าที่เป็นลักษณะของ
บุคคลที่หลีกเลี่ยงแรงกระตุ้น arousal avoiders  
 การเดินทางท่องเที่ยวด้วยความแปลกใหม่ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีประจ าวันและ
การได้รับประสบการณ์จากสิ่งที่แตกต่าง ทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับตอบสนอง
ต่อความต้องการแรงกระตุ้น ดังนั้นเมื่อบุคคลมีความเบื่อหน่ายจากชีวิตเดิม  ๆ ที่ขาดแรงกระตุ้น 
จึงน าไปสู่การแสวงหาสถานที่ใหม่และแตกต่าง เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ส่งผลให้ต้องมีการเลือกจุดหมาย
ปลายทางที่จะสามารถตอบสนองต่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่นั้นได้ ความแปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยว
ได้รับเกิดจากมิติองค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ได้แก่ change from routine, 
escape, thrill, adventure, surprise, and boredom alleviation 

นักท่องเที่ยวจะเลือกจุดหมายปลายทางจากการประเมินศักยภาพของตนเองโดยมองว่า
จุดหมายปลายทางนั้นจะสามารถตอบสนองต่อระดับของความแปลกใหม่ที่ตนเองต้องการ ดังนั้น
ความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวจึงหลากหลายแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดั บ
novelty seekers ไปจนถึง novelty avoiders หรือการหลีกเลี่ยงความแปลกใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยว 
ที่เป็น novelty seekers คือนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปจุดหมายปลายทางที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร 
น่าตื่นเต้น น่าผจญภัย ในขณะที่นักท่องเที่ยวแบบ novelty avoiders ที่ต้องการความคุ้นเคย มีแบบ
แผน และปลอดภัย 
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 นอกจากนี้ในแผนภาพที่1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความต้องการความแปลกใหม่
กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย ความต้องการความแปลกใหม่สามารถส่งผลต่อ
แรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาด้านอ่ืน ๆ ได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ความต้องการที่หลีกหนี
ชีวิตประจ าวัน ครอบครัว หรือเพ่ือนบ้าน และมาพบเจอเพ่ือนใหม่  ๆ อาจมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ
ความต้องการที่จะเพ่ิมความสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติมิตร 
 
สรุปบทที่ 2  
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษานักท่องเที่ยวสูงอายุ  กลุ่ม Active Aging ซึ่งเมื่อศึกษา
เชิงลึกลงไปพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีความต้องการประสบการณ์เดินทางที่หลากหลายและ
ซับซ้อน ตลอดจนลักษณะความต้องการและการแสดงออกทางพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่มาในการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยว อีกทั้งลักษณะความ
ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging โดยเฉพาะประเด็นที่
เป็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการว่า แรงจูงใจและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว มีความ
เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะเจาะจงเพียงใด ซึ่งเป็นการศึกษาและท าความเข้าใจลักษณะทางจิตวิทยา 
ความรู้สึกนึกคิด และพบแนวคิดส าคัญ ที่จะสามารถน าไปชี้วัดเอกลักษณ์ทางแรงจูงใจและ
ประสบการณ์ดังกล่าว คือ ระดับคความแปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว และการรับรู้จิตวิญญาณ
ถิ่นที่ไม่รู้จัก ซี่งได้รับอิทธิพลจากงานวิชาการ ด้านแนวคิดเรื่องถิ่นที่รู้จั กและถิ่นที่ไม่รู้จัก (Terra 
Cognita and Terra Incognita) ผลจากการศึกษาจะน าไปสู่การอภิปรายนิยามของ ความแปลกใหม่ 
ในแรงจูงใจและประสบการณ์ อีกท้ัง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างส านึกถิ่นที่กับ ความแปลก
ใหม่ อีกประการหนึ่ง ประโยชน์ในการศึกษาวรรณกรรม จะน าไปสู่การออกแบบวิธีวิจัยในบทที่ 3 
ต่อไป  
 



บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ กลุ่ม Active Aging 
ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความแปลก
ใหม่ (Novelty) และการรับรู้ภาพลักษณ์และส านึกของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก (Terra Incognita) 
ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวบนแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่ และจัดท าข้อเสนอ
แนวนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือแสวงหาความจริงใน 
ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging น ามาอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา
เป็นขั้นตอนล าดับการน าเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย ขอบเขตพ้ืนที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และได้ผลการศึกษาครอบคลุมครบถ้วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รูป …. กระบวนการวิจัย 
 

ภาพ 4  แสดงข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์วรรณกรรม 
 

 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

 

การคัดกรองกลุ่มกลุ่มเป้าหมายด้วย แบบสอบถามคัดกรอง  
(Screen Question) 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การรับรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่บนแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถ่ินที่ไม่รู้จัก 

 

เสนอแนวนโยบายและกิจกรรมสง่เสรมิการทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวสงูอายกุลุม่ 
Active Aging 

 

 

การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 15 คน และ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ 15 คน  
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 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นพ้ืนที่ที่ เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้สูงอายุนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยผู้วิจัยได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับ
ความนิยมและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภายใต้เส้นทางท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ไทยโพสต์, 2561)  โดยได้แบ่งพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลดังนี้  
 1. ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
 2. ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  
 3. ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม  
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์  
 5. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร  
 และมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ โดยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ที่กรุงเทพมหานคร  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาด้านอุปสงค์ท่องเที่ยว (Demand Side) เป็นหลัก ดังนั้น 
องค์ความรู้และแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการศึกษา จึงประกอบด้วย  
 

 
 

ภาพ 5 แสดงขอบเขตเนื้อหาทางวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging 

แนวคิดเรื่องการรับรู้ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place)

แนวคิดด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว 

แนวคิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อยู่ในเกณฑ์เป็นกลุ่ม Active 
Aging  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 ในการค านวณกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยยึดหลักทฤษฎีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ คืออย่างน้อย 10-15 คน (Smith, 2010) ดังนั้น การก าหนด กลุ่มตัวอย่าง  
คือ นักท่องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ม  Active Aging มีอายุตั้ งแต่  55 ปีขึ้น ไป (Ian Patterson, 2006)  
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 15 คน และชาวต่างชาติ 15 คน รวม 30 คน เป็นผู้ที่ เห็นว่า ตนเอง 
มีความพร้อมด้านร่างกาย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ต้องการหาประสบการณ์และเชื่อม
ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยว  
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในพ้ืนที่  5 ภูมิภาค ได้แก่  
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ซึ่งการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในงานนี้ถือว่าครอบคลุมและเพียงพอในการรวบรวมข้อมูล และ
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจาก
แบบสอบถามคัดกรองโดยมีประเด็นค าถามทั้งหมด 10 ข้อ มีรายละเอียดดังหัวข้อย่อยต่อไปนี้  
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยก าหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลว่ามีความสอดคล้องหรือเป็น
ตัวแทนที่จะศึกษา โดยก าหนดขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสถานที่ในการเก็บข้อมูล เพ่ือสร้างโอกาสในการพบเจอกลุ่มเป้าหมาย 
จากการการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสูงอายุ คือ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์
ท่องเที่ยวปัจจุบัน พบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้น าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ภายใต้โครงการ “เก๋ายก ก๊วน...ชวนเที่ยวไทย” 
 (ไทยโพสต์, 2561) ในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น พ้ืนที่ในการลงไปเพ่ือที่จะพบนักท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม จังหวัด
นครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชุมพร โดยนักท่องเที่ยวที่ให้สัมภาษณ์ทุกคน มีประสบการณ์
การเดินทางมาแล้วทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น  
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 ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่พบกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุ  กลุ่ม Active 
Aging แล้ว ผู้วิจัยจะสอบถามอายุ ก่อนเป็นขั้นตอนแรก หากมีอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ อายุ 55 ปี
ขึ้นไป ก็จะด าเนินการขออนุญาตสอบถามค าถามคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนต่อไป โดยให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามคัดกรอง (Screen Question) ที่ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความต้องการความแปลกใหม่ พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ ทัศนคติที่มีต่อชีวิต 
การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการท าประโยชน์เพ่ือสังคม โดยข้อค าถามดังกล่าวได้ผ่านการ
สังเคราะห์จากวรรณกรรมด้านพฤติกรรม แรงจูงใจ (Believe Value) ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging  
 ขั้นตอนที่ 3 มีการก าหนดคะแนนแนวโน้มการเป็น Active Aging ในแบบสอบถามคัดกรอง 
โดยทุกข้อค าถามจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน  เมื่อได้ค าตอบจาก
แบบสอบถามแล้ว ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงจะต้องได้ผลค าตอบตามเกณฑ์ ดังนี้  
 เกณฑ์ข้อที่ 1 ก าหนดให้ข้อค าถามท่ี 1 และ 2 ต้องตอบ “เห็นด้วย” เท่านั้น ถ้าหากข้อหนึ่ง
ข้อใดตอบ “ไม่เห็นด้วย” จะไม่ผ่านเกณฑ์และถูกคัดออกจากกลุ่มตัวอย่างทันที  
 เกณฑ์ข้อที่ 2 หากผ่านเกณฑ์ในข้อที่ 1 ให้พิจารณาจากค่าคะแนนแต่ละข้อ หากตอบ “เห็น
ด้วย” จะได้ 10 คะแนน “ไม่เห็นด้วย” ได้ 0 คะแนน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน รวมคะแนนใน
ข้อที่ 1-10 แล้วประเมินผลจากระดับคะแนนดังนี้  
  คะแนน 60-100 คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 คะแนน 50-0 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 เมื่อได้ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายด้วยขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จสิ้นได้ ผู้วิจัยจึงได้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging จ านวน 30 คน ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสมบูรณ์ในการเป็นนักท่องเที่ยว Active Agingโดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ชาวไทย 15 คนและชาวต่างชาติ 15 คน ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตาราง 4  แสดงกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุผู้ให้ข้อมูล สัญชาต ิ

1 AGT 01 65 ไทย 

2 AGT 02 65 ไทย 

3 AGT 03 67 ไทย 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุผู้ให้ข้อมูล สัญชาต ิ

4 AGT 04 64 ไทย 

5 AGT 05 67 ไทย 

6 AGT 06 58 ไทย 

7 AGT 07 56 ไทย 

8 AGT 08 60 ไทย 

9 AGT 09 56 ไทย 

10 AGT 10 64 ไทย 

11 AGT 11 64 ไทย 

12 AGT 12 62 ไทย 

13 AGT 13 62 ไทย 

14 AGT 14 60 ไทย 

15 AGT 15 63 ไทย 

16 AGF 01 77 เบลเยยีม 

17 AGF 02 55 ออสเตรเลีย 

18 AGF 03 60 ออสเตรเลีย 

19 AGF 04 66 อังกฤษ 

20 AGF 05 64 นอร์เวย ์

21 AGF 06 77 เยอรมัน 

22 AGF 07 65 อังกฤษ 

23 AGF 08 59 อังกฤษ 

24 AGF 09 75 เยอรมัน 

25 AGT 10 61 สวีเดน 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุผู้ให้ข้อมูล สัญชาต ิ

26 AGF 11 55 สก็อตแลนด ์

27 AGF 12 55 เยอรมัน 

28 AGF 13 61 เบลเยยีม 

29 AGF 14 66 เยอรมัน 

30 AGF 15 60 ออสเตรเลีย 

 
หมายเหตุ: AGT มาจาก Active Aging / Thai, AGF มาจาก Active Aging/ Foreigner 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้ว โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยสร้างข้อค าถามจาก
การสังเคราะห์รรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบสอบถามคัดกรอง (Screen Question) เพ่ือคัดกรองให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่
แท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยออกแบบให้เป็นข้อค าถามรูปแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก 
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ประกอบด้วยข้อค าถามผ่านการสังเคราะห์วรรณกรรม  (Sellick 
2004; Van der Stelna, 2014; Rosenbloom, 2013; Boulton-lewis et al., 2006; Woodside, 
& Sherrell, 1997; Camden, & McColl, 1990; Alder, Dy Gillham, & Edelman, 2007) มี
ประเด็นส าคัญ 6 ด้าน จ านวน 10 ข้อค าถาม ก าหนดให้ค าถามในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน  
  โดยข้อค าถามมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้านสุขภาพ คะแนนรวม 20 คะแนน  
ได้แก่ คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้  / คุณรู้สึกกว่า

ตัวเองยังคงมีความเป็นหนุ่มสาวอยู่ในตัวตน (young at heart)  
2. ความต้องการความแปลกใหม ่คะแนนรวม 20 คะแนน  
ได้แก่ คุณมีความรู้สึกชื่นชอบ ตื่นเต้น สนุกและท้าทาย เมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยว  /

คุณชอบค้นหาและเดินทางเท่ียวไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
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3. พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ คะแนนรวม 20 คะแนน  
ได้แก่ คุณสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา /คุณเห็นความส าคัญของการพัฒนา

ตนเอง ไม่ว่าจะในวัยใด  
4. ทัศนคติที่มีต่อชีวิต คะแนนรวม 20 คะแนน  
ได้แก่ คุณรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต (life value) ทุกครั้งเมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยว/ คุณ

มีทัศนคติเชิงบวกกับการใช้ชีวิต 
5. การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน คะแนนรวม 10 คะแนน  
ได้แก่ คุณรู้สึกสนุกสนานกับการรู้จักผู้คนใหม่ ๆ และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
6. การท าประโยชน์เพื่อสังคม คะแนนรวม 10 คะแนน  
ได้แก่ เมื่อมีโอกาส คุณมักเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเสมอ ๆ  

2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบด้วย 
ข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 แนะน าตัว : ผู้สัมภาษณ์ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์แนะน าตัวสั้น ๆ ประกอบด้วย 
อายุ ระดับการศึกษา และสัญชาติ  
  ตอนที่  2 พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ม  Active Aging 
ประกอบด้วยค าถาม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
  ประเด็นที่ 1 ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว  
  1. เล่าถึงการเดินทางแรกของคุณ และประสบการณ์การออกเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านมา 
  2. คุณเรียกตนเองว่านักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว และอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ 
คุณออกเดินทาง 
  3. คุณมีประสบการณ์ใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างในการท่องเที่ยวที่ผ่านมาที่รู้สึกประทับใจ
มากที่สุด (ภาพจ า)  
  ประเด็นที่ 2 พฤติกรรม 
  1. ก่อนเดินทาง คุณมีความคาดหวังและหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างไร อาทิเช่น ความชอบส่วนตัว 
   1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนออกเดินทาง  
   1.2 สิ่งที่มีอิทธิพลในการเลือกจุดหมายปลายทางของคุณคืออะไร  
  2. คุณเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีใดบ้าง มีรูปแบบการเดินทางอย่างไร  
  3. คุณนิยมเลือกที่พักแบบใดและใช้เกณฑ์ในการเลือกที่พักระหว่างการเดินทาง 
ท่องเที่ยวอย่างไร 
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  4. คุณนิยมทานอาหารประเภทใดและเลือกร้านอาหารประเภทใด ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
  5. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละครั้ง  
  6. ในความเห็นของคุณ ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของคุณที่ผ่านมาท าให้ได้
เรียนรู้อะไรบ้าง  
  7. คุณใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเดินทางของคุณหรือไม่ (ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง หลัง
เดินทาง) ตัวอย่างเช่น ใช้ค้นหาข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจเดินทางใช้ส าหรับการจอง ใช้รีวิวหรือให้
ข้อเสนอแนะ 
  8. คุณใช้วิธีใดในการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
  9. คุณได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมใดบ้าง  
  10. คุณคิดว่าปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
  ประเด็นที่ 3 ความต้องการความแปลกใหม่ 
  1. คุณท ากิจกรรมประเภทใดบ้างที่รู้สึกตื่นเต้น ท้าทายความสามารถของตัวเอง 
  2. หากกล่าวถึงค าว่า ความแปลกใหม่ในการเดินทาง คุณนึกถึงอะไร  
  3. ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สุดที่คุณเคยม ี
  4. มีกิจกรรมอะไรที่ย้อนวัย หรือเป็นกิจกรรมท่ีวัยรุ่นชอบท า แต่คุณท าได้  
  5. คุณรับความเสี่ยงระหว่างเดินทางได้มากแค่ไหน  
  ประเด็นที่ 4 ด้านสุขภาพ 
  1. ปัญหาสุขภาพหรือร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
  2. คุณมีวิธีการเตรียมความพร้อมหรือดูแลสุขภาพอย่างไร ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่
ละครั้ง 
  3. คุณคิดว่าสุขภาพหรือสภาพร่างกายของตนเองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร  
  ประเด็นที่ 5 ส านึกถิ่นที่ไม่เคยไป 
  1. คุณมี bucket list หรือสถานที่ที่  คุณต้องไปการไปเยือน ก่อนที่ร่างกายจะไม่ 
อ านวยหรือไม่ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คุณอยากท ามากที่สุด (เช่น โดดบันจี้จัมพ์ ด าน้ า ไปเดินป่า 
ฯลฯ)  
  2. ที่ผ่านมา สถานที่แบบไหน ที่คุณท่องเที่ยวไปและมีความทรงจ ามากท่ีสุด  
  3. คุณได้ค้นพบตัวตนหรือเห็นภาพสะท้อนของตัวเองอย่างไรบ้าง จากการเดินทาง
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
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  4. คุณจ าได้หรือไม่ว่าคุณรู้สึกอย่างไร เมื่อออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
หรือไม่เคยไปมาก่อน 
  5. มีประสบการณ์ครั้งไหน ที่ท าให้คุณรู้สึกกลัวหรือตกใจเกิดในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยและจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไร 
  6. คุณมีความรู้สึกอย่างไร หากต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องสานสัมพันธ์กับคนที่ 
คุณไม่รู้จักในระหว่างเดินทาง หากคุณต้องท าความรู้จักกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างไร และมี
วิธีการสานความสัมพันธ์อย่างไร  
  7. ขณะคุณเดินทางท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น ชาวบ้านบ้างหรือไม่  
กรุณาเล่าประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร  
  8. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่ หากเคยเข้าร่วมคุณได้
ท ากิจกรรมอะไรบ้าง เข้าร่วมกิจกรรมท่ีไหนและได้รับประสบการณ์หรือมีความรู้สึกอย่างไร 
 
การตรวจสอบเครื่องมือ  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและได้รับข้อมูลเชิงคุณภาพที่มี
ความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามคัดกรอง ( Screen 
Question) และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วัดหาความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบวัดค่าความเที่ยงตรง ความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ ค าถามวิจัย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับกับแนวค าถาม โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้องของข้อค าถาม ดังนี้  
 คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 เมื่อน าค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ค านวณหาค่า IOC ตามสูตรแล้ว ข้อค าถามมีค่า
ความเชื่อถือเท่ากับ 0.75 หาก IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้ หากมีค่า
ต่ ากว่า 0.50 ไม่สามารถยอมรับข้อค าถามนั้นได้ต้องน าไปปรับปรุง เมื่อได้ผลจากการประเมินแล้ว
ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน 
เพ่ือดูความเหมาะสมของเครื่องมือ ผลจากการทดสอบพบว่า ข้อค าถามบางข้อมีการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ยากจนเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ปรับวิธีการสื่อสารด้วยค าพูดที่เข้าใจง่ายขึ้น  
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การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 หลังจากได้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผู้ท าการวิจัยจะก าหนดกระบวนการในการ
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อให้เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นด้วยกระบวนการท า
แบบสอบถามคัดกรองโดยกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยจะขออนุญาตสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและ  ขอ
อนุญาตบันทึกเสียง ชี้แจงข้อมูลและวัตถุประสงค์เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัยครั้งนี้รวมถึงระยะเวลาที่
จะใช้ในการสัมภาษณ์โดยประมาณ เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัวในในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ระยะเวลาในการท าแบบสอบถามคัดกรองและ
สัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยจะมีการบันทึกข้อมูลด้วยการ
จดบันทึกเพ่ือเก็บประเด็นส าคัญต่าง ๆ  
 ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถยุติการสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา หากเกิดความไม่
สะดวกใจในการตอบค าถาม  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทปอย่างเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการ
สัมภาษณ์และถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบ บันทึกไว้ด้วย Cloud Technology ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยหาความส าคัญทั้ง
ข้อความที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  (Manifest content) และการวิเคราะห์โดยนัยหรือตีความหมาย 
(Latent content) เรื่องที่น ามาพิจารณาจะน ามาใช้รหัสข้อมูล (coding) เพ่ือน ามาเรียบเรียง จัดกลุ่ม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายด้วยเทคนิคเชิงพรรณนาเป็นล าดับต่อไป โดยมีกรอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
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ตาราง 5  แสดงกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นที่ศึกษา รูปแบบของรหัส (code) 

1. เพื่อศึกษาความแปลกใหม่ 
(Novelty) และการรับรู้

ภาพลักษณ์และส านึกของ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีไม่รู้จัก 
(Terra Incognita) ใน

ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 

Active Aging 

1.1 นิยามความแปลก
ใหม ่
 
 
 

รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความแปลกใหม่ Lee, & Crompton (1992) 
 
 
 

 1.2 ความแปลกใหม่
และแรงจูงใจ 
 

รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของ The theory of 
travel career ladder (Pearce, 1993) ร่วมกับ 
แนวคิดTourism Motivation (Mcintosh, & 
Goeldner, 1986) 

 1.3 การรับรู้
ภาพลักษณ์และจิต
วิญญาณถิ่นที่ไมรู่้จัก 

รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของ Cognitive 
Experience in Tourism Incognita 
 

  
1.4 ระดับความแปลก
ใหม่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุ  

 
 
รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของ แนวคิดการจ าแนก
ประเภทของนักท่องเที่ยว 3 แนวคิด มาเป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ ประกอบด้วยแนวคดิของCohen 
(1972) แบ่งนักท่องเที่ยวเป็น 4 ประเภท แนวคิดของ 
Cohen (1979) แบ่งนักท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท 
และแนวคิดของ Plog (197) แบ่งนักท่องเที่ยวเป็น  
3 ประเภท  

2. เพื่อวิเคราะหร์ูปแบบ
ประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวบนแนวคิดการ
แสวงหาความแปลกใหม ่

องค์ประกอบความ
แปลกใหม่ของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 

รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความแปลกใหม่ Lee และ Crompton (1992) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นที่ศึกษา รูปแบบของรหัส (code) 

1. เพื่อศึกษาความแปลกใหม่ 
(Novelty) และการรับรู้

ภาพลักษณ์และส านึกของ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีไม่รู้จัก 
(Terra Incognita) ใน

ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 

Active Aging 

1.1 นิยามความแปลก
ใหม ่
 
 
 

รหัสสร้างโดยผู้วจิัย บนฐานของวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความแปลกใหม่ Lee, & Crompton (1992) 
 
 
 

3. เพื่อเสนอแนวนโยบายและ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Active Aging 

3.1 แนวทางและ
กิจกรรมการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระยะ 20 ปี  
1. การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการดา้นการท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging  
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเทีย่วสูงอาย ุ
กลุ่ม Active Aging 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุม่ Active Aging 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้าง 
ความเชื่อมั่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
กลุ่ม Active Aging 
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 

 
การขอรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ 
เป็นกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยเมื่อต้องท าวิจัยในคน งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ กลุ่ม Active Aging ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จัก
ในประเทศไทย โดยการรับรองดังกล่าวครอบคลุมถึงประเด็นในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การป้องกัน
ไม่ละเมิดสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ไม่เปิดเผยนามกลุ่มตัวอย่างและการให้ความยินยอมและมีอิสระเสรีใน
การให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคณะวิจัยได้ด าเนินการประกาศหลักการจริยธรรมในโครงการวิจัย
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ดังกล่าวแก่คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและได้รับการรับรองจริยธรรม
เลขที่ 0968/62 เป็นที่เรียบร้อย  
 
สรุปบทที่ 3  
 บทที่ 3 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิจัยของงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ กลุ่ม Active Aging ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบด้วย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือวิจัยที่ ใช้ เป็นแบบสอบถามคัดกรองและแบบสัมภาษณ์  
แบบกึ่ งโครงสร้าง เครื่องมือหลักในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ การวิ เคราะห์ เนื้ อหา ผลจาก  
การด าเนินการวิจัยในบทที่ 3 จะน ามาเรียบเรียงและน าเสนอในบทท่ี 4 ต่อไป  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 บทที่สี่ น าเสนอผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถ่ินที่ไม่รู้จักในประเทศไทย”  
 งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview ) ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured 
interview) กับกลุ่ มตัวอย่ างจ านวน 30 คน เป็นนักท่องเที่ ยวสู งอายุชาวไทย 15 คน และ
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ 15 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป โดยผ่านการคัดกรองเข้าเกณฑ์เป็น
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ทุกคน ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความแปลกใหม่และการรับรู้ภาพลักษณ์และ
ส านึกของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging  
 ผลการศึกษาความแปลกใหม่ และภาพลักษณ์รวมถึงส านึกของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก 
ในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ได้น าแนวคิดองค์ประกอบของการรับรู้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก (Cognitive Experience in Tourism Incognita) ของ Lew 
(1987) มาใช้เป็นแนวทางเพ่ือการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging จึงท าให้ทราบว่า ความแปลกใหม่ และการรับรู้ภาพลักษณ์
และส านึกของถิ่นที่ไม่รู้จัก (Sense of Terra Incognita) มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เกิดขึ้นอยู่ใน
ประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยว
ไปยังถิ่นที่ไม่รู้จัก (Terra Incognita) เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ต้องการ และในการเดินทางไปยังถิ่นที่ที่มีลักษณะเช่นนั้น ความแปลกใหม่ใน
ประสบการณ์ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ได้เผยขึ้น หรือปรากฎขึ้นในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ของถิ่นแห่งนั้นของนักท่องเที่ยว  
 ผลการวิจัยในประเด็นนี้พบว่า ความแปลกใหม่ หรือ Novelty เกิดขึ้นในประสบการณ์
เดินทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ใน 2 แนวทาง (approaches) ได้แก่ 1) ความ
แปลกใหม่ที่ปรากฏในการรับรู้ภาพลักษณ์และส านึกของสถานที่ท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก 
(Tourism Terra Incognita) และ 2) ความแปลกใหม่ที่ปรากฏในการรับรู้ภาพลักษณ์และส านึก
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ของสถานที่ท่องเที่ยวในถิ่นที่เคยไปเยือน (Tourism Terra Incognita for Repeated Visit) 
ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
 ทั้งสองแนวทาง (approach) ปรากฏให้เห็นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และการรับรู้ 
จิตวิญญาณถ่ินที่ไม่รู้จัก ดังต่อไปนี้  
 1. นิยามความแปลกใหม่ (Novelty) ที่ปรากฏในประสบการณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  จากการทบทวนวรรณกรรม ความแปลกใหม่ คือ ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้พบกับ
สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้นเคย และเกิดจากแรงกระตุ้นภายในจิตใจหรือแรงดึงดูดของสถานที่
ท่องเที่ยว ที่ท าให้ออกเดินทางท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ความทรงจ าที่มีคุณค่า แต่ผลการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่มาจากการวิเคราะห์การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ได้เติมเต็มนิยาม ความแปลกใหม่ จากเดิมที่ได้ค้นพบใน
วรรณกรรม (ดูบทที่ 2) โดยเนื้อหาต่อไปนี้ กล่าวถึง ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความแปลกใหม่ใน
ประสบการณ์ของท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging ดังต่อไปนี้  
  ในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงความต้องการความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว โดยมีกรอบทฤษฎี 
ในการวิเคราะห์ความแปลกใหม่จาก 3 กลุ่มทฤษฎี ได้แก่ การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวโดยใช้ปัจจัย
ด้านความแปลกใหม่ (Novelty) และความคุ้นเคย (Familiarity) จากรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 
Cohen (1972) จากการแสวงหาประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว Cohen (1979) และแนวคิดจ าแนก
ประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้ลักษณะบุคลิกภาพ Plog (1974) 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความแปลกใหม่ในการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยว Active Aging 
มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ เมื่อได้ไปยังที่ที่ไม่เคยไป หรือท ากิจกรรมที่ไม่เคยท า  
 

  …แปลกใหม่มันก็น่าจะมีปีที่แล้วที่ว่าคือ คือที่ที่ยังไม่ได้ไปก็คือ เกาะพีพี หมู่เกาะ 
พีพีนี่ยังไม่เคยไป เราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถ นั่งเรืออะไรแบบนี้ เรือ Cruise ซึ่งเป็น
เรือแบบ เรือทันสมัย เรือหรูอ่ะ เรา ๆ นั่งไป 

(AGT01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2562)  
 

  ความแปลกใหม่ อยู่ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเป็นความท้าทายในเชิง
กายภาพ เช่นกิจกรรมก่ึงผจญภัย (Soft Adventure) ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตื่นเต้น ท้าทาย 
ความรู้สึกเสมือนเป็นอิสระสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง (AGT11) เช่น กิจกรรมขี่ม้าชมวิว 
โหนสลิงไปในเส้นทางธรรมชาติ (Zip Line) เป็นต้น  
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  …ใช่นะก็แปลกเป็นครั้งแรก แต่ชอบสนุก ขี่ม้า ...ตอนนั้นไป..เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 
Flower Valley มันจะเป็นหุบเขาดอกไม้ที่แบบว่าสวยที่สุดอะไรอย่างเง้ียะ 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

  ความแปลกใหม่ (Novelty) ที่ปรากฎในประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ยังมาจากประสบการณ์จากการได้ดู ได้ชม การได้เห็นในสิ่งไม่เคยพบเจอมาก่อน ได้
สัมผัสกับ บรรยากาศ ธรรมชาติที่แปลกแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่  (AGT10) สถานที่ 
ภูมิประเทศเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สร้างความแปลกใจและความประทับใจให้เกิดขึ้นเมื่อได้ไปเยือน 
(AGT14) ได้เห็นความสวยงามของเกาะ ได้เห็นของฝากแปลกตา (AGF08) เห็นฝูงลิงก าลังแย่งอาหาร
ที่ชายหาด (AGF12)  
 

  …I go to the beach, I see monkey, lots of monkey and the monkeys 
come to the beach and catch a food. 

(AGF12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2563)  
 

  หรือการไปเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนไปส่องสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (AGT03) ความสวยงาม
ของธรรมชาติ ยังท าให้เกิดความท้าทายที่ต้องเดินขึ้นไปบนเกาะที่มีความสูงกว่า 200 เมตรเพ่ือไป  
ชมวิวพาโนรามาให้ได้ (AGT13) หรืออาจเกิดจากความบังเอิญ ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็น 
ความสวยงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เห็นพระอาทิตย์อยู่ต่ ากว่าหมอก (AGT06)  
 

  …มันฟลุคพอดี หมอกมันลง เราเดินจนเปียก ละขึ้นไปไม่เห็นพระอาทิตย์เลย…เดิน
ไปเรื่อย ๆ ทุกคนเห็น แปลกโว้ย พระอาทิตย์มันอยู่ต่ ากว่าหมอกละมันสวยมันสาด ข้างล่าง
มันสวยข้างบนมีหมอกบังพระอาทิตย์ เป็นช่องผ่าน มันสวยมาก น้อยคนมาก  ไม่มีใคร
เห็นอ่ะ  

(AGT06, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)  
 

  นอกจากนั้นความแปลกใหม่ยังเกิดในประสบการณ์ที่ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละ
ท้องถิ่น เห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตและอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น รถไฟจอดที่ชานชลา จะเห็นแม่ค้า
หลายคนหอบอาหารและเครื่องดื่มมาขาย (AGF03)  
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  …Ah, different, very different from my country. Where people come 
every time train stop, people come sell food, sell drinks, so this is 
difference. 

(AGF3, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)  
 

  หรือแม้กระทั่งการได้เห็นวิธีการท าเกษตรกรรม วิธีการปลูกข้าวบนดอยที่ใช้ไม้ไผ่แทน
จอบฟันต่างจากภาคกลาง (AGT06) ได้สัมผัสถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ไม่เคยพบเจอ (AGT03) 
และเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ประเพณีที่สืบทอดกันมาผ่านการเล่าเรื่อง การแสดงฟ้อนร าของคนใน
ชุมชน ได้ใส่ชุดพ้ืนเมือง พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นถ่ิน (AGT11) ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
แปลกใหม่และซาบซึ้งไปกับบรรยากาศ ณ สถานที่แห่งนั้น  
 

  …ได้เรียนรู้เขาเรียกว่าอะไร ประเพณี วัฒนธรรม ได้สตอรี่ ...อย่างไปล่าสุดที่วังน้ า
มอก ชุมชนที่ศรีเชียงใหม่ ก็เรียกว่าประเพณีสองล้าน-สองเวียง ...ให้เราใส่ชุดเปลี่ยนแล้วมา
นั่งฟังเขาเล่าแล้วกินข้าวนะคะ ไม่ใช่อยู่ ๆ นั่งเล่าให้เราฟัง อย่างงั้นมันไม่ซาบซึ้ง อันนี้มี
ความรู้สึก..แล้วจบด้วยการมาฟ้อนเพ่ือมาดูว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 
ทานาย่า อะไรซักอย่างเป็นภาษาของเขาอ่ะ 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

  อาหารการกินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ได้จากการลองชิม  
ได้เห็นวิธีการปรุงประกอบอาหารจนเกิดเป็นการเรียนรู้ เช่น เห็นวิธีการคลุกข้าวเม่าแบบสด ๆ ใหม ่ๆ 
ปกติเห็นแต่เป็นกล่องวางขายเรียบร้อยแล้ว (AGT11) การลองรับประทานอาหารพื้นถิ่น (AGT13)  
 

  …ข้าวเม่าข้างทางเขาก็คลุกแบบใหม่ ๆ ให้เราเลยนะ…ยังถ่ายวิดีโอมาเลยว่าการท า
ข้าวเม่าที่เราเห็นที่เขาคลุกมะพร้าว…เขาท ายังไง ปกติเราเห็นเขาเอาใส่ในไอ้นี่มาแล้วใน
กล่องมาแล้ว เขาก็เอาข้าวมาเลยบอก บอกว่าข้าวนี้ไม่ต้องหุงหรือ? บอกไม่ต้องหุง ข้าวเนี่ย
สามารถเก็บเอาไว้เป็นปีเลยนะ... เออ…มันได้ความรู้นะ มันก็แปลกนะเราไม่เคยรู้มาก่อน… 
แล้วก็อร่อยอะไรอย่างนี้ นี่คือการลงชุมชน 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
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  อีกทั้งการเดินทางไปต่างถิ่นเป็นโอกาสได้พบเจอกับผู้คนกลุ่มใหม่ ได้เกิดความแปลกใหม่ 
ในการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ความคิดและจิตใจการสร้างความสัมพันธ์  ท าให้
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้ (AGT11)  

  …When we go in each the same, we look the same thing in every 
place. It’s ok for only, for travel for meet new people and (Caught) have fun 
with them, so we know people around all Thailand. Sometime they come 
from Bangkok, they come from every place and we can meet together 

(AGF05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2562)  
 

  และอีกประเด็นหนึ่งที่พบคือ ประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่เกิดจากความศรัทธา 
ความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ไปกราบสักการะไปเยือนยังศาสนสถานที่มีชื่อเสียงและ
ศักดิ์สิทธิ์ (AGT10) ได้เห็นความยิ่งใหญ่ขององค์จ าลองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ถูกสร้างขึ้น (AGT14)  
 

  …ใช่หลวงปู่มั่น หลวงปู่หวัง หลวงปู่เสาร์ที่นั่นหมดเลยไปส าเร็จที่นั่นทั้งนั้นแล้วมี
เจดีย์ของพระทุกองค์มีเจดีย์ใหญ่ไปสร้างขึ้นเอาหอบเอาปูนขึ้นไปได้ยังไงเจดีย์ใหญ่มาก 

(AGT14, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 
  จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เกิดแรง
กระตุ้นจากความต้องการเรียนรู้ ด้วยอายุที่มากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ผ่าน
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมามากและหลากหลายพอสมควร จึงมักแสวงหาประสบการณ์
ท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่ ตัวเองเคยสัมผัสมา 
มีนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ส่วนหนึ่งแสวงหาความแปลกใหม่ในประสบการณ์ที่มากกว่า
การเข้าไปสัมผัส ไปชม หรือไปดู แต่กลับมีความต้องการอยากทดลองหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
คนในท้องถิ่น ปรากฎเป็นประสบการณ์ให้เห็นได้จากการเข้าไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนในท้องถิ่นได้ลอง
ท าสิ่งแปลกใหม่ท่ีตนเอง ไม่เคยท ามาก่อน เช่น ได้ลองจับกบในนาข้าว (AGF10) 
 

  …go outing the young on the rice field and find กบ... frog 
(AGF10, ผู้ให้สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2562) 
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  ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้ลองเข้าไปใช้ชีวิตกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้และซึมซับ
วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวบ้านเชื่อเรื่องผี สิ่งลี้ลับต่าง ๆ ตลอดจนการท าบุญ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกและ
แตกต่างจากวัฒนธรรมพื้นถ่ินของนักท่องเที่ยวเอง ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ (AGF01)  
  การท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและการสานสัมพันธ์  คลุกคลีกับคนในชุมชน ท าให้ได้
สัมผัสถึงความเป็นมิตรไมตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่อีกด้วย เช่น  
ได้ร่วม ปลูกป่ากับชาวบ้านและก็ไปกินข้าวในกระเตงซึ่งเป็นที่พักแบบพ้ืนบ้านของคนในชุมชน 
(AGT12) ได้พูดคุยกับคนแก่ในชุมชนต่างจังหวัด ได้กินอาหารอร่อยแปลก ๆ (AGT11)  
 

  ...มั น ได้ คุ ย ...แบบคนแก่ ที่ เรา ไปคุ ยด้ วย  เขาก็ เป็ น คนแก่ ที่ แบบว่ าคน
ต่างจังหวัดอ่ะเน้าะ เขาก็จะค่อนข้างแบบไม่มีอะไรไง ไม่มีหน้าไม่มีหลัง ไม่มีเบื้องลึกเบื้อง
อะไรที่คุยอ่ะ วันนี้เขาบอกว่า..อ่ะทางไปทางเหนือเขาจะพูดค าเหนือกับเรา เป๋นใดพ่อง 
ม่วนก่อ ไปทางอีสาน ไปทางอะไรก็อ่าอะไรอย่างนี้ใช่ม่ะ  เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เรามี
ความรู้สึกว่าลงชุมชนเนี่ยเป็นอะไรที่ป้าชอบ ได้กินของอร่อย ได้กินของอร่อยด้วย อร่อย
แปลก ๆ อะไรอย่างเง้ียะแล้วเราชอบไง 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

  ความแปลกใหม่ในรูปแบบนี้มักสร้างคุณค่า ความประทับใจและความทรงจ าให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมาก จากประสบการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดปรากฎให้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่า 
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติด้านบวก มีมุมมองต่อการ
เดินทางในด้านการได้เรียนรู้และยังต้องการความสนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือน ความตื่นเต้นและปรารถนา 
ที่จะแสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบร่วมในการตัดสินใจ
เดินทางในรูปแบบที่แตกต่างกัน  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น นิยามความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ มีความ
หลากหลาย โดยเป็นความหมายที่ผสมผสาน ความแปลกใหม่ คือ การได้มีความรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตา 
ตื่นใจ ประสบการณ์จากการได้ดู ได้ชมในสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน ท าให้เกิดเป็นความรู้สึกประหลาดใจ 
เป็นความรู้สึกที่ได้จากการเผชิญความท้าทายในเชิงกายภาพ รวมถึงการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละ
ท้องถิ่นและการได้พบเจอกับผู้คนกลุ่มใหม่ เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรม เติมเต็ม 
ความเชื่อส่วนบุคคล ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่อีกด้วย  



 71 

 2. ระดับความแปลกใหม่  
  แม้ว่าความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
การผจญภัยเชิงกายภาพ การเรียนรู้ การประสบพบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ แต่ผลการวิจัย ก็ยังชี้ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ยังคงต้องการความสะดวกสบาย ต้องการระดับการ
บริการที่มีความหรูหรามากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความต้องการเป็นส่วนตัวใน
การเดินทาง โดยแสดงออกเป็นความต้องการในการเดินทางที่ส่วนตัว สะดวกสบาย และสามารถ
ควบคุมเวลาได้ เช่น การนั่งเรือเร็ว (Speed boat) ส่วนตัว ไปยังเกาะต่าง ๆ (AGT13) 
  ถึงแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกแปลก เนื่องจากไม่เคยใช้บริการมาก่อน แต่ก็ยังคงต้องการ
บริการที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นมีความยืดหยุ่น คล่องตัวสามารถบริหารจัดการโปรแกรมการ
เดินทางด้วยตัวเองได้และท่ีส าคัญต้องได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการด้วย  

 
  …เวลาเราไปอมริกา เราก็นึกถึงอะไรอ่ะ รถไอนั่นของมันอ่ะ รถไฟของมันน่ะที่เป็น
... เออเนาะ เราก็ลองไปนั่งอ่ะ เอ้อ.. มันก็รถไฟอ่ะเนาะ รถไฟเนี่ยถ้าเงียบดีกว่า บริการ
ดีกว่าอะไรอย่างเนี้ย 

(AGT03, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)  
 

  จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์พบว่า มีนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging จ านวน
เพียงสองคน (AGT14, AGF11) ที่ระบุว่า ต้องการพักผ่อน การหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวง 
ไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาความแปลกใหม่มากนัก เขาต้องการเพียงการเปลี่ยนบรรยากาศ เช่น การ
นอนเต็นท์ จะท าให้ได้รับบรรยากาศที่ดี อากาศที่ดี ต่างจากการนอนโรงแรม และมีความเห็นว่า การ
นอนโรงแรมก็เหมือนอยู่บ้าน (AGT14) หรือ มีความตัองการได้นอนพักผ่อนริมชายหาด เพราะ
ต้องการได้รับบรรยากาศที่แตกต่างจากการนอนพักแรมในเมืองใหญ่(big city) (AGF11)  
 

  …I set before living in the beach shore for a year, was very different 
coming from a big city in the U.K. and living on a beach shore is very exotic. 

(AGF11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2563)  
 

  นอกเหนือไปจากนี้ ยังไม่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์คนใดต้องการในสิ่งที่คุ้นเคยในระดับที่มาก
ที่ สุ ด  (ultimate familiarity) ซึ่ ง เป็ น ค วามต้ อ งการของนั กท่ อ งเที่ ย วแบบ พั กผ่ อน ทั่ ว ไป 
(Recreational Tourist) ในนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้เลย  
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  ดังนั้น เมื่อน าเอาแนวคิด การแบ่งประเภทตามความต้องการประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว ทั้ง 5 รูปแบบ ของ Cohen (1979) มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความแปลกใหม่ 
(Novelty) ในประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging พบว่า ความแปลกใหม่ใน
ประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  มีความเข้มข้นอยู่ในระดับประสบการณ์ของ 
Experiential tourist โดยการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เป็นการท ากิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ เช่น การได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม
หรือการได้ลองท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน และถึงแม้ว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ ต้องการ
ประสบการณ์ ความแปลกใหม่จากการเรียนรู้  แต่นั กท่องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ มนี้ ก็ยั งค านึ งถึ ง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับสภาพความพร้อมทางร่างกายของตัวเอง อีกทั้งยังต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก อีกด้วย  
 

  ...คือในส่วนตัวนะ เวลาพ่ีจะเดินทางไปที่ไหน ก็แล้วแต่ก็จะมีความเรื่องความ
ปลอดภัย คือต้องมีข้อมูลแล้วหนึ่งเรื่อง สองตัวเราเองจะต้องแข็งแรง เพราะว่ามันต้องเซฟ
ตัวเองกัน ใช่ไหมคะ …เรื่องความปลอดภัยเราจะดูว่าอะไรที่มันเสี่ยง… บางที่มันเสี่ยงเราก็
ต้องดูตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเราควรจะเสี่ยงมั้ย 

 (AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562) 
 

  หากพิจารณาในแง่มุมของลักษณะบุคลิกและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ตามทฤษฎีของ Plog (1974) แล้ว จะพบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
เพียงแค่ 2 ระดับเท่านั้น โดยจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่ต้องการระดับ
ความแปลกใหม่ในระดับมากที่สุด หรือที่เรียกว่า Allocentric เช่น การที่นักท่องเที่ยวชอบการ
เดินทางตามล าพัง ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ต้องการความแปลกใหม่ ต้องการเรียนรู้ ต้องการ
ลองใช้ชีวิตเหมือนคนในท้องถิ่นนั้นได้ เช่น ทานอาหารเหมือนคนในท้องถิ่นได้ (AGT03)  
 

  …คนเดียวยิ่งไม่ฟิกซ์เลย เพราะอะไรก็ได้ ยิ่งมันแปลก ๆ เขาอยู่กันยังไง เขากินกัน
ยังไง ถ้ายิ่งเอ่อ... ไม่เคยพอไปอยู่ท่ีนั่น ก็ดูว่าเขากินอะไรกันยังก็ ลอง 

(AGT03, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)  
 

  และนักท่องเที่ยวที่ต้องการระดับความแปลกใหม่ในระดับปานกลางหรือ Mid-centric 
กล่าวคือ มีความต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นที่นิยม แต่บางครั้งต้องการไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็น



 73 

ธรรมชาติมาก ๆ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเลือกที่จะท าตามใจตัวเองเป็นครั้ง
คราว (AGT08)  
 

  …คือที่สถานที่นั้นก็แปลกเพราะว่าเป็นที่จุดที่ผมบอกว่าไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่  แต่
หมายถึงว่าเราก็ไปที่เที่ยวในจุดที่ดัง ๆ ที่ท่องเที่ยวมันมีแต่คนพลุกพล่าน แต่ตรงนี้มันเป็นที่
สด ๆ ที่ซิง ๆ ที่ต้นไม้ธรรมชาติไรเนี่ย 

(AGT08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)  
 

  จากผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นชัดแล้วว่า นักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging มีความต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่ ในการเดินทางท่องเที่ยว
มากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามการแสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่ ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มนี้ ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อร่างกาย และความสะดวกสบายอีกด้วย  
 3. แรงจูงใจ ความแปลกใหม่ และจิตวิญญาณของถิ่นที่ไม่รู้จัก  
  การท่ อ งเที่ ย ว ในถิ่ น ที่ ไม่ รู้ จั ก  (Tourism Terra Incognita ) เป็ น การรับ รู้ ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่อสถานที่ที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อน เป็นสิ่งหนึ่งของสิ่งที่นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ต้องการมีประสบการณ์  ซึ่งเป็นมิติทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับความต้องกา รเชิง
ประสบการณ์ท่องเที่ยว การเกิดความต้องการในประสบการณ์การท่องเที่ยวจนแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนั้น มักมีแรงกระตุ้นหรือแรงขับที่เกิดขึ้นภายใต้จิตใจของ
นักท่องเที่ยวเป็นพลัง ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองความต้องการด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างใด
อย่างหนึ่งจนเกิดความพึงพอใจ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จักนั้น ย่อมมีความ
เสี่ยงกับสิ่งที่ไม่คาดคิด อาจเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปได้ยากที่นักท่องเที่ยวสูงอายุ
จะตัดสินใจเดินทางในรูปแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging นั้น
กลับมีทัศนคติ และความเชื่อในคุณค่าและศักยภาพร่างกายของตนเอง จึงท าให้พบแรงจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับกับภาพลักษณ์และจิตวิญญาณของสถานที่ท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก ทั้งของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มActive Aging ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี้  
  3.1 แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และจิตวิญญาณของสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ไม่รู้จักของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
   การน าเสนอในส่วนนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน สาเหตุของการเดินทางไปยัง
สถานที่ที่ไม่รู้จักอาจเกิดจากแรงจูงใจหลายด้าน ไม่จ าเป็นว่าต้องเกิดแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  จาก
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การวิเคราะห์ผ่านบทสัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ พบแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก ดังนี้ 
   3.1.1 แรงจูงใจในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทย ปรากฎให้เห็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
    1) แรงจูงใจดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว  

     เป็นแรงดึงดูดที่เกิดจากความสวยงาม เป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจ 
(AGT03) ความหลากหลายของตัวสถานที่ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและรูปแบบการบริการต่าง  ๆ 
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การบริการบนเรือน าเที่ยวเกาะพีพี (AGT01) ร้านอาหารมีการตกแต่งสวยงาม 
อาหารอร่อย (AGT02) แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ (AGT03, AGT14) เช่น บ่อน้ าร้อน 
ช่องเย็น มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากที่อ่ืน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ  
ที่ พักที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย มีสไตล์การออบแบบที่สวยงามไม่เหมือนที่ อ่ืน  (AGT12, AGT13)  
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณ์ความดั้งเดิมของท้องถิ่น เป็นต้น มีนักท่องเที่ยว  
รวมทั้งสิ้น 6 คนที่กล่าวถึงประเด็นนี้  
 

  ...เราอยากไปที่ใหม่ ๆ เราไม่อยากซ้ าแบบเดิมอ่ะ 
(AGT13, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2563) 

 
    2) แรงจูงใจในการสะสมสถานที่ (Collecting Places) 
     เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการค้นหาหรือเลือกสถานที่ จากความรู้สึกชื่น
ชอบและความสนใจของตนเอง(AGT 1) เช่น ถ้าหากชื่นชอบธรรมชาติจะเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทนี้ก่อนเป็นอันดับแรก แต่จะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปเรื่อย ๆ (AGT06, AGT13, AGT14) 
จากค ากล่าวที่ว่า “เราชอบธรรมชาตินะสวยงาม บรรยากาศดี เวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือเราจะเลือก
โลเคชั่นแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จะได้เที่ยวไม่เบื่อ” (AGT13) และเป็นจากสถานที่ที่
ตนเองยังไม่เคยไปเยือนมาก่อน (AGT03) เพ่ือตอบสนองเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตจากค ากล่าวที่ว่า 
 

  ...เราตั้งเป้าหมายไว้นะ เราอยากไปเดินเขาให้ครบทุกที่เลย แบบที่ที่พวกเว็บไซด์
ท่องเที่ยวแนะน าอะว่าเป็นที่ที่ต้องพิชิตสักครั้งหนึ่งไรงี้ 

(AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562) 
 

    ต้องการออกจากสภาพแวดล้อมเดิมของตนเอง ได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 6 คนที่กล่าวถึงประเด็นนี้  
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  …ถ้าที่ยังไม่เคยไป มันก็จะมีแบบ เอ้อ.. มันยังมีตรงไหนอีกนะที่เรายังไม่เคยไป 
เราก็จะดูแล้ว โอ้.. เส้นทางเหล่านี้จะมีตรงไหนบ้างที่เราจะไปได้  มันมีตรงไหนน่าสนใจ 
น่าเรามีโอกาสเราก็จะไป 

(AGT03, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562) 
 

    3) แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ (Learning)  
     ความต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ ไม่เคย
สัมผัส ไม่เคยเห็นมาก่อน (AGT01, AGT06, AGT12) รู้สึกว่าประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว
ท าให้ตัวเองยังมีคุณค่า สามารถถ่ายทอดสิ่งดีดีต่อเพ่ือนหรือลูกหลานได้ (AGT05, AGT06, AGT10) 
ต้องการเติมเต็มความรู้จากประสบการณ์ที่ยังไม่เคยลองจากการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว (AGT03) 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น วิถีชีวิต ประเพณี (AGT11) เช่น ลองทานอาหารพ้ืนบ้าน (AGT13, 
AGT14) ลองใส่ชุดพ้ืนเมือง ได้ฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนถิ่นนั้น  ๆ (AGT11) ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมการตักบาตรตามประเพณีอิสาน เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 9 คน ที่กล่าวถึงประเด็นนี้  
 

  …ใช่ที่เราไม่เคยไปเราอยากเรียนรู้ …มันมีสิ่งน่าสนใจหลายอย่างเลยนะ เราอยาก
ไปเห็นวิธีการตักบาตรของชาวอุบล..แล้วเห็นมีเกจิอาจารย์หลายท่านมีค าสอนดีดีเยอะน่ะ 

(AGT10, ผู้ให้สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2562) 
 

    4) แรงจูงใจด้านเกียรติภูมิ (Prestige) 
     เป็นความต้องการความภาคภูมิใจในตนเองว่าได้ไปยังที่ที่ไม่ค่อยมีคน
รู้จักก่อนคนอ่ืน ๆ (AGT11) หรือไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมไปการเดินทางล าบาก (AGT06) บางแห่ง
เป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลค่อนข้างอันตราย (AGT05, AGT08 ) เช่น พ้ืนที่แนวขอบชายแดน ดอยสูงชัน 
หมู่บ้านห่างไกลความเจริญ ท าให้เกิดความรู้สึกได้พิชิต หรือได้รับความรู้สึกเป็นคนพิเศษได้มาเยือน
ที่นี่ก่อนคนอ่ืน (AGT03, AGT12) และสามารถน าไปบอกต่อหรือเล่าให้เพ่ือนฝูงฟังได้ว่าได้มาแล้วมัน
สวยงามหรือมีประสบการณ์ท่ีพิเศษอย่างไร มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 6 คน ที่กล่าวถึงประเด็นนี้ 
 

  ...ป้ าอยากไปตรงนี้  อยากจะไปพรีเซ้นต์ตรงนี้มากกว่า...ตรงที่ รู้จักแล้ว...  
ป้าไม่ต้องการนะ เพราะว่าคนมันรู้จักแล้ว ต้องการอยากจะไปที่คนไม่รู้จัก 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563) 
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  …คือเราตั้งใจเลยล่ะครั้งนี้..เราต้องไป เราอยากเห็นข้างบนมันต้องสวย..ดอยสูงเลย 
…ขาลงก็จะมีเวลาลง เพราะจะสวนกันก็ไม่ได้ ทางมันเล็ก ทางมันแคบ  รถมันจะสวนกัน 
ไปไม่ได้ 

(AGT06, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562) 
 

   3.1.2 แรงจูงใจในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ ปรากฎให้เห็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 
 
    1) แรงจูงใจด้านการเรียนรู้ (Learning) 
     นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ จ านวน 10 คนที่
กล่าวถึง ความต้องการแสวงหาความแปลกใหม่จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ (AGF12, AGF02, AGF04) เช่น การแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีกรรมบูชา
เทวรูป รวมทั้งการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ทานอาหารท้องถิ่น (AGF08, AGF11) ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในท้องถิ่น (AGF13, AGF15) เช่น การฝึกท าอาหารอิสาน การเรียนรู้วิธีปั้นข้าวเหนียว 
รวมถึงความต้องการศึกษาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การดูนก การส่องสัตว์ 
การถ่ายภาพนก หรือการศึกษาพันธ์ไม้ตามเส้นทางธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ (AGF01, 
AGF10, AGF06)  
 

  . . . I (am) interested (in), but I never been before, I must learn, I 
interested to do there.  

(AGF06, ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2562)  
 

    2) แรงจูงใจด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) 
     นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ จ านวน 7 คนที่
กล่าวถึง การเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดจากความ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแปลกใหม่ ความต้องการได้พบเจอผู้คนต่างถิ่น  ได้พบเจอผู้คนที่
เป็นมิตร ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม (AGF02, AGF05, AGF06, AGF09, AGF10) ซึ่งในบางครั้งอาจ
มองว่าการสื่อสารต่างภาษาท าให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก แต่ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging กลับกล้าเปิดใจและมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างมิตรภาพใหม่  ๆ 
(AGF01, AGF08) เป็น สิ่งหนึ่งที่ท าให้รู้สึกประทับใจในระหว่างการเดินทาง  
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  …When I travel to the new place, what do I like? I’ve seen friendly 
people. I like travel to new places in place I haven’t been before. 

(AGF02, ผู้ให้สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2562) 
 
 

  …new place, but it looks same every place, so that’s ok, look new 
people and nice people because I not stop in the restaurant, sometime 
stop in the small shop and drink water, orange juice and now sit, talk with, 
they speak Thai, I speak English, so we can sit, talk together and after say, 
“bye, bye.” Next time, if I come back, “oh, hello, hello, oh…you, I 
remember you.” Thai is nice. 

(AGF05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2562)  
 

     จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้น พบแรงจูงใจในการ
แสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์  เป็นแรงจูง ใจเพียงด้านเดียวที่พบในนักท่องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ  
  3.2 การรับรู้ส านึ กของการท่องเที่ ยวจากการไปยังถิ่นที่ ไม่ เคยไปมาก่อน 
ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
   ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่มีต่อถิ่นที่ยังไม่เคยไป
มาก่อน เป็นจุดก าเนิด (Origin) ส าคัญของการเกิดความแปลกใหม่ ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพบธีมหลัก
สามธีม ที่แสดงให้เห็นถึง จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จัก (Sense of Terra Incognita) ที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดังกล่าวรับรู้ ในสามรูปแบบ ดังนี้  
   3.2.1 จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenge) 
 

  . . . It’s just challenge always to look for things where at the people 
haven’t been when we travel we almost not meet one tourist. That’s I like.  

(AGF01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 
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    ความท้าทาย คือ การก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง การเอาชนะใจตัวเอง 
พิชิตต่อความยากล าบากในการเดินทาง หลีกหนีออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ เพ่ือได้ประสบการณ์
แปลกใหม่ ได้พบเจอในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เกิดมุมมองใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
 

  ...ก็มันท้าทายว่าอยากไปเห็นไง 
(AGT08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)  

 
 

    ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นจ านวนมาก ทกล่าวถึงการก้าวข้ามขีดจ ากัดของตนเอง 
เช่น การได้การเดินทางที่เข้าไปในหมู่บ้าน ท้องถิ่นที่ห่างไกลยังไม่ได้รับการพัฒนา การเดินทางเข้าไป
ค่อนข้างล าบาก (AGT05) การท ากิจกรรมการผจญภัย (Adventure) การเดินทางสมบุกสมบัน ไม่มี
ความสะดวกสบาย เดินป่า นอนกางเต๊นท์ในป่า (AGT12) การเผชิญกับประสบการณ์ความยากล าบาก
ที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging บันทึกเป็นความทรงจ าและความประทับใจ 
 

  …ไปนอนเต็นท์ กินก็..มีอะไรก็เอามารวม ๆ หุง ๆ หา ๆ กินอ่ะ อันนั้นเป็นทริปที่
ล าบากที่สุดที่เท่าที่เคยไปมา...ก็ได้ประสบการณ์มากเลย กระโดดลงไป โอ้โหแบบ งง
เหมือนกันว่ากระโดดลงไปได้ไง ก็โดดลงไป ปื๊ปป.. มันไฮไลท์มันก็คือมันต้องเข้าถ้ าแล้วมัน
จะมีแบบเสาร์หินในถ้ าอ่ะ ที่มันเป็นไฮไลท์ที่สวยมาก…จมน้ าลงไปแล้วมันก็อันนั้นอ่ะ
ประทับใจจนทุกวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันแบบ...มันสมบุกสมบันมาก แล้วก็ไม่มีความ
สะดวกสบาย 

(AGT12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

    รวมถึงความรู้สึกท้าทาย ด้วยกิจกรรมการเดินป่า ระยะทางไกล เส้นทางสูง
ชันเพื่อไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่ดั้งเดิม… 
 

  ...มันเป็นความสวยมันเป็นความท้าทายแล้วก็อีกอันนึงคือเหมือนกับดูว่าร่างกาย
เราเนี่ยมันโอเคไหมไหวไหมแล้วแต่เรามั่นใจนะ ว่าร่างกายเราไหวอยากพิสูจน์เลย 

(AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562) 
 

   3.2.2 จิตวิญญาณแห่งความตื่นเต้น (Exciting)  
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    ความตื่นเต้น เป็นผลจากการที่ได้ลองท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน ได้สัมผัส
กับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่ยากจะได้เห็นได้พบเจอในสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ได้ล่องเรือออกไปใน
ทะเลเห็นวิถีชีวิตชาวประมง ชาวบ้าน วิธีการจับปูสด ๆ  
 

  …มันล่องเรือล่องออกไปทะเลอะไรอย่างงี้ อันนั้นก็ดีเพราะออกไปก็ไกลเหมือนกัน
เป็นครั้งแรกนะที่ได้เห็นการวิธีการจับกุ้ง หอย ปู ปลา ของชาวประมงอะไรอย่างเงี้ย  ใคร
อยากจะซื้อกลับเขาก็ขายให้ อืม..มันเป็นกับ..เหมือนว่ากับ..กับชาวบ้านเลย อันนี้ก็ตื่นเต้น
เพราะว่ามันแบบมันได้เห็นเขา วิธีการจับปูขึ้นมาอย่างสด ๆ อะไรอย่างเงี้ย… ก็จะได้ตรงนี้ 
ก็จะได้เห็นอีกแบบนึง 

(AGT12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563) 
     ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวถึง ความรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ที่ตนเองได้มาเยือนเป็น
ครั้งแรก ได้ประสบการณ์ใหม่ เห็นวัฒนธรรม อัธยาศัยไมตรีของคนท่ีแตกต่างจากประเทศของตนเอง  
 

  …I was excited. When I arrives at Pattaya I feels like it is a new 
experience for me. My country is different from Pattaya so much. I said 
there so many different cultures and there are many people more friendly 
than England. 

(AGF08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2563) 
 
   หรือแม้แต่การท ากิจกรรมทางกายภาพ เช่น การเดินทางตอนกลางคืน ผ่าน
เส้นทางโค้งขึ้นเขาตลอดระยะทาง ใช้เวลาเดินทางนานท าให้เกิดความรู้สึกลุ้นและตื่นเต้นตลอดการ
เดินทาง (AGT05) การออกเดินทางได้เห็นบรรยากาศและสิ่งสวยงามทางธรรมชาติ (AGT05)  
 

  …พอเดินทางไปเนี่ย มันเดินทางกลางคืน…เราก็มีอายุมากแล้วนะ ทีลอซูเนี่ย..มัน
เป็นช่วงจากแม่สอดไปพบพระ พบพระไปอุ้งผาง ตรงนี้เนี่ยมันเป็นภูเขา  ภูเขาเนี่ยสองลูก 
สองลูกใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทีนี้มันก็กลางคืน ก็ตื่นเต้น 

(AGT05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562)  
 
   3.2.3 จิตวิญญาณแห่งความประหลาดใจ (Amazed) 
    คือความรู้สึก ที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอ จึงเกิดความรู้สึกประหลาดใจ 
ตกตะลึงกับประสบการณ์ที่ได้พบเจอ เกิดความพิศวงในความรู้สึกนึกคิด 
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  ...ถ้ าผีแมนมันก็จะเป็นเหมือนแบบถ้ าแล้วก็มีเหมือนโลงศพของคนสมัยโบราณ เป็น
เรือใหญ่ ๆ ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรา unseen มากเลย เพราะว่าเรือใหญ่ ๆ เข้าไปอยู่ตรงนั้น
ได้ยังไง ในถ้ ามันไม่ใช่แบบว่ากว้างขวาง เรือล าเบ้อเร้อมากอ่ะ 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 
    ในบางครั้ง ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวถึงความประหลาดใจ ที่มีต่อสถานที่ เช่น 
ความรู้สึกต่อความอลังการ ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ  
 

  ...มันก็สวยอ่ะ wow มากมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร ถ้ า....ถ้ าที่มันกว้าง
มาก ป้าก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง สนามฟุตบอลหลาย ๆ สนามอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นหน่ะ 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 
    ความประหลาดใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการได้พบเห็นความ  ความ
สวยงามของสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิต และยังไม่เคยเห็นหรือเคยพบเจอที่ไหนมาก่อนในชีวิตที่ผ่าน
มาจนท าให้รู้สึกตกตะลึง ตราตรึงในความทรงจ า จนเป็นประสบการณ์ท่ีประทับใจอย่างมาก (AGF01, 
AGF02, AGF07, AGF13, AGF14, AGF15)  
 

  …Coming from Europe and see that kind of paradise over there. It’s 
really amazing. Blue water and everything were nice nice nice 

(AGF13, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2562) 
 

  …yesterday, We find out on the map… and we see a sight. It’s Nam 
Nao, and we found it. It’s amazing. Look where we go go go. 

(AGF01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 
 

  3.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ในการเดินทางไป
เยือนในสถานที่ท่ีไม่เคยไปมาก่อน  
   ถึงแม้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ส าหรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging เกิดจากแรงปรารถนาจะแสวงหาความแปลกใหม่ของตนเอง แต่ด้วยวัย
และสภาพร่างกาย ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความรอบคอบในการวางแผนการเดินทางเป็นอย่างมาก 
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เช่น การประเมินศักยภาพร่างกายของตนเอง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง หรือการหาข้อมูลเพ่ือ
วางแผนการเดินทาง เพราะความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ดังนั้นเห็น
จากการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ พบปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน 
5 องคป์ระกอบ ดังนี้  
   3.3.1 สื่อและเทคโนโลยี (Technology and Media)  
    ปัจจัยภายนอกที่ท าให้นักท่องเที่ยวสู งอายุกลุ่ม Active Aging ใช้ใน
การศึกษาและหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปผ่านสื่อออนไลน์ 
(Online Media) เช่น ดูรายการภาพเคลื่อนไหว ผ่านช่องทาง Youtube (AGT14) ดูรายการสารคดี
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (AGT07) ส่วนสื่อออฟไลน์ (Offline Media) เช่น ดูรายการท่องเที่ยวใน
โทรทัศน์ (AGT02) นอกจากนั้นยังมีสื่อที่มีอิทธิพลอ่ืน เช่น เพ่ือนชวน (AGT12) เพ่ือนที่รู้จักกัน
ระหว่างการเดินทางแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว (AGT07) และคนในท้องถิ่นแนะน า (AGT05) เป็นต้น  
 

  …มันก็พอเรียนรู้บ้างว่าที่ไหนมันจะมีอะไรมันก็ดูใน YouTube ดูในสื่ออินเทอร์เน็ต
อยู่เสมอน่าสนใจก็ดูบางทีรู้ว่าเอ้ยเขาพูดว่า เอ้ยน่านมันเป็นอย่างนี้ก็ไปเจาะดูเหมือนกันว่า
มันเป็นยังไงท่ีไหน 

(AGT14, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

  …First time, I came to Thailand for seeing the hot weather because 
my home-town is cold. I takes two months for plan all of things. my friend 
who inspire me came to Thailand. 

(AGF08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562) 
 
   3.3.2 ความพร้อมด้านร่างกายของนักท่องเที่ยวสู งอายุกลุ่ม Active Aging 
(Physical readiness)  
    จากการถอดบทสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging มีความมั่นใจในความพร้อมของร่างกายของตัวเอง (AGT07) กล้าที่จะเดินทางหรือท ากิจกรรม
ที่โลดโผน อีกท้ังยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กระตือรือร้น (Active) ร่างกายแข็งแรง ชอบท่องเที่ยวค้นหา
ความแปลกใหม่ในที่ที่ยังไม่เคยไป (AGT10)  
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  ...ก็คิดว่าถ้าอายุซัก 70 แล้ว... การเดินเหินสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับตัวเองมันคงจะ
ไม่ดีแล้วล่ะ เราต้องเอาตอนที่เราแข็งแรงแล้วเราเป็นคนแอคทีฟที่เราชอบเที่ยวชอบค้นหา
ความแปลกใหม่แปลกใหม่ที่เราอยากจะไปที่เรายังไม่เคยไปแล้วอยากจะไปให้ทั่วไทย 
(หัวเราะ) 

(AGT10, ผู้ให้สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2562) 
 
   3.3.3 การตระหนักและความระมัดระวัง (Awareness) 
    ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุกลุ่ม Active Aging มีความกล้าเดินทางไปยังสถานที่ที่ 
ไม่เคยไปและมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางแล้วก็ตาม แต่ด้วยอายุและสภาพร่างกายที่
เปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนวัยรุ่น ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ร่างกายและชีวิตตนเอง (AGT03) เป็นประเด็นหลักในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน 
ยังให้ความส าคัญความปลอดภัยของน้ าดื่มหากเดินทางไปยังพ้ืนที่ห่างไกลหรือชนบท (AGT06) ในการ
เดินทางยังพบว่ามีความเสี่ยงที่หลงทางได้ หากหลงทางจะใช้วิธีถามคนในพ้ืนที่ (AGT01) หากเดินทาง
คนเดียวในสถานที่ที่ไม่เคยไปนักท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) น าทาง (AGF05) และยังมี
ความกังวลเรื่องสถานที่พักเพราะเป็นที่ท่ียังไม่เคยไปสัมผัสมาก่อน เพราะกลัวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  
 

  ...ที่กังวลก็คือ สถานที่พักมากกว่า ซึ่ง ๆ เรายังไม่เคย ๆ ไปสัมผัสเลยอะไรอย่างเนี้ย 
สมมติว่าเราคาดหวังไว้ 10 เนี่ย 

(AGT01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2562) 
 
   3.3.4 รูปแบบการเดินทาง (Travel pattern)  
    การเดินทางของนักท่องเที่ยวสู งอายุกลุ่ม Active Aging แบ่ งได้ เป็น 
2 รูปแบบ คือ เดินทางคนเดียว  คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 เป็นผู้หญิ ง 1 คนและผู้ชาย 2 คน  
การเดินทางเป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 86.67 แสดงให้เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้มักเดินทาง
เป็นกลุ่มมากกว่า  
    ส าหรับรูปแบบการเดินทางคนเดียวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะเป็นการ
เดินทางแบบไม่พักค้าง ไปเช้า-เย็นกลับ (AGT03) ระยะทางสั้น ๆ ไม่ไกลมากเดินทางด้วยรถโดย
สาธารณะได้ (AGT07) หรือเดินทางคนเดียวด้วยรถมอเตอร์ไซด์ (Big Bike) โดยไม่ชอบมีคนซ้อนท้าย 
(AGF05) 
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  ...ก็... คนเดียวก็ไปครับ คนเดียวก็ไป แต่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ค่อยได้พัก บางครั้ง
เราอาจจะไปดูเฉย ๆ ว่ามีอะไรแล้วเราก็กลับ 

(AGT03, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562) 
    รูปแบบการเดินทางเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่พบว่า เดินทางกับกลุ่มเพ่ือนมีการนัด
รวมกลุ่มและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า (AGT05) ไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วเพ่ือนจัดโปรแกรมพาไปเที่ยว 
(AGT08) ไปกับกลุ่มเพ่ือนและเพ่ือนรุ่นน้องไปท ากิจกรรม Adventure (AGT12) การเดินทางกับกลุ่ม
เพ่ือนท าให้เกิดความสนุกสนาน เฮฮา พูดคุยกันกันท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างการเดินทาง (AGT12) 
อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเดินทางกับครอบครัว โดยมีการวางแผนเตรียมตัวการเดินทางก่อนล่วงหน้า 
(AGT13)  
 

  ...ทีลอซูเนี่ยนะ...ประสบการณ์ก็คือ 1 ความเตรียมพร้อมของเพ่ือนก่อน เพราะว่า
เรามันหลาย ๆ คน ทีนี้เพื่อนเนี่ย พอเรานัด ๆ กันไปนึกว่าจะไป บางทีจะไปได้ครบ 

(AGT05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562)  
 
    ส าหรับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางจะมีการศึกษาข้อมูล วางแผนเส้นทาง 
เขียนโปรแกรมการเดินทางไว้ล่วงหน้า (AGT13) และมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและเสื้อผ้า
ของตัวเอง (AGT11) เป็นอย่างดี  
   3.3.5 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities)  
    ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ พบว่า เป็นกิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย 
(Soft adventure) เช่น ล่องแก่ง เดินป่า ปีนเขา เดินรอดถ้ า เดินขึ้นบันไดสูงชัน เป็นต้น กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม  
ไหว้พระ และรับประทานอาหารท้องถิ่น เป็นต้น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ 
ชมบรรยากาศ ความสวยงามของธรรมชาติและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง  ๆ เป็นต้น และ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น ถ่ายรูป เป็นต้น  
 

  ...ชมวิว หมอก อะไรอย่างเนี้ย ทะเลหมอก น้ าตก เอ่อ..ทะเลหมอก จ๊อกกะดิ่น 
(AGT05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562) 

  
   3.3.6 สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Attractions)  
    การรับรู้ความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปของผู้สูงอายุกลุ่ม 
Active Aging มักจะนึกถึง สถานที่ที่คนรู้จักน้อย (AGT08)  
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...เดี๋ยวเย็นนี้พาไปดูตะวันตกดินที่ตรงนี้ซึ่งไม่มีใครไม่มีนักท่องเที่ยวที่พลุกพล่านเพราะจุด
นั้นคนรู้น้อย 

(AGT08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562) 
 

    ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมเดินทางไปมากที่สุด คือ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 
น้ าตก ภูเขา อุทยาน บ่อน้ าพุร้อน และถ้ า เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น วัด ชุมชน 
และกลุ่มชาติพันธ์ เป็นต้น  
 

  ...มันเป็นหมู่บ้าน ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านก็ยังเห็นพวกชาวเขาอ่ะนะ พวกกระเหรี่ยงอ่ะนะ 
(AGT05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562)  

 

 4. แรงจูงใจ ความแปลกใหม่กับถิ่นที่เคยไปเยือน (Novelty in Repeated visit) 
  จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความแปลกใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active มักกล่าวถึงประสบการณ์การเดินทางของตนเองในการไปเยือนยังสถานที่เดิม 
ซ้ า ๆ โดยผลจากการศึกษาท าให้ พบประเด็นใหม่เพ่ิมขึ้นมาว่า แท้จริงแล้วการรับรู้ภาพลักษณ์และ  
จิตวิญญาณความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging นั้นยังเกิดข้ึนในสถานที่เคยไป
เยือนมาแล้ว โดยพบแรงจูงใจและจิตวิญญาณในถิ่นที่เคยไปเยือน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 แรงจูงใจในการเดินทาง ในสถานที่เคยไปเยือนของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging (Motivation of Active Aging in Repeated Visit)  
   การรับรู้ จิ ตวิญ ญ าณ ถิ่นที่ ไม่ รู้ จั ก  ยั งเกิดขึ้ น ในถิ่ นที่ เคยไป เยื อนมาก่อน  
โดยผลการวิจัยในส่วนนี้ปรากฎขึ้น (Emerging) จากค าให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกตื่นเต้นและ 
แปลกใหม่ ที่ไปยังสถานที่เคยไป โดยพบธีมแรงจูงใจในการเดินทางไปยังถิ่นที่เคยไปเยือนมาก่อน  
โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะกล่าวโดยนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ความต้องการผลิตซ้ าความทรงจ าใหม่ 
(Reproduction) และเพ่ือสร้างความใหม่ในความสัมพันธ์ โดยเกิดจากหลายเหตุผล เช่น มีความ
ประทับใจในสถานที่ที่เคยไปมาในครั้งแรกแล้วอยากพาคนที่มีความส าคัญกับตัวเรา ไปเห็นในสิ่งที่เรา
ประทับใจอีกครั้ง หรือเคยไปเที่ยวกับที่ท างานแล้วประทับใจจึงพาครอบครัวไปในสถานที่เดิม 
จึงกลายเป็นการสร้างความทรงจ าใหม่ในสถานที่เดิม (AGT01, AGT08, AGT09, AGT10)  
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  ...ที่จ าได้นะ ก็ที่ไป ม่อนแจ่มไปกับแม่บ้านแหละ จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกประทับใจ
ในบรรยากาศที่เป็นทิวเขาแล้วก็มีสลับซับซ้อน แล้วก็สูง ๆ ต่ า ๆ ละเมื่อตอนปลายปีที่แล้ว
เนี่ยเราก็ไปอีก แต่รอบนี้เราไปกันท้ังครอบครัว 

(AGT10, ผู้ให้สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2562) 
 

   ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ นั้น พบว่ามีจ านวน 
1 คนที่กล่าวถึงการเดินทางกลับมาเยือนในสถานที่เดิมที่ตนเองเคยไปมาแล้ว และพบว่าเกิดจาก
แรงจูงใจในความต้องการผลิตซ้ าความทรงจ าใหม่ และเพ่ือสร้างความใหม่ในความสัมพันธ์ 
เช่นเดียวกันจากความประทับใจในความสวยงามของสถานที่แห่งนั้นเช่นเดี ยวกันกับนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย จากค ากว่าวว่า 
  

  …I go to the Blue Mountain. New Zealand, go to a volcano, flew up 
the top of volcano, then four day later we travelled pass city...its beautiful I 
love there , I’ve been there before …about next year I’m planning to New 
Zealand with my wife 

(AGF04, ผู้ให้สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2562)  
 

   นอกจากนั้นยังพบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 1 คน ที่กล่าวถึง 
การเดินทางไปยังที่เดิมซ้ าจากความชื่นชอบและความประทับใจในความสวยงามของธรรมชาติ  
เป็นแรงจูงใจดึงดูดของสถานที่  
 

  …The beach Simi run island in Thailand, I love Simi run, I’ve been 
there 1000 times... every month, every week maybe 2 or 3 times.. I just love 
nature. 

(AGF07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2562)  
 
   ถึงแม้ว่าจะพบการกล่าวถึงในประเด็นนี้เพียงไม่กี่คน แต่งานวิจัยนี้ จะน าเสนอผล
การวิเคราะห์  โดยไม่ละทิ้งประเด็น ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึกเพ่ือค้นหา 
ความแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการกลับไปเยือนยังสถานที่เดิมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อไป  
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  4.2 การรับรู้ส านึกของการท่องเที่ยวจากการไปเยือนในถิ่นที่เคยไป ในประสบการณ์
ท่ องเที่ ยวของนั กท่ องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ ม  Active Aging (Perception of Experience in 
Repeated Visit)  
   ในประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นในถิ่นที่เคยไปเยือนมาแล้วของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
กลุ่ม Active Aging ชาวไทยนั้น จิตวิญญาณแห่งการถวิลหาอดีต ซึ่งแตกต่างจากจิตวิญญาณแห่ง
ความท้าทาย จิตวิญญาณแห่งความตื่นเต้น และจิตวิญญาณแห่งความประหลาดใจ เพราะการถวิลหา
อดีตนี้ เป็นความต้องการเห็นสิ่งแปลกใหม่ไปจากเดิมที่เคยไปมาแล้ว เหมือนได้รื้อฟ้ืนความทรงจ าเดิม
ที่มีภาพของสถานที่นั้นอยู่ในอดีต (AGT02) พบนักท่องเที่ยวที่กล่าวถึงประเด็นนี้ จ านวน 8 คน  
 

  ...ถ้าเราเคยไปมาแล้ว  เราก็อยากจะไป... เหมือนว่าเราไป ฟ้ืนความจ าว่า 
ความแปลกใหม ่

(AGT02, ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2562)  
 

   การถวิลหาอดีต จะรวมถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวนึกย้อนไปยัง
สถานที่ เดิม ๆ บรรยากาศเดิม ๆ ที่ตนเองเคยสัมผัสมา (AGT5, AGT6, AGT9) อาจกล่าวได้ว่า 
ความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสในสถานที่เดิมอีกครั้ง คือ ความรู้สึกแตกต่าง โดยความรู้สึกนี้จะ
เกิดขึ้นจากการได้เห็นสิ่งที่แตกต่างกันใน 2 ประเด็น คือ เกิดจากสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และสิ่งที่เคย
เห็นแล้วเปลี่ยนไปจากเดิม 
 
 

 
 

ความรูส้กึแปลกใหม่

ในการไปเยือนซ า้

สิ่งท่ีเคยเห็นแลว้
เปล่ียนไปจากเดมิ

การสรา้งขึน้ใหม่

ความเจรญิของสถานท่ี

สภาพแวดลอ้มท่ีแปร
เปล่ียนไป

สิ่งท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อน
ในท่ี ๆ เคยไปแลว้
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ภาพ 6  แสดงความรู้สึกแปลกใหม่ในการไปเยือนซ้ า 

 
ที่มา: พัฒนาโดยนักวิจัย  
  
   ในภาพ 6 สิ่งที่เคยเห็นแล้วเปลี่ยนไปจากเดิม อาจเกิดจากการสร้างสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น 
จนอยากกลับไปยังสถานที่ เดิมอีกครั้ง เช่น การสร้างสนามบินใหม่ (AGT05) การเพ่ิมขึ้นของ
ร้านอาหาร ที่ พัก การเปลี่ยนแปลงจุดเช็คอิน ของสถานที่ท่องเที่ยว (AGT01) เป็นต้น หรือ 
ความแปลกใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น ไปครั้งแรกไม่ประทับใจเพราะสภาพถนนไม่ดี  
แต่เมื่อไปครั้งที่สอง พบว่า ถนนดีขึ้นปรับปรุงดีขึ้น (AGT10) พบเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้าน (AGT06) เป็นต้น  
   นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
แตกต่างได้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่ท าให้น่าประหลาดใจ เพราะ
มีความสมบูรณ์ตลอด (AGT10) หรือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจากเมื่อ 10 ปี ก่อน 
(AGT10)  
   ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ นั้น พบจิตวิญญาณ
แห่งการ ถวิลหาอดีต ในการกล่าวถึงความแปลกใหม่ในการไปเยือนซ้ าสถานที่เดิม เช่น การหวนไปสู่
ความทรงจ าที่ดีจากประสบการณ์ที่ได้มาฉลองครบรอบวันแต่งงานในสถานที่เดิมทุกครั้ง  
 
 

  …I come here so many times, I had good memories with my wife, we 
came back every anniversary 

(AGF07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)  
 

   นอกจากนั้นยังพบว่า ความรู้สึกถวิลหาอดีตเกิดจากการหวนคิดถึงความเดิมแท้ของ
สถานที่ ความคงอยู่ของธรรมชาติบรรยากาศท่ีไม่วุ่นวาย เงียบสงบ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมา
ยังสถานที่เดิมอีกครั้ง 
 

  ...When I first arrived in Thailand, 11 years ago, the beaches in Ko Pha 
Ngan, very clean very undeveloped and just for in natural and small 
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wooden house so many I like that old style of living. I live on the beaches 
for nearly one year, so I just like the old not modern, but normally I am 
modern. 

(AGF11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2563)  
 
   จากผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ดังกล่าว ท าให้แสดงให้ เห็นว่า ส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging นั้น ประสบการณ์ความแปลกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่เคยไปเท่านั้น แต่ยังพบจิตวิญาณความแปลกใหม่ในประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนในสถานที่ท่ีเคยไปมาแล้วและเดินทางไปเยือนซ้ า อีกด้วย  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging บนแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่  
 การแสวงหาความความแปลกใหม่ (Novelty Seeking) เป็นลักษณะความต้องการที่ได้รับ
การสัมผัสความแปลกใหม่ (Novelty) ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากบุคลิกภาพภายในเป็น
รูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ จนกลายเป็นการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของ แต่ละ
บุคคลจะมีลักษณะการแสวงหาและการยอมรับความเสี่ยงในระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป 
โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สังคมแวดล้อม การเลี้ยงดูทางครอบครัว วัฒนธรรม เป็นต้น  
 การแสวงหาการสัมผัสความแปลกใหม่ในระดับสูงมากที่สุด มักจะพบในกลุ่มนักท่องเที่ยว
วัยรุ่นและมีแนวโน้มลดลงเมื่อนักท่องเที่ยวมีอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging นั้น พบว่ามีแรงปรารถนาในการแสวงหาความแปลกใหม่ในประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว มีการแสดงความรู้สึกทางบวกต่อสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่ท าให้ตื่นเต้น เร้าใจ 
ท้าทาย สนุกสนาน เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะรับรู้ถึงความแปลกใหม่และเกิดความ  
พึงพอใจในที่สุด  
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Active Aging นั้นพบว่า ความแปลกใหม่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแรงจูงใจและในประสบการณ์
ทั้งในถิ่นที่เคยไปเยือนและไม่เคยไปเยือนในทุกรูปแบบ โดยแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ชาวไทย มีพ้ืนฐานบนองค์ประกอบ 5 ประการ และความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ มีพ้ืนฐาน บนองค์ประกอบ 4 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. องค์ประกอบความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทย  
  1.1 ความแปลกใหม่จากกิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย (Soft Adventure)  
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   กิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย เป็นกิจกรรมที่อาศัยความกล้า ใช้ก าลังความสามารถของ
ร่างกายและจิตใจที่มุ่งมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือแหล่ง
กิจกรรมก่ึงผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการน าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมาเป็นองค์ประกอบ
ในการจัดกิจกรรมที่ท้าทายได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็มีการประเมินสภาพร่างกาย
ของตัวเองเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบกับร่างกายและสร้างปัญหาให้กับตนเองใน
ภายหลัง มีการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนและเตรียมตัวก่อนการเดินทางอย่างดี ศึกษาข้อมูล
จากสื่อทางออนไลน์ เช่น วิดีโอภาพเคลื่อนไหว (Youtube) รีวิวจากนักท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊ค 
(Facebook) หรือการบอกเล่ าจากเพ่ื อนในกลุ่ มช่ องทางไลน์  (Line Application) เป็ นต้ น 
มีนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้จ านวน 11 คน ได้กล่าวว่า การท ากิจกรรมในรูปแบบนี้ให้ความรู้สึก 
ท้าทาย (Challenge) ตื่นเต้น เร้าใจ (Thrill) สนุกสนาน (Fun) มีความสุข ได้ท าสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน
จากกิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย โดยแบ่งกิจกรรมผจญภัย ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  
   1.1.1 กิจกรรมกึ่งผจญภัยทางบก เช่น การเดินป่า การเดินขึ้นเขา การเดินส่อง
สัตว์ ดูนกตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ การเดินขึ้นบันไดสูงชันเพ่ือไปสักการะ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
นาน ทางเดินมีความยาก ง่ายแตกต่างกัน ชันบ้าง สูงบ้าง “ภูทอกนี่ทางขึ้นที่จะไปชั้นสองเนี่ย มันเป็น
ทางชันเกือบ 90 องศา ทาง ทางบันไดชันมาก ถ้าขึ้นไปถึงชั้นสองแล้วมันก็จะไม่ค่อยชันเท่าไหร่ คือ 
เดิน เดินวนรอบเขาที่ภูทอก” (AGT1) การได้ปีนขึ้นน้ าตกหลายชั้น การเดินเพ่ือไปชมวิวทิวทัศน์ 
“รู้สึกต้องไปให้ถึง ถ้า..เราไต่ไปที่ร้อยเมตร เราเห็นแค่นี้ ถ้าเราไปอีก 200 เมตร เราก็เห็นอีกระดับ มัน
ยังไม่พาโนลามา เราก็ข้ึนไปอีก ขึ้นนะบางทีเราก็ต้องสาวอะไรขึ้นไป มีที่ให้เราสาวขึ้นจาก..ใครเหนื่อย
ก็พักแล้วแต่ ต่างคนต่างเดิน ใครถึงก่อนก็ถึง คือรอกันไม่ได้ไงเที่ยวแบบนี้นะ” (AGT13) การปีนหน้า
ผา การไต่เขา “ครั้งแรกของเขาช้างเผือกแต่ไม่ใช่ปีนเขาครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเขาช้างเผือกแต่
ว่าไม่ได้ปีนเขาครั้งแรกเราเคยปีนไปที่ภูกระดึงมาก่อนก็เลยไม่ค่อยเท่า” (AGT07) กิจกรรมขี่ม้าชมวิว 
ชมบรรยากาศธรรมชาติ “ชอบสนุก ขี่ม้า เอ่อตอนนั้นไป..เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Flower Valley มันจะ
เป็นหุบเขาดอกไม้ที่ แบบว่าสวยที่ สุดอะไรอย่างเงี้ย” (AGT11) กิจกรรมโหนสลิง (Zipline) 
“ความรู้สึกว่ามันท้าทายดีเหมือนกันนะ แต่ว่าทุกครั้งอ่ะที่แบบว่ากระโดดลงไปเส้นแรกเนี่ยนะ มันจะ
เป็นอะไรที่ อ้ืมมม ทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยะ” (AGT11) รวมถึงการนอนเต๊นท์ระหว่างการเดินทาง
ประเภทนี้ก็สร้างบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ สนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกัน  
   1.1.2 กิจกรรมกึ่งผจญภัยทางน้ า  เช่น การพายเรือชมวิวทิวทัศน์ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ”…อยากไป พายเรือ ตรงที่พระอาจารย์วัดชลประทานท่านไปลอยอังคาร 
อยากพายเรือ แล้วมันเป็นป่า เป็นเวิ้ง เป็นเกาะไรเงี้ย…” (AGT07) การล่องแก่ง เป็นกิจกรรมที่
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นักท่องเที่ยวกล่าวถึงมากที่สุด นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่ากิจกรรมประเภทนี้ไม่ได้อันตราย มีคนคอย
ดูแล ได้ความสนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือนที่ไปด้วยกัน และท้าทาย “อย่างล่องเรือล่องแก่งอะไรอย่างนี้ท้า
ทายเลยล่ะ ไม่กลัว ของผม adventure เนี่ยชอบอยู่แล้ว เพราะเรารู้ว่า 1.นะ เรารู้ระดับน้้า ว่าระดับ
น้้าที่ 1 ที่ 2 ไรเงี้ย เพราะว่าที่นั่นไม่อันตรายเท่าไหร่แล้วก็ไหลธรรมดา ” (AGT05) การด าน้ าดู
ประการัง ด าน้ ารอบเกาะ “…ถ้าไปที่เกาะเต่าได้ด้าน้้าดูปะการัง อย่างไปที่เกาะช้างก็ได้ดูได้ด้าดู
ปะการังเกาะช้างไป 2 หน” (AGT10) การเดินลอดถ้ าไต่เชือกไปในน้ า “ที่ต้องไต่เดินตามเชือกไปอ่ะ 
ด้า เหมือนด้าน้้าอ่ะ แต่ว่าต้องลอยตัวไปถึงถ้้ามรกตน่ะ เอ้อ..นั่นแหละ กลัวมาก (หัวเราะ) คือตื่นเต้น” 
(AGT02)  
    กิจกรรมการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (Soft Adventure) ส าหรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความกล้า ความเชื่อมั่นในตัวเอง เปิดใจ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีความอดทนต่อความยากล าบาก การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
หรือแหล่งกิจกรรมอาจไม่มีความสะดวกสบายครบครัน การเดินทางใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น  
การเดินทางด้วยโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท ากิจกรรมประเภทนี้  นักท่องเที่ยวต้องมีความมุ่งมั่น  
มีความชื่นชอบส่วนตัวเป็นพ้ืนฐานซึ่งเป็นลักษณะแรงขับด้านจิตใจที่มีภาวะความต้องการสัมผัส  
ความแปลกใหม่ในระดับสูง จึงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่ท้าทาย
ในวัยสูงอายุแบบนี้  
    จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมและพฤติกรรมของนักท่องสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ในประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ผ่านมา พบว่า รูปแบบการท ากิจกรรมท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย 
มีลักษณะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเป็นส่วนมาก พิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท า
กิจกรรม จากแหล่งข้อมูลทางออนไลน์หรือการบอกต่อจากกลุ่มเพ่ือน (AGT03, AGT05, AGT13) แต่
ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกท ากิจกรรมในสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว 
เช่น ล่องแก่งต้องไปที่น้ าตกทีลอซู เดินป่าปีนเขาต้องไปที่ภูกระดึง เพราะมั่นใจในประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้น ๆ และเชื่อมั่นว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
ห้องน้ า ที่พักร้านอาหาร บริการรถรับส่งเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  
    เมื่อพิจารณาถึงระดับประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะสะท้อนให้เห็นความเข้มข้นของการแสวงหาความแปลกใหม่ แต่ก็มีข้อจ ากัด
บางประการ เช่น การตระหนักรู้ว่าสภาพร่างกายของตนทไม่ได้แข็งแรงเหมือนดั่งวัยรุ่น ดังนั้น 
การตัดสินใจเดินทางหรือรูปแบบกิจกรรมมักอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายด้วย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระดับความแปลกใหม่ในประสบการณ์
รูปแบบการเดินทางแบบส่วนบุคคล (The Individual Mass Tourists) ของ Cohen (1972) เป็นการ
ตอกย้ าให้เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับความต้องการแสวงหาความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว
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สูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอผลส่วนนี้ที่ไปแล้วในขั้นแรกของผลการวิจัยระดับของ
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุกลุ่ม Active Aging ในข้อ 1.2  
  1.2 ความแปลกใหม่จากความสัมพันธ์และมิตรภาพ (Relationship)  
   การเชื่อมความสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความแปลกใหม่ ตื่นเต้น ให้กับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีนักท่องเที่ยวจ านวนถึง 11 คน ได้กล่าวถึงประสบการณ์
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
   1.2.1 ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนเดินทาง ความสัมพันธ์ในที่นี้เกิดจากการรวมตัว
กั น ข อ งก ลุ่ ม เพ่ื อ น  (AGT03 , AGT04, AGT05, AGT08, AGT12) เช่ น  เ พ่ื อ น ใน ส มั ย มั ธ ย ม 
เพ่ือนมหาลัย หรือเพ่ือนที่เคยร่วมงานกัน เป็นต้น ท าให้เกิดสีสันและความสนุกสนานร่วมกันระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวหรือระหว่างการท ากิจกรรมท่องเที่ยว ได้พูดคุยข าขันด้วยความสนุก หากใช้
ระยะเวลาเดินทางหลายชั่วโมง จะเตรียมอาหารมาทานด้วยกันบนรถระหว่างเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดสีสันเพ่ิมมากขึ้นด้วย หากเพ่ือนบางคนไม่ได้เจอกันนาน ระหว่างการเดินทางมีการเล่าเรื่อง 
รื้อฟ้ืนความทรงจ าในอดีต ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกสนุกสนาน มีเสียงเฮฮา ข าขันกันอยู่ตลอด 
มีนักท่องเที่ยวได้กล่าวว่า  
 

  ...เราก็ได้เฮฮาสนุกสนานกับเพ่ือน มันมีความสุขที่สุดอ่ะ ความสุขจริง ๆ เลย 
เพราะว่าคนแก่ ๆ มันชอบเล่าไงเรื่องย้อนหลังอ่ะ แล้วมันก็สนุกสนานเฮฮาตั้งแต่เราเรียนอ่ะ
นะ เราก็ไป…เขาใหญ่นะ ไอ้นู่นไปนะ เฮ้ย...ไอ้ลาศ วันนั้นฉันหลอกแกดูหมูนะอะไรอย่าง
เนี้ย มันเกิดความสนุกสนานอารมณ์ขัน ประทับใจนั่นแหละ 

(AGT05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562)  
 

    ผลการสัมภาษณ์ ยังพบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ มักให้ความส าคัญกับ
การเลือกเพ่ือนร่วมเดินทางที่ไว้ใจ เชื่อใจได้ ช่วยเหลือกันได้ มั่นใจในกลุ่มเพ่ือน เนื่องจากค านึงถึง 
เรื่องความปลอดภัย หากเป็นการเดินทางในรูปแบบกึ่งผจญภัย ในกิจกรรมต้องใช้เวลานาน 
จ าเป็นต้องพักค้าง ไม่ค่อยมี สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น การเดินหรือปีนผา  
 

  …ดูเพ่ือนที่ไปด้วยเหมือนก็คือว่าเพ่ือนนั้นก็อาจมีเพ่ือนที่เราไว้ใจที่ท างานเรารู้จัก
กันแล้วก็เราค่อนข้างมีความเป็นเพ่ือน อย่างมีพ่ีไปด้วยคนหนึ่งที่เป็นคนที่คอยดูคอยระวัง
ทุกอย่างเพราะแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกัน เขาก็จะบอก เห้ย สมมุติว่าเราซื้อน้ าอาจจะ
ไม่พอบางคนอยากล้างหน้าบางคนอยากท าอย่างอ่ืนเค้าก็จะมีวิธีการคุยกับกระเหรี่ยง โดย
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การจ้างไปซื้อน้ าเอาน้ ามาให้หน่อยอะไรแบบนี้เค้าก็จะมีเทคนิคมีวิธีคุยเอาตัวรอดแล้วพอมี
อาหารก็จะแบ่งกัน ความเป็นมิตรก็จะเกิด 

(AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)  
 

   1.2.2 ความสัมพันธ์เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวคนอ่ืน นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active 
Aging มีการกล้าเปิดใจที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ ไม่ปิดกั้นตัวเองและยอมรับความเสี่ยง เป็นอีกหนึ่ง
ความแปลกใหม่ที่ ได้รับระหว่างการเดินทาง เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นแบบนี้  เป็น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ในขณะเดินทาง การสร้างความสัมพันธ์ลักษณะนี้อาจเกิดจาก
การพบเจอกันระหว่างทาง ให้ความช่วยเหลือกันระหว่างการท ากิจกรรมท่องเที่ยว  
 

  ...อย่างไปเที่ยวภูกระดึงอย่างเงี้ย มีน้องคนนึงเป็นน้องผู้ชายมาคนเดียว… แล้วเค้าก็
พูดขึ้นมาว่า พวกพ่ีเดินกันเร็วมากเลย ผมไปทางไหนผมก็เจอพ่ีอีกแล้ว ขนาดผมจักรยาน 
แล้วก็มาขึ้นบนรถก็คุยกัน นั่งกินข้าวอยู่ แล้วก็เจอกัน  ก็จะคุยกันก็สนุกสนาน เคยไป 
ภูกระดึงครั้งที่สอง เจอพวกน้องมหาลัยถ่ายรูปกัน แม้แต่ยกกล้องมาถ่ายรูปมันเหนื่อยมาก 
ตอนนั้นข้าวปลาไม่ได้กินด้วย เออก็บอกน้องที่น้องถ่ายเดี๋ยวพ่ีบอกเมลแล้วส่งให้พ่ีเลย 
พ่ีไม่ไหวแล้วตอนเนี่ย น้องก็จัดการส่งมา 

(AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562)  
    และมีการปฏิสัมพันธ์บางส่วน ที่ท าให้นักท่องเที่ยวที่แปลกหน้ากัน 
กลายเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางครั้งนั้น  
 

  ...ก็มี ก็เจอกันอย่างเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็ไปสังขละ แล้วข้ามไปฝั่งนู้น พอดีเขามา
ด้วยกัน เขาสองคน เราสองคน เออ ไปด้วยกันเปล่าล่ะเดี๋ยวเราจะเช่ารถไป เขาก็บอก  
เออว่าไปดิ เราก็เลยไปด้วยกันได้ 

(AGT03, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2562)  
 
   1.2.3 ความสัมพันธ์ที่เกดิการรวมตัวกันของคนหลายวัยในสังคมออนไลน์  
    สังคมยุคออนไลน์ปัจจุบัน ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น
และเกิดเป็นสังคมย่อย ๆ ผลการสัมภาษณ์พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ใช้ช่องทาง
ออนไลน์เป็นสื่อ ในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เช่น การเป็นบล็อค
เกอร์ในเพจท่องเที่ยว เป็นนักเขียนรีวิวท่องเที่ยวในพันทิป หรือการแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวใน  
เฟสบุคของตัวเอง เป็นต้น ท าให้รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์มีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง การสร้าง
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ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีการพัฒนาเป็นการสร้างความสัมพันธ์จาก
กลุ่มเพ่ือนในสังคมออนไลน์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ จากการรวมกันของคนหลายวัย  (AGT13, 
AGT14)  
 

  ...เวลารวมตัวกันทีนึง ก็ไม่ได้มีเฉพาะรุ่นลุง ๆ ป้า ๆ นะ นั่นวิ่งอยู่นู่น ถ่ายรูปกัน
สนุกสนาน วัยรุ่นก็มาด้วยกันแหละ…รุ่นน้อง ๆ ที่ท างานบ้างไรบ้าง 

(AGT14, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

    เมื่อนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกันกับ 
,ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า จะท าให้เกิดคุณค่าของการเดินทางนั้น มีทั้งประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีทั้ง
ความรู้สึกตื่นเต้น การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ได้รับ
ความเคารพนับถือและ ให้เกียรติจากรุ่นน้องในกลุ่ม ท าให้เกิดเป็นสายสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันต่อไป
ถึงแม้จะจบการเดินทางแล้วก็ตาม ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ยังเติมเต็มความรู้สึกของคนในวัยนี้ด้วย  
 

  …ความหลากหลายในการเจอคน เราไม่จ าเป็นที่จะต้องว่าฉันจะต้องเจอคนในวัย
เดียวกัน ..ของป้าเนี่ยนะ จากความหลากหลายของป้าไม่ได้เน้นว่าเรามีกลุ่ม บางคนเขาจะ
แก๊งไหนแก๊งนั้น ทุกปีจะไปเที่ยวกับแก๊งนั้นตลอด แต่ของป้าเนี่ยมันมีความหลากหลายเข้า
มาในทุกทริป…บางคนนะป้าดีใจบอกว่าเจอกันเพราะทริปป้าเกษ มันจะเป็นความปลื้มใจว่า
เราได้ท าให้คนเนี่ย จากมาคนเดียวก็แตกยอดออกไป เขามีเพ่ือนเขาละนะ เมื่อก่อนเหมือน
ไม่มีเพ่ือน...คือความภูมิใจ ความปลื้มใจของป้าในการเดินทาง เพราะฉะนั้นความประทับใจ
ของป้าอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเดินทาง  

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 
   1.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่นที่ไปเยือน  
    ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สามารถ
น ามาซึ่งความแปลกใหม่ได้ เช่น การเดินทางไปร่วมบริจาคสิ่งของกับจิตอาสาในพ้ืนที่ต่างจังหวัด
(AGT01) น าของไปบริจาคให้ชาวบ้านบนเขา (AGT09)  
 

  …คือเราจะมีเพจของกลุ่มพวกจิตอาสาบนดอย พอเรารู้ว่าจะไปเที่ยวช่วยไหน 
เราจะดูในเพจว่าเค้าต้องการไรบ้าง เราจะติดต่อไปแล้วก็ไปเจอกันที่นู่น…บางคนเคยเจอกัน 
บางคนก็หน้าใหม่ ๆ 
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(AGT09, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562) 
 
    การสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างการท ากิจกรรมดังกล่าวกับคนในท้องถิ่น 
(AGT 8) แม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในระยะสั้น ๆ ในพ้ืนที่ใด พ้ืนที่หนึ่ง แต่หลาย ๆ ครั้งมีการติดต่อ
หลังจากจบการเดินทางจนกลายเป็นเพ่ือนใหม่ มีกลุ่มตัวอย่างถึง 3 คนที่กล่าวถึง การผูกมิตรกับ
ชาวบ้านที่น าสินค้า มาจ าหน่ายในชุมชน หรือระหว่างการเดินทาง เมื่อเกิดความพอใจและชื่นชอบใน
ตัวสินค้า จะมีการแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน เช่น ขอเบอร์โทรศัพท์ ขอเพ่ิมเพ่ือนในไลน์
แอปพลิเคชั่น หรือ การเพ่ิมเพ่ือนในเฟสบุค (AGT01, AGT12, AGT13)  
 

  ...บางทีเราอะได้ชิมละชอบงะ อร่อยถูกใจ ละเค้าก็พูดดีด้วย คุยกันไปคุยกันมาเอ้า
ถูกคอกันซะงั้น เราก็ขอเบอร์เค้าไว้ เค้าบอกว่าส่งไปให้ได้ เนี่ยก็โทรสั่งไป อืม 3 รอบละมั้ง 
กลับกลายเป็นว่าเออ ทุกวันนี้ถามไถ่สาระทุกสุกดิบกัน 

(AGT12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563) 
 
    ประสบการณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงกลายเป็นความแปลกใหม่จากการสร้าง
ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging อีกลักษณะ
หนึ่งด้วย  
  1.3 ความแปลกใหม่จากการเรียนรู้วัฒนธรรม (Culture)  
   ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีเช่น ภาษา การแต่งกาย 
วิถีชีวิต การละเล่น งานเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น จะสะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา 
บรรพชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้ สิ่งแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging ท าให้ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
แตกต่างจากรูปแบบการด ารงชีวิตของตนเอง ทั้งนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความชื่นชอบและความสนใจส่วนบุคคล เช่น วัฒนธรรมวิถีชีวิต
การเกษตร จะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้เรื่องการปลูกพืช ผัก ผลิตผลทางการเกษตร  ก็จะเลือก
เดินทางไปดูการปลูกผักหวานป่าของชาวบ้าน (AGT4) ซึ่งมีรูปแบบการจัดการการปลูกไม่เหมือนกัน
กับที่เคยเห็นในสื่อ ต้องการไปเห็นของจริง ต้องการเห็นเครื่องมือในการท าการเกษตร หรือสิ่งที่
ประดิษฐ์ขึ้นมาเองตามภูมิปัญญาชาวบ้าน (AGT08) การได้ลองทานอาหารท้องถิ่น อร่อย ๆ หรือ
รสชาติแปลก ๆ (AGT11, AGT05, AGT13 , AGT14) การได้ตื่นเต้นกับวิถีชีวิตของชาวประมง 
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  ...ได้เห็นการวิธีการจับกุ้ง หอย ปู ปลา ของชาวประมงอะไรอย่าง[นี้] ใครอยากจะ
ซื้อกลับเขาก็ขายให้ [อืม] 

(AGT12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

   นอกจากนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความมีน้ าใจไมตรี ของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น 
ยังเป็น จุดก าเนิดความแปลกใหม่ด้วย เช่น ได้สัมผัสและรับรู้ถึงความมีน้ าใจ แสดงออกว่าเป็นคนใจดี 
มีความจริงใจ มีไมตรีจิตของคนในชุมชนแตกต่างของคนในเมือง  
 

  …มันมีความสุขมากเลยนะ เขาก็ใจดีมากเลยเขาก็ทอดปลาในเราชิม สอนเราว่า
ทอดให้อร่อยท ายังไง พอชิมอร่อยใช่มั้ย...เหมากันแบบ..เกลี้ยงเลย เขาก็สวัสดีขอบคุณแล้ว
ขอบคุณอีก 

(AGT14, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 
  ...อีกอันหนึ่งที่ตามมาก็คือคนอยู่ เป็นคนที่ใจดี สัมผัสได้เลยคนในเมืองเนี่ยจะไม่มี 
สัมผัสได้เลยก็คือตัวเองสัมผัสได้ แต่ว่า ... คนที่นี่ใจดีเนอะ เค้าบอกว่าข้างล่างไม่มี ข้างล่าง
หรือที่มาเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยจะไม่มี เราก็รู้สึกได้ พูดจาเพราะ 

(AGT07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2562) 
  
   หรือการได้ไปเห็นลักษณะของสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม  
 

  ...ได้ไปเห็นสถาปัตยกรรมของวัด ได้ไปเห็นของเก่า ๆ ของวัดอะไรอย่างเนี้ย 
บรรยากาศของวัด...มันดีมาก ๆ เลยนะ 

(AGT12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

   ดังนั้น ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถสร้างความตื่นตา
ตื่นใจ และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ได้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้มีนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging กล่าวไว้ จ านวน 8 คน  
  1.4 ความแปลกใหม่จากการได้อยู่ในธรรมชาติ (Be in Nature)  
    แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural Attractions) เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงาม แปลกตาตามสภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา เช่น 
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การกระทบกันของกระแสน้ าและคลื่นบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มนุษย์เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติจน
เกิดความสวยงามร่มรื่น ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ได้แก่ ภูเขา ถ้ า อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น  
   ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม
เสมอ การเข้าไปสัมผัสหรือไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะท าให้เกิดความรู้สึกความรื่นรมย์
ใจ (AGT01, AGT02) ท า ให้ เกิ ด ค ว าม เบิ ก บ าน ใจ  (AGT04, AGT06) ท า ให้ เกิ ด ค ว าม รู้ สึ ก
กระชุ่มกระชวย (AGT07, AGT10) เป็นการเติมพลังให้กับตัวเอง ให้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เกิดความรู้สึก
แตกต่าง ตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งสวยงาม สิ่งแปลกตา (AGT11, AGT13, AGT15) เช่น ทิวทัศน์ ภูมิ
ประเทศ ความงามของธรรมชาติ ชายหาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปลาชนิด
ต่าง ๆ  
   แต่อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ไม่ได้เพียงแค่การได้ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติเท่านั้น แต่การ
เข้าไปดูธรรมชาติที่ดั้งเดิมหรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) ในสถานที่ที่ไม่
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไป การเดินทางค่อนข้างห่างไกลจากชุมชน ใช้เวลานานและ
สมบุกสมบัน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้ประสบการณ์แปลกใหม่ 
 

   …เขาพาไปจุดที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเข้าเป็นตรงนั้นไปดูพระอาทิตย์ตก
ทุกทีมันจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น…สภาพรถเขาเนี่ยรถเก๋งเก่า ๆ นะ แต่เขาลุยไปในป่า ดูวิวที่
สวยมากของธรรมชาติที่มันยังเป็นธรรมชาติอยู่เลย เพราะเขาลุยไปในป่านี่แหละ แล้ว
ทางอ่ะนะมันเป็นร่องไง 

(AGT08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562) 
   อีกทั้งการเดินทางเข้าไปเห็นความสวยงามของธรรมชาติ ทิวทัศน์ (Scenery) ที่
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ หรือ Nature Wonder ก็ได้ความรู้สึกตื่นตาตื่น
ใจกับ แปลกตา และความท้าทายในการเดินทางต้อง นั่งรถ นั่งเรือ กว่าจะเข้าถึงใช้เวลานาน ก็ท าให้
เกิดความแปลกใหม่  

  
  …ก็ป้าก็มีความรู้สึกว่าสนุกดีนะ มันเป็นการท้าทายวัย ...ไปเข้าถ้ าที่เมืองที่ท่าแขก 
...ชื่อถ้ ากองลอ เป็นถ้ าอันดับ 5 ของโลก..รถเข้าถึงแต่ต้องนั่งเรือเข้าไปประมาณซักครึ่ง
ชั่วโมง ...มันก็สวยอ่ะ wow มากมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร ถ้ า....ถ้ าที่มันกว้าง
มาก ป้าก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง สนามฟุตบอลหลาย ๆ สนามอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นหน่ะ 

(AGT11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 



 97 

   และยังพบอีกว่า ความแปลกใหม่นั้นเกิดจากความบังเอิญ  ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติในแบบนี้ เป็นครั้งแรกและคิดว่าหาชมแบบนี้ได้ยาก ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน  
 

  …ก็เดินไปเรื่อย ๆ ทุกคนเห็น แปลกโว้ย พระอาทิตย์มันอยู่ต่ ากว่าหมอกละมันสวย
มันสาด ข้างล่างมันสวยข้างบนมีหมอกบังพระอาทิตย์ เป็นช่องผ่าน มันสวยมาก น้อยคน
มาก ไม่มีใครเห็นอ่ะ คือมันเป็นแค่แปปเดียวละก็หายไป 

(AGT6, ผู้ให้สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2562)  
   ความสวยงามทางธรรมชาตินั้นยังสร้างความประทับใจ และความทรงจ าที่ดีให้กับ
นักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ มีนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging กล่าวไว้ จ านวน 11 
คน  
  1.5 ความแปลกใหม่จากประสบการณ์การบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Service Experience)  
   บริการที่รับรองนักท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ จากการที่นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเอาใจใส่ในกระบวนการบริการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายและความบันเทิง การบริการด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่  
ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรม ทั้งนี้ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ด้วย องค์ประกอบความแปลกใหม่ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging กล่าวไว้ จ านวน 11 คน และถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้จะมี
พฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการการท่องเที่ยวแตกต่างจากนักท่องเที่ยวสูงอายุทั่วไปก็ตาม แต่ด้วย
สภาพร่างกายที่เป็นไปตามวัย จึงยังมีการใช้เหตุและผลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ และแม้ว่าจะมีก าลังซื้อสูง เนื่องจากไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากการดูแล
ตัวเอง แต่ก็ยังเน้นการบริการที่สะอาดและปลอดภัย (AGT01, AGT04, AGT06, AGT08, AGT10, 
AGT11, AGT13, AGT14) เช่น การเลือกห้องพัก เลือกร้านอาหาร สิ่งแรกที่พิจารณา คือ ความ
สะอาด ปลอดภัย  
 

  …เราจะเลือกที่พัก เลือกร้านอาหารจะเข้าไป Searchดูใน Google อะไร สมมติว่า
จะไปจังหวัดน่าน เราก็เลือกค้นหาที่พักจังหวัดน่าน แล้วก็ดูเปรียบเทียบราคา สภาพ
ห้องพัก อะไรพวกนี้ฮะ 

(AGT01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2562)  
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   การบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพวกเขา ประกอบกับผลจากการวิเคราะห์ประสบกาณ์ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging พบว่า การบริการด้านการท่องเที่ยวท าให้เกิดประสบการณ์ความแปลก
ใหม่ในการเดินทางข้ึน 2 รูปแบบ คือ  
   1.5.1 การบริการด้านการท่องเที่ยวสร้างความแปลกใหม่ให้กับประสบการณ์
เดินทางครั้งแรก และ  
   1.5.2 การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของบริการด้านการท่องเที่ยวสร้างความ
แปลกใหม่ในประสบการณ์เดินทางซ้ า  
   จากการวิเคราะห์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พบว่า สิ่งที่ท าให้เกิดการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging บางครั้งไม่ได้อยู่ที่สถานที่เสมอไป 
เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกลงไปพบว่า หากได้รับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และสร้างความ
ตื่นเต้น จึงท าให้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ในการเดินทางครั้งแรกได้ เช่น ตื่นตาตื่นใจมากกับการได้นั่ง
เรือแบบทันสมัย มีบริการและที่นั่งแตกต่างกันไปตามระดับราคา หรือ การได้ไปทานอาหารที่โรงแรม
ในรีสอร์ทเป็นครั้งแรก (AGT01)  
 

  ...แปลกใหม่มันก็น่าจะมีปีที่แล้วที่ว่าคือ ที่ที่ยังไม่ได้ไปก็คือ เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีนี่
ยังไม่เคยไป เราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถ นั่งเรืออะไรแบบนี้ เรือ Cruise ซึ่งเป็นเรือ
แบบ เรือทันสมัย เรือหรูอ่ะ เรา ๆ นั่งไป…ถึงบนเกาะเนี่ย เขามีโรงแรม แล้วก็เขาไปทาน
อาหารที่โรงแรมแล้วช่วงนั้นใครจะไปเล่นน้ าไปอะไรต่ออะไร  อันนี้เราก็ตื่นตาตื่นใจหน่อย 
(หัวเราะ) 

(AGT01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2562)  
   การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ทางเดินทางท่องเที่ยวทางน้ า ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิด
ความตื่นเต้นได้เช่นกัน  
 

  ...เราเคยใฝ่ฝันอยู่แล้ว อย่างเกาะช้าง ... แล้วก็มีโอกาสได้ไปก็ไป แต่ว่าไปเที่ยว
เกาะส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องต้องเอารถขึ้นเรือข้ามไรแบบนี้... ครั้งนี้
มันก็เลยตื่นเต้นดี 

(AGT08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)  
 

   นอกจากนั้น พบว่า การบริการของร้านอาหารที่ดีและรสชาติอร่อย เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ประทับใจได้เช่นกัน  
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   การเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นใหม่ของบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นสิ่งหนึ่งที่
สร้างความตื่นเต้นให้เกิดกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging แม้จะเกิดในการเดินทางซ้ า  
เช่น การสร้างสนามบินขึ้นมาใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากเดิม  
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ลดระยะในการเดินทาง ยังท าให้เกิดความรู้สึกตื่นตา ตื่นใจ  
ได้เมื่อมองลงมาจากเครื่องบินแล้ว เห็นสภาพชั้นบรรยากาศตลอดจนทิวทัศน์จากภาคพ้ืนด้านล่าง 
และความแปลกใหม่ของการได้พบเห็นการตกแต่งภายในสนามบิน (AGT5) การได้สัมผัส 
การเพ่ิมระดับการบริการหรือรูปแบบการบริการให้หลากหลายขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอ านวย  
ความสะดวกมากขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวรู้สึกความแปลกใหม่เช่นกัน  
 

  …เราไปในสไตล์โรงแรมที่แปลกกว่าที่อ่ืน หมายความว่า แบบนี้ดีนะมันทันสมัยขึ้น 
มันอาจจะเป็นวินเทจ อาจจะเป็นแนว luxury เยอะ ๆ สะดวกสบายขึ้น จากที่เราเคยไป
แล้วที่พักมันไม่ดี มันไม่พัฒนา มันพัฒนาขึ้น 

(AGT13, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2563) 
 

   นอกจากนั้นการเดินทางด้วยรถยนต์หรือขับรถเที่ยวด้วยตัวเอง ยังเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชื่นชอบ โดยให้เหตุผลว่า มีความรู้สึกว่าเป็นอิสระ มั่นใจกว่า
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  การขับรถด้วยตนเองท าให้  ตื่นเต้นทุกครั้งที่ ได้ เห็น 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนที่ดีขึ้น ยิ่งท าให้รู้สึกปลอดภัย  แต่ก็ท้าทายกับสภาพร่างกายและ
ประสาทสัมผัสที่ต้องตื่นตัวเมื่อใช้ความเร็วในการขับรถเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย (AGT10)  

 
  …ความแปลกใหม่คือ เช่นอย่างสถานที่ เขาก็อาจจะมีการปรับปรุงเรื่องอาหารการ
กินเรื่องสภาพแวดล้อมหรือการเดินทาง มันก็จะดีขึ้น...อย่างอาหาร...เมื่อก่อนต้องออกมา
ทานมากินที่หัวหิน ตอนนี้เขาก็มีการปรับปรุงมีสโมสรมีอะไร...เมื่อก่อนไม่มี สะดวกสบาย
ขึ้นแล้วอาหารก็สด...อาบน้ าเสร็จขึ้นมาก็จะมีน้ าให้อาบเป็นแบบว่าเครื่องเล่นก็มี 

(AGT10, ผู้ให้สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2562) 
 

   จากการพัฒนา ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการหรือการน าเทคโนโลยี
มาใช้ควบคู่กับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้
ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ได้อีกด้วย  
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 2. องค์ประกอบความแปลกใหม่ของนั กท่องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ ม  Active Aging 
ชาวต่างชาติ  
  องค์ประกอบความแปลกใหม่ที่ค้นพบจากการถอดบทสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ชาวต่างชาติ มีเพียงหนึ่งองค์ประกอบที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย 
ในประเด็นความแปลกใหม่จากประสบการณ์การบริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้น พบว่าความ
แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบบนพ้ืนความแปลกใหม่
ไม่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  
  2.1 ความแปลกใหม่จากกิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย (Soft Adventure)  
   กิจกรรมที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม  Active Aging 
ชาวต่างชาติ พบว่า เป็นกิจกรรมแบบกึ่งผจญภัย  มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวถึงประเด็นนี้ 
จ านวน 8 คน เช่น ขี่ช้าง การโหนสลิง (AGF14) การเดินป่าส่องสัตว์ ดูนก ในอุทยานแห่งชาติ 
(AGF01, AGF03) ส าหรับการปีนเขา (Trekking) (AGF06, AGF13) จะนิยมไปกับผู้น ากลุ่มที่มีความ
ช านาญเส้นทางเพราะใช้ระยะเวลาในการเดินนาน และต้องมีอุปกรณ์ต่าง  ๆ เพ่ือความปลอดภัย 
แตกต่างจาก การเดินป่า (Hiking) สามารถเดินเองได้ มีเส้นทางเดินก าหนดชัดเจนและมีป้ายบอกทาง 
(AGF04) การเล่นน้ า ว่ายน้ าที่น้ าตก 
 

  . . .How I do my side Erawan Falls again. First time I went there, I 
enjoyed swimming here, get in big a batter fish. I did jump parasailing in Bali 
as well.” 

(AGF02, ผู้ให้สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2562) 
 
 
   นอกจากนั้น บังพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ชื่นชอบการท ากิจกรรมกีฬา (Sport) 
ประเภทว่ายน้ า ตีกอล์ฟ เป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นคนเดียวได้ ท าให้รู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องผูกมัดกับ
ใคร และเกิดความรู้สึกท้าทายกับความสามารถของตัวเอง ไม่ได้แข่งกับคนอ่ืน  “I feels excited 
when I plays golf. In addition, the activities that challenge are swimming and 
hiking.” (AGF08) หรือ การขี่รถบิ๊กไบค์ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่นชอบ
และรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมีอิสระในการเดินทาง “I like drive bike... I feel free like a 
bird when you drive bike.” (AGF5) 
  2.2 ความแปลกใหม่จากความสัมพันธ์และมิตรภาพ (Relationship)  
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   นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ จ านวน 8 คน ได้กล่าวถึง
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่เกิดจากการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน แล้วได้พบปะผู้คน
มากหน้าหลายตา (AGF04) ที่ต่างสัญชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ท าให้เกิดความสนุกสนาน  
ไม่น่าเบื่อในการเดินทาง (AGF05) การสร้างความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการทักทายท าความรู้จัก
คนในท้องถิ่น “I make friend with the strangers. I talk with people when they came to 
talk with me…Local people and people come from anywhere.” (AGF08)   โดยที่ ไม่ ได้ 
กลัวเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และมีมุมมองว่าคนไทยเป็นมิตร ยิ้มง่าย มีจิตใจดี ให้ความช่วยเหลือ
อ ย่ า ง ดี  “I love Thailand. I love the people. I love the country. Everybody smiles. 
Everybody happy and everybody treat you nice and that why I like Thailand the 
most.” (AGF03)  
   การรวมตัวกันเป็นจิตอาสาร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่น ก็เป็นการสร้างมิตรภาพอีก
รูปแบบหนึ่ง  
 

  …we go around not so far away that we go some places that we 
have, go give a, give to the school for children or people have no money 
enough. We help the among places that we go help, building house. 

(AGF05, ผู้ให้สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2562)  
 

   และยังพบการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ได้เกิดการเรียนรู้
หรือสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นเพียงแค่การได้พบเจอ ทักทาย พูดคุยกันเมื่อต้องการขอความ
ช่วยเหลือ เช่นสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านเพราะหลงทาง (AGF9, AGF10) หรือถามข้อมูลการ
เดินทางท่องเที่ยว  
 

  …We will ask people in hotel or local people are the best. 
(AGF07, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2562) 

 
  2.3 ความแปลกใหม่จากการเรียนรู้วัฒนธรรม (Culture)  
   นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ จ านวน 8 คน กล่าวว่า 
ความแปลกใหม่นั้น เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกันไป โดยประสบการณ์จากการเดินทางไปในแต่ละที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็นสิ่งที่คาดเดา
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ไม่ได้ การได้เรียนรู้ความแปลกใหม่ แตกต่างของประเทศนั้น  ๆ จึงกลายเป็นประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
 

  …something new, something fresh…culture, Food, Dress ...Well, I 
guess what your next country you want to go to visit or novelty is your new 
countries  

(AGF11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2563)  
 
   การได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ท าให้ตื่นตาตื่นใจ ประหลาดใจ เช่น การลอง
รับประทานอาหารพ้ืนถิ่น  (AGF2, AGF4) การได้ลองการจับกบในทุ่ งนาแบบวิถีชาวบ้ าน  
“…go outing the young on the rice field and find กบ ... frog” (AGF10) หรือแม้แต่การ
เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ท าให้เห็น วัฒนธรรมได้พบเจอผู้คนที่มีอารยธรรมที่แตกต่างกัน จากรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของตนเอง 
 

  . . .Just different, going to different countries to see how people live 
and culture, what people eat, what people do. That's what I like about. 

(AGF3, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562) 
 

   และนอกจากนี้ ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีมุมมองเรื่องความเชื่อ การ
ท าบุญ หรือการท าพิธีทางศาสนาของคนไทย เป็นเรื่องแปลกใหม่  
 

  …I live with Asia style, that’s fantastic …I’m not believed in ghost, 
ghost and pray to the temple every day. Hahahahah 

(AGF1, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2562)  
   นักท่องเที่ยวหลายคน กล่าวถึงประสบการณ์การได้ฟังการพยากรณ์ชะตากับหมอดู 
ก็เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอีกด้วย  
 

  …I like weird. Hahahaha that I ever met is the person who can predict 
the future by their book. 

(AGF7, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2562) 
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  2.4 ความแปลกใหม่จากการอยู่ในธรรมชาติ  
   นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ จ านวน 8 คน กล่าวถึง 
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ประเทศไทย ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ สีสันที่สวยงามของน้ า
ทะเล ความสวยงามของน้ าตก สร้างความตื่นเต้น (AGF02, AGF06, AGF09, AGF10, AGF13) ให้กับ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
 

  ...the island an exotic place for me. I said that I can see the beautiful 
seeing view. 

(AGF08, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2563)  
 

   นักท่องเที่ยวบางคนกล่าวว่า บรรยากาศของธรรมชาติที่ เมืองไทยเงียบสงบ 
สวยงาม แตกต่างจากความเป็นอยู่ในสภาพสังคมเมืองใหญ่ในประเทศท่ีอยู่ ท าให้เกิดความประทับใจ
และรู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เดินทางมาเมืองไทย  
 

  …Most exotic experience, well, I set before living in the beach shore.. 
was very different coming from a big city in my country 

(AGF11, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2563)  
 

   นอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืน เช่น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ 
ยังสร้างสีสัน ความประหลาดใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย  
 

  …I go to the beach, I see monkey, lots of monkey.. and the monkeys 
come to the beach and catch a food from the tourist. I’m very excited, I’ve 
never see. 

(AGF12, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2563)  
   จากผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging แสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยวได้จากองค์ประกอบด้านใดบ้าง 
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สร้างความแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ชาวไทยกับชาวต่างชาติ แตกต่างกันเพียงองค์ประกอบเดียว คือ ความแปลกใหม่
จากประสบการณ์การบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นเรื่องประสบการณ์บริการการท่องเที่ยวที่
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สร้างความแปลกใหม่นี้ ไม่ถูกค้นพบจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ชาวต่างชาติ  
   ในเบื้องต้น จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเห็นว่านักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติกลุ่ม
นี้ ส่วนใหญ่มองหาความเดิมแท้ (Authenticity) เพ่ือแสวงหาความแปลกใหม่จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ธรรมชาติ และวัฒนธรรมมากกว่าความสนใจด้านประสบการณ์การบริการ แต่อย่างไรก็ตาม
ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ก็ยังคงจ าเป็นก็ยังต้องให้ความส าคัญอยู่ ถึงแม้ว่า
จะไม่ได้สร้างให้เกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ก็ตาม เพ่ือให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นขอน าเสนอ
แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามภาพ  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ของ

นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 
ที่มา: พัฒนาโดยนักวิจัย 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในทุก ๆ กลุ่มของนักท่องเที่ยว 
ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องและสอดรับกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
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ที่เปลี่ยนไปถือว่าเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการขยายตัวของโครงสร้างประชากรโลกที่
เข้าสู่สังคมสูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างเต็มขั้น ท าให้มีการเติบโตด้านอุปสงค์ 
(Demand) ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เพ่ิมมากขึ้น เมื่อท าการศึกษาเชิงลึกด้วย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้างต้น พบว่า ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
สูงอายุทั่วไป มีความต้องการแสวงหาความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้น 
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ย ว 
เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพ่ิมขึ้นและเกิดการเดินทางซ้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ท้าทายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงต้องเตรียมความพร้อมการพัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวโดยจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging สามารถ
สังเคราะห์เป็นแนวทางประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้  

1. แนวนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging 

2. แนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. การส่งเสริมกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging  
   กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างประสบการณ์ให้เกิดกับ
นักท่องเที่ยวโดยตรง การยกระดับสินค้าและบริการดังกล่าว ต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ผลการวิจัยพบ 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging (Tourism 
Activities) 2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging (Natural Attraction) 3) การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging (Tourism Facilities) และ 4) การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  1.1 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เหมาะสมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
กลุ่ม Active Aging (Tourism Activities)  
   จากผลการศึกษาความแปลกใหม่ในประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
สูงอายุกลุ่ม Active Aging พบว่า ความท้าทาย (challenge) ความตื่นเต้น (exciting) และความ
ประหลาดใจ (amazed) เป็นความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
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Active Aging และสิ่งดึงดูดที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้เกิดความต้องการเดินทางส่วนหนึ่งมา
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความรู้สึกแปลกใหม่ได้ คือ กิจกรรมท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (Soft 
Adventure) โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว มุ่งหวังจะไปท ากิจกรรม กึ่งผจญภัย
โดยตรง เช่น กิจกรรมล่องแก่ง ที่น้ าตกทีลอซู กิจกรรมโหนสลิง กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ ส่องสัตว์ 
ดูนกในอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมปีนเขาที่เขาช้างเผือก (AGT9) ล่องแพเปียก จังหวัดกาญจนบุรี  
ขี่ม้า พายเรือ ด าน้ าดูประการัง ไต่เชือกเข้าถ้ ามรกต (AGF2) เดินขึ้นบันไดสูงชันชมวิวทิวทัศน์ 
ที่วัดป่าภูผาแดง จังหวัดล าปาง (AGT1) ลักษณะกิจกรรมรูปแบบนี้ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึก อยากลอง 
และเกิดความท้าทายความสามารถของตัวเองในวัยสูงอายุขนาดนี้ (AGT3)  
   ถึงแม้ว่ากิจกรรมประเภทนี้จะมีความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายขึ้นได้โดยไม่คาดคิด  
แต่ในความคิดและทัศนคติของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้กลับมองว่า ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สามารถ
จัดการได้และเปิดใจยอมรับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจเกิดขึ้น มีการศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้า ประเมิน
ความเสี่ยงกับความสามารถและสภาพร่างกายของตนเอง อีกทั้งการเตรียมตั วล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น
เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม การเตรียมความพร้อมของร่างกายโดยออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ กิจกรรมท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (Soft Adventure) จึงเป็นที่นิยมและถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด  
   ในขณะเดียวกันผู้วิจัยพบว่า ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ยังเกิดขึ้นในการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การเดินทางเป็นกลุ่ม และใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 3 วัน 2 คืน และสูงที่สุดถึงหนึ่ง
สัปดาห์ ระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างยาวนาน และความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึง ความสนุกสนาน 
รอยยิ้ม ความเฮฮา เสียงหัวเราะระหว่างการเดินทาง (AGT12) หรือแม้กระทั่งการได้ท ากิจกรรม 
พูดคุย พบปะ ทักทาย กับผู้อื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกับนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง หรือกับคน
ในท้องถิ่น (AGT6) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังกล่าวอีกว่า การท ากิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่นเป็น
ประสบการณ์ที่สนุกสนาน และยังได้ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้มีทัศนคติการเปิดใจกว้างพร้อมสานสัมพันธ์ได้เสมอและไม่จ าเป็นต้องเป็น
กลุ่มคนในวัยเดียวกันด้วย จากพฤติกรรมและระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ที่กล่าวมาแล้วจึงมองเห็นโอกาสที่น าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) มาเชื่อมโยงกับความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทยอยู่แล้ว อีกทั้งตัวนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เองก็เกิดการรับรู้ระดับ 
ความแปลกใหม่จากประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ การเยี่ยมชม วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
   ดังนั้น แนวนโยบายในการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging คือการผสานระหว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วม เป็นการน าเสนอ
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รูปแบบ กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ (Local Creative Tourism) โดยยังคงไว้ซึ่ งการ
น าเสนออัตลักษณ์ของพ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น อีกทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) เช่น การท าอาหารท้องถิ่น โดยน าภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาสร้างเป็นกิจกรรม ท าให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ 
เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับท้องถิ่นอีกด้วย  
  1.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural Attraction)  
   การได้เข้าไปสัมผัสความสวยงาม ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging ถึงแม้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาจจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความสนใจเฉพาะกลุ่มหรืออาจเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ตาม แต่ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสามารถสร้างประสบการณ์ความท้าทาย ความตื่นเต้นและความประหลาด
ใจได้ด้วย จึงเล็งเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ยังเป็นโอกาสที่กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยวได้ แต่อย่างไรก็ตามการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging ชาวไทยนั้น ควรน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ (Unseen) หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (Natural 
Phenomenon) ที่ไม่สามารถพบเจอได้ทุกสถานที่ เช่น เหนือสุดแดนสยาม สามเหลี่ยมทองค า 
ผาแต้ม ภูกระดึง เขาช้างเผือก (AGT7) ถ้ าผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (AGT11) ทะเลหมอกเหนือพระ
อาทิตย์ (AGT5) และช่องเย็น จังหวัดนครสวรรค์ (AGT10) เป็นต้น นอกจากประสบการณ์ความแปลก
ใหม่ และความประทับใจแล้ว นักท่องเที่ยวยังเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองพบเห็น เปรียบเสมือน
กับการได้เป็นผู้พิชิตจุดสูงสุดของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเติมเต็มความรู้สึกด้านคุณค่าของชีวิต ของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ด้วย นอกจากนี้ ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ชาวต่างชาติ ควรมุ่งเน้นการน าเสนอในด้านความดั้งเดิม ความสมบูรณ์ ความสวยงาม และวิว
ทิวทัศน์ (Scenery) ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือสร้างความตื่นเต้น และความประหลาดใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ด้วย  
 
 

  1.3 การพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว  
   นอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง  ๆ แล้ว 
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ยังเกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ขึ้นได้จากรูปแบบการ
บริการด้านการท่องเที่ยวด้วย เช่น การนั่งเรือสปีดโบ๊ท (AGT14) การเลือกที่พักจากสไตล์การตกแต่ง 
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(AGT13) การนั่ งเรือเฟอร์รี่ เที่ยวรอบเกาะ (AGT01) การทานอาหารพ้ืนถิ่น (AGT03, AGT05, 
AGT07, AGT09) เป็นต้น  
   ดังนั้นในการพัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือสร้างประสบการณ์ความตื่นเต้น ให้เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  ควรน านวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริการ โดยการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หรือการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วน
หนึ่งในการบริการ เช่น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเมนูอาหารผ่านแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ หรือ
ออกแบบโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถชมบรรยากาศห้องพักผ่านโทรศัพท์มือถือได้แบบ 
360 องศา เพ่ือสร้างความมั่นใจในการบริการ ก่อนการตัดสินใจเลือกที่พัก เป็นต้น ส าหรับการ
น าเสนอบริการร้านอาหาร อันดับแรกควรให้ความส าคัญกับความสะอาด (AGT15) ควรมีอาหารพ้ืน
ถิ่นในรายการอาหาร เพราะความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ คือ การได้ลองทานอาหาร
พ้ืนถิ่น พ้ืนบ้าน รสชาติดั้งเดิม การน าเสนอบริการด้านการคมนาคมขนส่ง คือ มีความหลากหลายของ
ระดับการบริการ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือก เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะยอมจ่ายราคาสูงกว่าเพ่ือให้
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นการออกแบบการบริการควรค านึงถึงความ
ปลอดภัย และความสะดวกสบาย เป็นส าคัญด้วย  
  1.4 การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
   ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น จากนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging นั้น พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังไม่
ปรากฎเป็นภาพขึ้นชัดเจนในความคิดของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (AGT01, AGT03, AGT07) โดยส่วน
ใหญ่รับรู้ว่าเป็นการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุทั่วไป เช่น กิจกรรมไหว้พระ 
ท าบุญ กิจกรรมพักผ่อน (AGT05) เป็นต้น  
   ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่ ควรรส่งเสริม
ภาพลักษณ์ โดยการน าผลการรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านจิตวิทยา มาเป็นสื่อในการกระตุ้นการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ การรับรู้ภาพลักษณ์ประสบการณ์ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ การเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก และการเดินทางมาเที่ยวซ้ า (Repeat Visit) การสร้างสื่อความหมายในเชิง
การตลาดควรใช้ข้อความ (Keyword) เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจินตนาการภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
และสื่อเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการอยากเดินทางมากที่สุด  ส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่ยังไม่มีประสบการณ์เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมาก่อน 
ควรเลือกใช้กลุ่มข้อความ (Keyword) ที่สื่อความหมายในเชิงความรู้สึก ได้แก่  ความตื่นเต้น 
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(Exciting) ความท้าทาย (Challenge) และความประหลาดใจ (Amazed) และส าหรับนักท่องเที่ยว
เดินทางเที่ยวซ้ า กลุ่มค า (Keyword) ที่สื่อความหมายในเชิงความรู้สึกจะลดลง ได้แก่ ความถวิลหา
อดีต (Nostalgia) แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ  
ความน่าเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยว คือ ความปลอดภัย (Safety) และการบริการ 
(Service) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
   นอกจากนี้ การสร้างปัจจัยกระตุ้นส าหรับการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อช่องทางออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุด จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ด้วย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ มีรูปแบบการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เป็นหลัก (AGT01, 
AGT03, AGT05, AGT07, AGT10, AGT13, AGT15, AGF6, AGF8, AGF10, AGF14, AGF15) และ
ควรใช้สื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว อย่างเช่น วิดีโอ เพ่ือให้เห็นภาพประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ
อย่างชัดเจน หากเป็นสื่อที่ เป็นข้อความส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะอ่านจากประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวที่น ามาเขียนรีวิวไว้ในสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง ส าหรับช่องทางที่นิยม ได้แก่ รีวิว
จากประสบการณ์นักท่องเที่ยวผ่านทางเฟซบุ๊ก รายการท่องเที่ยวในช่องยูทูป Youtube กลุ่มพันทิป
ออนไลน์ (www.pantip.com) (AGT6, AGT11, AGT14, AGT15) เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ โดยค้นหาผ่านทางกูเกิ้ล (www.google.com) (AGF 1, AGF2, AGF5, AGF9, AGF10, AGT6, 
AGF12) และยังมีบางส่วนที่เกิดจากการบอกเล่าประสบการณ์จากเพ่ือนหรือญาติ พ่ีน้อง (AGT2, 
AGF3, AGF6, AGF8) นอกจากนั้นการรักษาคุณภาพการบริการที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ให้ตรงตาม
สภาพความเป็นจริงของแหล่งท่องเที่ยว จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้เกิดการบอกต่อ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง ญาติ และคนในครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งท าให้เกิดการส่งเสริมทาง
การตลาดผ่านประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางได้ง่ายขึ้น อีกด้วย  
 2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  การสร้างความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรม ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging และยังเป็นส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกในการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอน าเสอนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มีองค์ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (Safety) และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
  2.1 การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
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   การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดมาตรฐาน เพ่ือจัดการความเสี่ยงและช่วย
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เป็นประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากที่กล่าวมาข้างต้น จากรูปแบบการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ส่วนใหญ่กล่าวถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
(AGT01, AGT02, AGT05, AGT07, AGT10, AGT11 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ 
เชิงลึก พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนทุกอย่างเหมือนกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุทั่วไปหรือกลุ่มคนพิการ ด้วยเหตุผลที่ยังรู้สึกว่า ตนเองมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ (AGT03, AGT07, AGT08, AGT14, AGT15, AGF03, AGF09, AGF10) 
และต้องการแค่สิ่งสนับสนุนบางส่วนที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นแนวทางการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาจประยุกต์ใช้แนวคิดอารยสถาปัตย์
ได้ เช่น การสร้างจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว ถนนขับขี่ปลอดภัยมีไฟส่องสว่าง 
มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงข้อมูลต่าง ๆ มีขนาดตัวอักษรมองเห็นชัดเจน 
เป็นต้น เพียงแต่ ต้องค านึงถึงความไม่สร้างภาพลักษณ์ของการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือสร้าง
ความแปลกแยกจากนักท่องเที่ยวคนอ่ืน จนท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging รู้สึกว่าตนเองต้อง
ได้รับความช่วยเหลืออย่างเห็นได้ชัดเจน  
  2.2 การส่งเสริมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (Safety) 
   ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ให้ความส าคัญ 
แม้ว่าจะยอมรับต่อความเสี่ยง แต่ก็ยังคงค านึงต่อความปลอดภัยเมื่อต้องตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
และแม้ว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวที่ท้าทาย 
ตื่นเต้น และประหลาดใจ แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ยังท าให้
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ต้องการความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นพิเศษ 
(AGT01, AGT04, AGT06, AGT08 , AGT10, AGT11, AGT13, AGT14, AGF01, AGF06, AGF07, 
AGF09, AGF14) ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่มนี้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ 
กึ่งผจญภัย ก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging (AGT01, AGT02, AGT04, AGT05, AGT07, AGT09, AGT11, AGT12, 
AGT13, AGF01, AGF05, AGF09, AGF13, AGF15) ควรมีการพัฒนาคู่มือแนะน ากิจกรรมท่องเที่ยว
แบบกึ่งผจญภัยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่เน้นการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยวรูปแบบกิจกรรมกึ่งผจญภัยในแต่ละ
ประเภททั้งกิจกรรมกึ่งผจญภัยทางบกและกิจกรรมกึ่งผจญภัยทางน้ าที่เหมาะสมและปลอดภัย 
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ก าหนดขอบเขตรวมถึงข้อควรระวังหรือเงื่อนไขส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ในการท ากิจกรรม 
ครอบคลุมถึงการแนะน าสถานที่ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ด้วย รวมไปถึงการก าหนดมาตรฐานในการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที ่เป็นต้น  

 
สรุปบทที่ 4  
 นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังคงรู้สึกว่าตนเองมีความ
แข็งแรงอ่อนกว่าวัย มีความต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่จากการท่องเที่ยว ซึ่งในค าว่า ความ
แปลกใหม่  นี้  แม้ว่าวรรณกรรมจะให้นิยามว่าเป็นการเกิดความรู้สึกหรือจากการสัมผัสกับ
ประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคย แต่ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging แล้ว ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญในการรับรู้ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ผ่านการ
วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวคือ ความแปลกใหม่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่ออยู่นอกเหนือจาก
สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และไม่เคยได้พบเห็น พบเจอมาก่อน ความแปลกใหม่คือความประหลาดใจ 
ความท้าทาย ความตื่นเต้น การได้เติมเต็มความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึง การเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ ความแปลกใหม่ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสภาพแวดล้อมที่
แตกต่าง หรือการเดินทางไปยังถิ่นที่ไม่รู้จักเท่านั้น แต่ความแปลกใหม่ยังปรากฎให้เห็นจากการ
เดินทางไปยังสถานที่ที่เคยไปมาแล้วอีกด้วย เกิดการรับรู้เป็นแรงจูงใจและความรู้สึกหรือจิตวิญญาณ
ต่อสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป นักท่องเที่ยวมักจะเกิดการรับรู้ความแปลกใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ได้
เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อม บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว หรือการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย  
 ในขณะเดียวกันยังทราบถึงองค์ประกอบส าคัญที่สร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นใน
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ด้วย จากผลที่ได้น าไปสู่การเสนอแนวทางนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นประเด็นส าคัญด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการ
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มากที่สุด 



บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแปลกใหม่ 
(Novelty) และการรับรู้ภ าพลักษณ์ และส านึ กของสถานที่ ที่ ไม่ รู้ จั ก  (Terra Incognita) ใน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging และเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวบนแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่ว่ามีสาระส าคัญใดบ้างที่ถูกเผย
ให้เห็นจากผลการวิจัย และในที่สุดจะน าไปสู่การสังเคราะห์เสนอแนวนโยบายและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging ในประเทศไทย 
 
สรุปสาระส าคัญจากผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นิยามค าว่า ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความแปลกใหม่ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ซึ่งในที่นี้คือ การได้มีความรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ ประสบการณ์จากการได้ชมหรือพบเห็น 
ในสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน ท าให้เกิดเป็นความรู้สึกประหลาดใจ เป็นความรู้สึกที่ได้จากการเผชิญ  
ความท้าทายในเชิงกายภาพ รวมถึงการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละท้องถิ่นและการได้พบเจอกับ  
ผู้คนกลุ่มใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมเติมเต็ม ความเชื่อส่วนบุคคล 
ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่อีกด้วย 
 นักท่ องเที่ ยวสู งอายุกลุ่ ม  Active Aging เป็ นกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวที่ มี ความต้องการ
ประสบการณ์ความแปลกใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยว (Rosenbloom, 2013) จากผลการศึกษา
ระดับความแปลกใหม่ในประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ส่วนมากมี
ความต้องการประสบการณ์ในระดับ Experiential tourist และ Individual Mass tourist (Cohen 
1972,1979) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่จากการสัมผัส
กับสภาพแวดล้อมจริง อีกทั้งต้องการความสะดวกสบาย มีอิสระในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การแบ่งประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวด้วยความแปลกใหม่ของ Cohen (1972, 1979) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แม้ว่าจะต้องการ
ความแปลกใหม่แต่ยังไปไม่ถึงขั้นสุด (Extreme level) เพราะยังปรากฏหลักฐานในผลการวิจัยว่า 
ยังคงค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายอยู่ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยก็ยังไม่พบว่า



 113 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนใดต้องการในสิ่งที่คุ้นเคยในระดับที่มากที่สุด (Ultimate familiarity) ซึ่งเป็น 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบพักผ่อนทั่วไป (Recreational Tourist) ในนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่มนี้เลย  
 การแสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่เกิดขึ้นในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก และ
สถานที่ที่เคยไปเยือนมาก่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแรงจูงใจและความรู้สึกในประสบการณ์
ความแปลกใหม่ที่แตกต่างกัน จากการรับรู้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ต่อสถานที่ที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อน พบแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และจิตวิญญาณของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักในนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวไทย 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ
ดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว (Tourism attractions and service) เกิดจาก
ความสวยงาม ความหลากหลายและรูปแบบการบริการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวในสถานที่นั้ น 
2) แรงจูงใจในการสะสมสถานที่ (Collecting Places) เกิดจากการค้นหาสถานที่ที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบ
และสนใจเป็นพิเศษ 3) แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ (Learning) เกิดจากความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่
ไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยเห็นมาก่อน และ 4) แรงจูงใจด้านเกียรติภูมิ (Prestige) ซึ่งเป็นความรู้สึก
ภาคภูมิใจจากการไปเยือนในสถานที่ที่ห่างไกลหรือความรู้สึกเป็นคนพิเศษที่ได้มาเยือนในสถานที่ที่ไม่
ค่อยมีคนรู้จัก  
 ในขณะที่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาตินั้น ผลการวิจัยพบ
แรงจูงใจ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจด้านการเรียนรู้ เป็นความต้องการประสบการณ์ความแปลก
ใหม่จากการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 2) แรงจูงใจด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
เป็นความต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่จากการสร้างมิตรภาพกับคนต่างถิ่น ต่างภาษา  
ต่างวัฒนธรรม และยังพบว่า เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้น ในประสบการณ์เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป
มาก่อนของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติกลุ่มนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า การเดินทางไป
ยังถิ่นที่ไม่เคยไปมาก่อน ได้ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่จากการรับรู้ส านึกต่อถิ่นที่ยังไม่เคยไปมาก่อน 
(Sense of terra incognita) ใน 3 ธีมด้วยกันได้แก่ 1) จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenge) 
คือ การเอาชนะใจตัวเอง การก้าวข้ามความกลัวและความยากล าบากในการเดินทาง 2) จิตวิญญาณ
แห่งความตื่นเต้น (Exciting) คือ ความรู้สึกที่เป็นผลจากการลองท าสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน ได้สัมผัสกับ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่ ยากจะได้ เห็นในสภาพแวดล้อมทั่ ว ไป  และ  3) จิตวิญญาณแห่ ง 
ความประหลาดใจ (Amazed) คือ ความรู้สึกประหลาดใจ ตกตะลึง พิศวง กับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ว่าจะได้เจอในขณะที่เดินทาง  
 นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลของนักท่องเที่ยวสูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
กลุ่มนี้ ต่อประสบการณ์ในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อนนั้น มี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) สื่อและเทคโนโลยี (Technology and media) โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ เป็นช่องทาง 
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การค้นหาข้อมูลด้ านการท่องเที่ ยว 2) ความพร้อมด้านร่างกาย (Physical readiness) คือ 
ความมั่นใจในความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายของตนเอง และยังรู้สึกถึงความกระตือรือร้น  
3) การตระหนักถึงความระมัดระวัง (Awareness) นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้จะมีการเตรียม 
ความพร้อมก่อนการเดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภัยและระมัดระวัง จัดการความเสี่ยงที่มี
ตลอดเวลา 4) รูปแบบการเดินทาง (Travel pattern) โดยการเดินทางส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษว่าจะเดินทางในรูปแบบใด ในแต่ละที่ที่ไป โดยพบว่านิยมเดินทาง
เป็นกลุ่มและนิยมการเดินทางตามล าพัง 5) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะพิจารณา
ว่า เขาจะได้ท ากิจกรรมใดในระหว่างท่องเที่ยว โดยพบว่ากิจกรรมกึ่งผจญภัย  (Soft adventure) 
เป็นกิจกรรม ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ และ  6) สถานที่
ท่องเที่ยว (Tourist attractions) ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  
 นอกจากนั้นยังพบประเด็นใหม่เพ่ิมขึ้นมาว่า แท้จริงแล้วความแปลกใหม่ยังเกิดขึ้นใน
ประสบการณ์ การเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยไปมาก่อนแล้วด้วย (Repeat visit) โดยนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ส่วนใหญ่เป็นคนไทย กล่าวถึง ความต้องการประดิษฐ์ซ้ าความทรงจ าใหม่ 
(Reproduction) และเพ่ือสร้างความใหม่ในความสัมพันธ์ ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ 
จ านวน 2 คนที่กล่าวถึงในประเด็นนี้ ซึ่งได้กล่าวเรียบเรียงไว้ในบทที่ 4 ในขณะเดียวกันการกลับไป
เยือนในสถานที่ที่เคยไปมาแล้ว ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ได้สัมผัสความแปลกใหม่ ผ่านการ
สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประสบการณ์ส่วนนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการย้อนนึกถึงความทรงจ าที่มีภาพเดิมของสถานที่นั้นใน
อดีต จึงท าให้เกิดการรับรู้ส านึกจิตวิญญาณแห่งการถวิลหาอดีต ในสถานที่ที่เคยไปเยือนมาแล้ว 
 การแสวงหาความแปลกใหม่ (Novelty seeking) เป็นองค์ประกอบส าคัญของแรงจูงใจและ
ในประสบการณ์ทั้งในถิ่นที่เคยไปเยือนและไม่เคยไปเยือนในทุกรูปแบบ เมื่อวิเคราะห์ความแปลกใหม่
ที่อยู่ในประสบการณ์และแรงจูงใจดังกล่าว พบว่า ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่ม 
Active Aging มีพ้ืนฐานบนองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความแปลกใหม่จากกิจกรรมกึ่งผจญ
ภัย (Soft adventure) เป็นกิจกรรมที่อาศัยความกล้า ความสามารถของร่างกายและจิตใจที่มุ่งมั่น 
อดทนต่อความยากล าบาก การท ากิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดความรู้สึกท้าทาย (Challenge) ตื่นเต้น 
เร้าใจ (Thrill) สนุกสนาน (Fun) มีความสุข 2) ความแปลกใหม่จากความสัมพันธ์และมิตรภาพ 
(Relationship) การเชื่อมความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมเดินทาง การเชื่อมความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
คนอ่ืน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนหลายวัยในสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นที่ไปเยือน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความแปลกใหม่ ตื่นเต้น ให้กับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มนี้ 3) ความแปลกใหม่จากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Culture) ประสบการณ์ความแปลก
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ใหม่สัมผัสได้จากการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างจากรูปแบบการด ารงชีวิตของตนเอง 4) 
ความแปลกใหม่จากการได้อยู่ในธรรมชาติ ( Be in Nature) ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ การเกิดขึ้น
ของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ท าให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจแปลกตาและความท้าทายในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท าให้เกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ และ5) ความแปลก
ใหม่จากประสบการณ์บริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism service experience) เป็นประสบการณ์
ความแปลกใหม่รับรู้ได้จากการเอาใจใส่ในกระบวนการบริการ ความสะดวกสบายความบันเทิง และ
การบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง และแหล่ง
กิจกรรม และยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของบริการด้านการท่องเที่ยวยังสร้างความ
แปลกใหม่ในประสบการณ์เดินทางซ้ าด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ความแปลกใหม่จากประสบการณ์บริการ
ด้านการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบเดียวที่ ไม่พบในนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ จึงท าให้องค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ชาวต่างชาติมีเพียง 4 องค์ประกอบเท่านั้น (ดังแสดงภาพ 7 ในบทที่ 4)  
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงน าไปสู่การสังเคราะห์เป็นแนวนโยบายและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มActive Aging ใน 2 ประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 1. ประเด็นที่ 1) แนวนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ภายใต้องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ จากผลการวิจัย ได้แก่  
  1.1 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging (Tourism Activities) โดยน าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท้าทาย ตื่นเต้น เร้าใจ รวมถึงการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสาน
ระหว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วม เป็นการน าเสนอรูปแบบ กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
สร้างสรรค์ (Local Creative Tourism) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่จาก
การเรียนรู้และการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ  
  1.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging (Natural Attraction) ควรน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น สิ่งมหัศจรรย์ (Unseen) หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 
(Natural Phenomenon) ที่ไม่สามารถพบเจอได้ทุกสถานที่ ให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ชาวไทย และควรมุ่งเน้นการน าเสนอความดั้งเดิม ความสมบูรณ์ ความสวยงาม และวิวทิวทัศน์ 
(Scenery) ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือสร้างความตื่นเต้น และความประหลาดใจให้กับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ  
  1.3 การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging (Tourism Facilities) ควรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริการ ช่วยเพ่ิม
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หรือการใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างประสบการณ์ความตื่นเต้น
ในการบริการให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ เช่น สามารถเลือกเมนูอาหารผ่านแอพลิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือ หรือออกแบบโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถชมบรรยากาศห้องพักผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้แบบ 360 องศา ส าหรับการน าเสนอบริการร้านอาหาร อันดับแรกควรให้
ความส าคัญกับความสะอาดและควรมีอาหารพ้ืนถิ่นในรายการอาหาร เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ด้วย  
  1.4 การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging การสื่อความหมายในเชิงการตลาดควรใช้ข้อความ (Keyword) ที่สื่อความหมายในเชิง
ความรู้สึก ได้แก่ ความตื่นเต้น (Exciting) ความท้าทาย (Challenge) และความประหลาดใจ 
(Amazed) และส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวซ้ า ควรใช้กลุ่มค า (Keyword) ที่สื่อความหมายใน
เชิงความรู้สึกจะลดลง ได้แก่ ความถวิลหาอดีต (Nostalgia) และสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยว คือ ความปลอดภัย 
(Safety) และการบริการ (Service) สิ่ งอ านวยความสะดวกด้านการท่ องเที่ ยว  อีกทั้ งควร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุด 
 2. ประเด็นที่ 2) แนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging มี 2 องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (Safety) และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
  2.1 การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก แนวทางการออกแบบสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาจประยุกต์ใช้แนวคิดอารยสถาปัตย์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรค านึงถึงการไม่สร้างภาพลักษณ์ของการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือสร้างความแปลกแยก
จากนักท่องเที่ยวคนอ่ืน จนท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging รู้สึกว่าตนเองต้องได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ยังรู้สึกว่ามีสภาพร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือตัวเองได้ 
  2.2 การส่งเสริมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (Safety) การก าหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัย ก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การพัฒนาคู่มือแนะน ากิจกรรมท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging เน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 
มาท่องเที่ยว รวมไปถึงการก าหนดมาตรฐานในการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว  
กึ่งผจญภัย เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นท่ี เป็นต้น  
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อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งoเป็นการศึกษาเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่พยายามท าความเข้าใจ
รูปแบบความรู้สึกนึกคิดและกระบวนการความคิดอย่างลึกซึ้งของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ ผลการวิจัยจึงเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ผู้วิจัยจึงต้องน าผลการวิจัยมาเทียบกับวรรณกรรมต่าง ๆ สามารถอภิปรายมุมมอง 
ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 1. นิยามความแปลกใหม่ (Novelty) จากประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ความแปลกใหม่ หรือ Novelty หมายถึง ความรู้สึก 
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้พบเจอสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิม 
รวมถึงความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผัสประสบการณ์เกินความคาดหวัง (Mitas, & Bastiaansen, 2018) 
และความแปลกใหม่เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวด้วย (Goossens, 2000) จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ทราบว่า การรับรู้นิยาม 
ความแปลกใหม่ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เกิดจากประสบการณ์การท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่ยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อน ท าให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ท้าทายกับการท ากิจกรรมก่ึงผจญภัย 
การเรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อม
ของตนเอง  
  จากวรรณกรรมที่กล่าวถึง นิยามความแปลกใหม่ในแง่มุมของการสัมผัสสิ่งที่ยังไม่เคยพบ
เจอมาก่อน (Cohen, 1972, 1979) แต่ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญที่ควรอภิปรายไว้ในที่นี้ 
ดังต่อไปนี้  
  1.1 ความแปลกใหม่แบบสุดขีด (Ultimate Novelty) ไม่มีจริงในประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
   จากผลการวิจัยระดับความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สูงอายุในกลุ่ม Active Aging พบว่า ความแปลกใหม่ เกิดในบริบทของรูปแบบการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มกลุ่ม Active Aging ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางและที่พัก ไว้ล่วงหน้าโดยหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างกัน 
ได้แก่ กลุ่มรีวิวท่องเที่ยวในเว็บไซด์พันทิป (www.pantip.com) ช่องทาง เฟซบุ๊ค (Facebook)  
สื่อวิดีโอยูทูป (Youtube) เว็บไซด์ข้อมูลการท่องเที่ยวและรายการน าเที่ยวทางโทรทัศน์ น าข้อมูลที่
ได้มารวบรวมเป็นแผนการเดินทางของตนเอง ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือกที่พัก รูปแบบ 
การเดินทาง ยานพาหนะที่ใช้โดยพิจารณาจากความปลอดภัยมาก่อนในล าดับแรก ยอมเสียค่าใช้จ่าย

http://www.pantip.com/
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เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้รับการบริการที่สะดวกสบายและมีระดับการบริการให้เลือกหลากหลายด้วย เช่น 
เลือกนั่งที่ที่กว้างกว่าและสามารถระบุเลขที่นั่งล่วงหน้าได้ ไปเที่ยวเกา เลือกนั่งสปีดโบ๊ตแทนการนั่ง
เรือเฟอร์รี่ เพราะมีความรวดเร็วกว่า มีความเป็นส่วนตัวกว่า สามารถระบุเวลาออกเรือล่วงหน้าตั้งแต่
จองได้ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าระดับการบริการมีที่มีความสะดวกสบายเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน  
   จากรูปแบบประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าระดับเข้มข้นของประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการเดินทางอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ แนวคิดด้านลักษณะร่วมทางพฤติกรรมและบทบาททางสังคม 
ของ Cohen (1972) ในรูปแบบการเดินทางนักท่องเที่ยวแบบมวลชนที่เดินทางแบบส่วนบุคคล 
(The Individual Mass Tourist) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีความต้องการอิสระในการเดินทาง ไม่นิยม
การเดินทางโดยซื้อแพ็กเกจทัวร์ (Package Tour) ที่ตายตัวแน่นอน สามารถเดินทางเองได้โดยไม่ต้อง
มีผู้น าเที่ยวคอยดูแล มีความประสงค์ในการเลือกซื้อที่พักและรูปแบบยานพาหนะการเดินทางด้วย
ตัวเอง แต่ยังคงเป็นการบริการที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว มักจะแสวงหาประสบการณ์ความแปลกใหม่
เป็นครั้ งคราวและยังคงต้องการความปลอดภัยกับสิ่ งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
ในขณะเดียวกันยังพบอีกว่า ระดับการแสวงหาประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ  
กลุ่ม Active Aging มีความต้องการความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวสูงอายุทั่วไป 
ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปนั้น ต้องการเพียงแค่หลีกหนีความจ าเจ และต้องการความผ่อนคลาย  
การพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น  
   ผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นในประสบการณ์ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีทิศทางโน้มเอียงไปในการ
แสวงหาความแปลกใหม่  (Novelty) มากกว่าความคุ้ น เคย (Familiarity) มีความต้องการ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ เช่น เดินขึ้นบันไดสูงชันที่ ภูทอกเพ่ือไปชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศ
ที่เย็นสบาย ธรรมชาติที่สวยงาม ได้สัมผัสความแตกต่างของวิถีชุมชนชาวดอย เห็นวิถีการท า
เกษตรกรรม ปลูกข้าวโดยใช้ไม้ไผ่แทนการใช้จอบฟัน เห็นวิถีการปรุงอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านได้
ลองชิมอาหารพ้ืนถิ่น ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน ชมวัฒนธรรมการแต่งกาย ได้ลองแต่ง
กาย ชุดชนเผ่า ชมการแสดงฟ้อนร าตามประเพณีสิบสองปันนา และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชาเลนกับ
ชาวบ้าน ลงเรือเพ่ือไปทานอาหารในกระเตงกลางป่าชายเลนตามแบบวิถีชุมชน ลองเข้าไปใช้ ชีวิต
เหมือนชาวบ้านไปลองจับกบในทุ่งนา เป็นต้น ซึ่งจากลักษณะกิจกรรมที่สะท้อนจากประสบการณ์
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging สอดคล้องกับแนวคิดการจ าแนกประเภท
นักท่องเที่ยวจากการแสวงหาประสบการณ์ของ Cohen (1979) ในรูปแบบนักท่องเที่ยวที่มุ่งแสวงหา
ประสบการณ์ (Experiential Tourists) กล่าวคือ ต้องการสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริง 
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ของชุมชนที่ไปเยือนซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ต้องการแค่เยี่ยมชมแบบผิวเผินแต่ยังต้องการสัมผัสและเรียนรู้ 
การด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย และมีบางส่วนหนึ่งที่แสวงหาประสบการณ์ ความแปลกใหม่ใน
ระดับความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม Active Aging 
บางส่วนระบุนั้น สอดคล้องกับรูปแบบนักท่องเที่ยวที่ชอบทดลอง (Experimental Tourists) 
กล่าวคือ ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เดินทางไปเยือน ซึ่งหากพิจารณาจากผลการวิจัยแล้ว
จะพบว่า ไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดในนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประสบการณ์เพียงแค่ต้องการเปลี่ยนสถานที่
พักผ่อน จากความน่าเบื่อหน่ายไม่สนใจในประสบการณ์เรียนรู้ ในประสบการณ์ของ สอดคล้องกับ
รูปแบบนักท่องเที่ยวที่หลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวัน (Diversionary Tourists) เมื่อน าผลที่
ได้มาหาความสัมพันธ์กับประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging โดย
จ าแนกตามลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรม พบว่า ประสบการณ์ผสมผสานกันอยู่ทั้ง 3 ระดับ  มี
ความสอดคล้องกับการจ าแนกนักท่องเที่ยวโดยใช้ลักษณะบุคลิกของนักท่องเที่ยวเป็นเกณฑ์ ตาม
แนวคิดของ Plog (1974) ได้แก่  นักท่องเที่ ยวที่ ชอบเสี่ ยง ชอบการท่องเที่ ยวแบบผจญภัย 
(Allocentric) นักท่องเที่ยวที่ท าตามใจตัวเองและต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก (Mid-centric) และ
นักท่องเที่ยวที่ชอบท าตามความคุ้นเคยของตนเอง (Psychocentric) ด้วย 
   จากการน าแนวคิดการจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวโดยใช้ปัจจัยด้านความแปลก
ใหม่ (Novelty) และความคุ้นเคย (Familiarity) ที่นักท่องเที่ยวแสวงหาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าเส้น
ต่อเนื่อง (Continuum) ที่เริ่มจากความแปลกใหม่ (Novelty) โดยฝั่งซ้ายสุดเป็นการแสวงหาความ
แปลกใหม่ขั้นสูงสุด และลดระดับความแปลกใหม่ลงมาไปจนถึงความคุ้นเคย(Familiarity) ในฝั่งขวา
สุดของเส้น มาเป็นเกณฑ์ในการวัดประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
เมื่อน าแนวคิดการจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวทางด้านสังคมวิทยา Cohen (1972, 1979) และ
แนวคิดการจ าแนกประเภทตามลักษณะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว Plog (1974) มาวางเทียบกับเส้น
วัดระดับดังกล่าวจึงท าให้เห็นถึงระดับความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาพ 8 ระดับความแปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม  

Active Aging 
 
ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย 
 
  1.2 ถิ่นที่ไม่รู้จักกับความแปลกใหม่ 
   การรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญเนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็น
และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ งที่พบเจอและส่งผลต่อประสบการณ์ ในขณะนั้น การรับรู้ เป็น
กระบวนการตีความหรือแปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราผ่านสิ่งกระตุ้นซึ่งเป็นสาเหตุของ
การแสดงออกทางพฤติกรรม ถึงแม้ว่าสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ตาม แต่การรับรู้ของ
แต่ละบุคคลมีมุมมองแตกต่างกันออกไป ภาพหรือมุมมองที่แตกต่างกันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่
แต่ละบุคคลอาศัยอยู่แตกต่างกันไป ตลอดจนประสบการณ์และความสนใจ (Schiffman, & Kanuk, 
1987) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging เกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ การรับรู้ภาพลักษณ์ในประสบการณ์ที่ได้มาเยือนเป็นครั้งแรก 
และการรับรู้ภาพลักษณ์ในประสบการณ์ท่ีได้ไปเยือนซ้ า โดยทั้งสองรูปแบบเกิดจากการที่นักท่องเที่ยว
ประเมินการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปเยือน
ในสถานที่ สอดคล้องกับที่นันทนัช พิศุทธกุล (2554) ได้กล่าวว่า การรับรู้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางสรีระหรือสภาวะทางกายภาพ (Physical 
ability) และปัจจัยการรับรู้ด้านจิตวิทยา (Personal ability) เช่น ความต้องการหรือความปรารถนา 
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แรงจูงใจและประสบการณ์เดิม หรือเกิดจากสิ่งเร้าจากอิทธิพลภายนอก เช่น ความใหม่หรือการท าซ้ า 
วัตถุ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเรา  
   ในมิติของการท่องเที่ยวนั้น ได้น าแนวคิดด้านการรับรู้ถิ่นที่ (Sense of Place) 
มาเป็นแนวทางการวิ เคราะห์  ตีความหมายจากประสบการณ์ท่องเที่ ยว ตามแนวคิดของ 
Hashemnezhad Hashem (2013) ที่กล่าวถึง อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรม และ ความทรงจ า 
เป็นองค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสถานที่ จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่เกิดจากการที่ได้ไปเยือนในสถานที่ที่ไม่เคยไป มีความน่าสนใจ โดยตามที่
ได้พบการรับรู้เชิงประสบการณ์ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenge) 
การก้าวข้ามความกล้า ความกลัว การเอาชนะใจตัวเอง เพ่ือได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ได้พบเจอ 
สิ่งใหม่ ประสบการณ์ที่ยากล าบาก อาจเกิดจากการเดินทางหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย   
2) จิตวิญญาณแห่ งการตื่น เต้น  (Exciting) ได้ลองท าในสิ่ งที่ ไม่ เคยท ามาก่ อน ได้สัมผัสกับ 
ความแวดล้อมที่ยากจะได้พบเจอในสภาพแวดล้อมทั่วไป และ 3) จิตวิญญาณแห่งความประหลาดใจ 
(Amazed) จึงท าให้เห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของที่เกิด
จากการแสวงหาความแปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lew (1987) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของการรับรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวในถิ่นที่ไม่รู้จัก (Cognitive Experience in Tourism Incognita) 
9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเป็นปัจเจกและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (Individual /Unique) 
2) ความไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหรือปล่อยไปตามพรหมลิขิต (Unplanned / Serendipity) 
3) การมีความเสี่ยงและความท้าทาย (Risk /Exotic /Challenge) 4) การมีลักษณะของการผจญภัย
และความน่ าตื่ น เต้ น  (Adventure / Exciting) 5) ความ เดิ มแท้  (Authentic) 6) ความ เป็ น 
ถิ่นทุรกันดาร (Back Region) 7) การเปลี่ยนแปลงบทบาท (Role Transformation) 8) รูปแบบ 
การท่องเที่ยวที่ไปยังสถานที่ที่ท าให้เกิดความประหลาดใจมากกว่า (Allocentric) และ 9) สถานที่ที่ 
ไม่เคยรู้จัก (Inept sites)  
   ผลจากการวิจัยปรากฎให้เห็นว่า การรับรู้เชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging นั้น เกิดขึ้นเพียงแค่ 3 รูปแบบ จากที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อน าผลจากการวิจัยมา
เทียบเคียงกับแนวคิดองค์ประกอบการรับรู้ประสบการณ์ในถิ่นที่ไม่รู้จัก (Lew,1987) พบว่า การรับรู้
จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenge) ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging สอดคล้องกับ 
การมีความเสี่ยงและความท้าทาย (Risk /Exotic /Challenge) เนื่องจากการเดินทางไปยังสถานที่ที่
ตนเองไม่เคยไปมาก่อน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง 
ดังนั้นนักท่องเที่ยวต้องเปิดใจและมีความกล้ายอมรับความเสี่ยงนั้นได้ การเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวห่างไกล ยังสอดคล้องกับ ความเป็นถิ่นทุรกันดาร (Back Region) ใช้ระยะเวลานานในการ
เดินทาง ท าให้นักท่องเที่ยวต้องใช้ความอดทน ต่อความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  



 122 

ซึ่งมีรูปแบบการเดินทางหรือการท ากิจกรรมที่ต้องใช้พละก าลังความสามารถของร่างกาย เช่น  
การเดินป่า การปีนเขา การโหนสลิง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม
นี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะของการผจญภัยและความน่าตื่นเต้น (Adventure / Exciting) 
ในขณะเดียวกันการรับรู้จิตวิญญาณแห่งการตื่นเต้น (Exciting) จากการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคย
รู้จักมาก่อน ได้พบเจอหรือสัมผัสกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมในแต่ละ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับองค์ประกอบความเดิมแท้ (Authentic) และสถานที่ที่ไม่เคยรู้จัก (Inept sites) 
กลายเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้รับรู้ถึงความ น่าตื่นเต้น เนื่องจากมีความแตกต่างและ
ยากท่ีจะได้พบเห็นจากสภาพแวดล้อมทั่วไป  
   การรับ รู้ จิ ต วิญ ญ าณ แห่ งค วามประหลาด ใจ  (Amazed) สอดคล้ อ งกั บ 
องค์ประกอบความไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหรือปล่อยไปตามพรหมลิขิต (Unplanned / 
Serendipity)  
และรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไปยังสถานที่ที่ท าให้เกิดความประหลาดใจมากกว่า (Allocentric) 
จากความบังเอิญหรือการไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจอกับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เช่น 
ความรู้สึกต่อความอลังการ ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ หรือการได้เห็นทะเลหมอกอยู่เหนือพระอาทิตย์
ที่ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจอและไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้
ประสบการณ์ในถิ่นที่ไม่รู้จักของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ยังไม่พบความสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ความเป็นปัจเจกและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ( Individual /Unique) และ การเปลี่ยนแปลง
บทบาท (Role Transformation)  
   ในงานวิจัยนี้ ยังพบว่า จิตวิญญาณแห่งการถวิลหาอดีต เกิดขึ้นในประสบการณ์
ความแปลกใหม่ในถิ่นที่เคยไปเยือนมาแล้ว ของนักท่องเที่ยวสูงอายูกลุ่ม Active Aging โดยได้รับ
ความแปลกใหม่จากการพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ หรือความรู้สึกที่ได้ เห็นความแตกต่างไป
จากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงของสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ เป็นการรับรู้ความ
แปลกใหม่ที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นข้อสังเกตุที่แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ความหลังที่
ผ่านมาส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman, & 
Kanuk (1987; Cohen, 1972) ที่กล่าวว่า การรับรู้ของคนจะเกิดขึ้นแตกต่างกันจากการรับรู้ทาง 
วัตถุวิสัย (Objective Reality) หรือสิ่งเร้าภายนอก เช่น วัตถุ คน สิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นต้น  
 2. แรงจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  แรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่ม 
Active Aging มีแรงจูงใจในการเดินทางใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยว
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และบริการการท่องเที่ยว 2) แรงจูงใจในการสะสมสถานที่ 3) แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ และ  
4) แรงจูงใจด้านเกียรติภูมิ 
  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวเป็น
แรงดึงดูดที่เกิดจากความสวยงามและความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรม เช่น ความน่าสนใจของ
สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของตัวสถานที่และกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Sellick (2004) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการที่จะค้นพบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ๆ รวมถึงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ สนใจในกิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่ท าให้เกิดความรู้สึกน่าตื่นเต้น ในขณะที่แรงจูงใจในการสะสมสถานที่ (Collecting 
Places) เป็นความสนใจที่เกิดจากการแสวงหาหรือเลือกสถานที่ที่ตนเองยังไม่เคยไปเยือนมาก่อน 
ต้องการออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ สอดคล้องกับ Van der Stelna (2014) ที่พบว่านักท่องเที่ยว
กลุ่ม Active aging นี้มีความสนใจในการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะรับต่อความเสี่ยงและความท้าทาย 
จากการเดินทางไปในสถานที่ในถิ่นทุรกันดาร สถานที่ ๆ อยู่ไกล ๆ หรือไม่เคยรู้จักมาก่อน ( Inept 
site) และสอดคล้องกับ Woodside and Sherrell (1997) ที่ได้กล่าวถึง ความรู้สึกของนักท่องเที่ยว
ที่ เปิดรับต่อความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) หรืออาจจะมองว่าการไม่วางแผนเป็นเรื่องที่สนุก  
อีกทั้งสถานที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวยังกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
แสวงหาอยากค้นหาที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้น  
  จากงานของ Backman (1999) ที่ได้แบ่งนักท่องเที่ยวสูงอายุตามแรงจูงใจออกเป็น 
5 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มที่เดินทางเพ่ือศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ( Information) เช่นเดียวกับ 
Cleaver (2014) ที่ศึกษาและกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีอายุระหว่าง 56 -93 ปี ตามแรงจูงใจและ
ประสบการณ์ พบว่า มีผู้สูงอายุอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 3 ทให้ความส าคัญการเรียนรู้ 
แสวงหาประสบการณ์ใหม่หรือประสบการณ์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีความพึงพอใจเมื่อได้เพ่ิมเติม
ความรู้หรือได้ท ากิจกรรมที่แปลกใหม่ ท าให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและได้บรรลุเป้าหมายในชีวิต 
สอดคล้องกับแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ (Learning) ความต้องการเรียนรู้ ในสิ่งที่ตนเองสนใจ แสวงหา
สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส ไม่เคยเห็นมาก่อน ท าให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า  และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Strauss and Howe (1991) ที่ กล่าวไว้ เช่น เดียวกันว่า ผู้สู งอายุกลุ่มนี้  มักให้
ความส าคัญกับการศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์การใช้ชีวิต รวมถึงประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวด้วย และแรงจูงใจด้านเกียรติภูมิ (Prestige) เป็นความภาคภูมิใจในตนเองว่าได้ไปยังสถานที่
ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ได้ไปเยือนมาก่อนคนอ่ืน และสามารถบอกต่อเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฝูงฟังได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Cleaver (2014) พบว่าแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุในกลุ่ม Status-Seeker 
เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ที่เพ่ือนหรือผู้อื่นไม่เคยไปมาก่อน เพราะต้องการได้รับ
การยกย่องและความเคารพจากผู้อ่ืน สามารถบอกเล่าประสบการณ์ทั้งเรื่องราวที่ประทับใจและน่า
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ตื่นเต้นให้ลูกหลานฟังได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านแรงจูงใจของ Mcintosh, & Goeldner 
(1986) กล่าวว่า หนึ่งในแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวนั้น  คือ แรงจูงใจด้าน
สถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Status Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ
พัฒนาตนเอง อาจเป็นการสร้างชื่อเสียงหรือยกฐานะ ระดับตัวเองได้สูงขึ้นเพื่อให้ตนเองเป็นคนส าคัญ 
  นอกจากนี้ ผลการวิจัยในส่วนนี้พบแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
aging เดินทางไปยั งถิ่นที่ เคยไปเยือนมาก่อน คือ ความต้องการผลิตซ้ าความทรงจ าใหม่ 
(Reproduction) และเพ่ือสร้างความใหม่ในความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Nostalgic 
ในการศึกษาของ Cleaver (2014) ที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มักเดินทางไปกับครอบครัวหรือไปใน
สถานที่ที่คงมีความทรงจ าที่ดีในอดีต ได้ร าลึกถึงความหลังและท าให้เกิดความสนุกสนานและสบายใจ
เมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย 
 3. รูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวบนแนวคิดการแสวงหาความแปลกใหม่   
  ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด แรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันให้
นักท่องเที่ยวออกเดินทางและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้
ตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดข้ึน จากแนวคิดประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของ Quan, & Wang 
(2004) ที่ เสนอว่า ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ที่ตอบสนองแรงจูงใจ 
นั่นหมายความว่า หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเกิดแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยว
นั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ ที่ได้ค้นพบว่า ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือแสวงหาความแปลกใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเหล่านั้นไม่คุ้นเคย เขาได้ค้นพบจิตวิญญาณแห่ง
ความท้าทาย ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ต้องการเอาชนะตนเอง ทั้งในด้านการชนะใจตนเอง และในด้านการ
พิชิตต่อความยากล าบากในการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่อาศัยความแข็งแรงทางกายภาพ จากการ
รับรู้ในประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป
เยือนมาก่อน  
  ความท้าทาย จึงเป็นแรงผลักให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้แสวงหาความแปลกใหม่จาก
กิจกรรมกึ่งผจญภัย (Soft Adventure) สอดคล้องกับที่ Patterson (2002) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มีความสนใจในการแสวงหาความแปลกใหม่ ต้องการได้รับ
ประสบการณ์ที่แท้จริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ารุ่นก่อน และยังต้องการที่จะท้าทายสุขภาพ 
ความเข้มแข็งของร่างกายของตน และมีแนวโน้มจะประกอบกิจกรรมผจญภัยมากกว่านักท่องเที่ยว
สูงอายุในอดีต และยังสอดคล้องกับ Backman et al. (1999) พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มหนึ่ง มักชอบกิจกรรมผจญภัย เดินป่า และนอนเต็นท์ (Camping/Tenting)  
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  แรงผลักที่ท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging แสวงหาความแปลกใหม่จาก
การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
กวิน วงศ์ลีดี (2554; น้ าทิพย์ อุชชิน, 2552) พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความสนใจด้านความงดงาม
ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยมากที่สุด โดยนิยมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ได้สัมผัสกับวิถีชุมชน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละในท้องถิ่นอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัย Littrel 
et al. (2004) ที่พบว่า เมื่อวิ เคราะห์กลุ่มตลาดผู้สู งอายุตามกิจกรรมการท่องเที่ยวพบกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มหนึ่งที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง เน้นวัฒนธรรมและเน้นกีฬาและบันเทิง  
  นอกจากนั้น มิตรไมตรีของคนในท้องถิ่นยังเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดประสบการณ์ความ
แปลกใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active aging อีกด้วย ความแปลกใหม่จึงปรากฎขึ้นจาก
ความสัมพันธ์และมิตรภาพ บนความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน
เดินทาง เป็นรูปแบบการเดินทางกับกลุ่มเพ่ือน ได้รับความสนุกสนาน เฮฮา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวคนอ่ืน เป็นการสร้างมิตรภาพใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bruce et al. (2005) 
ที่พบว่า ชาวแคนาดาที่มีอายุมากขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวด้วยเหตุผลจากความต้องการ
พบปะผู้คนและการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ ก็สามารถเกิดจากการรวมตัว
กันของคนหลายวัยในสังคมออนไลน์ ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายกัน มีการรวมตัว
กันออกเดินทางท่องเที่ยวตามโอกาส และยังสอดคล้องกับ Van de Stelna (2014) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging สนใจติดต่อกับคนหนุ่มสาว คนที่ อ่อนวัยกว่า และยัง
สอดคล้องกับ เป็นพวกที่ชอบติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับผู้คน 
(Camden and McColl, 1990) โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มองว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการพัฒนา
ตัวเอง ค้นพบตัวตนใหม่ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเข้าสังคมหรือได้พูดคุยกับกลุ่มคนที่มีความ
ความคิดแนวทางเดียวกัน หรือสนใจกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกว่าตัวเอง
ได้เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นคุณค่าในตัวเอง  
  ในประเด็นการแสวงหาความแปลกใหม่จากการอยู่ในธรรมชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
มองว่าการเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท าให้เกิดความรู้สึกความสบายใจ 
ความเบิกบานใจ ท าให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนการเติมพลังให้กับตัวเอง ได้กลับมาเป็น
คนเยาว์วัยอีกครั้ง ได้อากาศบริสุทธิ์ ขณะเดียวกัน การได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ทางธรรมชาติที่เป็น 
สิ่งสวยงามที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด จิตวิญญาณแห่งความประหลาดใจใน
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ สอดคล้องกับ Patterson, & Pegg (2009) พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้ง Adler, Gillham, & Edelman 
(2007) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ยังชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย  
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  นอกจากนั้น การที่นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้เกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่จาก
ประสบการณ์บริการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการครั้งแรก หรือการเลือกใช้ระดับ 
การบริการที่แตกต่างกัน ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย ก็สามารถน ามาซึ่งความตื่นเต้น 
ความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ ยว สอดคล้องกับ  Pritchard, & Morgan (1996) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ยังแสวงหาความแปลกใหม่จากกิจกรรมนอกบ้าน เช่น การไปรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหาร การไปดูหนัง การไปชมคอนเสิร์ต หรือการไปงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการเข้า  
ฟิตเนสอีกด้วย และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก าลังการใช้จ่ายสูง ในขณะที่ Rosenbloom (2013; 
Malone Beach, & Lange land, 2011) กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้
พิจารณาการเลือกการบริการที่มีความสุภาพและมีความหรูหรา แต่อย่างไรก็ตาม Patterson (2006) 
ยังกล่าวว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  ตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการอย่างรอบคอบ ค านึงถึงความ
สะดวกสบายของตนเองเป็นส าคัญ แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ตนเองสวนทาง
กับอายุ ยังรู้สึกตัวเองอ่อนกว่าวัยอยู่เสมอและยังปฏิเสธที่จะถูกเรียกว่า ผู้สูงอายุ ดังนั้นในการสร้าง
ประสบการณ์และกิจกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นนี้ด้วย  
  จากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสูงอายุในอดีต (Shoemaker, 1989; 
Schiffman, & Sherman, 1991; Smith, & Jenner, 1997; Ian 2006) ล้วนแล้วแต่มีการกล่าวถึง 
ลักษณะพฤติกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและความต้องประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
บางอย่าง ที่มีความคล้ายคลึงกันกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 
ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแท้จริงแล้ว นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging เป็นกลุ่มตลาดย่อย 
(Sub market) ที่ปรากฎอยู่ในตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุมานานแล้ว จากผลการวิจัยในงานนี้  
เป็นการตอกย้ าและแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาและแนวโน้มการเติบโตของตลาด
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4. แนวโน้มและการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) 
ในทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เพ่ิมจ านวนมากข้ึนและ
ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตทางการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย ในการวิจัยนี้ ยังเผยให้เห็นว่าภายใต้ตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุ ยังมีตลาดกลุ่มย่อย 
ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตและรองรับนักท่ องเที่ยวทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของ
ประเทศไทย เนื้อหาในส่วนนี้จะอภิปรายผลการวิจัยภายใต้แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม  Active Aging โดยให้สอดคล้องไปตามกรอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2560) อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  4.1 อภิปรายผล เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เนื่องด้วยพ้ืนฐานการ
เติบโตของการท่องเที่ยวนั้นมีปัจจัยหลักที่คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ที่ต้องได้
มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ์โดดเด่น การพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สมดุลในด้านพ้ืนที่ เวลาและกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้  
จากนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จากผลการวิจัย พบแนวทางในการยกระดับสินค้าและบริการตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities) 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (Soft Adventure) ให้โดดเด่น 
มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายทางบกและทางน้ า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม
ได้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด เช่น การแสดงให้เห็นระดับความอันตรายของกิจกรรม 
ออกแบบให้ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือน คู่สมรส เป็นต้น อีกทั้งการออกแบบเส้นทางให้
เชื่อมโยงไปยังหลายพ้ืนที่ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และได้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และเป็นเพ่ิมคุณค่าให้กับท้องถิ่นด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
สร้างสรรค์ (Community based Creative Tourism) น าเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
พัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสร้างสรรค์ (Nostalgic Creative Tourism) 
เช่น การท าอาหารท้องถิ่นส ารับโบราณ ตามแบบบรรพบุรุษ โดยน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างเป็น
กิจกรรม นอกจากเกิดความสนุกสนานแล้วยังได้สัมผัสกับความหลากหลายความแปลกใหม่ในเชิงพ้ืนที่
ด้วย น าเสนอการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) โดยเน้นในรูปแบบของ
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) ที่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆ หรือเป็นความสวยงาม 
บรรยากาศ ทิวทัศน์ (Scenery) ความยิ่งใหญ่ ความสวยงาม น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ และให้
ความส าคัญกับบริการด้านการท่องเที่ยว ในมิติของความสะดวกสบาย มาตรฐานกระบวนการบริการ 
ระดับการบริการหลากหลาย เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อผู้ใช้บริการ 
  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging นั้น สอดคล้องกับแนวคิดด้านการท่องเที่ยวคุณภาพที่ต้องการเพ่ิม
คุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและให้คุณค่าต่อตัวนักท่องเที่ยว เนื่องจาก แนวคิดการท่องเที่ยวคุณภาพ
เป็นแนวคิดที่มีการวางแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดีควบคู่ไปกับการวางแผนเน้นนักท่องเที่ยว
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กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่เน้นกลุ่มเป้าหมายแบบมวลชน เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาจากความต้องการ
ประสบการณ์แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้พบว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แนวคิดนี้ อีกทั้งแนวคิดของการท่องเที่ยวคุณภาพยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนที่เน้น  
การพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในมิติด้านสังคม 
เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท าให้เกิดมิติของการและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ที่เกิดจากความสัมพันธ์
และมิตรภาพ และความแปลกใหม่จากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงการเร่งฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  
ยังสอดคล้องกับการแสวงหาความแปลกใหม่จากประสบการณ์บริการด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการ
พ่ึงพาตัวเองได้ด้วย (พิทักษ์ ศิริวงศ์, และคณะ, 2559) 
  4.2 อภิปรายผล เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
ส าคัญต่อการเติบโตของการท่องเที่ยว มีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการคมนาคมในทุกรูปแบบเพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว รวมถึงการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ การสร้างความเชื่อมั่น (Reliability) ด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี
ความต้องการประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ถดถอยตามวัย 
สุขภาพร่างกายจึงเป็นปัจจัยที่ต้องนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย สอดคล้องกับ ราณี อิสิชัยกุล และคณะ , 
2552 กล่าวว่านักท่องเที่ยวสูงอายุมักให้ความส าคัญกับการบริการด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
เป็นส าคัญ เช่น เจ้าหน้าที่น าเที่ยวควร มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล มีจุดบริการด้านสุขภาพใน
สถานที่ท่องเที่ยว มีสิ่งอ านวยความสะดวก ทางการแพทย์ (กรวรรณ สังขกร และคณะ , 2558) 
ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเน้นการท่องเที่ยว และบริการที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่าจาก ผู้ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลักและมีความยินดีที่จะจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น
เพ่ือแลกต่อการบริการที่ดีขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว  
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   จากสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่งานวิจัยนี้เสร็จสิ้นลง ภาครัฐ
ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านความปลอดภัยภายหลังสถานการณ์ความเสี่ยงซึ่งเกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง จึงได้เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 
จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีภายใต้พันธกิจของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย โดยนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย ตาม
แนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพ่ือกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความ
พร้อมในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่ไม่เพียงแต่การน าเสนอสินค้า
และบริการที่ดีเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างมีความสุข และมี
ประสบการณ์ที่ดี และท าให้การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเสาหลักทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมี
การสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้เกิดการรับรู้แก่ผู้ใช้บริการ จากตราสัญลักษณ์ SHA โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จาก
แนวทางการพัฒนานโยบายและกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ซึ่งน าเสนอการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และการบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งสามประเด็นอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
10 ประเภทกิจการตามมาตรฐานก าหนด ได้แก่ กิจการนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว กิจการ
ภัตตาคาร และร้านอาหาร กิจการโรมแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม กิจการยานพาหนะ กิจการ
บริษัทน าเที่ยว กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือเสริมความงาม กิจการห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า กิจการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว กิจการการจัดกิจกรรมประชุม โรงละคร โรงมหรสพ และ
กิจการร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืน ๆ  
   จากเกณฑ์ที่เป็นข้อก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ ท าให้เห็นความสอดคล้องกับ
ความต้องการความปลอดภัยของผู้สูงอายุกลุ่ม Active Aging เช่น ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการ เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาด หรือเส้นทาง 
แนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนแยกตามชนิดการบริการ และการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวแทนสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเด็นนี้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ ยวสูงอายุ
กลุ่มนี้ ในด้านกระบวนการบริการที่ต้องการความชัดเจน การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย และความสะอาดปลอดภัย  
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  4.3 อภิปรายผล เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านการยกระดับ 
การอบรมและคุณภาพสู่ระดับสากลเพ่ือให้ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและ
เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน ซึ่งการสร้างคุณภาพทางการบริการการท่องเที่ยวเป็นประเด็นส าคัญที่สามารถ
เสริมศักยภาพทางการแข่งขัน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว หลักส าคัญในการสร้างความพึงพอใจในการ
บริการให้เกิดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการบริการ  
และที่ส าคัญไปกว่านั้นปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จใน
กระบวนการส่งมอบการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  
   จากการวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นจุดอ่อนส าคัญของการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากรที่มีหน้าที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนและก ากับดูแลด้านการท่องเที่ยว ท าให้ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เพียงบางกลุ่ม ขาดทักษะความสามารถและความเข้าใจใน
กระบวนการให้บริการด้านการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2560) ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการสร้างความส าเร็จและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศไทยได้ ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging การบริการด้านการท่องเที่ยวถือ
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่สร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ ให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้  
   ประเด็นส าคัญจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
มักจะรู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ ในการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มีก าลังซื้อสูง ยอมจ่ายมากกว่าเพ่ือให้ได้รับบริการที่ดีสุภาพและหรูหรา 
มักจะเกิดความรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเมื่อได้รับบริการที่เกิดความคาดหวัง และอาจท าให้เกิดการใช้
บริการซ้ าได้ และค านึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยทุกครั้งในการใช้บริการด้านการท่องเที่ยว 
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างความรู้ ปรับทัศนคติ
และความเข้าใจในกระบวนการให้บริการ รวมถึงการอบรมบุคลากรด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย ในสถานประกอบการด้านการบริการโรงแรม ที่พัก กิจกรรมนันทนาการและแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการบริการและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  
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   อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ 
ควรเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young employee) เนื่องจากผลการวิจัยปรากฎให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่มนี้ มักเกิดความรู้สึกตื่นเต้น ชื่นชอบการสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพกับคนต่างวัย
โดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่า มักท าให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  
เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ได้รับการเคารพและให้ เกียรติ อีกด้วยนอกจากนั้นยังพบว่า 
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาประสบการณ์
ความแปลกใหม่ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจในด้านการสร้างความสัมพันธ์ ต้องการสร้าง
มิตรภาพกับคนต่างถิ่น ต่างภาษา กล้าเปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น  
โดยไม่ได้มองว่าภาษาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารในการเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งภาพลักษณ์ของ 
ความมีน้ าใจหรือการยิ้มของคนไทยเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล  
เชิงบวกต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ด้วย  
  4.4 อภิปรายผล เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยว
ไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
   ในประเด็นนี้ จะมุ่งเน้นอภิปรายการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 
ผ่านการส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม และการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์อย่างไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวมีความส าคัญเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งมีส่วนในการเตรียมตัว และความคาดหวัง ดังนั้นแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงควรสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้วย การเกิดภาพลักษณ์สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวค้นหาด้วยตนเอง เช่น ประสบการณ์โดยตรงจากการท่องเที่ยว การแนะน า
ของเพ่ือน คนรู้จัก ญาติ พ่ีน้อง 2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ นิตยสาร วิทยุ โบรชัวร์ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้ นทั้งสองทาง 
นอกจากนั้นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังต้องค านึงถึง 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 2 ปัจจัย
หลัก คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยกระตุ้น โดยทั้งสองปัจจัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการรับรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะส่วน และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม ในขณะที่ปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยาเป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนบุคคลที่เกิดจากลักษณะความต้องการจากสภาพจิตใจของ
นักท่องเที่ยวจากการแสวงหาคุณค่าจากการท่องเที่ยวซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม เช่น 
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คุณค่าจากการแสวงหาความสุขในชีวิต คุณค่าจากการแสวงหาความแปลกใหม่ และยังมีแรงกระตุ้นที่
เกิดจากแรงผลักดันให้เกิดความต้องการออกไปท่องเที่ยว เช่น แรงจูงใจในการเดินทางแสวงหา  
ความแปลกใหม่ เป็นต้น และยังมีปัจจัยด้านสังคมอ่ืน ๆ เช่น อายุ สถานภาพ รายได้ เป็นต้น และ
ปัจจัยที่ส าคัญอีกด้าน คือ ปัจจัยกระตุ้น ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลข่าวสาร ชนิดของสื่อต่าง  ๆ 
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น รวมถึงความรู้สึกที่สะท้อน
ออกมาจากการสัมผัสสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทางอย่างมาก จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
นักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบหลายด้าน  
   หากพิจารณาจากแนวทางการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุในปัจจุบัน 
พบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ท าแคมเปญเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ ยวสูงอายุ
โดยรวม ซึ่งใช้ชื่อแคมเปญว่า “เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวไทย” ใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแพร่แคมเปญให้กับ
ผู้สูงอายุผ่านทาง Facebook เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเข้าร่วมท ากิจกรรม 
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทยไป เซลฟ่ีกัน” ให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ถ่ายรูปตนเองแบบ Selfie กับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วส่งภาพมาร่วมสนุกกับรายการ 
กิจกรรมที่ 2 “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย พักสบาย สไตล์วัยเก๋า” มอบส่วนลดพ่ีพัก กิจกรรมที่ 3 
“เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย ทัวร์ไทยวัยเก๋า” ร่วมเดินทางกับทัวร์สูงวัย และมีการแนะน าเส้นทาง
ท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาค  
   ข้อสังเกตท่ีพบในการจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่ามีการ
ใช้กลุ่มค าในการสื่อสารกับและสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เช่น กิจกรรมที่ท้าทาย แปลก
ใหม่ กิจกรรมดูแลสุขภาพ เพลิดเพลินกับอาหารแปลกแต่สุดแสนอร่อย เป็นต้น  (เอ็มไทย (MTHAI, 
ม.ป.ป.) สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เริ่มให้ความส าคัญ
ต่อ “ความท้าทาย” ในลักษณะที่กระตุ้นการเดินทางโดยผู้สูงอายุ แต่ก็อาจยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ในทุกประเด็นที่พบแรงจูงใจ ดังนั้นหากจะมีการส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม 
Active aging เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับแนวทางหรือกลยุทธ์ที่
ใช้สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง  
   งานวิจัยนี้ จึงขอน าเสนอแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
โดยการท าการตลาดเจาะไปที่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging โดยเฉพาะการสร้าง
สื่อ แคมเปญ หรือข้อความเพ่ือส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ควรสร้างแรงกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่จากการท่องเที่ยวครั้งแรก ควรใช้กลุ่มค าที่สื่อ 
เชิงความรู้สึกให้ครบทั้ งสามกลุ่ม ได้แก่  ความตื่นเต้น (Exciting) ความท้าทาย (Challenge)  
ความประหลาดใจ (Amazed) ร่วมกับการน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัยเส้นทางท่องเที่ยว
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กิจกรรมสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบมหัศจรรย์ (Unseen) และหากต้องการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ เดินทางซ้ า ควรใช้กลุ่มค าที่สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
ความถวิลหาอดีต (Nostalgia) นอกจากนั้นการสื่อสารทางการตลาดอาจเกิดจากการท าวิดีโอบอกเล่า
เรื่องราวท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ เกิด  
ความต้องการอยากเรียนรู้และเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงก็เป็นได้  
   ส าหรับช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  ผลการวิจัยพบว่ า 
สื่อออนไลน์ (online media) เป็นรูปแบบสื่อที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงมากที่สุด ดังนั้นการ
สร้างสื่อเพ่ือให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้สื่อออนไลน์ (online media) 
ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือแผนภาพ (Infographic) โดยการออกแบบสื่อให้มีเนื้อหาดึงดูดให้น่า
ชม สวยงาม ดูแล้วเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) ได้แก่ เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) และ เว็บไซด์ที่ เป็นช่องทางแบ่งปัน 
สื่อออนไลน์ (Media sharing) ได้แก่ ยูทูป (www.youtube.com) ซึ่งเป็นสองช่องทางสื่อสารที่
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ใช้ในการศึกษา ค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  
มากที่สุด  
   นอกจากนั้นผลการวิจัยยังอีกพบว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดการรวมตัวกันของคนหลาย
วัยในสังคมออนไลน์ ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์กับคนหลายวัย และสร้าง
ประสบการณ์ความแปลกใหม่จากการรีวิว หรือการแบ่งปัน (Share) ประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อีกด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากผลการวิจัยดังกล่าว จึงน าเสนอการสร้างกล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการบอกปากต่อปาก (word of mouth) โดยสร้าง “ผู้รีวิว” หรือ 
ผู้มีอิทธิพล (Influencer) ทางสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า Blogger เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นตัวแทนในการสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับ
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กลยุทธ์นี้เป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ได้ผลใน  
เชิงจิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เพ่ิมมากขึ้น 
  4.5 อภิปรายผล เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการวิเคราะห์ วางแผน และ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม โดยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นการ
จัดการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ ความร่วมมือและการบูรณาการจัดการกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือสร้างความสมดุล ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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ประเด็นส าคัญจากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย กิจกรรมประเภทนี้เป็น
กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ความตื่นเต้น ความท้าทาย ให้กับนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญ
ที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ คือ ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษา
สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมการตลาด ยังพบจุดอ่อนในเรื่องความเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยวที่ยังมีขั้นตอนความซับซ้อนในกระบวนการบริหารจัดการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถน านโยบายด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม Eco & 
Adventure มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วน ภาครัฐควรมี
การทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องและทัดเทียมกับคู่แข่ง
ในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การออกกฎหรือระเบียบในการใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ในการท ากิจกรรมก่ึง
ผจญภัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ องค์กรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการสร้าง  
ความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและสร้างจิตส านึกให้เกิดการรับผิดชอบต่อพ้ืนที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง
การสร้างความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือก านมดมาตรฐานความปลอดภัยในอุปกรณ์และ
มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลน าไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ยอดในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุกลุ่ม 
Active Aging ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย ได้ผลตามวัตถุประสงค์ คือ ระดับความ
แปลกใหม่ในประสบการณ์ท่องเที่ยว องค์ประกอบของประสบการณ์ความแปลกใหม่ แรงจูงใจ  
ที่เกิดขึ้นในถิ่นที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อนและเคยไปเยือนมาก่อนของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging และรูปแบบประสบการณ์ความแปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging โดยผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสามารถน าผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
บริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้  
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนควรมีการ
หารือร่วมกันเพ่ือร่างแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และควรมีแนวทางหรือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยส าหรับกิจกรรมก่ึงผจญภัย เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยว 
  1.2 ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการจัดการการท่องเที่ยวควรสร้างความเข้าใจ 
ให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย แนวทางการจัดการกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย 
อุบัติเหตุ รวมถึงซักซ้อมวิธีการปฐมพยาบาลขั้นต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมก่ึงผจญภัย
และหน่วยงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
  1.3 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวควรสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ที่สอดคล้อง
กัน โดยมุ่งเน้นด้านการสร้างสื่อสัญลักษณ์เพ่ือบ่งบอกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการ
บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากข้ึน  
  1.4 การส่งเสริมการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ควรสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการบอกต่อผ่านบอล็กเกอร์รีวิวที่เป็นตัวแทนกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง หรือการสร้างคุณค่าให้
ตัวเองด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือได้ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึง
กลุ่มตลาดนี้  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
  เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ ไม่ได้มีจุดเน้นในการศึกษาเพ่ือสร้างมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ผลจากการวิจัยไม่ครอบคลุมขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการบนมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบได้ ดังนั้นในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการน าไปสู่การวางแผนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวบนมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือ
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รองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging รวมถึงในอนาคตควรมีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
สื่อออนไลน์เพ่ือท าความเข้าใจการรับรู้และการเข้าถึงสื่อของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging 
เพ่ือให้เห็นรูปแบบและวิธีการน าเสนอสื่อที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาด
ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังพบข้อจ ากัด ด้านการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติในทวีปเอเชีย เนื่องในช่วงเวลาที่ เก็บ
ผลการวิจัย พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยและนักท่องเที่ยวูสูงอายุ
ชาวต่างชาติในทวีปตะวันตก จึงส่งผลให้กลุ่มเตัวอย่างไม่ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวต่างชาติในทวีปเอเชีย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการวิจัยขาดมุมมองและความลุ่มลึกของนักท่องเที่ยว
สูงอายุกลุ่ม Active Aging ในแถบเอเชียก็เป็นได้  

 
สรุปบทที่ 5  
 บทนี้เป็นการอภิปรายสรุปประเด็นส าคัญจากผลการวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ซึ่งท าให้  
เห็นถึงสาระส าคัญของงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง ปฏิบั ติ 
โดยในเชิงทฤษฎีได้อภิปรายผลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active 
Aging บนแนวคิดเรื่องการรับรู้ส านึกในถิ่นที่ (Sense of Place) แนวคิดเรื่องถิ่นที่รู้จักและถิ่นที่ไม่
รู้จัก (Terra Cognita and Terra Incognita) แนวคิดด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว และแนวคิด
ประสบการณ์ความแปลกใหม่ (Novelty) รวมถึงการอภิปรายเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging ตามกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้ผลของงานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยวต่อไป  
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามคัดกรอง   
ส าหรับ “นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging” 

งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย

................................................................................................................................................... ......... 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวณภัทร ส าราญราษฎร์    นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 วันเดือนปี...............สถานที่.....................................กลุ่มเป้าหมายคนที่................................... 
ค าชี้แจง : ค าถามต่อไปนี้เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม กรุณาท าเครื่องหมาย √                                    

   ทุกประเด็นข้อค าถามตามความคิดเห็นของคุณในช่อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย”  
 

ตอนที่ 1 ค าถามคัดกรองนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Aging 

ประเด็นข้อค าถาม เห็นด้วย 
(10 คะแนน) 

ไม่เห็นด้วย 
(0 

คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 100 

ด้านสุขภาพ   20 

1. คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถออกเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ 

   

2. คุณรู้สึกกว่าตัวเองยังคงมีความเป็นหนุ่มสาวอยู่ใน
ตัวตน  (young at heart) 

   

ความต้องการความแปลกใหม่   20 

3. คุณมีความรู้สึกชื่นชอบ ตื่นเต้น สนุกและท้าทาย 
เมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยว  

   

4. คุณชอบค้นหาและเดินทางเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ  

   

พฤติกรรมด้านการเรียนรู้    20 

5. คุณสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือต้องการ
ประสบการณ์ใหม่ อยู่ตลอดเวลา   

   

6. คุณเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง ไม่ว่า
จะในวัยใด  
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ประเด็นข้อค าถาม เห็นด้วย 
(10 คะแนน) 

ไม่เห็นด้วย 
(0 

คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 100 

ทัศนคติที่มีต่อชีวิต   20 
7. คุณรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต (life value) ทุกครั้ง
เมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยว 

   

8. คุณมีทัศนคติเชิงบวกกับการใช้ชีวิต    

การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   10 

9. คุณรู้สึกสนุกสนานกับการรู้จักผู้คนใหม่ๆและท า
กิจกรรมใหม่ๆร่วมกับผู้อ่ืน 

   

การท าประโยชน์เพื่อสังคม   10 
10 เมื่อมีโอกาส คุณมักเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมเสมอๆ  

   

รวม   100 
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Screen Questionnaire for Active Aging Tourist 

Project titled: Tourism Promotion for Active Aging Tourist with Perceived   

Sense of Terra Incognita in Thailand 

............................................................................................................................. ............................... 

Researcher Name :  Napat Samranrat  Ph.D. Student, Tourism Management 

Department,   Naresuan University 

Date............................. Target No. ........................Location............................................... 

Instruction : The following questions relate to attuite and behavior. Please check (√) 

each one and indicate to what extent you agree or disagree with each statement  

Part 1 : Screening Question for Active Aging Tourist 
Statements Agree 

(10 Points) 
Disagree 
(0 Points) 

Total 
(100 Points) 

Health and Physical   20 

1. You are healthy and able to travel.    
2. You feel like you are still young. (young at 
heart) 

   

The need for novelty   20 
3. When traveling, you feel passionate, excited, 
fun and challenging. 

   

4. You like to search and travel to various places.    
Behavior   20 

5. You are always interested in learning new 
things or new experience. 

   

6. You see the importance of personal 
development. Regardless of age. 

   

Attitude   20 
7. You feel or sense life value every time you 
travel. 

   

8. You have a positive attitude towards life.    

Relationship   10 
9. You enjoy getting to know new people and 
doing new activities with others. 
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Statements Agree 
(10 Points) 

Disagree 
(0 Points) 

Total 
(100 Points) 

 

Social Activities and Volunteer   10 

10. When there is an opportunity, you will 
always join or do activities that are beneficial to 
society. 

   

Total    
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 

งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  

ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทย

............................................................................................................................. ................................... 

         ชื่อผู้วิจัย     นางสาวณภัทร ส าราญราษฎร์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ ........................ สถานะของผู้ให้สัมภาษณ์ เพศ.................................. 

 วัน เดือน ปี.................................................................สถานที่.................................. 

 เริ่มการสัมภาษณ์เวลา ......................... น. จบการสัมภาษณ์เวลา...................................... น. 

  

ตอนที่ 1 แนะน าตัว  
 ผู้สัมภาษณ์ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์แนะน าตัวสั้นๆ  

อายุ..........................................................................ระดับการศึกษา......................................  
สัญชาติ..................................................................... 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  
 1. ประเด็น: ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว 

 1.1 เล่าถึงการเดินทางแรกของคุณ และประสบการณ์การออกเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านมา 

 1.2 คุณเรียกตนเองว่านักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว และอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้คุณออก

เดินทาง 

 1.3 คุณมีประสบการณ์ใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างในการท่องเที่ยวที่ผ่านมาท่ีรู้สึกประทับใจ 

    มากที่สุด (ภาพจ า)  
  2. ประเด็น: พฤติกรรม  

2.1 ก่อนเดินทาง คุณมีความคาดหวังและหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไร  
อาทิเช่น ความชอบส่วนตัว 
    - ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนออกเดินทาง  
    - สิ่งที่มีอิทธิพลในการเลือกจุดหมายปลายทางของคุณคืออะไร  

  2.2 คุณเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีใดบ้าง มีรูปแบบการเดินทางอย่างไร  
  2.3 คุณนิยมเลือกที่พักแบบใดและใช้เกณฑ์ในการเลือกที่พักระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

อย่างไร 
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  2.4 คุณนิยมทานอาหารประเภทใดและเลือกร้านอาหารประเภทใด ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

2.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละครั้ง   
  2.6 ในความเห็นของคุณ ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของคุณที่ผ่านมา ท าให้ได้เรียนรู้

อะไรบ้าง  
 2.7 คุณใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเดินทางของคุณหรือไม่ (ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง หลัง
เดินทาง) ตัวอย่างเช่น ใช้ค้นหาข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจเดินทาง ใช้ส าหรับการจอง ใช้รีวิวหรือให้
ข้อเสนอแนะ 
 2.8 คุณใช้วิธีใดในการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
 2.9 คุณได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมใดบ้าง  
 2.10 คุณคิดว่าปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 3. ประเด็น: ความต้องการความแปลกใหม่ (The need for novelty) 

3.1 คุณท ากิจกรรมประเภทใดบ้างที่รู้สึกตื่นเต้น ท้าทายความสามารถของตัวเอง 
3.2 หากกล่าวถึงค าว่า ความแปลกใหม่ในการเดินทาง คุณนึกถึงอะไร  
3.3 ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สุดที่คุณเคยมี 
3.4 มีกิจกรรมอะไรที่ย้อนวัย หรือเป็นกิจกรรมท่ีวัยรุ่นชอบท า แต่คุณท าได้  
3.5 คุณรับความเสี่ยงระหว่างเดินทางได้มากแค่ไหน  

         4. ประเด็น: สุขภาพและร่างกาย  
4.1 ปัญหาสุขภาพหรือร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
4.2 คุณมีวิธีการเตรียมความพร้อมหรือดูแลสุขภาพอย่างไร ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละ

ครั้ง 
4.3 คุณคิดว่าสุขภาพหรือสภาพร่างกายของตนเองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร  
 5. ประเด็น: ส านึกถิ่นที่ไม่เคยไป 

 5.1 คุณมี bucket list หรือสถานที่ที่ คุณต้องไปการไปเยือน ก่อนที่ร่างกายจะไม่อ านวย
หรือไม่ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คุณอยากท ามากท่ีสุด (เช่น โดดบันจี้จัมพ์ ด าน้ า ไปเดินป่า ฯลฯ)  

5.2 ที่ผ่านมา สถานที่แบบไหน ที่คุณท่องเที่ยวไปและมีความทรงจ ามากท่ีสุด  
5.3 คุณได้ค้นพบตัวตนหรือเห็นภาพสะท้อนของตัวเองอย่างไรบ้าง จากการเดินทางท่องเที่ยว

ในแต่ละครั้ง 
5.4 คุณจ าได้หรือไม่ว่าคุณรู้สึกอย่างไร เมื่อออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักมากก่อน

หรือไม่เคยไปมากอ่น 
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5.5 มีประสบการณ์ครั้งไหน ที่ท าให้คุณรู้สึกกลัวหรือตกใจเกิดในถิ่นที่ไม่คุ้นเคย และจาก   
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไร 

5.6 คุณมีความรู้สึกอย่างไร หากต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องสานสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่รู้จัก  
ในระหว่างเดินทาง หากคุณต้องท าความรู้จักกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างไร และมีวิธีการสาน
ความสัมพันธ์อย่างไร  

5.7 ขณะคุณเดินทางท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น ชาวบ้านบ้างหรือไม่ กรุณาเล่า
ประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร  

5.8 คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่ หากเคยเข้าร่วมคุณได้ท า  
กิจกรรมอะไรบ้าง เข้าร่วมกิจกรรมท่ีไหนและได้รับประสบการณ์หรือมีความรู้สึกอย่างไร 
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ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตวั

ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผู้ให้ข้อมูล อายุ 

ผู้ให้ข้อมูล 

สัญชาต ิ วิธีการ วัน เดือน ป ี

1 AGT 01 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 1  

65 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 19 พ.ย. 2562 

2 AGT 02 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 2  

65 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 19 พ.ย. 2562 

3 AGT 03 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 3  

67 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 25 พ.ย. 2562 

4 AGT 04 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 4 

64 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 25 พ.ย. 2562 

5 AGT 05 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 5 

67 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 29 พ.ย. 2562 

6 AGT 06 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 6 

58 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 30 พ.ย. 2562 

7 AGT 07 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 7 

56 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 30 พ.ย. 2562 

8 AGT 08 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 8 

60 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 5 ธ.ค. 2562 

9 AGT 09 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 9 

56 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 5 ธ.ค. 2562 

10 AGT 10 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 10 

64 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 21 ธ.ค. 2562 

11 AGT 11 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 11  

64 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 11 ม.ค. 2563 
 

12 AGT 12 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 12  

62 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 11 ม.ค. 2563 
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ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตวั

ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผู้ให้ข้อมูล อายุ 

ผู้ให้ข้อมูล 

สัญชาต ิ วิธีการ วัน เดือน ป ี

13 AGT 13 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 13  

62 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 15 ม.ค. 2563 
 

14 AGT 14 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 14  

60 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 11 ม.ค. 2563 

15 AGT 15 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวไทย คนที่ 15  

63 ไทย การสัมภาษณ์เชิงลึก 5 ธ.ค. 2563 

16 AGF 01 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่1 

77 เบลเยียม การสัมภาษณ์เชิงลึก 24 พ.ย. 2562 

17 AGF 02 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่2 

55 ออสเตรเลีย การสัมภาษณ์เชิงลึก 8 พ.ย. 2562 

18 AGF 03 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่3 

60 ออสเตรเลีย การสัมภาษณ์เชิงลึก 24 พ.ย. 2562 

19 AGF 04 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่4 

66 อังกฤษ การสัมภาษณ์เชิงลึก 17 ธ.ค. 2562 

20 AGF 05 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่5 

64 นอร์เวย ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 13 ธ.ค. 2562 

21 AGF 06 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่6 

77 เยอรมัน การสัมภาษณ์เชิงลึก 1 ธ.ค. 2562 

22 AGF 07 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่7 

65 อังกฤษ การสัมภาษณ์เชิงลึก 28 ธ.ค. 2562 

23 AGF 08 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่8 

59 อังกฤษ การสัมภาษณ์เชิงลึก 12 ม.ค. 2563 

24 AGF 09 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่9 

75 เยอรมัน การสัมภาษณ์เชิงลึก 9 ม.ค. 2563 
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ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตวั

ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผู้ให้ข้อมูล อายุ 

ผู้ให้ข้อมูล 

สัญชาต ิ วิธีการ วัน เดือน ป ี

25 AGT 10 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่10 

61 สวีเดน การสัมภาษณ์เชิงลึก 23 ม.ค. 2563 

26 AGF 11 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่11 

55 สก็อตแลนด ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 22 ม.ค. 2563 

27 AGF 12 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่12 

55 เยอรมัน การสัมภาษณ์เชิงลึก 12 ม.ค. 2563 

28 AGF 13 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่13 

61 เบลเยียม การสัมภาษณ์เชิงลึก 15 ธ.ค. 2562 

29 AGF 14 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่14 

66 เยอรมัน การสัมภาษณ์เชิงลึก 20 พ.ย. 2562 

30 AGF 15 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
กลุ่ม Active Aging 
ชาวต่างชาติ คนที ่15 

60 ออสเตรเลีย การสัมภาษณ์เชิงลึก 16 พ.ย. 2562 
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