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บทสรุปผู้บริหาร

4 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

เทรนด์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความหลากหลายมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่น่าจับตาและเป็นโอกาสทางธุรกิจสามารถแบ่งตามกิจกรรมหลักที่สนใจได้ 13 สาย ได้แก่ 1. สายบุญ สายมูเตลู 
2. สายคาเฟ่ 3. สายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. สายแอดเวนเจอร์ 5. สาย Workation 6. สายงานเทศกาล 
คอนเสิร์ต วิ่งมาราธอน 7. สายรักษ์ธรรมชาติ 8. สายสุขภาพและเวลเนส 9. สายฟรีแลนซ์ 10.สายลุยเดี่ยว 
11.-13. สายเที่ยววันเดียว X สายเที่ยวสั้น X สายเที่ยวยาว ซึ่งไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละ
สายมีความแตกต่างกัน

นักท่องเที่ยว Gen Z ถือเป็นสายท ากิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายแอดเวนเจอร์ สายงานเทศกาล 
คอนเสิร์ต สายรักษ์ธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวสายกิจกรรมส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นคู่ 
ขณะท่ี Gen Y เน้นเท่ียวแบบชิล เข้าร้านคาเฟ่ นวดสปา ส่วน Baby boomer เน้นท าบุญไหว้พระ เรียนรู้
วัฒนธรรม และเข้าถึงวิถีคนท้องถ่ิน

โรงแรม 4-5 ดาวยังเป็นท่ีนิยมสูงของนักท่องเท่ียวในหลายสาย รองลงมาเป็นโรงแรม 2-3 ดาว ขณะที่พักที่มี
รูปแบบเฉพาะจะมีกลุ่มเป้าหมายของตนเองชัดเจน เช่น อุทยาน ลานกางเต็นท์จะเป็นที่นิยมในกลุ่มสายแอดเวน
เจอร์ สายรักษ์ธรรมชาติ  สายงานเทศกาล เป็นต้น

นักท่องเท่ียวในสายคาเฟ่ สายแอดเวนเจอร์ สายสุขภาพและเวลเนส เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวไทยท่ีน่าสนใจ 
และภาคธุรกิจควรจับตามอง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูงกว่าทั่วไป ใช้เวลาเที่ยวค่อนข้างนาน และท า
กิจกรรมหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นเทรนด์กิจกรรมที่ก าลังนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวหลัก
สายบุญสายมู

Gen X,
Baby boomer

รายได้สูง
เท่ียวนาน

นักท่องเที่ยว
สายแอดเวนเจอร์

นักท่องเที่ยวสาย 
Workation

กลุ่มธุรกิจ กลุ่มคนรุ่นใหม่

Gen Y

57%

เที่ยว ≥4 วัน

นักท่องเที่ยวสายรักษ์ธรรมชาติ 
พักที่พัก Eco-friendly

61%

นักท่องเที่ยวสายงานเทศกาล 
คอนเสิร์ต วิ่งมาราธอน 

นักท่องเที่ยวสายท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

นักท่องเที่ยวหลัก
สายคาเฟ่

นักท่องเที่ยวสายสุขภาพและเวลเนส
พักโรงแรม 4-5 ดาว
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การส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภคของ EIC (EIC Consumer survey) ผ่านช่องทางออนไลน์ SurveyMonkey
ระหว่างวันท่ี 8 ถึง 22 กรกฎาคม 2022 มีผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนท้ังส้ิน 2,676 คน 

85

1,029

1,562

LGBTQIA+

ชาย

หญิง

10

63

584

868

1,151

Silent gen (75 ปี+)

Gen Z (15-22 ปี)

Baby boomer (56-75 ปี)

Gen Y (23-39 ปี)

Gen X (40-55 ปี)

2
2

202
208
234

403
1,625

ต่างประเทศ

ไม่ระบุ

ภาคใต้

ภาคอิสาน

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

147

248

323

368

465

1,125

เจ้าของกิจการที่มีลูกจ้าง

เจ้าของกิจการไม่มีลูกจ้าง

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ภาครฐั

ฟรีแลนซ์/รับจ้าง

เกษียณ/ว่างงาน/อื่น ๆ

พนักงานบริษัทเอกชน

50

397

456

487

614

672

ไม่มีรายได้

มากกว่า 100,000

50,001-100,000

30,001-50,000

15,001-30,000

1 - 15,000

13
16
19
38
45
46
53
62
64
64
72
78
88
102
122
122

218
243
255

513

บริการส่วนบุคคล เช่น สปา ร้านนวด

การขนส่งผู้โดยสาร

ศิลปะ ความบันเทิง กีฬา 

นักเรียน/นกัศึกษา

โทรคมนาคมและการสื่อสาร

โรงแรม-ที่พักแรม

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทเทคโนโลยี เช่น Fintech

ราชการ และการป้องกันประเทศ

เกษตรกรรม, ประมง

การขนส่งสินค้า

บริการวิชาชีพ เช่น บัญชี กฎหมาย 

การศึกษา เช่น โรงเรียน 

การก่อสร้าง

บริการด้านสุขภาพ

ร้านอาหาร, บริการ Catering

การผลิตสินค้า

การเงิน-การธนาคาร-ประกนัภยั

ค้าส่ง-ค้าปลีก

อื่น ๆ

หมายเหตุ : *ผู้ตอบแบบสอบถาม 513 คนไม่ได้ระบุว่าท างานอยู่ในกลุ่มสาขาธุรกจิข้างต้น เช่น ผู้ที่ท าอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษียณอายุ ว่างงาน เป็นต้น

เพศ

ช่วงอายุ

ที่อยู่อาศัย

อาชีพปัจจุบัน สาขาธุรกิจของอาชีพปัจจุบัน*

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน



ส่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสาย
คุณเป็นสายไหน?
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ค าถาม : ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศ กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร? (เลือกตอบได้ไม่เกิน 5 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถาม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนขวา) 

จากการวิเคราะห์กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวในประเทศของชาวไทย EIC ประเมิน 13 สายนักท่องเท่ียวชาวไทย
ยอดนิยมและเป็นท่ีน่าจับตามองต่อภาคการท่องเที่ยว

7

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Retreat

ซื้อสินค้าท้องถิ่น/ของที่ระลึก

ท าบุญไหว้พระ

แอดเวนเจอร์และเอาท์ดอร์ 13%

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่

54%

สถานที่ท่องเที่ยว เช่น
อุทยานแห่งชาติ ทะเล

เที่ยวชมเมือง พิพิธภัณฑ์

Workation

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

50%

72%

41%

34%

26%

25%

12%

6%

6%

5%

13 สายนักท่องเที่ยวชาวไทย 
คุณเป็นสายไหน?

ท าบุญ มูเตลู แอดเวนเจอร์คาเฟ่ ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

Workation สุขภาพ
และเวลเนส

เทศกาล คอนเสิร์ต
วิ่งมาราธอน

รักษ์ธรรมชาติ

ฟรีแลนซ์ ลุยเดี่ยว
เที่ยวคนเดียว

เที่ยววันเดียว X สายเที่ยวสั้น 
X สายเที่ยวยาว

11 12 13

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10



สายบุญ สายมูเตลู
ท าบุญไหว้พระขอพร 
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
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ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ท าบญุไหว้พระกับในกลุม่ทั่วไป (แกนขวา) 

นักท่องเที่ยวสายบุญสายมูส่วนใหญเ่ป็นกลุ่ม Gen X กับ Baby boomer มักเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และใช้
เวลาไม่เกิน 5 วัน ส่วนกิจกรรมอื่นที่ชอบท าคือการพักผ่อน เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารคาเฟ่ และเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

9

สายบุญ สายมูเตลู

43% 48% 57% 57%

Gen YGen Z Gen X Baby 
boomer

56% 55% 49% 46%

เข้าพักเป็น
คู/่คู่รัก

กลุ่ม
ครอบครัว

กลุ่มเพื่อน เดินทาง
คนเดียว

57% 57% 57% 51% 43%

มากกว่า 
100,000

ไม่เกิน 
15,000

30,001 -
50,000

15,001 -
30,000

50,001 -
100,000

58% 52% 53% 58%
42%

3 วันไม่ค้างคืน มากกว่า 
5 วัน

2 วัน 4-5 วัน

กลุ่มครอบครัวและเพ่ือน มักนิยม
ไปท าบุญไหว้พระมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท
มีสัดส่วนการไปท าบุญสูงกว่ากลุ่มอื่น

กลุ่มที่นิยมไปท าบุญส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม
ท่ีท่องเท่ียวไม่เกิน 5 วัน

กลุ่ม Gen X และ Baby boomer
จะนิยมไปท าบุญไหว้พระสูงกว่า

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายบุญสายมูเตลู ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

สถานที่ท่องเที่ยว เช่น
อุทยานแห่งชาติ ทะเล

Retreat

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่

เท่ียวชมเมือง พิพิธภัณฑ์

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

53%

Workation

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

ซื้อสินค้าท้องถ่ิน/ของท่ีระลึก

แอดเวนเจอร์และเอาท์ดอร์

40%

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

71%

41%

30%

29%

10%

10%

7%

6%

4% Overallสายบุญ สายมู

• 3 กิจกรรมหลักนอกจากท าบุญไหวพ้ระ 
คือ การพักผ่อน ไปสถานที่ท่องเที่ยว 
และร้านอาหารและคาเฟ่ 

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมากคือ ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ซื้อสินค้าท้องถิ่น กับเท่ียวชมเมือง ส่วน
กิจกรรมที่นิยมน้อยกว่าคือแอดเวนเจอร์

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน
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ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท าบุญไหว้พระ

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมเข้าพกัในโรงแรมตั้งแต่ 2 ดาวขึ้นไป และมีความสนใจใกล้เคียงกับกลุ่มทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
ท่ีพักใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นมิตรส่ิงแวดล้อม มีอุปกรณ์ทันสมัย และตกแต่งสวย รวมถึงปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีเน้นความสะดวกและค่าใช้จ่ายเหมาะสม

10

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท าบุญไหว้พระกับในกลุ่มทัว่ไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท าบุญไหว้พระกับในกลุ่มทัว่ไป 

29%

15%

9%

8%

7%

2%

1%เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

โรงแรม 4-5 ดาว

โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์

โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว

โรงแรม 2-3 ดาว

ที่พักของตนเอง/เพื่อน
ลานกางเต็นท์ 
อุทยาน รถบ้าน

ที่พัก/คอนโดให้เช่า

29%

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท าบุญไหว้พระ

44%
35% 33%

25%
11%

จองผ่าน
แพลตฟอร์ม
ที่พักออนไลน์

จองตรงกับ
ที่พักผ่าน

โซเชียลมีเดีย
/โทรศัพท์

Walk-in จองใน
งานแฟร์

จองผ่าน
เว็บไซต์
โรงแรม 0 10 20 30 40 50 60 70

อุปกรณ์ทันสมัย

Health and Wellness

Eco-friendly

ใกล้ชิดธรรมชาติ

สไตล์การตกแตง่โรงแรม

Personalization

Pet friendly
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

สายบุญ สายมูเตลู



สายคาเฟ่
จิบกาแฟ อัปสตอร่ี 
วิถี net idol
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นักท่องเที่ยวสายคาเฟ่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Y กลุ่มเดินทางเป็นคู่ กลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเท่ียวแบบ
พักค้างคืน โดยให้ความส าคัญกับการพักผ่อนเป็นหลัก

12

สายคาเฟ่

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่รา้นอาหารคาเฟ่กบัในกลุ่มทัว่ไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายคาเฟ่ ร้านอาหาร ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

37%
47% 38% 38%

Gen Z Gen Y Gen X Baby 
boomer

29%
49% 43% 39%

เดินทาง
คนเดียว

เข้าพักเป็น
คู/่คู่รัก

กลุ่มเพื่อน กลุ่ม
ครอบครัว

28% 39% 46% 49% 53%

30,001 -
50,000

ไม่เกิน 
15,000

มากกว่า 
100,000

50,001 -
100,000

15,001 -
30,000

19%

42% 45% 43% 40%

มากกว่า 
5 วัน

ไม่ค้างคืน 4-5 วัน2 วัน 3 วัน

กลุ่มคู่รักและกลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่ม
ที่ไปเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มรายได้ท่ีสูงกว่าจะ
นิยมไปคาเฟ่มากขึ้น

กลุ่มพักค้างคืนมีแนวโน้ม
ไปคาเฟ่มากกว่าไม่ค้างคืน

กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่นิยมเที่ยว
คาเฟ่ร้านอาหาร สูงที่สุด
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งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง
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ท าบุญไหว้พระ

23%

ซื้อสินค้าท้องถิ่น/ของที่ระลึก

เที่ยวชมเมือง พิพิธภัณฑ์

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

79%

54%

49%

29%

29%

12%

6%

4% Cafe Overall

• 3 กิจกรรมหลักนอกจากเที่ยว
คาเฟ่ คือ พักผ่อน ท าบุญไหว้พระ 
และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมากคือ การพักผ่อน 
ส่วนกิจกรรมที่นิยมน้อยกว่าคือ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมเข้าพักในโรงแรมตั้งแต่ 2 ดาวขึ้นไปที่ใกล้ชิดธรรมชาติ อุปกรณ์ทันสมัย 
มีสไตล์การตกแต่ง และมีแหล่งช้อปปิ้ง โดยค านึงถึงความสะดวก ค่าใช้จ่ายและโปรโมชัน และความสวยงามท่ีพักเป็นหลัก

13

สายคาเฟ่

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่กับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่กับในกลุ่มทั่วไป 

42%

32%
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6%

5%

5%

2%

1%

โรงแรม 4-5 ดาว

โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์
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ที่พักของตนเอง/เพื่อน

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

ลานกางเต็นท์ 
อุทยาน รถบ้าน

ที่พัก/คอนโดให้เช่า

โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่
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ที่พักออนไลน์

จองตรงกับ
ที่พักผ่าน

โซเชียลมีเดีย
/โทรศัพท์

Walk-in จองใน
งานแฟร์

จองผ่าน
เว็บไซต์โรงแรม

0 10 20 30 40 50 60 70

Eco-friendly

42%

ใกล้ชิดธรรมชาติ

Pet friendly

อุปกรณ์ทันสมัย

สไตล์การตกแต่งโรงแรม

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง

28%

Personalization

Health and Wellness

Business hotel

62%

38%

31%

27%

10%

4%

7%

Cafe

Overall

0 10 20 30 40 50 60 70

แหล่งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่

61%

ความสะดวกในการเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมผ่าน Social media

ค่าใช้จ่ายต่อทริปเหมาะสม

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

ที่พักมีความสวยงาม
บริการประทับใจ

36%

ความปลอดภัยด้านสุขอนามยั
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สายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เท่ียวโบราณสถาน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม 
เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตท้องถ่ิน
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นักท่องเที่ยวสายวฒันธรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Baby boomer ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และอยู่ในกลุ่มที่ใช้เวลาเที่ยว
ที่ค่อนข้างนานมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือซึมซับประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมหลักอ่ืนท่ีสนใจควบคู่กัน เช่น การพักผ่อน 
การท าบุญ และเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว

15

สายท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกบัในกลุ่มทัว่ไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

16%
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กลุ่มเพื่อน เดินทาง
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กลุ่มที่ไปเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

แต่ละกลุ่มรายได ้เที่ยวไม่
ต่างกันมากนัก

กลุ่มท่ีท่องเท่ียวระยะยาวมากขึ้น
มีแนวโน้มเที่ยวสูงกว่ากลุ่มอื่น

กลุ่ม Baby boomer เป็นกลุ่มที่นิยม
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงที่สุด
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

67%

64%

55%

35%

12%

12%

5%

3% Culture Overall

• 3 กิจกรรมหลักนอกจากเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม คือ พักผ่อน ท าบุญ
ไหว้พระ และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมาก คือ ท าบุญไหว้พระกับเท่ียว
ชมเมือง ส่วนกิจกรรมที่นิยมน้อยกว่า
คือ พักผ่อนกับไปร้านอาหาร คาเฟ่
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมในการเลือกที่พัก ลักษณะที่พัก และปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงกับกลุ่มทั่วไปและกลุ่มท าบุญไหว้พระ แต่จะต่างกันตรงใช้ระยะเวลาเท่ียวนานกว่า เน้นท่ีพักสวย ไปสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีชอบและท ากิจกรรมหลากหลาย

16 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สายท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
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สายแอดเวนเจอร์ บุกตะลุยปีนป่าย
ผจญภัยเดินป่า ปีนผา กระโดดร่ม ด าน ้า เล่นเซิร์ฟ
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นักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์มีแนวโน้มอยู่ในกลุ่ม Gen Z กลุ่มเดินทางคนเดียว กลุ่มรายได้ค่อนข้างสูง และกลุ่มที่เที่ยว 
4-5 วัน อีกท้ัง ยังชอบไปสถานท่ีท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอ่ืน อย่างไรก็ดี แม้นักท่องเท่ียวสายน้ีจะนิยมพักผ่อนกับท าบุญ
ไหว้พระค่อนข้างสูง แต่น้อยกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไป

18 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่แอดเวนเจอรก์บัในกลุ่มทัว่ไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์และเอาท์ดอร์ ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว
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เดินทาง
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กลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้ม
ท ากิจกรรมสูงกว่ากลุ่มอื่น

กลุ่มท่ีท่องเท่ียว 4-5 วัน
มีแนวโน้มท ากิจกรรมสูงกว่ากลุ่มอื่น

สายแอดเวนเจอร์
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• 3 กิจกรรมหลักนอกจากแอดเวนเจอร์
คือ การพักผ่อน เที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยว และท าบุญไหว้พระ

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมากคือ เน้นเท่ียวสถานที่
ท่องเท่ียว ส่วนกิจกรรมที่นิยมน้อย
กว่าอย่างเห็นได้ชัด คือ พักผ่อน 
ท าบุญไหว้พระ และซื้อสินค้าท้องถิ่น
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีนิยมเข้าพักโรงแรมตั้งแต่ 2 ดาวขึ้นไป ผ่านการจองกับผู้ ให้บริการออนไลน์ โดยเน้น
ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ ตกแต่งสวยงาม และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม อีกท้ัง หากอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ และ
มีกิจกรรมหลากหลายจะสนใจมากข้ึน

19 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแอดเวนเจอร์

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแอดเวนเจอรก์ับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแอดเวนเจอรก์ับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแอดเวนเจอร์

สายแอดเวนเจอร์
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แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง
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สายเที่ยวไปท างานไป (Workation)
เท่ียวฉบับคนรักงาน อยู่ท่ีไหนก็ท างานได้
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน/เรียนที่เน้นออนไลน์มากขึ้นท าให้กระแส Workation เป็นที่นิยมต่อเนื่องตั้งแต่ Gen Z 
ถึง Gen X และในกลุ่มธุรกิจโดยใช้เวลาท่องเที่ยวนานกว่า 5 วัน โดยกิจกรรมหลักท่ีท าระหว่าง Workation คือ การพักผ่อน 
การท าบุญไหว้พระ และไปร้านอาหาร/คาเฟ่

21 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ Workation กับในกลุ่มทั่วไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายเที่ยวไปท างานไป ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

สายเท่ียวไปท างานไป 

กลุ่ม Gen X, Gen Y และ Gen Z ซึ่งเป็นวัยท างาน
และวัยเรียนเป็นกลุ่มที่จะ Workation มากขึ้น

กลุ่มท่องเที่ยวแบบ Workation
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มเลือก Workation
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• 3 กิจกรรมหลัก คือ การพักผ่อน ท าบุญ
ไหว้พระ และร้านอาหาร

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมาก คือ ร้านอาหารคาเฟ่ 
การไปสถานท่ีท่องเท่ียว และเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ขณะที่กลุ่มที่นิยมน้อยกว่า
คือ การซื้อของที่ระลึกและแอดเวนเจอร์
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวสายนี้เลือกพักในกลุ่มโรงแรม 4-5 ดาว เป็นหลัก โดยนอกจากเลือกท่ีพักใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว 
ยังมองหาที่พักที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและมบีริการ Personalization มากกว่าทั่วไป อีกทั้ง ความสะดวกและค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัย
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว

22 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Workation

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Workation กับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Workation กับในกลุ่มทั่วไป 

สายเท่ียวไปท างานไป 
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โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์
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โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว 2%

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Workation
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สายงานเทศกาล คอนเสิร์ต มาราธอน
ไม่พลาดงานอีเวนต์ ท้ังดนตรีคอนเสิร์ต 
ว่ิงมาราธอน ป่ันจักรยาน
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24 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

สายงานเทศกาล คอนเสิร์ต

นักท่องเที่ยวสายงานเทศกาล คอนเสิร์ต มาราธอนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กับกลุ่มใช้เวลาเที่ยวมากกว่า 3 วัน 
อีกท้ัง ยังชอบท ากิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังแอดเวนเจอร์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสปาและเวลเนสมากกว่ากลุ่มอ่ืนด้วย
ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่เทศกาล คอนเสิร์ตกบัในกลุ่มทัว่ไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายงานเทศกาล คอนเสิร์ต ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว
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ยกเว้นกลุ่มครอบครัวที่เข้าร่วมน้อยกว่า

แต่ละกลุ่มรายไดเ้ข้าร่วมงาน
เทศกาลไม่แตกต่างกันมากนัก

กลุ่มท่ีไปงานเทศกาลจะเดนิทาง 
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• 3 กิจกรรมหลักนอกจากไปงานเทศกาล 
คอนเสิร์ต คือ การพักผ่อน สถานที่
ท่องเที่ยว และท าบุญไหว้พระ

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมากคือ แอดเวนเจอร์ 
Workation อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
สปากับเวลเนส ส่วนกิจกรรมที่นิยม
น้อยกว่า คือ พักผ่อน ท าบุญไหว้พระ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ในการเลือกท่ีพักกับแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะตัดสินใจจากการจัดงานเทศกาลเป็นส าคัญ นอกจากน้ันจะค านึงถึงความ
สะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และมักเลือกท่ีพักใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นมิตรส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการตกแต่งสวยงามและมีอุปกรณ์
ทันสมัย

25 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานเทศกาล คอนเสิร์ต

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานเทศกาล คอนเสิร์ตกับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานเทศกาล คอนเสิร์ตกับในกลุ่มทั่วไป 

สายงานเทศกาล คอนเสิร์ต

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มงานเทศกาล คอนเสิร์ต
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สายรักษ์ธรรมชาติ Go green
เท่ียวแบบย่ังยืนไม่ท าร้ายโลก ปลูกป่า เก็บขยะ อนุรักษ์สัตว์ป่า
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นักท่องเที่ยวสายกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Z กลุ่มเดินทางคนเดียว และเป็นการเที่ยวระยะสั้น
มากกว่า อีกทั้ง ยังชอบท าบุญไหว้พระ เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมท่ีโดดเด่นต่างจากท่ัวไป คือ การเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
Workation และแอดเวนเจอร์

27 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมกับในกลุม่ทั่วไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายท ากิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

สายรักษ์ธรรมชาติ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Z มีแนวโน้มท า
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงนิยม

เลือกที่พักแบบ Eco-friendly

กลุ่มผู้เดินทางคนเดยีว
ท ากิจกรรมมากกว่ากลุ่มอื่น

กลุ่มผู้มีรายได้ต ่ากว่ามีแนวโน้ม
เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า
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• 3 กิจกรรมหลักนอกจากอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม คือ ท าบุญไหว้พระ 
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อน

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมาก คือ เท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
Workation และแอดเวนเจอร์ 
ส่วนกิจกรรมที่นิยมน้อยกว่า คือ 
พักผ่อน เข้าร้านอาหาร คาเฟ่ และซื้อ
สินค้าท้องถิ่น

Eco-Friendly Overall
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวสายรักษ์ธรรมชาตินิยมทีพ่ักส่วนตวั โรงแรม 2-3 ดาว และที่พักในอุทยานหรือกางเต็นท์ 
โดยเน้นใกล้ชิดธรรมชาติกับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่จะไม่ได้จองล่วงหนา้ โดยมีปัจจัยส าคัญในการเลือก คือ 
ความสะดวก และความปลอดภัยด้านสุขอนามยั

28 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมกบัในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมกบัในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม

สายรักษ์ธรรมชาติ

23%

21%

21%

15%

7%

6%

5%

2%

โรงแรม 2-3 ดาว

ที่พักของตนเอง/เพื่อน

ลานกางเต็นท์ 
อุทยาน รถบ้าน

โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว

โรงแรม 4-5 ดาว

ที่พัก/คอนโดให้เช่า

โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

48%
31% 27%

15% 13%

Walk-in จองผ่าน
แพลตฟอร์ม
ที่พักออนไลน์

จองตรงกับ
ที่พักผ่าน

โซเชียลมีเดีย
/โทรศัพท์

จองใน
งานแฟร์

จองผ่าน
เว็บไซต์โรงแรม

0 10 20 30 40 50 60 70

อุปกรณ์ทันสมัย

Eco-friendly

7%

สไตล์การตกแตง่โรงแรม

ใกล้ชิดธรรมชาติ

19%

Personalization

Health and Wellness

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง

Pet friendly

Business hotel

28%

68%

61%

28%

16%

12%

1%
Eco-Friendly

Overall

0 10 20 30 40 50 60 70

ความสะดวกในการเดินทาง

ความปลอดภัยด้านสุขอนามยั

กิจกรรมหลากหลาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

17%

ค่าใช้จ่ายต่อทริปเหมาะสม

ส่วนลดโปรโมชัน

ระยะทางใกล้

ที่พักมีความสวยงาม
บริการประทับใจ

แหล่งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่

สถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมผ่าน social media

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

63%

37%

59%

55%

52%

35%

34%

9%

22%

19%

Eco-Friendly

Overall



สายสุขภาพและเวลเนส
พักผ่อนท้ังร่างกายและจิตใจ อาหารดี ออกก าลังกาย โยคะ สปา
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นักท่องเที่ยวสายสุขภาพและเวลเนสมีแนวโนม้อยู่ในกลุ่มผูม้ีรายได้สูง และเข้าพักระยะยาวมากกว่ากลุ่มอื่น และนิยมพักผ่อน
กับไปร้านอาหาร คาเฟ่ อย่างไรก็ดี แม้กลุ่มนี้จะชอบท าบุญไหว้พระ และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างสูง แต่ยังต ่ากว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป

30 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ Health and Wellness กับในกลุ่มทั่วไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายสุขภาพและเวลเนส ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

สายสุขภาพและเวลเนส

สปาและเวลเนสเป็นหนึ่งในกิจกรรมเป้าหมาย
ของทุกกลุ่มยกเว้น Gen Z
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมโรงแรม 4-5 ดาวเป็นหลัก ซึ่งจะมีการให้บริการสปา ความใกล้ธรรมชาติ และอุปกรณ์
ทันสมัย โดยปัจจัยส าคัญในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวคือ ความสวยงามของที่พกั ความสะดวกในการเดินทาง และส่วนลดโปรโมชัน

31 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Health & Wellness

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Health & Wellness กับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Health & Wellness กับในกลุ่มทั่วไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม Health & Wellness
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สายอิสระ ฟรีแลนซ์
รับจ้างท างานอิสระ เจ้านายตนเอง ไม่ข้ึนตรงต่อองค์กรใด ๆ
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นักท่องเที่ยวสายอิสระ ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y กลุ่มเดินทางคนเดียว กลุ่มรายได้ไม่สงูนัก ซึ่งอยู่ทั้งในกลุ่มเที่ยว
วันเดียวกับเที่ยวยาว โดยกิจกรรมระหว่างท่องเท่ียว ได้แก่ พักผ่อน ท าบุญไหว้พระ และเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากน้ันนิยม 
Workation มากกว่ากลุ่มอ่ืน

33 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ฟรแีลนซ์กบัในกลุ่มทั่วไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายฟรีแลนซ์ ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

สายอิสระ ฟรีแลนซ์
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ในการเลือกท่ีพัก นักท่องเที่ยวฟรีแลนซ์จะเข้าพักโรงแรม 2 ดาวขึ้นไป รวมถึงมีอัตรา Walk-in เข้าที่พักสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
นอกจากน้ัน นิยมท่ีพักใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นมิตรส่ิงแวดล้อม อีกท้ัง ปัจจัยด้านความสะดวกและค่าใช้จ่าย จะส่งผลต่อการเลือกท่ีเท่ียว
แต่จะต ่ากว่ากลุ่มอ่ืน

34 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มฟรแีลนซ์

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มฟรแีลนซ์กับในกลุม่ทัว่ไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มฟรแีลนซ์กับในกลุม่ทัว่ไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มฟรแีลนซ์

สายอิสระ ฟรีแลนซ์
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สายลุยเดี่ยวเที่ยวคนเดียว (Solo travel)
ลุยเด่ียวไม่ต้องง้อใคร คนเดียวก็เท่ียวได้
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กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Y, Gen Z และกลุ่มคนโสดมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมากขึ้น โดยการพักผ่อนเป็นกิจกรรม
หลักตามด้วยการท าบุญไหว้พระ และการไปสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวสายน้ียังสนใจกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 
และ Workation ค่อนข้างสูง

36 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม (แกนซ้าย), % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่เดนิทางคนเดยีวกับในกลุม่ทั่วไป (แกนขวา) 

ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสายเที่ยวคนเดียว ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ในการทอ่งเที่ยว

สายลุยเดี่ยวเท่ียวคนเดียว 
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ไม่ค้างคืน 2 วัน 3 วัน 4-5 วัน มากกว่า 
5 วัน

Gen Y และ Gen Z เป็นกลุ่มที่เดินทาง
ท่องเที่ยวคนเดียวมากกว่ากลุ่มอื่น

กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเกือบคร่ึงเป็น
นักท่องเท่ียวชายและกว่า 70% เป็นคนโสด

กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมีแนวโน้ม
เป็นกลุ่มคนมีรายไดน้้อยมากกว่าท่ัวไป

13%
9%

7% 5%

Baby 
boomer

Gen Z Gen Y Gen X

12%
LGBTQIA+

42%

ชาย
46%

หญิง 27%

73% โสด

อื่นๆ

เฉพาะคนโสดนักท่องเที่ยวคนเดียว

กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางไม่คา้งคนืกบัเดินทางมากกว่า 5 วัน

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Retreat

ซื้อสินค้าท้องถิ่น/ของที่ระลึก

ท าบุญไหว้พระ

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่

สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
อุทยานแห่งชาติ ทะเล

37%

62%

แอดเวนเจอร์และเอาท์ดอร์

เที่ยวชมเมือง พิพิธภัณฑ์

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

Workation

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

46%

35%

29%

28%

23%

19%

19%

8%

8%

8%

• 3 กิจกรรมหลักของกลุ่มเท่ียวคนเดยีว
คือ การพักผ่อน ท าบุญไหว้พระ และ
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว แต่ทั้ง 3 กิจกรรม
ยังมีความนิยมน้อยกว่าคนทั่วไป

• กิจกรรมที่กลุ่มนี้นิยมมากกว่าทั่วไป
ค่อนข้างมากคือ ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ และ Workation
ขณะที่กิจกรรมที่นิยมน้อยกว่าอย่างเห็น
ได้ชัด คือ เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว 
และเข้าร้านอาหาร คาเฟ่

OverallSolo travel

10% 9% 7% 5% 5%

30,001 -
50,000

ไม่เกิน 
15,000

15,001 -
30,000

50,001 -
100,000

มากกว่า 
100,000
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นักท่องเที่ยวสายนี้เลือกที่พักในกลุ่มโรงแรม 2-3 ดาวเป็นหลัก เน้นท่ีพักใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และบริการท่ีตอบโจทย์ Personalization โดยส่วนใหญ่จะเข้าพักโดยไม่ได้จองล่วงหนา้ อีกท้ัง ความสะดวก งบประมาณ 
และสุขอนามัยเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกท่ีท่องเท่ียว

37 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเดินทางคนเดียว

ค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มีลักษณะใดดังต่อไปนี้?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเดินทางคนเดียวกับในกลุ่มทัว่ไป 

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเดินทางคนเดียวกับในกลุ่มทัว่ไป 

ค าถาม : โดยปกติคุณจองที่พักผ่านช่องทางใด? (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ)
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเดินทางคนเดียว

สายลุยเดี่ยวเท่ียวคนเดียว 

28%

23%

14%

10%

8%

4%

3%

ที่พักของตนเอง/เพื่อน

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว

โรงแรม 2-3 ดาว

โรงแรม 4-5 ดาว

โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์

ลานกางเต็นท์ 
อุทยาน รถบ้าน

ที่พัก/คอนโดให้เช่า

10%

45% 41%

23% 19%
9%

จองในงานแฟร์Walk-in จองผ่าน
แพลตฟอร์ม
ที่พักออนไลน์

จองผ่าน
เว็บไซต์โรงแรม

จองตรงกับ
ที่พักผ่าน

โซเชียลมีเดีย
/โทรศัพท์

57% ของนักท่องเที่ยว Walk-in เป็นผู้ชาย

0 10 20 30 40 50 60 70

20%

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง

ใกล้ชิดธรรมชาติ

Business hotel

Pet friendly

Eco-friendly

Personalization

60%

อุปกรณ์ทันสมัย

สไตล์การตกแตง่โรงแรม

Health and Wellness

31%

28%

24%

24%

11%

7%

5%
Solo travel

Overall

0 10 20 30 40 50 60 70

ความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางใกล้

ค่าใช้จ่ายต่อทริปเหมาะสม

ความปลอดภัยด้านสุขอนามยั

ส่วนลดโปรโมชัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

สถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมผ่าน Social media

ที่พักมีความสวยงาม
บริการประทับใจ

33%

แหล่งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่

กิจกรรมหลากหลาย

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

60%

54%

42%

18%

37%

25%

25%

14%

9%

9%
Solo travel

Overall



สายวันเดียวเที่ยวได้ X สายเวลาน้อยเที่ยวสั้น X สายเที่ยวยาวพ านักนาน
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39 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

สายวันเดียวเท่ียวได้ X สายเวลาน้อยเท่ียวสั้น X สายเท่ียวยาวพ านักนาน

นักท่องเที่ยวต่างมีระยะเวลาเที่ยวที่แตกต่างกันทั้งสายเที่ยววันเดียว สายเที่ยวสั้น และสายเที่ยวยาวขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ เช่น อายุ รายได้ อาชีพ และลักษณะการเดินทาง
ค าถาม : คุณใช้เวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อทริปนานเท่าไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

19%

14%

9%

81%

84%

89%

93%

2%

2%

2%

Gen Y

Gen Z

Gen X

Baby Boomer 5%

8%

9%

9%

10%

10%

14%

15%

18%

22%

93%

90%

88%

89%

88%

84%

81%

79%

78%

3%

พนักงานบริษัทเอกชน

4%3%

1%

เกษียณ (มีรายได้)

พนักงานภาครัฐ

1%

นักเรียน/นักศึกษา

1%เจ้าของกิจการที่มีลูกจ้าง

2%เกษียณ (ไม่มีรายได้)

2%

4%

เจ้าของกิจการไม่มีลูกจ้าง

พ่อบ้าน/แม่บ้าน

งานอิสระ/ฟรีแลนซ์/รับจ้าง

3%

ว่างงาน/ไม่มีรายได้

91%

6%

12%

22%

91%

93%

87%

74%

4%

4%

5%

กลุ่มครอบครัว

เข้าพักเป็นคู่/คู่รัก

1%

1%กลุ่มเพื่อน

เดินทางคนเดียว

9%

11%

6%

89%

87%

87% 7%

หญิง

LGBTQIA+

2%ชาย

2%

กลุ่ม LGBTQIA+
มีแนวโน้มเที่ยวระยะยาวสูงกว่า

กลุ่มเดินทางคนเดยีว
นิยมเที่ยวไม่ค้างคืนสูงที่สุด 

กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มที่
เที่ยวไม่ค้างคืนสูงสุด

กลุ่มเกษียณมีรายได้และกลุ่มฟรีแลนซ์ มีแนวโน้มเที่ยวระยะยาวสูงที่สุด
กลุ่มว่างงาน/ไม่มีรายได ้มีแนวโน้มเที่ยวแบบไม่ค้างคืนสูงที่สุด

20%

10%

5%

78%

89%

93%

92%

94%

2%

5%

ไม่เกิน 15,000

1%15,001 - 30,000

3%

30,001 - 50,000 2%

50,001 - 100,000

3% 3%มากกว่า 100,000

กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยลงยิ่งมี
แนวโน้มเที่ยวระยะสั้นมากขึ้น

เที่ยววันเดียว เที่ยวสั้น (2-5 วัน) เที่ยวยาว (มากกว่า 5 วัน)
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40 ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

สายวันเดียวเท่ียวได้ X สายเวลาน้อยเท่ียวสั้น X สายเท่ียวยาวพ านักนาน

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวสร้างความแตกต่างในการท ากิจกรรมและเลือกสถานที่ของนักท่องเที่ยว โดยกลุ่มเท่ียววันเดียวจะนิยม
ท ากิจกรรมวันเดียวในระยะทางใกล้ ส่วนกลุ่มเท่ียวส้ันเน้นพักผ่อน ไปร้านอาหารคาเฟ่ และกลุ่มเท่ียวยาวนิยมท่องเท่ียวหลายท่ีกับท า
กิจกรรมหลากหลาย
ค าถาม : กิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวของคุณคืออะไร?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

ค าถาม : ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคุณ?
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม

44%

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สปา เวลเนส ออกก าลังกาย

สถานที่ท่องเที่ยว เช่น
อุทยานแห่งชาติ ทะเล

งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวิ่ง

Workation

เที่ยวชมเมือง พิพิธภัณฑ์

51%
60%

25% 34%
45%

3%

21%
25% 40%

9% 12%
19%

5% 11%
6%
6%
8%

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 6%

54%ท าบุญไหว้พระ
58%

9%
42%

2%

74%

13%

Retreat

ซื้อสินค้าท้องถิ่น/ของที่ระลึก

44%ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่

59%

แอดเวนเจอร์และเอาท์ดอร์

62%19%

40%24%
27%
25%6%

13%

กลุ่มนิยม
เท่ียววันเดียว
สูงที่สุด

กลุ่มนิยม
เท่ียวสั้นสูงท่ีสุด

กลุ่มนิยม
เท่ียวยาวสูงที่สุด

ระยะทางใกล้
45%

21%
21%

34%

ความสะดวกในการเดินทาง

45%

สถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมผ่าน Social media

63%

ค่าใช้จ่ายต่อทริปเหมาะสม

ส่วนลดโปรโมชัน

18%

ความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย

ที่พักมีความสวยงาม
บริการประทับใจ

แหล่งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

51%

42%

57%48%
57%

47%17%

37%
44%

11%

43%

21%

40%
44%

32%

15%

24%

30%

21%5%

12%กิจกรรมหลากหลาย

งานเทศกาล
คอนเสิร์ต งานวิ่ง

6%

5%

17%
4%

8%

ปัจจัยที่กลุ่มนิยม
เท่ียววันเดียวชอบมากกว่า

ปัจจัยที่กลุ่มนิยม
เท่ียวสั้นชอบมากกว่า

ปัจจัยที่กลุ่มนิยม
เท่ียวยาวชอบมากกว่า

เที่ยววันเดียว เที่ยวส้ัน เที่ยวยาว
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41 หมายเหตุ : * ตัวอย่างการเลือกที่พักของกลุม่นิยมเที่ยววันเดียว เช่น การเข้าพักโรงแรมแบบเช้า-เย็นกลับ หรือการเข้าพักในครั้งอื่นๆของกลุ่มที่นยิมเทีย่ววันเดียว
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

สายวันเดียวเท่ียวได้ X สายเวลาน้อยเท่ียวสั้น X สายเท่ียวยาวพ านักนาน

นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาเที่ยวต่างกันมีแนวโน้มเลือกที่พักต่างกันไปด้วย โดยกลุ่มนิยมเท่ียววันเดียวจะชอบท่ีพักใกล้ธรรมชาติและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสัตว์เล้ียงในราคาย่อมเยาว์ ส่วนกลุ่มเท่ียวส้ันจะเร่ิมต้องการบริการมากข้ึนในท่ีพักราคาเหมาะสม และกลุ่มเท่ียว
ยาวจะต้องการความทันสมัยและโรงแรมกลางเมือง

40%

ใกล้ชิดธรรมชาติ

32%

Pet friendlyEco-friendly

68% 64%
53%

25%

10% 7%
2%

43%

4%

Business hotelอุปกรณ์ทันสมัย แหล่งช้อปปิ้ง
ใจกลางเมือง

Health & 
Wellness

17%
12%

34%

23%
28%

4%
9%

2%
9%

3%

20%

Personalizationสไตล์การ
ตกแต่งโรงแรม

26%

10%

31%
23%25%

กลุ่มนิยม เท่ียววันเดียว สูงที่สุด* กลุ่มนิยม เท่ียวสั้น สูงที่สุด กลุ่มนิยม เท่ียวยาว สูงที่สุดค าถาม : คุณเลือกที่พักที่มี
ลักษณะใดดังต่อไปนี้?

หน่วย : % ของผู้ตอบแบบ
สอบถามในแต่ละกลุม่

ค าถาม : โดยส่วนใหญ่
คุณเลือกที่พักในกลุ่มใด?

หน่วย : % ของผู้ตอบแบบ
สอบถามในแต่ละกลุม่

เที่ยววันเดียว เที่ยวสั้น เที่ยวยาว

ที่พัก/
คอนโดให้
เช่า

7%

โฮสเทล, 
เกสต์เฮ้าท์

โรงแรมต ่า
กว่า 2 ดาว

ที่พักตนเอง
/เพื่อน

ลานกาง
เต็นท์ 
อุทยาน 
รถบ้าน

29%

เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต์

10%

21%
25%

3% 2%

22%

7% 6%
13%

7% 6%
2%

9%
5% 2% 4%

โรงแรม 2-3 ดาว

5%

30%

23% 38%

โรงแรม 4-5 ดาว

2%

34%



Key points
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จากข้อมูลนักท่องเท่ียวแต่ละสาย พบว่า นักท่องเที่ยว Gen Z ถือเป็นสายกิจกรรม ขณะที่ Gen Y เน้นเที่ยวแบบชิล เข้าคาเฟ่ 
ท าสปา และ Baby boomer เน้นท าบุญไหว้พระ เข้าถึงวิถีท้องถิ่น โดยนักท่องเท่ียวสายกิจกรรมอย่างสายงานเทศกาล 
และสายแอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นคู่

Generations กลุ่มท่องเที่ยว

• สายแอดเวนเจอร์
• สายงานเทศกาล คอนเสริ์ต งานวิ่ง
• สายรักษ์ธรรมชาติ
• สายลุยเด่ียว เที่ยวคนเดียว
• สายเที่ยววันเดียวไม่ค้างคืน

• สายคาเฟ่
• สาย Workation
• สายสุขภาพและเวลเนส
• สายฟรีแลนซ์
• สายเที่ยวยาว

• สายบุญ สายมูเตลู
• สายท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
• สายเที่ยวสั้น

Gen Z

Gen Y

Baby boomer

กิจกรรมหลากหลาย

เท่ียวแบบชิล ๆ

เข้าถึงวิถีคนท้องถิ่น

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน
กลุ่มเข้าพัก
เป็นคู่/คู่รัก

กลุ่มเดินทาง
คนเดียว

สายบุญ สายมูเตลู

สายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สายเที่ยวส้ัน

สายคาเฟ่

สายเที่ยวยาว

สายงานเทศกาล คอนเสิร์ต

สายแอดเวนเจอร์

สายรักษ์ธรรมชาติ

สายสุขภาพและเวลเนส

สายฟรีแลนซ์

สายเที่ยววันเดียว

น้อยที่สุด -> มากที่สุด
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ในการเลือกท่ีพัก โรงแรม 4-5 ดาวเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเทีย่วในหลายสาย ขณะท่ี ท่ีพักท่ีระดับราคารองลงมาก็จะดึงดูด
กลุ่มท่ีเน้นท ากิจกรรมนอกท่ีพักเป็นหลัก นอกจากน้ัน ท่ีพักท่ีมีรูปแบบเฉพาะจะมีกลุ่มเป้าหมายของตนเองชัดเจน เช่น อุทยาน 
ลานกางเต็นท์จะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มสายแอดเวนเจอร์ สายรักษ์ธรรมชาติ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

ที่พักที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละสาย

สุขภาพ
และเวลเนส คาเฟ่ เที่ยวสั้น Workation เที่ยวยาว แอดเวนเจอร์ สายบุญ 

สายมูเตลู งานเทศกาล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟรีแลนซ์ รักษ์ธรรมชาติ ลุยเดี่ยว เที่ยววันเดียว 

โรงแรม 4-5 ดาว

โรงแรม 2-3 ดาว

ที่พักของตนเอง/ญาต/ิเพือ่น

อุทยาน ลานกางเต็นท์ รถบ้าน

โรงแรมต ่ากว่า 2 ดาว

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

โฮสเทล, เกสต์เฮ้าท์

ที่พักตากอากาศ/คอนโดให้เช่า

น้อยที่สุด -> มากที่สุด
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ส าหรับภาคธุรกิจ นักท่องเที่ยวในสายคาเฟ่ สายแอดเวนเจอร์ สายสุขภาพและเวลเนส และสาย Workation เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมและจะเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ ในหลากหลายมิติ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเป็นเปา้หมายของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านต่างๆ

กลุ่มก าลังซื้อสูง 
ท่องเท่ียว

สไตล์พรีเม่ียม

กลุ่มเดินงาน
แฟรท่์องเท่ียว

กลุ่มลูกค้าร้านอาหาร 
คาเฟ่ ร้านกาแฟ

กลุ่มเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
โบราณสถาน 
ชุมชุนท้องถิ่น

กลุ่มลูกค้าร้านค้าท้องถิ่น 
ของท่ีระลึก

กลุ่มเน้นส่วนลด
โปรโมชัน

กลุ่มเน้นกิจกรรม
หลากหลาย

คาเฟ่ Workation สุขภาพ
และเวลเนส

แอดเวนเจอร์

สุขภาพ
และเวลเนส

Workation คาเฟ่

แอดเวนเจอร์ สุขภาพ
และเวลเนส

รักษ์ธรรมชาติ

คาเฟ่ สุขภาพ
และเวลเนส

สายเที่ยวสั้น

สุขภาพ
และเวลเนส

สายเที่ยวสั้น

ท าบุญ มูเตลู ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

คาเฟ่

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

รักษ์ธรรมชาติ สายเที่ยวยาว
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ส าหรับธุรกิจโรงแรม นักท่องเที่ยวแต่ละสายมีความต้องการบริการและสนใจที่พักในลักษณะที่แตกต่างกันชดัเจน ซึ่งการน าเสนอ
บริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ตรงจดุจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน

เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ทันสมัย

บริการ
personalization

ลักษณะที่พักแบบใดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายเหล่านี้

สไตล์การตกแต่งหรือ
เอกลักษณ์ของโรงแรม

ท่ีพัก Pet friendly 

ท่ีพัก Eco friendly 

แอดเวนเจอร์ คาเฟ่

สุขภาพ
และเวลเนส

สายเที่ยวยาว คาเฟ่

สุขภาพ
และเวลเนส

Workation

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

รักษ์ธรรมชาติ

สุขภาพ
และเวลเนส

Workation



Main
takeaways
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นักท่องเที่ยวสายคาเฟ่ สายสุขภาพและเวลเนส สายแอดเวนเจอร์ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเป็นโอกาสแก่ภาคการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูง เที่ยวนาน ซึ่งจะมีงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูงตาม อีกทั้ง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ
ที่ไม่สูงนัก ซึ่งการจัดท าโปรโมชันส่งเสริมการขาย การจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวที่มีบริการครอบคลุม ที่พักที่มีการตกแต่งที่ทันสมัยเป็นเอกลักษณ์ และการ
บริการระดับพรีเมี่ยมจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ได้

การเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละสายและจุดเด่นของธุรกิจตนเอง จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวและโฟกัสได้ตรงจุดมากยิ่งข้ึน เนื่องจากความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละสายมีความแตกต่างกัน และให้ความส าคัญในแต่ละด้าน
ไม่เท่ากัน ท าให้ภาคธุรกิจควรเร่งสร้างความเข้าใจต่อไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับธุรกิจตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์กับเสนอบริการที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่มีความหลากหลายมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องจับเทรนด์ใหม่ให้ทันและปรับตัวให้เร็ว 
สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยีดสิรัปชัน กระแสด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป
และสร้างเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ โดยธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วย่อมมีความได้เปรียบจากการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ เช่น นักท่องเที่ยวสาย Workation ที่ต้องการที่พักที่มีอุปกรณ์ทันสมัย และบริการ 
Personalization มากกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้ง ยังนิยมไปร้านอาหาร และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวระหว่าง Workation ด้วย

การขยายบริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจ เนื่องจากเทรนด์ของ
นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เน้นใช้จ่ายเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Z ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในภาคการท่องเที่ยว
ในอนาคตส่วนใหญ่สนใจท ากิจกรรมที่หลากหลายระหว่างการท่องเที่ยว เช่น  สายแอดเวนเจอร์ สายงานเทศกาล คอนเสิร์ต ดังนั้น การให้บริการ
ท่องเที่ยวอย่างครบวงจรทั้งที่พักและกิจกรรมภายใต้บริการที่ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมผ่านการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการต่าง ๆ จะช่วย
เพิ่มคุณค่าการให้บริการและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

จากผลการส ารวจ
ผู้บริโภคของ EIC 
พบข้อสรุปท่ีมีนัย
เชิงธุรกิจด้วยกัน 
4 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1
2
3
4

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer survey) ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2022 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,676 คน
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รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC)
และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

somprawin.manprasert@scb.co.th

ดร.กมลมาลย์ แจ้งล้อม
นักวิเคราะห์อาวุโส

kamonmarn.jaenglom@scb.co.th

ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์

punyapob.tantipidok@scb.co.th

ปราณิดา ศยามานนท์
ผู้อ านวยการฝ่าย Industry Analysis

pranida.syamananda@scb.co.th



EIC Consumer survey 2022



EIC Consumer survey 2022


