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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทย 

ตลอดจนรับรู้ถึงแรงจงูใจของนกัทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวด้วย

รถอาร์วี ซึง่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพด้วย

วิธีวิทยาแบบชาติพนัธุ์วรรณาดิจิทลั (Netnography) เป็นวิธีวิทยาท่ีทําให้ได้ข้อมูลจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์

ตรงมารวมกลุม่บอกเลา่ประสบการณ์ร่วมกนัในสงัคมออนไลน์ (Kozinets, 2002) ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิง

ลกึผู้ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 10 คน การเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกัแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมดมา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี (SWOT Analysis) และวิเคราะห์กลยทุธ์ด้วยเทคนิค 

TOWS Matrix ผลการศกึษาพบว่า การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทยยงัน้อย ด้วยข้อจํากดัด้านการ

ขบัข่ี จดุจอดรถค้างแรม และราคารถอาร์วีท่ีมีราคาสงู สวนทางกบัแรงจงูใจในความต้องการท่องเท่ียวด้วย

รถอาร์วีของนกัท่องเท่ียวไทย เน่ืองจากรถอาร์วีมีความสะดวกสบาย ปลอดภยั มีความเป็นส่วนตวัโดยไม่
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ต้องเดินทางร่วมกับบุคคลแปลกหน้า ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเท่ียววิถีใหม่  อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยได้

นําเสนอแนวทาง การพฒันาการทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบันกัทอ่งเท่ียวในยคุปัจจบุนั 

 

คําสําคัญ:  รถอาร์วี, แรงจูงใจในการท่องเทีย่วดว้ยรถอาร์วี, แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเพือ่รองรับรถ

อาร์วี 

 

Abstract 

The objective of this research was to study potential for recreational vehicles (RV) 

tourism in Thailand including being aware of motivations for travelers by means of RVs. This 

research aimed to suggest guidelines for boosting RV tourism in order to serve as an alternative 

for tourism in Thailand. The research was conducted by qualitative research methodology using 

Netnography. This methodology allowed information from persons who had personal experience 

and shared the experience in online communities (Kozinets, 2002) together with conducting in-

depth interviews with 10 main subjects and selecting specific types of main subjects. Data were 

collected to analyze effects of the environment and the potentials of RV Tourism with SWOT 

model in order to strategize using the TOWS matrix. The results showed few cases of RV tourism 

in Thailand mainly due to logistical limitations and RV parking campsites. Another reason that 

RVs are scarcely used is because of high prices which run counter to the fact that several Thai 

travelers express demands for RV tourism. RVs suit the needs of modern tourism due to their 

comfort, convenience, safety, and privacy that allows travelers to enjoy their trips without 

sharing transportation with strangers. Yet, the researcher has suggested guidelines for 

developing RV tourism as an alternative means of traveling in this present day. 

 

Keywords:  Recreational Vehicles, Motivations for RV Tourism, Guidelines for Developing RV 

Supported Tourism 

 

บทนํา 

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2562 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคอบุตัิใหม่ โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid 19-โควิด 19) ลกุลามไปทัว่โลก การดําเนินชีวิตในทกุด้านเกิดการเปล่ียนแปลงไม่เว้นแม้แต่

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากเดิมท่ีเคยเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีทํารายได้
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ให้กับประเทศไทยจากจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนมาก 

กลายเป็นวิกฤตอัตราการลดลงของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ถึงร้อยละ 83 ในปี พ.ศ. 2563 (Ministry of 

Tourism and Sports, 2020) ในขณะเดียวกนัมีการคาดการณ์ว่าการท่องเท่ียวต้องพึ่งพาการท่องเท่ียวใน

ประเทศ จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นหลัก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไทยได้ปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์ท่ี

เรียกวา่ การทอ่งเท่ียววิถีใหม ่(New Normal) โดยการเพิ่มความระมดัระวงัในการเดินทางท่องเท่ียวมากขึน้ 

(Cigna, 2020; Nuntramas, Ruanthip, and Laosamrit, 2020) ภาพรวมแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม พบว่านกัท่องเท่ียวมีความประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือการ

เดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆ ท่ีเรียกว่า Travel Pods เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะคนในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท 

หลีกเล่ียงการเดินทางกับคนแปลกหน้า เพ่ือลดความเส่ียงต่อแพร่กระจายของเชือ้โรคท่ีเกิดจากการอยู่

ร่วมกัน ลักษณะการท่องเท่ียวเป็นการเดินทางท่องเท่ียวในระยะทางใกล้ๆ สามารถขับรถส่วนตวัไปถึง

จดุหมายปลายทางได้ด้วยตนเอง เพ่ือความสบายใจ และให้ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทาง สามารถ

ทํางานพร้อมกบัพกัผอ่นในเวลาเดียวกนัสอดคล้องกบัการทํางานแบบ Work from Home การเลือกสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวมุ่งหาสถานท่ีคนน้อย ใกล้ชิดธรรมชาติ หลีกเล่ียงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีความพลกุพล่าน 

หรือความแออัดของผู้คน การเลือกสถานท่ีพกัค้างคืนนกัท่องเท่ียวให้ความสําคญัในเร่ืองระบบการดแูล

ความสะอาดการรักษาความปลอดภยั มกัเลือกโรงแรมท่ีพกัขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก มีความเป็นส่วนตวั

สงู และไมต้่องพบปะคนจํานวนมาก  

 จากแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้น พบว่าการท่องเท่ียวด้วยรถ

อาร์วี มีโอกาสเป็นทางเลือกของการเดินทางท่องเท่ียว ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19  ท่ีสามารถตอบสนองการท่องเท่ียววิถีใหม่ได้ในอนาคต (Kristina, 2020; Rogerson and Rogerson, 

2020)  

รถอาร์วี หรือรถเพ่ือกิจกรรมสันทนาการ (Recreational Vehicle-RV) หมายถึง ยานพาหนะท่ี

ผสมผสานรถ และความเป็นบ้านเข้าเป็นหนึ่งเดียวกนั สามารถขบัเคล่ือนไปในสถานท่ีตา่งๆ ได้ ภายในตวั

รถประกอบด้วยส่วนทําอาหาร ห้องนํา้ ห้องนอน ส่วนนัง่เล่น และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมแตกตา่ง

กนัไปตามขนาด และความต้องการใช้งาน พร้อมทัง้ระบบไฟฟ้า และนํา้ใช้ภายในตวัรถ รถอาร์วีในประเทศ

ไทย มีช่ือเรียกตามนิยามดงักล่าวข้างต้นแตกต่างกัน  ได้แก่ รถมอเตอร์โฮม รถบ้าน แคมปิง้คาร์ หรือรถ

คาราวานตามแหล่งท่ีมา คุณลักษณะของตวัรถ และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในรถ การเดินทาง

ท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมานานในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ 

นิวซีแลนด์ (Wu and Pearce, 2014) ส่วนการเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทยมีมาระยะหนึ่ง

แตไ่ม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นการใช้เฉพาะกลุ่ม หรือใช้ในจดุประสงค์อ่ืน เช่น การนํามาใช้เป็น

รถแตง่ตวัของนกัแสดง หรือนํามาจอดอยูก่บัท่ี เพ่ือให้เชา่ในรูปแบบของห้องพกัในโรงแรม  
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ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทย เผ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับนกัท่องเท่ียว 

ในอนาคตท่ีต้องการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ในขณะท่ีตา่งประเทศมีการท่องเท่ียวด้วยรถ

อาร์วีอย่างแพร่หลาย นอกจากนีห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการใช้รถประเภทนี ้ควรให้ข้อมลูข่าวสารท่ี

ถูกต้องแม่นยํา และเช่ือถือได้ ได้แก่ถนนในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวด้วยวิธีการขบัรถอาร์วี รวมถึงการ

บ ริ ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ค ว า ม ป ล อ ด ภัย  แ ล ะ ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ใ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ชุม ช น 

(Ruangkalapawongse and Ruangkalapawongse, 2020) จากทศันะของ Lucivero (2012) นอกจากนี ้

การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี ยงัช่วยสร้างการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ทัง้เร่ืองการใช้

พลงังานไฟฟ้าด้วยระบบการประหยดัพลงังานในรูปแบบตา่งๆ การจดัการเร่ืองขยะ การออกแบบท่ีจอดรถ

อาร์วีให้กลมกลืนกบัธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี สามารถทําให้เกิดการร่วมกลุ่ม

ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุลกัษณะคล้ายกนัในแง่ของแนวความคิดในการท่องเท่ียว การอยู่อาศยัร่วมกนัด้วย

การเพิ่มความยืดหยุน่หารถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกนั เพ่ือความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวด้วยสงัคมรถอาร์วี 

(Blichfeldt and Mikelsen, 2016) การรวมกลุม่ของนกัทอ่งเท่ียวในลกัษณะดงักล่าวจึงเกิดเป็นสงัคมย่อยๆ 

ท่ีก่อให้เกิดจุดเร่ิมต้นของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และนําไปสู่การเกือ้กูลส่งต่อให้เกิดห่วงโซ่

อปุทานของอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาศกัยภาพของการทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทย 

 2. เพ่ือศกึษาถึงแรงจงูใจของนกัทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี 

 3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการ

ทอ่งเท่ียวไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ประกอบการได้ข้อมูลจากผลการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจบริการ เพ่ือการ

ทอ่งเท่ียววิถีใหมด้่วยรถอาร์วี 

2. นกัทอ่งเท่ียวได้ศกึษาทางเลือกในการเดนิทางด้วยรถอาร์วีเพ่ือการท่องเท่ียว 

3. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวได้พฒันาศกัยภาพ เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้กบัการท่องเท่ียว

ด้วยรถอาร์วี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมถึงโอกาสขยายตัวรองรับนักท่องเท่ียว

ตา่งประเทศในอนาคต 
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การทบทวนวรรณกรรม 
รถอาร์วี (Recreational Vehicle) 

เน่ืองจากรถอาร์วีในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย จึงยงัไม่มีศพัท์บญัญัติเฉพาะ แตเ่รียกตาม

ความหมายของต่างประเทศคือ รถบ้านเคล่ือนท่ี (Motor Home) เม่ือพิจารณาจากรูปแบบรถอาร์วี ท่ีมี

คณุลกัษณะเหมือนรถเคล่ือนท่ีแตมี่ความแตกต่างในเร่ืองขนาด และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตวัรถ 

คําวา่ “รถอาร์วี” จึงเป็นคําท่ีมีความหมายครอบคลมุมากท่ีสดุ รถอาร์วีมีหลายรูปแบบ เช่น รถมอเตอร์โฮม 

(Motor Home) รถคาราวาน (Caravan) รถเทรลเลอร์ (Camper Trailer) รถสไลด์ (Slide-on camper) 

รถป๊อปท็อป ( Pop Top Caravan) หรือ รถห้าล้อ (Fifth Wheelers) เป็นต้น 

การท่องเท่ียวด้วยการขบัรถ (Drive Tourism)  เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีนิยม

มากในยโุรป ออสเตรเลีย และอีกหลายภูมิภาคในโลก (Carson and Schmallegger, 2011) เน่ืองจากรถ

อาร์วีสามารถเดนิทางร่วมกนัระหวา่งคนในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท ภายในตวัรถมีความสะดวกสบาย สิ่ง

อํานวยความสะดวกพืน้ฐานเหมือนการอยู่ในบ้าน ได้แก่ ห้องอาบนํา้ ห้องสขุา แยกถงัเก็บนํา้ดี และนํา้ใช้

สอย ถัง บําบัดนํ า้ เ สีย  ระบบไฟฟ้า และระบบสํารองไฟฟ้า ระบบสัญญาณวิทยุ  โซลาร์ เซลล์ 

เคร่ืองปรับอากาศ ไมโครเวฟ สารกําจดักลิ่น หรือแม้กระทัง่ อินเทอร์เน็ต และเป็นการเดินทางท่ีมาพร้อมกบั

วิวทิวทศัน์ข้างทาง รถอาร์วีจงึเป็นทางเลือกสําหรับผู้ เดนิทางทอ่งเท่ียว เกิดเป็นตลาดกลุม่ใหมข่อง 

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุม่เฉพาะท่ีต้องการเปิดประสบการณ์ใหม ่(Perce et al., 2013)  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้สงูอาย ุซึ่งการเดินทางแบบท่ีเรียกว่า Road Trip เป็นการเดินทางท่ีผู้สงูอายช่ืุน

ชอบโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวผู้สงูอายชุาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในออสเตรเลีย (Arlt, 2013; Wu and 

Pearce, 2014; Pearce and Wu, 2017; Liu and Zhang, 2020)  

แนวคิดแรงจูงใจผลัก และแรงจูงใจดงึ ในการเดนิทางท่องเท่ียว  

แนวคิดเร่ืองแรงจูงใจในการออกเดินทางท่องเท่ียวพัฒนาจากแนวคิดแรงจูงใจท่ีทําให้เกิด

พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีประกอบด้วยแรงจูงใจผลัก (Push Factor) และแรงจูงใจดึง (Pull Factor) 

(Crompton, 1979; Dann, 1977) แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ี

ต้องการทําในสิ่งตา่ง ๆ จากแนวคิดด้านจิตวิทยา เช่น อยากสมัผสัอากาศนอกเมือง อยากเดินป่า หรือจาก

แนวคิดด้านสงัคมวิทยา เช่นอยากทนัสมัย อยากดูดีมีระดบั อยากอวดภาพท่องเท่ียวในสังคมออนไลน์ 

(Dinhopl and Gretzel, 2016) 
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แรงจงูใจผลกั คือ ลกัษณะของแรงจงูใจท่ีเกิดขึน้ภายในตวัของมนษุย์เอง และถกูกระตุ้นจากสิ่งเร้า

ทําให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก เพ่ือตอบสนองความต้องการเดินทางท่องเท่ียวของตนเอง นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่ต้องการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือความผ่อนคลายจากความเครียดท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา ในขณะท่ี

นกัทอ่งเท่ียวบางคนต้องการค้นหา เรียนรู้สิ่งแปลกใหมจ่ากสิ่งท่ีเคยชินในชีวิตประจําวนั 

แนวคิดแรงจงูใจผลกัของนกัท่องเท่ียวรถอาร์วีจากทศันะของ Mao and Philip (2014) คือการท่ี

นกัท่องเท่ียวได้ส่ือสารกับคนในสังคมท่ีมีความชอบคล้ายๆ กัน (Social Contact) การมีอิสระในการ

ท่องเท่ียว (Freedom) ได้โอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ (Reconnection) การผจญภยั (Fun-Adventure) และ

บรรเทาความเครียด (Stress Reduction) นอกจากนีย้งัให้ความสนุกสนานท่ีมีความแตกต่างจากรูป

แบบเดิม การกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว เพ่ือเรียนรู้การอยู่ร่วมกนั และการเดินทางด้วยรถอาร์วีทํา

ให้พบสิ่งใหม่เสมอ แม้นเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเดิม (Wu and Perce, 2014) หลกัฐานเชิงประจกัษ์จาก

การสํารวจกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนทัว่ไปในปี พ.ศ. 2563 พบว่ากว่าร้อยละ 71 มีความตัง้ใจอยาก

ออกเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี (Xuefeng et al., 2021) นกัท่องเท่ียวกลุ่มนีใ้ห้ทศันะตรงกันว่า การ

ทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วีสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัชีวิต และเป็นการเตมิเตม็ชีวิตอยา่งมาก  

แรงจงูใจดงึ ได้แก่ แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่นัน้มีความดงึดดู และความน่าสนใจ นอกจากนี ้แรงจงูใจดงึ

ของการเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี มีความจําเป็นต้องมีถนนท่ีรถอาร์วีสามารถขับเข้าไปได้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะเพิ่มการเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ช่ืนชมความงาม และสัมผัส

ธรรมชาตไิด้มากกวา่การทอ่งเท่ียวลกัษณะเดนิทางปกติ มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตขณะท่องเท่ียว (Mao 

and Philip, 2014; Wu and Pearce, 2014) การเปิดประสบการณ์สําหรับการทํากิจกรรมใหม่ๆ หรือความ

ท้าทายในการค้นหาแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม ่สิ่งเหลา่นีมี้ผลตอ่การชว่ยกระตุ้นแรงจงูใจดงึเพิ่มมากขึน้ 

แนวคิดเร่ืองการจัดการแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับรถอาร์วี 

การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี นอกเหนือจากการขับรถอาร์วีไปยังแหล่งท่องเท่ียว บรรยากาศวิว

ทิวทศัน์สองข้างทางท่ีมีความดึงดดูใจ สิ่งสําคญัท่ีนกัท่องเท่ียวคํานึงถึงในการใช้รถอาร์วี คือตําแหน่งจุด

จอดรถเม่ือถึงจดุหมายปลายทาง ส่วนใหญ่มกัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Attraction) มีความ

งดงามตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขา ทะเล หรือ นํา้ตก และหนึ่งในแรงจูงใจท่ีดึงดูดให้ออกมา

ท่องเท่ียว คือ การจดัการด้านภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ (กรมการท่องเท่ียว, 2556) ความ

จําเป็นท่ีต้องคํานงึถึงอย่างมากสําหรับการเดินทางด้วยรถอาร์วี คือการจดัเตรียมจดุจอดรถสําหรับรถอาร์วี 
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เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพพืน้ท่ีโดยรอบ ความสะดวกตอ่การทํากิจกรรมต่างๆ การเตรียม

เจ้าหน้าท่ีดแูลโดยรอบบริเวณพืน้ท่ี สร้างความปลอดภยัในการจอด หรือเคล่ือนย้ายรถ ความปลอดภยัต่อ

ทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวตลอดจนอุปกรณ์ท่ีมากับตวัรถขณะท่ีอยู่ในตําแหน่งจุดจอด และอตัราราคาท่ี

เหมาะสมกับค่าเช่าสถานท่ีจุดจอดรถสําหรับรถอาร์วีในแหล่งท่องเท่ียว แนวคิดการจัดการระบบ

สาธารณปูโภคตา่งๆ แบง่ออกเป็นดงันี ้

1. ระบบไฟฟ้า แบง่ออกเป็นระบบไฟฟ้าภายนอก เพ่ือการส่องสว่างรอบบริเวณจดุจอดรถ และจดุ

ทํากิจกรรมบริเวณท่ีจอดรถ ส่วนไฟฟ้าภายใน ได้แก่การชาร์จไฟฟ้าเข้าตวัรถอาร์วีสําหรับใช้เคร่ืองอํานวย

ความสะดวกตา่งๆ ภายในรถ เชน่ เคร่ืองปรับอากาศ และเตาไฟฟ้า 

2. ระบบนํา้ ประกอบด้วยการมีห้องอาบนํา้และห้องนํา้อยา่งเพียงพอในจํานวนท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี

การใช้รถอาร์วี รวมทัง้ก๊อกนํา้ภายนอกมีเพียงพอกบัความต้องการเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวจากรถอาร์วีได้ใช้นํา้

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ และสามารถกกัเก็บนํา้เข้าตวัรถ เพ่ือใช้ในการเดนิทางตอ่ไป 

3. ระบบสขุาภิบาล การจดับริเวณสําหรับการทิง้ขยะ หรือการให้ความรู้ในการนําขยะไปทิง้ในจดุท่ี

เตรียมไว้ การทิง้สิ่งปฏิกลูท่ีเกิดจากการใช้ห้องส้วมในรถต้องมีการกําจดัท่ีถกูสขุลกัษณะ  

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั และดบัเพลิง บางพืน้ท่ีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีการรวมตวักนัของรถอาร์วี

จํานวนมาก มีการประกอบและปรุงอาหาร จงึจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีระบบการป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงการ

ให้ความรู้ทัง้การป้องกนั และแนวทางปฏิบตัหิากเกิดอคัคีภยั เพ่ือไมใ่ห้เกิดการลกุลามสร้างความเสียหาย

กบัตวัรถ และสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ี 

5. ระบบเสียงประกาศ มีการจดัลําโพง หรือ จดุกระจายเสียงให้ชดัเจน เพ่ือทําความเข้าใจกบัคน

โดยส่วนรวม ถึงกฎระเบียบเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้ความรู้ในด้านต่างๆ โดยพร้อม

เพรียงกนั  

6. ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด เป็นอปุกรณ์ท่ีจําเป็นอย่างย่ิงในการช่วยเจ้าหน้าท่ีสอดส่องดแูล 

หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที หรือนํามาตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ใน

ภายหลงั 

7. ระบบป้าย และสญัลกัษณ์ตา่งๆ ในบริเวณจดุจอดรถต้องชดัเจน อ่านง่าย และความเข้าใจได้

ทนัที เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระเบียบด้วยการเคารพกติกาของแตล่ะพืน้ท่ี 

8. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และความพร้อมของการใช้งานอปุกรณ์ส่ือสารตา่ง ๆ 
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9. ความสะดวกในเร่ืองของร้านค้าอปุโภคบริโภค ร้านอาหาร การทํากิจกรรมกลางแจ้ง  

ทัง้หมดเป็นแนวคิดเบือ้งต้นของการจดัการพืน้ฐานในแหล่งท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี ซึ่งในบางพืน้ท่ี

การจดัการอาจมีความแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บับริบทของพืน้ท่ีนัน้ 

 

การออกแบบงานวิจัย 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิทยาแบบชาติพนัธุ์วรรณา

ดจิิทลั (Netnography) เป็นวิธีวิทยาท่ีทําให้ได้ข้อมลูเร่ืองใดเร่ืองหนึง่จากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ตรงมารวมกลุ่ม

ในการบอกเลา่ประสบการณ์ร่วมกนัในสงัคมออนไลน์ (Kozinets, 2002) ในงานวิจยันีศ้กึษารวบรวมข้อมลู

จากผู้ มีประสบการณ์และผู้ ท่ีมีสว่นร่วมการใช้รถอาร์วี ทัง้ทางด้านผู้ประกอบการรถอาร์วีและนกัท่องเท่ียวท่ี

ใช้รถอาร์วี เพ่ือศกึษาศกัยภาพการทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทย รวมถึงแรงจงูใจการใช้รถอาร์วีของ

นกัทอ่งเท่ียว ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั จํานวน 10 คน แบง่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

สนใจอยากท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวด้วยการใช้รถอาร์วี 

จํานวน 3 คน นกัท่องเท่ียวท่ีใช้รถอาร์วีเป็นประจํา จํานวน 4 คน และผู้ประกอบการนําเข้าหรือดดัแปลงรถ

อาร์วี เพ่ือจําหน่ายหรือให้ผู้ อ่ืนเช่าในการเดินทางท่องเท่ียว จํานวน 3 คน โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ป้อนคําถามด้วย

ลกัษณะคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) แบบมีโครงสร้างของคําถามท่ีชดัเจน เพ่ือกําหนด

กรอบแนวทางท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั โดยมีจดุมุ่งหมายของคําถาม เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้

ข้อมูลหลกัมีอิสระในการตอบคําถามรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีข้อจํากดั ข้อมลูท่ีได้ทัง้หมด

นํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS 

Matrix 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการทบทวนวรรณกรรม  ได้แก่ หนงัสือทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัรถอาร์วี 

วารสารทางวิชาการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ นํามาวิเคราะห์อ้างอิงรวมกับเอกสารทาง

อิเล็คทรอนิกส์จากส่ือออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต 

2. เอกสารงานวรรณกรรม จากชมุชนบนสงัคมออนไลน์เก่ียวข้องกบัการเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถ

อาร์วี ได้แก่ เว็บไซต์พนัทิป เว็บไซต์ผู้ประกอบการช่ือ คลาสสิคคาร์ คาราวาน กลุ่มในเฟซบุ๊กช่ือ จดุจอดรถ

บ้าน (Motor home & RV Parking Thailand)  ชมุชนคนรักรถบ้าน  ชมุชนคนรัก RV (Thai  RV Club) และ

Caravan  Thai เพ่ือการวิเคราะห์ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของการจดัการแหล่งท่องเท่ียว และ

การเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียว  
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 3. ผู้ วิจยันําคําตอบท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาประกอบการวิเคราะห์และอธิบายถึงการ

เกิดปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมเอกสาร บทความวิชาการ ประกอบด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอแนวคิด

ในเร่ืองการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี รวมถึงเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์ในส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้

ข้อมูลประสบการณ์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับรถอาร์วี นําข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนัน้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ของข้อมลูท่ีได้มาด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation) คือการนําข้อมลูจากเอกสาร

การแสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัทัง้หมดมาเปรียบเทียบพบว่าข้อมลูท่ีมีอยู่แสดงไปในทิศทางเดียวกนั

หรือไม ่(Cohen and Manion, 1994) ซึง่พบวา่ข้อมลูเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูลหลักโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ผู้ประกอบการนําเข้ารถอาร์วีจากตา่งประเทศ และผู้ประกอบการท่ีนํารถมาดดัแปลงให้เข้ากับ

ผู้ ใช้งานในประเทศไทย จํานวน 4 คน ลกัษณะคําถามเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

แนวทางของคําถามในการสัมภาษณ์มีรูปแบบท่ีมีโครงสร้างชัดเจน ลักษณะการตอบคําถามทําได้อิสระ

ในทางความคิด โดยไม่มีการชีนํ้าแนวทางของคําตอบ เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ

งานวิจยัและวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ การตัง้ประเด็นคําถามเก่ียวข้องกบัศกัยภาพของการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี นอกจากนีผู้้ วิจัยสามารถซักถาม

รายละเอียดเพิ่มเตมิตลอดการสมัภาษณ์  

3. การเก็บรวบรวมข้อมลูของผู้ให้ข้อมลูหลกัจากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียว 7 คน ซึง่เป็น 

นกัท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจอยากท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี แตย่งัไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเท่ียวด้วยรถ

อาร์วีมาก่อน จํานวน 3 คน และนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีประสบการณ์การใช้รถอาร์วีเพ่ือการเดนิทางทอ่งเท่ียวเป็น 

ประจํา จํานวน 4 คน โดยให้อิสระของคําตอบจากลกัษณะคําถามเป็นคําถามปลายเปิด โดยการป้อน

คําถามเป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ซึง่ลกัษณะของคําถามเก่ียวข้องกบัเพ่ือทราบถึงแรงจงูใจใน 

การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีของนกัท่องเท่ียว หลงัจากนัน้นําข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก

อา่นตรวจสอบอีกครัง้ (Review Triangulation) และพบวา่มีความน่าเช่ือถือของข้อมลู ทัง้นีผู้้ วิจยัตรวจสอบ

ความน่า เ ช่ือถือซํ า้ ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเวลาท่ีต่างกัน  (Methods 

Triangulation) ของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
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การวิเคราะห์บริบทการใช้รถอาร์วี และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือให้ทราบถึงจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค เรียกว่า 

SWOT Analysis (Robert, 2011) ภายใต้สถานการณ์ทัง้ภายใน และภายนอก นํามาวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์ ด้วยการวิเคราะห์ TWOS Matrix (Nigel and William, 1989) ระหว่างจดุแข็งกบัโอกาส 

(SO) จดุแข็งกับอุปสรรค (ST) จดุอ่อนกบัโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) และเสนอแนว

ทางการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี เพ่ือให้ผู้ประกอบการและนกัท่องเท่ียว

ผู้ใช้งานได้ทราบถึงบริบทของแนวทางการใช้รถอาร์วีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง S (Strengths) 

S1 ความใกล้ชิดธรรมชาติมากขึน้กว่าการพกัโรงแรม และเทียบเท่าการพกัด้วยวิธีกางเต็นท์แต่มี

ความสะดวกสบายจากสิ่งอํานวยความสะดวกภายในรถอาร์วี 

S2 เกิดโอกาสในการค้นหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีถนนเข้าถึงได้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การ

ทอ่งเท่ียวรูปแบบใหม ่

S3 ความอิสระท่ีไมมี่ข้อจํากดัเร่ืองเวลาในการเดนิทาง เป็นการท่องเท่ียวแบบไมรี่บเร่ง (Slow 

Travel) สามารถจอดเพ่ือพกัยืดเส้นสายหรือแวะพกัในบางจดุท่ีต้องการได้ 

S4 สามารถทํากิจกรรม หรือทํางานระหวา่งการเดนิทางไปพร้อมๆ กบัการทอ่งเท่ียว 

S5 ไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองเวลาการเข้าพกัและการออกจากท่ีพกั รวมถึงไม่ต้องคํานึงถึงความสําคญั

กบัประเภทห้องพกัในกรณีเข้าพกัท่ีโรงแรม 

S6 การกําจดัขยะในขณะท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีควรคํานึงถึงเป็นอนัดบัต้นๆ สามารถควบคมุได้จาก

การนํากลับออกมาเองและทิง้ในท่ีบริเวณท่ีกําหนด ไม่ทิง้ไว้ในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

S7 การอยูใ่นรถอาร์วีให้ความรู้สกึปลอดภยั และสามารถทํากิจกรรมตา่งๆ เหมือนอยูท่ี่บ้าน 

S8 ในประเทศไทย นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางด้วยรถอาร์วีของนกัทอ่งเท่ียว เป็นการแสดงออกทาง

ภาพลกัษณ์ของการทอ่งเท่ียวท่ีหรูหรา และความภมูิใจท่ีได้ครอบครองรถอาร์วี 

 S9 การสร้างประสบการณ์ร่วมกนัของผู้ ร่วมเดินทาง จากการใช้ชีวิตเดินทางร่วมกนั อีกทัง้สามารถ

นําสตัว์เลีย้งไปได้ด้วย ซึง่ตา่งจากโรงแรมมีข้อจํากดัในการนําสตัว์เลีย้งเข้าพืน้ท่ี 
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จุดอ่อน W (Weaknesses) 

W1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีข้อจํากดัในการเข้าถึงพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวทัง้ด้าน

ความกว้างของถนนและพืน้ผิวถนนในการเดนิทางด้วยรถอาร์วี 

W2 ประเทศไทยไม่มีจดุพกัรถระหว่างทางนอกจากป๊ัมนํา้มนัท่ีอยู่ตามรายทาง ซึ่งไม่ใช่สถานท่ีพกั

จอดรถท่ีเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่ีมีการกําหนดพืน้ท่ีจุดพกัรถให้บริการนักเดินทาง

ตลอดเกือบทกุเส้นทางในการเดินทางผา่นระหวา่งเมือง 

W3 การขบัรถอาร์วี เน่ืองจากบางช่วงของถนนในประเทศไทย มีความกว้างท่ีไม่ได้มาตรฐานและ

พืน้ผิวการจราจรขรุขระ อีกทัง้รถอาร์วีบางประเภทต้องขบัข่ีในสภาวะการลากจงู 

W4 รถอาร์วีเป็นรถนําเข้าจึงมีราคาค่อนข้างแพง เม่ือเปรียบเทียบกับการโดยสารยานพาหนะ

ประเภทอ่ืนเพ่ือการทอ่งเท่ียว ภาพลกัษณ์ของการใช้รถอาร์วีในประเทศไทยปัจจบุนัเป็นรถ เพ่ือการพกัผ่อน

ของดารานกัแสดงตามกองถ่ายทํามากกว่าเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

W5 จุดจอดรถในแหล่งท่องเท่ียวมีความคบัแคบ การจอดรถในบางพืน้ท่ีแออัดต้องอาศยัการ

จดัการ เพ่ือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเว้นระยะหา่ง 

W6 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความลังเลในการซือ้รถอาร์วีเป็นของตนเอง แต่กังวลในการต้อง

รับภาระในการบํารุงรักษา และเล็งเห็นประโยชน์การใช้งานน้อย อีกทัง้ต้องหาพืน้ท่ีจอดรถของตนเองขณะท่ี

ไมไ่ด้ใช้ในการทอ่งเท่ียว อีกทัง้ในประเทศไทยการประกอบการธุรกิจระบบเช่า รถอาร์วี ยงัมีน้อย และราคา

แพง 

W7 แรงจงูใจในการทอ่งเท่ียวเพ่ือผอ่นคลายจากความเครียด บางครัง้นกัท่องเท่ียวมีความต้องการ

บริการในด้านต่างๆ ด้านอ่ืน เช่น การทําอาหารเลิศรส หรือบริการสปา แต่การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี 

นกัทอ่งเท่ียวต้องทํากิจกรรมหรือสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

W8 นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีใช้รถอาร์วีบางกลุม่มีความรู้สึกรังเกียจในการกําจดัสิ่งปฏิกลูของตนเอง 

มองวา่เป็นสิ่งสกปรก แม้ปัจจบุนัมีการนําเทคโนโลยีการยอ่ยสลาย และการดบักลิ่นสิ่งปฏิกลูแล้วก็ตาม 

โอกาส O (Opportunities) 

O1 แนวโน้มการท่องเท่ียววิถีใหม่ ภายหลงัสถานการณ์โควิด-19 ท่ีไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกบั

คนท่ีไมรู้่จกั 

O2 นโยบายสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเมืองรอง ซึง่บางจงัหวดัไมมี่สนามบนิ 
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O3 การปรับตวัสําหรับการทอ่งเท่ียววิถีใหม ่ต้องมัน่ใจในเร่ืองความสะอาดเหมือนอยูท่ี่บ้าน 

O4 การสร้างประสบการณ์ร่วมกนั จากการใช้ชีวิตเดนิทางร่วมกนั 

O5 โอกาสในการเกิดมิติชมุชนท่ียัง่ยืนบริเวณพืน้ท่ีจอดรถอาร์วี เช่นเดียวกบัในตา่งประเทศท่ีส่วน

ใหญ่มีร้านค้าเกิดขึน้สร้างเศรษฐกิจหมนุเวียนให้กบัชมุชนโดยรอบได้ 

O6 การทอ่งเท่ียวแบบไมทํ่าลายสิ่งแวดล้อมเป็นประเดน็ทางสงัคมมาโดยตลอด การท่องเท่ียวด้วย

รถอาร์วีสามารถช่วยกําจดัปัญหาขยะจากการท่องเท่ียว ด้วยเทคโนโลยี และจิตสํานึกของกลุ่มท่องเท่ียว

ด้วยรถอาร์วีเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนได้ 

O7 สามารถควบคมุการกางเต็นท์ท่ีไม่เป็นระเบียบ จํากดัจํานวนรถ และป้องกนัอนัตรายจากสตัว์

ป่าได้ 

O8 การเดินทางด้วยรถอาร์วี เป็นตลาดการท่องเท่ียวอีกกลุ่มเฉพาะ อนัก่อให้เกิดสงัคมในรูปแบบ

ใหม ่และเพ่ือนกลุม่ใหมท่ี่มีความสนใจใกล้เคียงกนั 

O9 เป็นทางเลือกสําหรับการพกัผอ่นท่ีนอกเหนือจากการกางเตน็ท์ หรือการเข้าพกัในโรงแรม 

O10 ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีพกัท่ีตัง้อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว สร้างมลูคา่เพิ่มของท่ีพกัได้ด้วยรถอาร์วี 

เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ ท่ีอยากใกล้ชิดธรรมชาตมิากขึน้ 

อุปสรรค T (Threats) 

T1 รถอาร์วีในประเทศไทยราคาคอ่นข้างสงูจากภาษีนําเข้าเม่ือเทียบกบัความต้องการครอบครอง

รถของคนในประเทศโดยเปรียบเทียบราคาของรถกบัคา่ครองชีพในแตล่ะประเทศ 

T2 คา่ใช้จา่ยสําหรับการเข้าพกัในโรงแรมมีชอ่งทางเลือกของระดบัราคาท่ีกว้างมาก เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการเดินทางด้วยรถอาร์วี จะมีคา่ใช้จา่ยเทา่กบัการเข้าพกัโรงแรมระดบัส่ีดาวในบางพืน้ท่ีได้ 

T3 ข้อจํากดัในเร่ืองจดุจอดรถในพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวมีน้อย หลายสถานท่ีเป็นท่ีเดียวกบัจดุกางเต็นท์ สิ่ง

อํานวยความสะดวกทางกายภาพเพ่ือสนบัสนนุการขบัรถอาร์วีมีไมเ่พียงพอซึง่เป็นเร่ืองเดียวกบั W2 

T4 อปุสรรคของการขบัรถอาร์วี ในถนนบางช่วงอนัตราย การใช้เส้นทางท่ียากตอ่การเดินทางด้วย

แอปพลิเคชนันําทาง ทัง้การใช้สญัลกัษณ์ หรือ ป้ายบอกทางในประเทศไทยมีจํานวนน้อย และบางครัง้ไม่มี

ป้ายเตือนท่ีชดัเจน  
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หลังจากผ่านการวิเคราะห์บริบท และสภาพสถานการณ์ปัจจุบันด้วยแนวคิดการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม และศกัยภาพ (SWOT Analysis) เพ่ือทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

จากนัน้นํามาหาความสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์  กลยุทธ์ด้วยเมทริกซ์ TOWS สรุปผลได้ดงันี ้

แนวทางเชิงรุก (SO) 

SO1 การปรับตวัให้เข้ากบัการทอ่งเท่ียววิถีใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกการเดนิทางขบัรถไปเองกบั

ครอบครัว หรือกลุม่เพ่ือนสนิท และการทํากิจกรรม หรือทํางานไปพร้อมกบัการเดนิทางทอ่งเท่ียว ซึง่

สามารถสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความสะอาดได้มากกวา่การเดนิทางรูปแบบอ่ืน 

SO2 การได้ค้นหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่จากการเดินทางท่ีรถขบัไปถึง เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ในเมืองรอง  

SO3 ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้ใกล้ชิดธรรมชาติและไม่ทําลายสภาพแวดล้อม เป็น

การสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียนกบัชมุชนรอบข้างบริเวณแหลง่ท่องเท่ียว สร้างการทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยืน  

แนวทางเชิงป้องกัน (ST) 

ST1 นกัทอ่งเท่ียวมีความต้องการการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีเป็นทางเลือกใหม่ แตเ่ม่ือเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถอาร์วีกับอตัราค่าบริการของโรงแรมท่ีมีหลายระดบัราคาให้เลือก ทําให้

นกัทอ่งเท่ียวเบ่ียงเบนความสนใจไปจากการเดนิทางด้วยรถอาร์วี 

ST2 กลุม่ผู้ประกอบการหาแนวทางนํารถอาร์วีเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือเช่า หรือจําหน่ายในราคา

ท่ีแขง่ขนัได้เม่ือเปรียบเทียบกบัการเดินทางในรูปแบบอ่ืน 

แนวทางเชิงแก้ไข (WO) 

WO1 แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งรถเข้าถึงได้ สามารถกางเตนท์ได้ แตไ่ม่มีจดุจอดรถท่ีรองรับการ

จอดรถอาร์วี หรือบางแหลง่ทอ่งเท่ียวมีจดุจอดแตไ่มมี่สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกบัรถอาร์วี 

WO2 การประชาสมัพนัธ์ การสร้างความรู้ และการนําเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายกลุ่มนกัท่องเท่ียว

นําเสนอทางเลือกการทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี 

แนวทางเชิงตัง้รับ (WT) 

WT1 รัฐบาลควรสนบัสนนุการปรับปรุงเส้นทาง เพ่ือเอือ้อํานวยตอ่การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวด้วยรถ

อาร์วี 
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WT2 รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งสร้าง หรือปรับปรุงจดุจอดรถอาร์วีในสถานท่ีท่องเท่ียว 

เพ่ือลดความแออดั ความไมเ่ป็นระเบียบ การทิง้ขยะ จากจดุท่ีรองรับสําหรับนกัทอ่งเท่ียวกางเตน็ท์ 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาพบว่า ศกัยภาพการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยม ด้วย

ปัจจยัหลกั คือผู้ขบัรถอาร์วีต้องมีความชํานาญในการใช้รถประเภทนี ้ ขนาดของรถมีความสงูหรือความ

กว้างเกินมาตรฐานรถทัว่ไป อีกทัง้ถนนหรือเส้นทางในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแหล่งท่องเท่ียว

ประเทศไทยไมเ่อือ้อํานวยในการขบัรถอาร์วีบางประเภท เน่ืองจากข้อจํากดัของถนนบางช่วงของช่องจราจร

มีความคับแคบ และผิวถนนขรุขระ ในขณะท่ีการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง 

ผู้ ประกอบการนําเข้ารถอาร์วีมาจําหน่าย หรือนํารถอาร์วีมาให้เช่ายังมีน้อยในตลาดการท่องเท่ียว 

ผู้ประกอบการบางท่านนํามาจอดเพียงเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานท่ีหรือทําเป็นท่ีพกัถาวรในพืน้ท่ี

เอกชนเทา่นัน้ 

ด้านการศกึษาถึงแรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีประสบการณ์ใน

การทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี มีความสนใจอย่างมากและหาโอกาสในการอยากทดลองท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี 

ในขณะเดียวกับนักท่องเท่ียวท่ีเคยใช้รถอาร์วีในการท่องเท่ียว มีความประทับใจ และยังคงเดินทาง

ท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีอย่างต่อเน่ืองเม่ือมีโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจผลักท่ีต้องการการพักผ่อน 

ใกล้ชิดธรรมชาติ และเดินทางกับคนภายในครอบครัวได้ ให้ความรู้สึกเหมือนทํากิจกรรมอยู่ท่ีบ้าน ใน

ขณะเดียวกันแรงจูงใจแบบดึงของนักท่องเท่ียวคือการกระตุ้นค้นหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ มีความใกล้ชิด

ธรรมชาติมากๆ สามารถเดินทางใกล้ๆ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม และเป็นแหล่ง

ทอ่งเท่ียวท่ีหลีกเล่ียงจากผู้คนจํานวนมากได้ 

ในขณะเดียวกนั ข้อมลูของผู้ ให้ข้อมูลหลกัคือ ผู้ประกอบการรวมถึงนกัท่องเท่ียวทัง้หมด ในเร่ือง

การนําเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทยเป็นทิศทางเดียวกันคือ ต้อง

ร่วมมือสนบัสนุนบูรณาการในทกุภาคส่วนของการท่องเท่ียวทัง้ผู้ประกอบการ และภาครัฐ การสนบัสนุน

เร่ืองระบบภาษีนําเข้ารถอาร์วี การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซือ้ หรือเช่ารถอาร์วี เพ่ือการท่องเท่ียว สร้าง

ความสามารถแข่งขนักบัการเข้าพกัในโรงแรมได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถอาร์วี การค้นหา 

สรรค์สร้าง และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวสนใจการเดินทางด้วยรถอาร์วีเป็น
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ทางเลือกเช่นเดียวกบัในตา่งประเทศ การสร้าง หรือพฒันาจดุพกัรถตามเส้นทางขณะขบัข่ีไปยงัจดุหมาย

ปลายทางการท่องเท่ียว ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะรองรับรถอาร์วีในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนี ้

ต้องสร้างจิตสํานกึให้กบันกัทอ่งเท่ียวอาร์วีในการรักษาความสะอาดทัง้ภายในตวัรถอาร์วี และการกําจดัสิ่ง

ปฏิกูลอย่างถูกสุขลกัษณะ การรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน

ตอ่ไป 

 

การอภปิรายผล 

การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีเป็นทางเลือกหนึ่ง สําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการท่องเท่ียวแบบใกล้ชิด

ธรรมชาต ิมีความนิยมในการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งในประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นท่ียอมรับ

อยา่งมาก สอดคล้องกบัการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในหลายประเทศ (Przemyslaw and Katarzyna, 2020; 

Kristina, 2020) อีกทัง้ตอบรับกับการท่องเท่ียววิถีใหม่ นกัท่องเท่ียวต้องการหาแหล่งท่องเท่ียวใกล้ๆ 

สามารถเดินทางร่วมกับคนในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิทเท่านัน้ หลีกเล่ียงแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว

รวมตัวกันเป็นจํานวนมาก วิถีการท่องเท่ียวเช่นนีส้อดคล้องกับ United Nation World Tourism 

Organization (2021) ท่ีพบว่าการเดินทางด้วยรถอาร์วีตอบโจทย์การท่องเท่ียวในวิถีการท่องเท่ียวใหม ่

ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสท่ีภาครัฐ หรือหน่วยงานสนับสนุนกระตุ้ นการท่องเ ท่ียว ส่งเสริมจัดหาและ

ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เป็น

การเพิ่มทางเลือกของการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีสนองตอบต่อการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายใหม่ในการท่องเท่ียวไทยสอดคล้อง และเป็นทิศทางเดียวกับการวิจยัในต่างประเทศพบว่า 

การท่องเท่ียวด้วย  รถอาร์วีเป็นท่ีนิยมอย่างสูงสามารถตอบสนองแรงจูงใจได้อีกทัง้เม่ือเปรียบเทียบกับ

คา่ใช้จ่ายก็ถือว่าถูกกว่าการพกัในโรงแรมมาก Rogerson and Rogerson (2020) ให้มุมมองว่า การ

ท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีเป็นการท่องเท่ียวท่ีใช้งบประมาณน้อยหรือ “Low Budget Tourism” ใน

ขณะเดียวกนั Kristina (2020) และ Rogerson and Rogerson (2020) มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าการ

ท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีในช่วงหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มการเพิ่มขึน้อย่าง

ชดัเจน สถิตกิารเพิ่มขึน้ของรถอาร์วีในประเทศจีน ช่วงสามเดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 เติบโตขึน้ร้อยละ 49 

ถือเป็นการทอ่งเท่ียวในยคุใหม่ท่ีตอบโจทย์ทัง้เร่ืองความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั และความมีอิสระจาก

ข้อจํากัดเร่ืองเวลา (Ece and Oktay, 2019; Xuefeng et al., 2021) การเดินทางไปพร้อมกับความ

สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน มีความยืดหยุ่นในการหยดุพกัระหว่างทาง การแวะซือ้อาหาร หรือเข้าห้องนํา้

ได้โดยอิสระ ตา่งจากการเดนิทางด้วยขนสง่สาธารณะ ไมมี่ข้อจํากดัของกฎเกณฑ์ในการเข้าพกัตามโรงแรม 

จงึเป็นโอกาสท่ีดีของการทอ่งเท่ียวไทยท่ีภาครัฐ และเอกชนจะร่วมกนัวางแผนปรับปรุงพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพอยู่
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เดมิให้สามารถรองรับการจอดรถอาร์วี เพ่ือกระตุ้นการทอ่งเท่ียวไทยด้วยรถอาร์วี การท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี

ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนโดยรอบ การสร้างสงัคมคณุค่าในพืน้ท่ีของห่วงโซ่อุปทานในการ

ท่องเท่ียว (Lucivero, 2012; Hardy et al., 2012; Perce and Wu, 2017) นกัท่องเท่ียวผู้สงูอายท่ีุอยาก

เดินทางท่องเท่ียวไปกับครอบครัวลูกหลาน รู้สึกเติมเต็ม และเพิ่มคุณภาพของชีวิต (Prideaux and 

Carson, 2015; Hung and Lu, 2016) ในวนัท่ีสงัคมไทยก้าวสู่สงัคมผู้สงูอายอุย่างสมบรูณ์ แม้ว่าข้อดีของ

การใช้รถอาร์วีมีมากมายหลายประการ แตข้่อเสียสําหรับการใช้รถอาร์วีในประเทศไทยท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง

กําลงัเร่งปรับตวั เชน่ การนําเข้า หรือการดดัแปลงรถมีราคาสงูเม่ือเทียบคณุคา่ของการใช้งาน คา่ใช้จ่ายใน

การเชา่ หรือบํารุงรักษารถมีคา่ใช้จา่ยสงูเทียบเท่า หรือมากกว่ากบัการเข้าพกัโรงแรมในบางพืน้ท่ี และยงัมี

ข้อจํากัดในเร่ืองของเส้นทางคมนาคม หากแนวทางการพฒันาสามารถแก้ไขและตอบโจทย์ปัญหาดงัท่ี

กล่าวมา การเดินทางท่องเท่ียวด้วยอาร์วีน่าจะเป็นทางเลือกท่ีได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกับใน

หลายๆ ประเทศ เพ่ือกระตุ้นและเพิ่มรายได้การทอ่งเท่ียวให้กบัประเทศอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่ารถอาร์วีเป็นหนึ่งทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ เน่ืองจาก

ตอบโจทย์นกัทอ่งเท่ียวได้ในหลายมิติ ทําให้สามารถเพิ่มศกัยภาพให้เกิดการท่องเท่ียวภายในประเทศมาก

ย่ิงขึน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในรูปแบบการใช้รถอาร์วี สามารถนําแนวทางท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ไปต่อยอดสนับสนุนเพ่ือให้เกิดรูปธรรมการท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วีให้มีมาตรฐานเดียวกับ

ตา่งประเทศเพ่ือสร้างโอกาสใหมใ่ห้กบัผู้ประกอบการรถอาร์วีและนกัทอ่งเท่ียวตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะครัง้ต่อไป 

1. การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรทําการศกึษาในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุม่เป้าหมายรอง

ของนกัท่องเท่ียวท่ีใช้รถอาร์วีในประเทศไทย 

2. การวิจยัเพ่ือเพิ่มโอกาสทางการตลาดการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือรองรับการใช้รถอาร์วี

สําหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางท่องเท่ียวด้วยรถอาร์วี 

3. การวิจยัด้วยทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) เพ่ือหาแนวทางการพฒันาแหลง่

ทอ่งเท่ียวให้ตรงกบัความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวด้วยรถอาร์วี (Xuefeng, et al., 2021) และการขยายตวั

ของภาคอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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4. การวิจยัความสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวรถอาร์วี และการทอ่งเท่ียวแบบกางเตน็ท์ 
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