
5 เศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวคือ ?? 

เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว คือ วิชาที่ว่าด้วยทฤษฏี และการวิเคราะห์กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆโดยประยุกต์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคและให้บริการในตลาดทั้งในระดับชุมชนภูมิภาค 
ประเทศ จนถึงในระดับโลก ซึ่งในหัวข้อจะรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบทบาทในระบบเศรษฐกิจ, โครงสร้าง
ต้นทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการก าหนดราคา, การวิเคราะห์อุปสงค์และการแบ่งส่วนตลาด, 
เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว, รวมทั้งบทบาทของบรรษัทข้ามชาติและรัฐบาลใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหลัก 

ในปัจจุบันความต้องการในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่าง 
มากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีแรง 
ขับเคลื่อนในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด ท าให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นเสาหลักในการพัฒนาในด้านสังคม 
ของภาคภูมิภาค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมของประเทศ และยังเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ 
ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนั้นจะ 
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหลของกลุ่มนักท่องเที่ยว และท าให้เศรษฐกิจเกิดการเคลื่อนไหว โดยแต่ละกระบวนการ 
ในการเดินทางของแต่ละบุคคลนั้นย่อมเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างการ 
เดินทาง และค่าใช้จ่ายหลังการเดินทาง ท าให้ธุรกิจได้รับผลโดยตรงและโดยอ้อมจากนักท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายสาขารวมถึงชนิดของสินค้าและบริการที่มี ความ
แตกต่างกัน การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งที่มาของเงินตรา ต่างประเทศ 
ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงานก่อให้เกิด การกระจาย
รายได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่นและก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต 
นอกจากนัน้แล้วการท่องเที่ยวยังมีความส าคัญต่อสังคมและการเมืองด้วย กล่าวคือ การท่องเที่ยวช่วยยก 
มาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัดใน 
เมือง ช่วยป้องกันปัญหาการแทรกซึมบ่อนท าลายฝ่ายตรงกันข้าม ช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้นน าทรัพยากรที่ไร้
ค่ามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี ดังนั้น 
ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด คือ การขยายตัวของGDP เกิดการ สร้างงาน เพ่ิม
มูลค่าของการส่งออกและมูลค่าของภาษี รวมถึงการกระตุ้นการลงทุน การพัฒนาสิ่งอ านวยความ สะดวกต่างๆ 
และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรท่องเที่ยวและมีคุณค่าทั้งทางด้านธรรมชาติและทางด้าน
วัฒนธรรม อีกท้ังความมีมิตรไมตรีของคนไทยล้วนเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการเดินทางเข้า
มาเยี่ยม เยือนประเทศไทยเป็นจ านวนมาก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 2) ซึ่งจากสถิติท่ีผ่านมาประเทศ



ไทยม ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทุกภูมิภาคท่ัวโลกเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากโดยในปี พ.ศ. 
2556 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 26,735,583 คน ขยายตัวร้อย
ละ 19.60 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2556) นับว่าตลาด
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมากและเป็น
ตลาดที่มีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2556 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ในช่วงมกราคม –กันยายนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 23 ถึงแม้ว่าในบางปีจะมีการจะชะลอตัวบ้างแต่ก็มีการชะลอ
ตัวเพียงเล็กน้อย อย่างเช่นปี พ. ศ. 2548 แม้ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สร้าง
ความเสียหาย ให้แก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความสนใจจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เปลี่ยนการ ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืนในประเทศแทน จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมี ปัจจัยสนับสนุนให้ตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย และแม้ว่าจุดหมายปลายทางแรกจะเกิด
อุปสรรคให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ก็เลือกท่ีจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป ดังนั้นจากที่กล่าวมา
ข้างต้นจึงเห็นควรที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดและพัฒนากลยุทธ์ ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทวีปต่างๆให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 เหตุไรจึงต้องมีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยว??? 

มีเหตุผลหลายประการที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  

1) ภาคท่องเที่ยวเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการหารายได้และการจ้างงานของคนจ านวนมาก ภาค
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ ก า ลัง
พัฒนาการวัดความส าคัญของการท่องเที่ยวมักวัดจากรายได้การจ้างงาน ภาษีอากรที่รัฐเก็บได้และ ขนาดการ
ลงทุน 

2) การท่องเที่ยวเป็นสินค้าและบริการที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมที่เป็น สมบัติ
ร่วมกันของคนในชาติ(ม่ิงสรรพ์,2554) เป็นสินค้าที่กีดกันการใช้ของผู้อ่ืนยากซ่ึงทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า 
สินค้าสาธารณะ (Public Goods) การใช้ประโยชน์สมบัติส่วนรวมเหล่านี้โดยไม่มีกติกาก ากับ หรือการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดีก่อให้เกิดความทรุดโทรม ร่อยหรอ เกิดปัญหาที่เรียกว่าผลกระทบ ภายนอก (Externality) 
คือ ผู้ได้รับผลกระทบทางลบ ไม่สามารถได้รับการชดเชยการผ่านกลไกตลาด หรือนักเศรษฐศาสตร์เรียกปัญหา
เหล่านี้ว่า ปัญหาจากตลาดล้มเหลว คือความล้มเหลวของตลาดในการ ท า หน้าที่จัดสรรทรัพยากรของสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพ ขาดความเป็นธรรมและยั่งยืน อัน
เนื่องมาจากการเข้าถึงโดยเสรี(OpenAccess) ดังนั้นจึงมีความจ า เป็น ที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงอย่างเหมาะสม  

3) การท่องเที่ยวอาจอาศัยคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ท า ให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจแก่ ผู้ประกอบการซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ผูกติดกับแหล่งท่องเที่ยว เช่นการที่พ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลก ท า ให้ผู้ประกอบการใน



พ้ืนที่เดียวกันสามารถได้ก า ไรเกินปกติซึ่งรัฐสามารถเรียกเก็บส่วนเกินบางส่วนนี้ คืนมาให้กับประชาชนผู้เป็น
เจ้าของ ท า ให้การกระจายรายได้ของประเทศดีขึ้น  

4) การลงทุนในโครงการท่องเที่ยวก็ดี หรือโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาจมีผลกระทบ ต่อการ
ท่องเที่ยว จึงจ า เป็นต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องรวมต้นทุนเสียโอกาส ของสังคม 
(Social) Opportunity Cost ของการลงทุน และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ภาคท่องเที่ยว 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีดังนี้ 

 

1.“Globalization” โลกาภิวัฒน์ 
ผลลัพธ์จากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าความหลากหลาย
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี แรงงาน ฯลฯ ของแต่ละมุมโลกเข้าด้วยกัน โดย
ผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างชัดเจนคือ “การเปลี่ยนแปลง” โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือก้าวให้ทัน
สภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือมัดใจกลุ่มลูกค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 



 

2.“Specialty Interest Tourism” การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
รูปแบบของการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีต นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ประเทศไทยมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดฮิตในสายตาชาวต่างชาติ หัวเมืองต่างๆ เช่น กรุงเทพ พัทยา 
เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน โด่งดังมีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักเดินทางจ านวนมากในแต่ละปี ด้วยความแตกต่างใน
เชิงภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีจุดเด่นเยอะส่งผลให้เรา
มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวโดยมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่มาก นักเดินทางมีจุดประสงค์หลักในการเดินทาง
มาไทยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร เชิงอุตสาหรรม เชิงพานิชย์ เชิง
วัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงการแพทย์ เชิงสุขภาพ เชิงกิจกรรมและกีฬา สรุปคือปัจจุบันนักเดินทางมี
จุดประสงค์และเป้าหมายในการมาไทยที่กว้างมากขึ้น ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญท่ีสุด 

 



3.“Digital Lifestyle” ชีวิตยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยี นวัตกรรมในยุคดิจิตอลได้สร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งในและนอก
ประเทศ การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ การแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในโลกออนไลน์มีให้
เห็นอย่างแพร่หลาย การจ่ายเงินออนไลน์ที่เพ่ิมมากข้ึนจนกลายเป็นเรื่องปกติในยุคดิจิตอล โดยทุกวันนี้ชาวจีน
มาเท่ียวไทยไม่จ าเป็นต้องพกเงินสดมา ทุกอย่างสามารถจบในระบบออนไลน์ได้แทบทั้งหมด ฉะนั้นแล้ว “การ
เชื่อมต่อ” และ “การเข้าถึง” โลกออนไลน์จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยตรง ท าให้สัดส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท F.I.T.เพ่ิมมากข้ึน โดยทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองห้อง จองโรงแรม จองรถ จองตั๋วด้วยตนเอง และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว
ในประเทศท่ีตนไม่เคยไปได้อย่างไม่ยากล าบาก ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือออนไลน์ที่กลุ่มลูกค้านิยมใช้
อย่างเป็นประจ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ จนอินเตอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตอย่าง
แท้จริง 

 

4.“Travel safety” ความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 
คงไม่มีนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาสงครามกลางเมือง การ
จลาจล ผู้ก่อการร้าย การชิงทรัพย์ ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศที่เลวร้าย การระบาดของโรค ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ไม่
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศท่ีประสบปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอน ในยุคสมัย
ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถถูกเผยแพร่ไปสู่อีกมุมโลกภายในไม่ก่ีวินาที นักเดินทางเปลี่ยนเป้าหมาย
ในการเดินทางได้ทุกเมื่อ 



 

5.“Low-cost Airline” สายการบินราคาประหยัด 
การแข่งขันของธุรกิจสายการบินเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยราคาค่าโดยสารที่น่าสนใจท าให้
สายการบินราคาประหยัดกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส าคัญในการเดินทางที่นักท่องเที่ยวนักเดินทางทั้งหลาย
มักจะใช้บริการอยู่เสมอ ราคาที่ถูกท าให้นักเดินทางรู้สึกว่าการไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายและ
สะดวกสบายขึ้น ฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อตั๋วในราคาที่ถูกส่วนใหญ่แล้วจะท าการวางแผนล่วงหน้าและ
จองตั๋วเครื่องบินเนิ่นๆ ก่อนไปท่องเที่ยวเสมอ 

 

6.“Politics” นโยบายทางการเมือง 
นโยบายต่างประเทศส่งผลโดยตรงกับจ านวนตัวเลขนักท่องเที่ยว นโยบายผ่อนผันต่างๆในการขอยื่นวีซ่า การ
ยกเลิกการขอวีซ่า การยกเลิกค่าท าเนียมระยะสั้น เป็นการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวที่ชัดเจนที่สุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีย่อมเพ่ิมจ านวนการไปมาหาสู่โดยปริยาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ี
หม่นหมองก็ส่งผลด้านลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเช่นกัน โดยกรณีท่ีชัดเจนที่สุดในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงนโยบายต่างประเทศของจีนและเกาหลีใต้ท าให้กระแสต่อต้านเกาหลีมีให้เห็นอย่าง



แพร่หลายในประเทศจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เบนเข็มไปท่องเที่ยวที่ประเทศอ่ืน ท าให้หลายประเทศ
รอบข้างรวมถึงประเทศไทยได้รับอานิสงค์ไปด้วย 

 

7.“Aging society” สังคมผู้สูงอายุ 
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยหลากหลายประเทศก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาธิเช่น สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่ง
หมายความว่าตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะขยายตัวเช่นกัน นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงมาก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพ มีก าลังในการจับจ่ายใช้สอยสูง เน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มี
คุณภาพดี ฉะนั้นเราจะเห็นว่าธุรกิจที่เจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีเพ่ิมมากข้ึนอย่างแพร่หลาย รวมถึง
ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการจ าเป็นต้องเรียนรู้เจาะลึกพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพ่ือที่จะรับมือและสนองความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัลที่นักท่องเที่ยวมีช่องทางและ
ตัวเลือกที่เจาะลึกมากกว่าเดิม แน่นอนว่าถ้าไม่เตรียมพร้อมเพ่ือรับมืออย่างถูกต้อง คงยากท่ีจะตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นโอกาสทางการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการที่ก้าวตามกลไลตลาดได้ทัน วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ลูกค้า การศึกษา
และวิจัยตลาดการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องท าควบคู่ด้วยกันไปเพื่อที่จะสามารถวางแผนตั้งรับได้อย่างถูกวิธี 
เพราะอาชีพบริการคืออาชีพที่ต้องอัพเดทตนเองอยู่เสมอ! 

ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
                 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้น
นักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพ่ือมุ่งตอบสนอง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt 
Behaviour) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส  ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว 
(Tourist’s Covert Behaviour)  เป็นการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและ



อารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

           องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ  7  ประการ  คือ 

           1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม  จะต้องมีเป้าหมายในการ
กระท า  เช่น  นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยวโดย
ที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 

            2.  ความพร้อม  หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการท ากิจกรรม  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการ  เช่น  นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัย  นิยมไต่เขา  ปีนหน้าผาต้องมีความพร้อมทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจแล้วสามารถจะท ากิจกรรมที่ตนชอบได้ 

            3.  สถานการณ์ หมายถึง  เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ  เช่น  การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ  ควรกระท าในยามคลื่นลมสงบ  ไม่ควรท าในขณะที่มีพายุฝน
ฟ้าคะนอง  

            4.  การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่างๆ  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่พอใจ
มากที่สุดในสถานการณ์หนึ่ง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยว
ควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 

            5.  การตอบสนอง  คือ  การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแล้ว  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  เช่น  นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพ่ือพักผ่อน 
ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการด าเนินการล่วงหน้า ในการกระท ากิจกรรมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจอง
ที่พัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

            6.  ผลลัพธ์ที่ตามมา  คือ  ผลจากการกระท าหนึ่ง ๆ  อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้  หรืออาจตรงกัน
ข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้  เช่น นักท่องเที่ยวได้มีก าหนดการเดินทางไว้เพ่ือมาพักผ่อนวันหยุดในประเทศ
ไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิดท าการ เครื่องบินไม่สามารถ
ลงจอดได้ มีผลลัพธ์ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไว้ได้ 

            7.  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง  คือ  ความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อสิ่งที่กระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการ  จึงต้องกลับมาแปลความหมาย  ไตร่ตรอง  เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ๆ  มาตอบสนองความต้องการ  หรือ
อาจจะเลิกความต้องการไป  เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ     เช่น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ 
ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความ
ผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยน
เส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า 
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