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แฟนกีฬากับการเดินทาง 
“การอยู่ที่นั่น” สำคัญไฉน?

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจ
ของแฟนกีฬาต่างชาติที่จะเดินทาง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Maturialism : เมื่อถึงเวลาที่
ลูกค้าจะเติบโตทางอารมณ ์

อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 
ที่กลายเป็นของจำเป็น
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สถานการณ์ท่องเที่ยว
สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2553

การประชุมสัมมนา
สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมงาน JATA World Tourism congress 2010 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 

2553 ที่ Tokyo Big Sight ณ ประเทศญี่ปุ่น
บทความด้านการท่องเที่ยว

สรุปสาระสำคัญโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ 
และโครงการสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่ม สุขภาพความงาม

สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรม 
Shopping & Entertainment

สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มกอล์ฟ
สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่ม ลูกค้าใหม่ สำหรับ 4 

ตลาดในเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)
แฟนกีฬากับการเดินทาง “การอยู่ที่นั่น” สำคัญไฉน?
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของแฟนกีฬาต่างชาติที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐ อเมริกา 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การท่องเที่ยวเพื่ออายุวัฒนะ (Wellness Tourism): โลกนี้โลกหน้า...โลกของคนอายุยืน

นานาสาระน่ารู้
Maturialism : เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าจะเติบโตทางอารมณ์
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ที่กลายเป็นของจำเป็น
การจราจรกับการท่องเที่ยวในเมืองหลวง
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“จากภาษาไทยมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน ถึง Plural Identity”
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เท่าที่จำได้  นอกจากจะไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดกับการใช้ภาษาไทยแล้ว  ยังกลับสนุกทุกครั้งที่ได้ติดตามศัพท์ใหม่ 
โดยเฉพาะ ศัพท์วัยรุ่น  บางครั้งถึงกับ “ต้องฝึก” ให้คล่องแคล่ว เพื่อจะได้ดูเก๋ไก๋ไฮโซ (ซะงั้น) และหรูหราพารากอน 
(กันเลยทีเดียว) ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีเสน่ห์ ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง นอกจากจะใช้สื่อสารแล้ว 
ยังทำหน้าที่สะท้อนสภาพสังคม ความเชื่อ วิธีคิด อย่างเช่น เพลงคุณลำไย ของ ลูกนก สุภาพร ท่อนที่ว่า

เขียนมาถึงตรงนี้ ก็แค่รู้สึกหงุดหงิด กับความหงุดหงิดของคนที่รำคาญศัพท์วัยรุ่น อย่าง ชิมิ  เด๋ว  เมพขิง ๆ 
เกรียน เพราะฉันชอบ ฉันเข้าใจ ฉันรับได้ ฉันไม่เห็นว่ามันร้ายแรงต่อประเทศชาติ (จริงดิ) แต่สิ่งที่ฉันกึ่งหงุดหงิด 
ค่อนไปทางรำคาญ และซีเรียส ถึงกับท้าให้คุยกันจริงๆ จังๆ คือ เรื่อง “ความเป็นไทย” หรือ Thainess ในคราวนั้น 
จึงเปิดเสวนาวงเล็กใน ททท. เรื่อง “Thainess ในฐานะสินค้า หรือโฆษณาชิ้นหนึ่ง” โดยเชิญ คุณต่อ ธนญชัย 
ศรศรีวิชัย ผู้กำกับหนังโฆษณาอันดับ 1 ของโลก มานั่งคุยกันใน ททท. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 การทึกทักว่า 
การไหว้ รถตุ๊กๆ เรือหางยาว หรือช้าง  คือ ความเป็นไทย  มันอาจจะไปปิดจินตนาการอื่นๆ แต่ว่าไปแล้ว ประเทศไทยเรา 
มีลักษณะทีอ่าจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ เรียกว่า Plural Identity หรือ พหุลักษณ์ เนื่องจาก ดินแดนที่เราอยู่กันนั้น 
นอกจากไทยแล้ว ยังมีลาว มอญ เขมร กูย แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ จาม ชวา มลายู ซาไก ไทดำ ภูไท เวียด 
ยอ ม้ง เย้า กะเหรี่ยง อาข่า มูเซอ  แปลว่า ในแง่ชาติพันธุ์ของชนชาติ ประเทศนี้ของเรา ไม่ได้รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
ประเทศนี้ รวมหลายเชื้อชาติ หลายชาติพันธุ์

นอกจากมิติเรื่องชาติพันธุ์แล้ว ยังมีมิติเรื่องการปฏิสัมพันธ์กันแบบใหม่ เกิดคนพันธุ์ใหม่ เกิด Thumb Generation  
เกิดประชากรกลุ่มใหม่ในโลก on line  ที่เรียกตัวเองว่า netizen เกิดภาษาใหม่ เช่น 4 U / 2 morrow  หรือ  : )  
แปลว่า ชอบ  หรือ  : (  แปลว่า ไม่ชอบ เกิดพื้นที่พบปะสังสรรค์กัน เรียกว่า home page /  website

สวัสดี ที่นี่ประเทศไทย
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

บรรณาธิการ 
Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

น้องกิฟท์เชอร์รี่น้องวาย มีตั้งมากหลาย ไม่ยอมเรียกกัน
หรือเรียกว่าน้องแอนน้องอัน น้องโบว์น้องฮันน้องฝันก็ยังดี
น้องเมล์ชื่อเท่ห์จะตาย ก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี้ 
น้องแพร์น้องพิมน้องเฟิร์น เป็นหยังบ่เอิ้นกันละคุณพี่

สารบัญ

• 
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สรุปสถานการณนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศไทย 

ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน  2553 

สิรินาถ  นุชัยเหล็ก
1
 

ภาพรวมสถานการณตลาดตางประเทศ 

สถานการณนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขาประเทศไทยรายสัญชาติในชวง 9 เดือนแรก 

ของป 2553 มีจํานวน 11.2 ลานคน 

อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 13.29  

ซึ่งเปนการกลับมาขยายตัวสูระดับปกติ

อี กค ร้ั ง ใ นช ว ง ไ ตรมาส  3  หลั งสิ้ น

เหตุการณวิกฤติทางการเมืองไทย ในชวง 

ไตรมาส 2 โดยทั่วทุกภูมิภาคยังคงมี

อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากแรงสะสมของ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนสูง ในชวง

ไตรมาสแรก ในอัตรารอยละ 27.79 

แมวาสถานการณทองเที่ยวจะสะดุดลง

จากเหตุวิกฤติในชวงไตรมาส 2 ทําให

จํานวนนักทองเที่ยวหดตัวในอัตรารอยละ 3.62 แตอยางไรก็ตาม เมื่อเหตุการณวิกฤติไดสิ้นสุด 

สถานการณทองเที่ยวไดฟนตัวกลับคืนสูปกติอยางรวดเร็ว โดยกลับมาเติบโตถึงรอยละ12.46 ใน

ไตรมาส 3 น่ันแสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกรงดานการทองเที่ยวของไทยในเวทีโลก 

       โดยมีปจจัยเก้ือหนุนที่ทําใหตลาดตางประเทศเติบโต ดังตอไปนี้ 

1. ภาพรวมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจในบางภูมิภาคจะมีการฟน

ตัวอยางเช่ืองชาและคอนขางเปราะบาง 

2. การดําเนินงานฟนฟูตลาด อาทิ การจัด Road Show ในพื้นที่ตลาดเพื่อเรงสรางความ

เช่ือมั่นของนักทองเที่ยวใหกลับคืนมาโดยเร็ว การดําเนินการตลาดแบบ Hard Sale  การ

สงเสริมการตลาดรวมกับสายการบินและบริษัทนําเที่ยวในลักษณะ Hand  in  Hand 

Partnership รวมทั้ง การขยายเวลายกเวนคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราเขาประเทศ

                                                            
1
 หัวหนางานวิเคราะหตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ไทยและการลดหยอนคาธรรมเนียมในการ Parking and Landing สําหรับเที่ยวบินเชาเหมา

ลํา เปนตน 

      ในขณะที่ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการเดินทางทองเท่ียว ดังตอไปนี้ 

1. คาเงินบาทที่แข็งคามากสุด ในรอบ 13 ปที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินสกุล

ดอลลารสหรัฐ ยูโร และ ปอนดสเตอริง  โดยเงินบาทแข็งคาข้ึนประมาณ รอยละ 12.5 

เมื่อเทียบกับสกุลดอลลารสหรัฐ  แข็งคาประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบกับเงินปอนด 

สเตอริง  และแข็งคา ประมาณรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับคาเงินสกุลยูโร  

2. ซึ่งแนวโนมอัตราการแข็งคาของเงินบาทไทยเปนไปในทิศทางเดียวกับคาเงินสกุลตางๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย ยกเวน คาเงินสกุลดองของประเทศเวียดนามที่มีการปรับลดคาเงินดอง

ลงในระนาบเดียวกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ 

3. ความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองไทย รวมทั้ง การเกิดเหตุระเบิดหลายคร้ัง

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงเวลาท่ีมีการประกาศใช พรก.ในสถานการณ

ฉุกเฉิน ซึ่งอาจกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย   

สถานการณทองเท่ียวรายกลุมตลาด 

สถานการณการเดินทางทองเที่ยวเขาประเทศไทยจําแนกรายกลุมตลาด ในชวง 9 เดือนแรก  

ของป 2553 เกือบทุกกลุมตลาดมีการกลับมาขยายตัวเพิ่มข้ึน ในชวงไตรมาส 3 และเริ่มปรับสู

แนวโนมสถานการณปกติเชนป 2551 เมื่อเหตุการณวิกฤติทางการเมืองของไทยไดสิ้นสุด มีเพียง 

กลุมตลาดยุโรป และอเมริกา ที่มีอัตราการเดินทางหด

ตัว  ในชวงไตรมาส  3 จากผลกระทบของวิกฤติ

เศรษฐกิจในกลุมประเทศแถบยุโรปใตที่มีการกอหน้ี

สาธารณะในระดับสูงและไดแผขยายผลกระทบไปยัง

ประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป สําหรับ กลุมตลาดอเมริกา 

ผลของวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา ยังคงสงผลใหเกิดอัตรา

การวางงานในระดับสูง  แม รัฐบาลสหรัฐจะออก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจแตยังไมเห็นผลสัมฤทธ์ิ

อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอียดของสถานการณจําแนก

รายภูมิภาค ดังตอไปน้ี 

‐ เอเชียตะวันออก  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553  มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาด

เอเชียตะวันออกเดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 5.73 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

รอยละ 15.45 เมื่อเทียบกับป 2552  แตยังอยูในลักษณะหดตัว ในอัตรารอยละ 5 เมื่อ

เ ที ย บ กั บป  2 5 5 1  ซึ่ ง เ ป น ผล จ ากก า รหด ตั ว ที่ สู ง ข อ งกลุ ม ต ล าด เ อ เ ชี ย

ต ะวั นออก เ ฉียง เห นือ  ใ นช ว งป  2552   ดั ง น้ัน  แม ว า  กลุ มตลาดเอ เ ชีย
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ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอัตราการขยายตัว ในป 2553 เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 19.6  แต

ยังไมสามารถปรับสูระดับเดียวกับป 2551 ซึ่งเปนปที่สถานการณทองเที่ยวปกติ  โดย

ตลาดที่ยังมีการหดตัวต่ํากวาป 2551  คือ  ฮองกง ญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน มีเพียง 

ตลาดจีน เทาน้ัน ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเติบโตไดสูงกวาป 2551  โดยมีปจจัยสนับสนุน

ในดานการเพิ่มเที่ยวบินเชาเหมาลําบินตรงเขาแหลงทองเที่ยวหลัก เชน ภูเก็ต สมุย  

ประจวบคีรีขันธ กับการไดรับอานิสงคจากการเกิดขอพิพาทระหวางประเทศจีนและญ่ีปุน 

ทําใหรัฐบาลจีนประกาศหามนักทองเที่ยวเดินทางไปยังประเทศญ่ีปุน สงผลใหในชวงไตร

มาส 3  จํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางเขาประเทศไทย มีอัตราขยายตัวเพิ่มข้ึนใน 

ระดับสูงถึงรอยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  ในขณะที่ กลุมตลาดอาเซียน มี

อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 12  ซึ่งเปนการขยายตัวตอยอดจากป 2551  จากทุก

ตลาดหลักในกลุมอาเซียน 

‐ ยุโรป  ในชวง 9 เดือนแรก 

ข อ ง ป  2 5 5 3 มี

นั กท อ ง เ ที่ ย ว จ ากกลุ ม

ตลาดยุ โรป เดินทาง เข า

ประเทศไทย จํานวน 3.06 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 9.9  เมื่อเทียบกับ

ป 2552  และยังเปนการขยายตัวตอยอดจากป 2551 กลุมตลาดยุโรปคอนขางมี

ศักยภาพสูง  มีการเติบ โตไดอยางตอ เ น่ือง  แมจะประสพปญหาความไมสงบ

ภายในประเทศไทย และปญหาภัยธรรมชาติ จากภูเขาไฟใตนํ้าระเบิดที่ประเทศไอซแลนด 

แตสามารถฟนตัวกลับมาสูภาวะปกติไดในเวลาคอนขางเร็ว  อยางไรก็ตาม สถานการณ

ทองเที่ยวกลุมตลาดยุโรป ในชวงไตรมาส 3  เร่ิมมีการเดินทางลดลง ในอัตรารอยละ 

4.29  จากผลของวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปใตที่มีการกอหน้ีสาธารณะในระดับสูง ทําให

ภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปไมเปนอยางที่คาด สงผลใหคาเงิน

สกุลยูโร และสกุลปอนดสเตอริง มีการออนคาลง ประมาณรอยละ 20-25 เมื่อเทียบกับ

คาเงินสกุลตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย  สงผลใหสถานการณทองเที่ยวจากตลาดยุโรปเกือบ

ทุกตลาดมีการชะลอการเดินทางเขาประเทศไทย (ยกเวน ตลาดรัสเซีย เทาน้ัน ที่ยังมี

จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนในระดับสูงตอเน่ือง ในอัตรารอยละ 40) เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับการเดินทางของนักทองเที่ยวกลุมยุโรปท่ีเดินทางเขาประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย

หลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย และญ่ีปุน ซึ่งลวนเปนประเทศที่มีคาเงินแข็งข้ึน โดย

ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 เร่ิมปรากฏสัญญาณการชะลอการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวจากยุโรปเขาสูประเทศเหลาน้ี   
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‐ อเมริกา  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553  มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาดอเมริกาเดิน

ทางเขาประเทศไทย จํานวน 0.60 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.7 

เมื่อเทียบกับป 2552 แตยังอยูในลักษณะหดตัวที่สูงถึง รอยละ 13 เมื่อเทียบกับป 

2 5 5 1  แ สด ง ใ ห เ ห็ น ว า

สถานการณทองเที่ยวกลุม

ตลาดอเมริกายังไมฟนคืน

กลับสูภาวะปกติ ทั้งน้ี ตลาด

หลักทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา 

ยังคงมีอัตราการหดตัวยาว

ตอเน่ือง นับตั้งแตประสบ

เหตุวิกฤติทางการเงิน ในชวงเดือนกันยายน 2551 ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐหดตัว เกิดปญหาการวางงานในระดับสูงที่ยาวตอเน่ือง และทําใหคาเงินสกุล

ดอลลารสหรัฐมีการออนคาลงมาโดยตลอด สงผลใหนักทองเที่ยวสหรัฐเดินทางออก

นอกประเทศลดลง ขณะที่ กลุมประเทศเกิดใหมที่กําลังมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 

เชน บราซิล และอารเจนตินา  สถานการณทองเที่ยวมีการฟนคืนสูภาวะปกติ ตั้งแตชวง

ไตรมาสสุดทายของป 2552 แมวาจะสะดุดตัวลงในชวงไตรมาส 2 แตเมื่อสถานการณ

บานเมืองของไทยไดเขาสูภาวะปกติ สถานการณทองเที่ยวกลุมตลาดลาตินอเมริกาไดฟน

กลับมาเติบโตเปนปกติ ในชวงไตรมาส 3    

‐ เอเชียใต  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553 มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาดเอเชียใต 

เดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 0.69 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 18.32 

เมื่ อ เที ยบ กับป  2552 โ ดยยั ง

สามารถขยายตัวเพิ่มไดสูงตอเน่ือง

จ า ก ป  2 5 5 1 แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม

แข็งแกรงของตลาด แมจะประสบ

เหตุวิกฤติแตก็สามารถฟนตัวเปน

ปกติไดอยางรวดเร็ว ดวยปจจัย

ส นับส นุนทางด าน เศรษฐ กิจที่

กําลังขยายตัว การเติบโตของธุรกิจ 

การบิน การสงเสริมตลาดเชิงรุกโดยเปดสํานักงานการทองเที่ยวแหงใหมที่เมืองมุมไบ

ในชวงปลายปที่ผานมา รวมทั้ง การสนับสนุนใหเกิดการจัดประชุมในประเทศไทย เชน 

การสงเสริมการจัดประชุมสมาคมผูประกอบการนําเที่ยวแหงอินเดีย (Travel Association 

of India : TAAI)  ซึ่งมีจํานวนสมาชิกถึง 2,000 ราย เขารวมที่จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 
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24-26 กันยายน 2553 เปนตน ทั้งน้ี  มีเพียง ตลาดปากีสถาน เทาน้ัน ที่มีจํานวน

นักทองเที่ยวหดตัวลง จากผลกระทบทั้งเหตุวิกฤติทางการเมืองของไทย ตอเน่ืองดวย

วิกฤติอุทกภัยอยางรุนแรงภายในประเทศปากีสถาน ในชวงเดือนสิงหาคม    

‐ โอเชียเนีย  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553  มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาดโอเชียเนีย 

เดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 0.57 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 9.43 

เมื่อเทียบกับป 2552 แตหากเปรียบเทียบกับป 2551 อยูในภาวะหดตัวรอยละ 5.6  

แสดงถึงภาวะการตลาดที่ยังไมฟนคืนสูปกติ  ทั้งน้ี สถานการณตลาดโอเชียเนีย มีการ

ปรับตัวไดดี ในชวงไตรมาส 1  แตกลับชะลอตัวลงอีกคร้ังในชวงไตรมาส 2  จาก

เหตุการณความวุนวายในประเทศไทย และรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด  

มี ก ารปร ะกาศยกร ะดั บ

คําแนะนําหามนักทองเที่ยว

เดินทางเขาประเทศไทยใน

ร ะดั บ สู ง สุ ด  ตั้ ง แ ต ช ว ง

ก ล า ง เ ดื อ นพ ฤษภ า ค ม  

อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ มื่ อ

เ ห ตุ ก า ร ณ วิ ก ฤ ติ

ภายในประเทศไดสิ้นสุด และ

รัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนดปรับลดระดับคําแนะนําการเดินทางมายังประเทศไทย  

สถานการณทองเที่ยวจึงเร่ิมมีการปรับตัวดีข้ึนอีกคร้ัง โดยมีปจจัยสนับสนุน คือ สภาพ

เศรษฐกิจที่มีการฟนตัวไดเร็วกวาที่คาด สงผลใหผูบริโภคมีการเดินทางทองเที่ยวและ

จับจายใชสอยมากข้ึน รวมทั้ง สายการบิน Pacific Blue ไดขยายความถ่ีเที่ยวบินตรงเขา

แหลงทองเที่ยว ในเสนทางเพิรธ - ภูเก็ต จากจํานวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห มาเปนจํานวน 

3 เที่ยวบิน/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ทําใหการเดินทางเขาประเทศไทย

เปนไปดวยความสะดวก   

‐ ตะวันออกกลาง  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553 มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาด

ตะวันออกกลางเดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 0.44 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

รอยละ 27.67 เมื่อเทียบกับป 2552  และเพิ่มข้ึนตอยอดจากป 2551 ซึ่งถือเปนกลุม

ตลาดหน่ึงที่มีการเติบโตไดในระดับดีตอเน่ืองจากปที่ผาน แมวา จะประสบเหตุการณ

ความไมสงบภายในประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งถือเปน

ประเทศแรกๆ ที่ประกาศหามนักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย ตั้งแตตนเดือน

เมษายน แตมีผลกระทบเพียงเล็กนอย โดยมีอัตราการขยายตัวแผวลงเทาน้ัน ทั้งน้ี มี
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ปจจัยสนับสนุนการเดินทางทองเที่ยว คือ สภาพเศรษฐกิจที่เขมแข็ง การขยายตัวของ

ธุรกิจสายการบิน พรอมทั้ง การสงเสริมการทองเที่ยวของ ททท. และกระตุนตลาด

รวมกับสายการบิน อาทิ การทํา Joint 

Promotion รวมกับสายการบินเอทิฮัด 

ภายใตแคมเปญ Thailand Summer 

Special Offer ที่ครอบคลุมลูกคาทั่วทั้ง

ภูมิภาค จึงทําใหเกือบ  ทุกตลาดมีการ

เติบโตเพิ่มข้ึน ยกเวน ซาอุดิอาระเบีย 

ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเขาประเทศไทย

หดตั วยาวนานต อ เ น่ื อง  ตั้ ง แตป 

2 5 5 1  เ ป น ต น ม า  จ า ก ป ญ ห า

ความสัมพันธระหวางประเทศ  ทั้งน้ี ตลาดที่นาสนใจและกําลังเติบโตสูงอยางตอเน่ือง

ตลอดชวง 2 ปที่ผานมา คือ อิหราน จากภาวะเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัว นโยบายการ

เปดประเทศ กระแสความตองการเดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งการขยายเสนทาง

บินตรงเขาไทย ทําใหตลาดมีการขยายตัวไดสูงตอเน่ือง ในอัตรากวารอยละ 50 แมวา

ประเทศไทยจะประสบวิกฤติทางดานการเมืองก็ตาม            

‐ แอฟริกา  ในชวง 9 เดือนแรก ของป 2553  มีนักทองเที่ยวจากกลุมตลาดแอฟริกา 

เดินทางเขาประเทศไทย จํานวน 0.089 ลานคน อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 

18.45 เมื่อเทียบกับป 2552  โดยเร่ิมปรับตัวเขาสูภาวะปกติ ใกลเคียงกับจํานวน

นักทองเที่ยว ในป 2551 ทั้งน้ีสถานการณทองเที่ยวเติบโตในระดับที่ดีมาก ในชวง    

ไตรมาสแรก จาก

สัญญาณของการ

ข ย า ย ตั ว ข อ ง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี

แนวโนมปรับตัวไดดี 

แต เ มื่ อ เ ข า สู ช ว ง  

ไตรมาส  2 อัตรา

การขยายตัวของ

กลุมตลาดชะลอตัว

ลงจากปญหาวิกฤติ

ทางการเมืองของไทยอยางไรก็ดีสถานการณทองเที่ยวในชวงไตรมาส 3 เร่ิมมีการ

ปรับตัวดีข้ึนในชวงกลางไตรมาส เมื่อสถานการณบานเมืองของไทยเขาสูความสงบ 
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ประกอบกับปจจัยเสริมจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปดเที่ยวบินตรงข้ึน

ใหมอีกคร้ัง เพื่อรองรับความตองการเดินทางในชวงที่มีการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกที่

ประเทศแอฟริกาใต ในเสนทางกรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิรก จํานวน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห  

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553  หลังจากที่ไดยกเลิกทําการบินในชวงเดือนมกราคม 2552  

จึงทําใหสถานการณทองเที่ยวตลาดแอฟริกาใต มีการปรับตัวดีข้ึนมาก 

 

----------------------------------------- 
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สรุปรายงานการเดินทางเขารวมประชุมงาน 

 JATA World Tourism Congress 2010 

ระวางวันท่ี   24-26  กันยายน 2553 ท่ี Tokyo Big Sight  

ณ ประเทศญี่ปุน 

สิรินาถ   นชัุยเหล็ก 
1
   

โศรยา  หอมช่ืน
2
  

แนวคิดของการจัดงาน JATA 2010  

จัดการงาน JATA World 

Tourism Congress ในป 2010 

เ น น เ น้ื อ ห า ใ น ด า น  

“Higher Quality: a New Era in 

Tourism” โดยใหทุกภาคสวนเขา

มาแสดงความคิดเห็นในนิยาม

การทอง เที่ ยว เ ชิง คุณภาพใน

อนาคต 

สภาพทั่วไปของการจัดงาน 

1. เปน เวทีพบปะระหวาง 

Trade เพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนตกลงซื้อขายระหวางกันในวันแรก 

2. เปดให Consumer เขารวมงานในวันที่สอง และวันที่สาม 

3. เปดเวทีสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของดานการทองเที่ยว 

 

 

 

                                                            
1
 หัวหนางานวิเคราะหตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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จํานวนผูเขารวมงานในภาพรวม 

 -มีผูเขารวมงานทั้งหมด จํานวน 914 บูธ  จาก 685 บริษัท 139 ประเทศ โดยมีจํานวน

ผูเขารวมงาน คือ  

 

จํานวนเอกชนไทยที่เขารวมงาน 
จัดเปนพื้นที่สาํหรับการเจรจา

ธุรกิจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทย 

จํานวน 15 หนวยงาน แบงเปน         

ธุรกิจโรงแรม       6 หนวยงาน             

ธุรกิจนําเที่ยว    2 หนวยงาน                

สายการบิน     1 หนวยงาน               

ธุรกิจทางดานกอลฟ  1 หนวยงาน    

ธุรกิจทางดานสปา           1    หนวยงาน          อื่น ๆ   4   หนวยงาน   

โปรแกรมการประชุมสัมมนา ระหวางวันที่  24 - 25 กันยายน 2553 

วันที่ 1 :  - JATA VWC Seminar หัวขอ Japanese Outbound Market and How to Reach the Japanese 

Consumer (ภาษาอังกฤษ) 

‐ พิธีการเปดงาน JATA 2010  อยางเปนทางการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ     

      ทองเที่ยวและกีฬา ของประเทศไทยเขารวมพิธีเปดงาน  

‐ พิธีการมอบรางวัล  JATA Tourism Award 2010 

‐ การนําเสนองานวิจัย “การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโลกและทิศทางอุตสาหกรรมการ 

      ทองเที่ยว” (ภาษาญ่ีปุน) 

‐ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ือง “Quality of Travel” จากหนวยงานตางๆ ที่ 

      มีการจัดการทองเที่ยวที่ดี  

 

Sept.24  

(Fri) 

 

Sept.25 

(Sat) 

 

Sept.26 

(Sun) 

 

Total 

Travel Trade & Press 20,942   9,653   8,897   39,492 

General Public --- 37,986 33,754   71,740 

Total 20,942 47,639 42,651 111,232 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Actual 17,819 16,216 16,523 13,296 16,831 17,403 17,534 17,298 14,987 15,445 20,000 
Growth +8.9 -9.0 +1.9 -19.5 +26.6 +3.4 +0.8 -1.3 -7.6 -3.4

วันที่ 2 :  - การกระจายนักทองเที่ยวตางประเทศใหเดินทางทองเที่ยวในทองถ่ิน ทําอยางไรให

ประสบผลสําเร็จ 
‐ การฟนคืนความตองการเดินทางออกตางประเทศ 

 

 

 

1. จํานวนนักทองเที่ยวญ่ีปุนที่เดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ ในป 2552 มีจํานวน 

15.45 ลานคน และกลาวย้ําถึงเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวญ่ีปุนเดินทางออกนอก

ประเทศ ในป 2553  มีจํานวน  20 ลานคน  คาดวาจะไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 

เน่ืองจากการเดินทางออกนอกประเทศมีการชะลอตัวลงหลังประสบภาวะวิกฤต  

 

รูปที่ 1 กราฟนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนเดินทางออกนอกประเทศ ตั้งแตป 1965-2009 

 

 

 

สรุปประเด็นการเขารวมประชุม  JATA Visit World Campaign  

นําเสนอโดย Mr. Hiroshi SAWABE, Director VWC 20 Million Travelers Promotion Office, Japan 

Association of Travel Agent (JATA) 
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1. แหลงทองเท่ียวที่ชาวญี่ปุนนิยมเดินทางทองเท่ียว 50 อันดับแรก ของป 2550 

 แหลงทองเที่ยว 2550 Δ%   แหลงทองเที่ยว 2550 Δ% 

1 China 3,977,479 6.2 26 Cambodia 161,973 2.3

2 Korea 2,235,963 -4.4 27 India 145,538 22.0

3 USA 2,235,066 -3.3 28 Czech Rep. 136,587 -6.3

4 Hong Kong 1,324,336 1.0 29 Holland 130,000 -9.1

5 Hawaii 1,296,423 -4.9 30 Egypt 129,590 47.4

6 Thailand 1,277,638 -2.6 31 New Zealand 121,652 -10.8

7 Taiwan 1,166,380 0.4 32 Belgium 109,902 -0.2

8 Guam 931,079 -2.3 33 Hungary 94,894 -7.1

9 France 707,500 5.4 34 Croatia 86,404 33.4

10 Germany 661,792 -12.9 35 Russia 83,621 -14.4

11 Singapore 594,514 0.0 36 Finland 82,473 4.5

12 Australia 573,045 -12.0 37 Mexico 71,857 4.2

13 Indonesia 508,820 21.4 38 Brazil 63,381 -15.1

14 Vietnam 411,557 7.2 39 Greece 57,650 14.1

15 Philippines 395,012 -6.4 40 Poland 47,500 16.1

16 Malaysia 367,567 3.8 41 Maldives 41,121 4.0

17 Spain 365,298 42.0 42 Peru 38,424 13.3

18 Canada 343,451 -14.4 43 Norway 34,000 -8.1

19 Switzerland 324,554 -6.5 44 South Africa 31,855 -0.4

20 Italy 320,681 -0.9 45 Laos 29,770 28.6

21 UK 307,633 -10.0 46 Palau 29,198 8.6

22 Macao 299,403 36.0 47 New Caledonia 26,755 -10.3

23 Austria 229,347 -14.4 48 Slovenia 24,506 23.3

24 Northern 

Mariana Island 

200,168 -25.8 49 Tahiti 23,240 6.9

25 Turkey 168,852 34.3 50 Fiji 22,719 -6.8

 

แสดงถึงแนวโนมตลาดญ่ีปุนที่กําลังสนใจ New Destination เชน ประเทศ  Croatia ซึ่งไดมีการ

ศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักทองเที่ยวญ่ีปุนเดินทางทองเที่ยวโครเอเชียในชวงตอไป 

2. ผลการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวญี่ปุนที่เดินทางออกนอกประเทศ ในป 2551  

     จากการสํารวจของ Japan Tourism Marketing Co. (JTM) ไดสอบถามวัตถุประสงคของชาว

ญ่ีปุนในการเดินทางออกนอกประเทศ ในป 2551 จํานวนตัวอยาง 4,273 คน ไดผลลัพธดังน้ี  
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2.1 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเทีย่วตางประเทศ  คือ  

 Purpose Market Share (%) 

1 Tourism 64.30 

2 Business trip 14.40 

3 Visiting family /friends 6.70 

4 School visit /Study tour 1.50 

5 Honeymoon 2.60 

6 Attendance at conference 2.10 

7 Study visit research 2.10 

8 Non-response 1.80 

9 Other 4.70 

 

2.2 ผูรวมเดินทางในตางประเทศ คือ 

  Travel Companion Market Share  %

1 Family 21.8

2 Married couple 21.2

3 Friends Acquaintances 20.8

4 Alone 19.0

5 Colleagues at work 12.6

6 other 3.1

7 Non-response 1.5

 

2.3 ชวงเวลาที่นักทองเที่ยวญ่ีปุนสวนใหญเดินทางออกนอกประเทศ คือ เดือนสิงหาคม,  

กันยายน  และ มีนาคม  โดยปจจัยสนับสนุนหลักที่ทําใหออกเดินทางทองเที่ยว คือ 

วั น ห ยุ ด ป ร ะ จํ า ช า ติ  แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่ ถู ก ใ น ขณ ะ น้ั น 
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2.4 อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวญ่ีปุนในแตละชวงอายุ   

ชวงอายุ (ป) เพศชาย (Δ%) เพศหญิง (Δ%) 

0-9 4.8 5.0

10-19 5.2 7.0

20-29 13.1 25.0

30-39 18.0 16.7

40-49 22.2 12.2

50-59 18.8 12.6

60 or over 9.9 6.3

2.5 ปจจัยสําคัญในการกําหนดการเดินทางในกลุมนักทองเที่ยวญ่ีปุนที่สูงวัย คือ 

ระยะทางใกล สะดวก  และมีแหลงทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร  

 

2.6 อัตราการขยายตัวที่ดีของนักทองเที่ยวญ่ีปุนในกลุมเพศหญิง  รายละเอียดดังตาราง

ขางลาง 

ภูมิภาค เพศชาย (Δ%) เพศหญิง (Δ%) 

เอเชียตะวันออก 18.0 21.0

จีน 12.6 4.7

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 17.5 12.5

ทวีปอเมริกา 5.8 7.8

แคนาดา 1.4 3.4

ฮาวาย 5.8 9.5

กวม/ไซปน  2.6 2.7

หมูเกาะแปซิฟก 1.2 0.3

โอเชียเนีย 4.9 5.1

ยุโรป/รัสเซีย 21.3 26.4

อเมริกากลาง /ใต 2.1 1.4

ตะวันออกกลาง/แอฟริกา/อื่น ๆ 6.8 4.7
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แนวคิดพื้นฐาน คือ การแลกเปลี่ยนจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางในตางประเทศ ระหวางคน

ญ่ีปุนกับทั่วโลก 
 

วัตถุประสงค 

1. เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวญ่ีปุนเดินทางออกนอกประเทศใหถึง 20 ลานคน ในป 2010  

2. เสริมสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงกับทุกภาคสวนในธุรกิจทองเที่ยว ทั้งของชาวญ่ีปุนเอง

และหุนสวนที่เปนของชาวตางประเทศ 

 Organization Chart 

  

พฤติกรรมโดยรวมของชาวญี่ปุน 

1. เรียบรอย มีมารยาทดี 

2. ทํางานหนัก 

3. เตรียมตัวกอนการเดินทางเปนอยางดี 

4. มีทักษะต่ําในดานภาษาตางประเทศ 

5. ข้ีอาย /ข้ีกลัว 

6. ขาดความระมัดระวังตนเอง 

7. เช่ือฟงบริษัทนําเที่ยวสูง 

8. ตองการมีสวนรวม และเสาะหาประสบการณ 

 JATA VISIT World Campaign ในป 2010 (VWC 2010) 
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แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวญี่ปุนกําลังมองหาในการเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ 

1.  สถานที่ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม /ประวัติศาสตร 

2.  สถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สําคัญ 

3.  เมืองทองเที่ยวที่สวยงาม 

4.  มีศิลปะทีส่วยงาม 

5.  Shopping 

6.  ความสะดวกในการเดินทาง 

7.  สิ่งกอสรางและการจัดการระบบขนสงได  
     มาตรฐาน 

8.  ไดรับความสะดวกสบายระหวาง 

     การเดินทางทองเที่ยว (มีสิ่งอํานวย 
     ความสะดวกเหมาะสมสําหรับ 

     คนญ่ีปุน) 
9.  ไดรับอัธยาศัยไมตรีที่อบอุนจาก 

     คนในพื้นที่ 

10. มีอาหารที่ช่ืนชอบ 
11. มีแหลงทองเที่ยวยามคํ่าคืน 

12. มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 

สถานภาพปจจุบันของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศญี่ปุน 

1. ความนิยมของแหลงทองเที่ยวประเภท World Heritage Sites 

2. กระแสความตองการเดินทางทองเที่ยวหรูหราแบบคุมคาเงิน 

3. การเกิดข้ึนของรูปแบบการทองเที่ยวใหมๆ (New Tourism) 

4. Fragmentation จะเขามามีสวนผลักดันการทองเที่ยวมากข้ึน 

5. การเกิดข้ึนใหมของการทองเที่ยวในลักษณะ “Fly & Drive” 

6. การเติบโตของตลาดเรือสําราญ 

7. การขยายตัวของกลุมนักทองเที่ยวสูงวัย และ กลุมผูหญิง 

8. แนวโนมการหดตัวของนักทองเที่ยวในกลุมเยาวชน 

9. การเพิ่มข้ึนของจํานวนสายการบินและที่น่ังโดยสาร 
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางออกนอกประเทศของนักทองเท่ียวชาวญี่ปุน  

สรุปไดดังน้ี 

1. จากการเดินทางแบบกรุปทัวร    เปนการเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง 

2. จากรายการนําเที่ยวมาตรฐาน     เปนรายการนําเที่ยวตามความสนใจเฉพาะ 

3. จากการทองเที่ยวตามแบบแผน     เปนทองเที่ยวตามวัตถุประสงคหรือ 

                                                    ตองการมีประสบการณเปนที่ตั้ง 

4. การจัดรายการนําเที่ยวตามแบบแผน         เปนจัดรายการนําเที่ยวตาม 

                                                           เอกลักษณของพื้นที่ 

5. ประสบการณจากแหลงทองเที่ยวตองมีทั้งความกวางและลึก 

6. รูปแบบการจัดการทองเที่ยวดวยตนเองจะปรากฏเดนชัด โดยจะข้ึนกับโครงสราง

พื้นฐานของทองถ่ิน 

7. ตลาดการทองเที่ยวในภูมิภาค ทําใหการทองเที่ยวสดใส 

8. การขยายตัวสูงของเคร่ืองบินเชาเหมาลําและสายการบินตนทุนต่ํา 

วงจรการทําตลาดของบริษัทธุรกิจทองเท่ียว และทิศทางการสรางสินคาทองเท่ียว 

 บริษัทธุรกิจนําเที่ยวจะศึกษาการสรางแพ็คเกจเปนอยางดี ตั้งแตการสํารวจความตองการ

ตลาด ทดสอบตลาด ใหฝายผลิตลองจดัทําแพ็คเกจ  เจรจาจัดทําตนทุนตอหนวย วางแผนการผลิต  

ตรวจสอบยอดขายที่จะไดเพื่อความคุมทุน  หาชองทางกระจายสินคาทองเที่ยว แลวคอยสงเสริมการ

ขาย ดูยอดขาย และทําบญัชี โดยจะมรีะบบการทําการตลาดที่ชัดเจนในการผลิตสินคาทองเที่ยวแตละ

ช้ิน 
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Top 10 ประเทศ ที่โรงเรียนมัธยมของญี่ปุนนิยมจัดการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือการศึกษาใน

ป 2547-2550 คือ 

อันดับ แหลงทองเที่ยว จํานวนโรงแรม จํานวนนักเรียน แหลงทองเที่ยว จํานวนโรงแรม จํานวนนักเรียน แหลงทองเที่ยว จํานวนโรงแรม จํานวนนักเรียน
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

1 Australia 235              33,970       Australia 266          38,832      Australia 215            29,662      
2 Korea 213              27,797       USA 227          28,754      USA 225            26,752      
3 USA 172              23,327       Korea 193          24,162      Korea 196            26,306      
4 China 102              14,708       Singapore 137          20,541      Singapore 161            24,826      
5 Singapore 97               12,812       China 131          16,147      Malaysia 131            22,655      
6 Malaysia 75               11,439       Malaysia 90            13,437      China 97             11,963      
7 New Zealand 67               8,177         Canada 57            7,185        Taiwan 55             8,024        
8 UK 65               7,764         New Zealand 50            6,809        Canada 63             7,934        
9 France 52               6,181         France 56            6,088        France 53             6,844        
10 Canada 46               5,618         UK 52            5,635        UK 39             4,943        
รวม 1,124          151,793     1,259       167,590    1,235         169,909    

2547 2549 2551

 

แนวโนมการแลกเปลี่ยนสินคาทองเท่ียวระหวางประเทศ คือ 

1. การแลกเปลี่ยนในดานวัฒนธรรมและงานประเพณีระหวางประเทศ 

2. การแลกเปลี่ยนในดานการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ 

 

วงจรการผลิตสินคาทองเท่ียวของประเทศญ่ีปุน 

 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.- ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.

บริษัท Wholesale จัดการสินคา
ทองเที่ยวในชวงฤดูรอน

บริษัท Wholesale 
จัดการสินคาทองเที่ยว
ในชวงฤดูหนาว

บริษัท Wholesale 
จัดการสินคาทองเท่ียว
ในชวงฤดูหนาว

การทาํการตลาดโดยตรง /การขายผานตัวกลาง (ทกุฤดกูาล)

 

หมายเหตุ: การจัดการสินคาทองเที่ยวสามารถจัดวงจรเพิ่มข้ึนไดตามความตองการของ

นักทองเที่ยวญ่ีปุนที่เกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน 
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หนวยงานท่ีไดรับรางวัลในงาน JATA 2010 

1. The Best NTO Office  คือ Croatia National Tourist Board ที่เพิ่งเปดสาขาแหงใหม ในป 2008 

2. The Best Publicity for Travel คือ TV Asahi Corporation ช่ือเร่ือง “See the world by train” 

3. The Special Prize คือ Ms.Kaora   Kanetaka เปนชาวญ่ีปุนเจาของบริษัทนําเที่ยวเกาแกที่เร่ิมกอตั้ง

บริษัท ในป 1987 โดยเร่ิมมีการจัดรายการนําเที่ยวคร้ังแรกแบบ mass จนมาถึงปจจุบันเปนใน

ลักษณะ Niche Market รายการนําเที่ยวที่โดงดัง คือ การจัดทัวรดํานํ้า 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางเศรษฐกิจหลังประสบวิกฤติเลหแมน บราเธอรส เมื่อ 2 ป

ที่ผานมา คือ  

• เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานดุลการคา โดยยายไปมีบทบาทสําคัญในกลุมประเทศเอเชีย 

โดยเฉพาะประเทศจีน ในขณะที่ การคากับประเทศสหรัฐ มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 18.6 ใน

ป ค.ศ. 2004  เหลือสัดสวนรอยละ 13.5 ในป ค.ศ. 2009 

• โครงสรางทางดานการคามีการเปลี่ยนแปลงไปยังภูมิภาคในเอเชียมากข้ึน ผลจากการ

เช่ือมโยงระบบการขนสง   จากขอมูลสนับสนุน คือ  

1. ในป ค.ศ.2009  ทาเรือที่มีปริมาณขนสงสินคาติดอันดับโลกสวนใหญอยูในเอเชีย คือ  

1. สิงคโปร   2. เซี่ยงไฮ  3. ฮองกง  4. เซินเจิ้น  5.ปูซาน  6. กวางโจว  7.ดูไบ           

8. หนิงปอ (Ningbo China)   9. ซิงตาว (Tsingtao China)  10. ร็อตเตอรดัม  (Rotterdam 

Netherland)   11. แฮมบูรก (Hamburg Germany)  12. เกาสง (Kaohsiung Taiwan)      

13. อันทเวิรป (Antwerp  Belgium) 14. เทียนจิน (Tianjin China) ............(สําหรับ โตเกียว 

อยูอันดับ # 26, โยโกฮามา #36, นาโกยา #39, โกเบ # 44 และ โอซากา # 50)   

2. ระบบการขนสงทางเรือของประเทศญ่ีปุนมีการพัฒนาข้ึนเร็ว โดยมีอัตราการขนสง

สินคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอป (จากป ค.ศ.1995 – 2005) 

 

1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวตลาดญ่ีปุนตลอดชวง 10 ปที่ผานมา มีอัตราการเติบโตในระดับ

คอนขางคงที่ โดยอยูที่ในระดับประมาณ 17 ลานคน ทําใหบริษัทนําเที่ยวมีการแขงขันกัน

อยางสูง  

บทคัดยอรายงานวิจัย“การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโลกและทิศทางอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียว” โดย Mr. Jitsuro Terachima 

บริษัทธุรกิจนําเที่ยวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโนมอุตสาหกรรมทองเท่ียวในญี่ปุน 
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2. บริษัทนําเที่ยวมีการปรับโครงสรางทางธุรกิจเพื่อลดตนทุน จากการจัดรายการนําเที่ยวขาย

แบบตามรานคาปลีกที่มีตนทุน

ทางดานคาจางแรงงานสูง และมี

คาใชจายสูงในการโฆษณา โดย

ผานสื่อการตลาดแบบตางๆ เชน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร  ทีวี วิทยุ 

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย  ถูก

ปรับเปลี่ยนมาเปนองคกรที่มี

การใชจายอยางประหยัดในการ

บริหารจัดการในเชิงโครงสราง 

และหันมาใชชองทางการขาย

ผานเว็บไซต เพื่อใชเงินทุนอยาง

มีประสิทธิภาพแทน  

 

ความสามารถในการเขาถึงกลุมตลาดญี่ปุน 

1. จากสถานการณทองเที่ยวตลาดญี่ปุนที่ซบเซาในชวงที่ผานมา ทําใหเกิดการเขามาของสินคา

ทองเที่ยวใหม โดยดูไดจากยอดขายใหมๆ  ที่เกิดข้ึนจากการขายของสื่อ หรือเว็บไซต   

 

2. สินคาทองเที่ยวใหมที่เกิดข้ึน จะมีนิยามในเชิงคุณคาของสินคาใหมๆ  

 
3. ดังน้ัน การนําสงคุณคาไปยังลูกคา คือ ความสําเร็จเหมือนเชนการจัดรายการทองเที่ยวนํา

นักทองเที่ยวญ่ีปุนไปโครเอเชีย จากจํานวน 12,565 ราย ในป 2001 เพิ่มข้ึนถึง 10 เทา   

ในป 2008 มีจํานวน 143,704 ราย ซึ่งผลสําเร็จดังกลาวไดมีการเปรียบเทียบระหวาง

โครเอเชียกับประเทศอ่ืนในกลุมยุโรปตะวันออก ที่นักทองเที่ยวญ่ีปุนเร่ิมออกเดินทาง

ทองเที่ยวกัน ในชวงป 1990  ก็คือ เสนทาง Golden Route ประกอบดวย เยอรมัน

ตะวันออก–เวียนนา–ปราก–บูดาเปสต   

 

4. ธุรกิจมีการแขงขันกันอยางเขมขน จึงผลักดันใหองคกรตองคนควาแหลงทองเที่ยวใหมๆ 

เพื่อหลีกหนีวงจรการแขงขันทางดานราคา      

 

5. ขอมูลขาวสารที่บริษัทนําเที่ยวในญ่ีปุนตองการ คือ ขอมูลพื้นฐานเอกสารทั่วไป เพิ่มมูลคา

ดวยเอกสารประกอบการเดินทางในสินคาใหม  และควรสรางกระแสดวยการสื่อสารใหเกิด

การแลกเปลี่ยนระหวางกลุมนักทองเที่ยว 
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การเกิดขึ้นของคุณคาของแหลงทองเท่ียวใหม (New Destination = New Value) 

1. อัตราการขยายตัวเพิ่ม ข้ึนสูงของ
รายการนําเที่ยวในยุโรป เอเชีย และ

อเมริกา โดยเฉพาะประเทศใหมๆ และ

กําลังอาศัยความไดเปรียบทางดาน

คาเงินเยนที่แข็งคาในการออกเดินทาง

ไปยังกลุมประเทศที่มีคาเงินออนลง  

2. ธุรกิจสายการบินที่มีการขยายตัวทั้ง
ทางดานจํานวนเที่ยวบินและราคา

เที่ยวบินที่มีราคาถูก 

3. การเติบโตของนักทองเที่ยวญ่ีปุนในกลุมผูสูงวัย และการทํารายการนําเที่ยวใหมีความ

แตกตางในเชิงคุณคา 

4. ขอมูลในเชิงคุณคาที่บริษัททองเที่ยวในญ่ีปุนตองการนอกเหนือจากขอมูลแหลงทองเที่ยว

ทั่วไป คือ เอกสารสวยงามดึงดูดและจับตองได มีคําแนะนําเหมาะสมในแตละกลุมลูกคา  

สรางกระแส บอกเลาแบบปากตอปาก (Word of Mouth) และควรใหมีการสื่อสารออกจาก

บุคคลที่มีช่ือเสียง 

5. ความหมายของแหลงทองเที่ยวใหม ก็คือ ตองนําเสนอคุณคาใหม  โดยนักทองเที่ยว

ประทับใจในประสบการณถึงจะสะทอนการมีคุณคาไดในระดับสูง เชน การเขาพบปะกับผูคนที่

มีความชอบเหมือนกัน เชน การเลนกอลฟ  การเดินทางเพื่อการศึกษาในระดับสูงควบรวม

กับการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวแหลงโบราณคดีของผูเช่ียวชาญ, การทองเที่ยวในที่

ประทับใจ เชน การชมปรากฏการณธรรมชาติในหอดูดาว, การทองเที่ยวสัมผัสจริงในเชิง

รวมประสบการณ เชน การเรียนทําอาหารกับพอครัวที่มีช่ือเสียง, การทองเที่ยวโดยการ

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมผานการสื่อสารกับคนในทองถ่ิน เชน การเขาไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่มี

ช่ือเสียงในประเทศอิหราน เปนตน   

ส รุ ป นิ ย า ม ข อ ง คํ า ว า  “ คุณภ าพ ”  จ า ก

ผูเช่ียวชาญหลายสาขาอาชีพที่เขารวมสัมมนา 

ดังน้ี 
 JTB Corp.   แสดงความคิดเห็นวา 

“คุณภาพ” เปนสิ่งสําคัญที่จะนําพาการ

ทองเที่ยวใหขยายตัวไปทั่วโลก 

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เรื่อง“Quality of Travel”จากหลายหนวยงานท่ีมีการ

ทองเท่ียวท่ีดี 
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 บริษัท Travcorp SA and Trafalgar Tour Asia  การจัดการทองเที่ยวในตลาดญี่ปุน

เปลี่ยนเปน 

1. มีขนาดกลุมนักทองเที่ยวเล็กลง จากจํานวนนักทองเที่ยวอยางนอย 15 คน/กลุม   

เหลือเพียงจํานวนนักทองเที่ยว 6-8 คน/กลุม 

2. แหลงทองเที่ยวยอดนิยมเดิมๆ  มีอัตราการเติบโตลดลง เชน สเปน  ฝร่ังเศส  เยอรมัน 

3. มีการนําเสนอกลยุทธทางเลือกทั้งในดานราคาและจํานวนชนิด 

4. การเพิ่มมูลคาของเงิน อีกประการหน่ึงคือ ความสามารถในการตอนรับนักทองเที่ยว 

5. ตองพัฒนาสินคาทองเที่ยว เน่ืองจากการแขงขันที่สูงในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมเชนน้ัน

จะไมสามารถสรางผลกําไรข้ึนมาทดแทนตนทุนคาใชจายไดในอนาคต และนําไปพัฒนา

ตัวเองได  

 

 German National Tourist Board   แสดง

ความคิดเห็นวา “คุณภาพ” จะตอง 

1. มีความสมบูรณทั้ง Hardware (โรงแรม 

สิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐาน การขนสงที่

ทันสมัย รวดเร็ว เชน รถไฟความเร็วสูง 

เปนตน) และ Software (ความสนุกสนาน 

ราเริง  มีความเปนมิตร  สัมผัสชีวิต

ท อ ง ถ่ิ น  เ รี ย น รู วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ประวัติศาสตร) ซึ่งคําวาคุณภาพจะ

แตกตางกันไปในแตละทองที่   ทั้ ง น้ี 

ประเทศเยอรมันจะสงเสริมการทองเที่ยว

ผานแคมเปญ “150 years of friendship 

between Japan-German” โดยใชความ 

สั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

เทคโนโลยีที่นําสมัยเหมือนประเทศญ่ีปุน  

เร่ิมตนในวันที่ 16 ตุลาคม 2553  

2. หนวยงานบางแหงมีการจัดตั้งฝายเฉพาะข้ึนมาดูแล จัดระบบ ในเร่ือง “คุณภาพ” 

3. การดูแลความสัมพันธระหวางผูมีสวนเก่ียวของ คือ หัวใจสําคัญ   

4. การออกแบบสินคาก็ถือเปนการปรับปรุง product 

 

 JTB World Vacations  “คุณภาพ” คือ 

1. สามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวญ่ีปุน เชน ระยะทางของการ

เดินทางไมไกล  จัดวางของที่ระลึกในที่

สามารถซื้อหาไดสะดวก เปนตน 
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2. จัดหาสินคาทองเที่ยวคุณภาพ โดยการจัดวางสินคา New Product ไวในตลาด เชน การจัด  

นําเที่ยวประเทศกัมพูชา เปนตน เพื่อหลีกหนีการไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ต่ํา  

3. ความเคลื่อนไหวของธุรกิจสายการบินเชาเหมาลําที่เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของ
ลูกคา ซึ่งน่ันคือความกดดันของสายการบินประจํา และโรงแรม   

 World Air-Sea Service  โรงแรมหรูหราไมไดเปนทุกคําตอบในเร่ืองคุณภาพของ hardware 

อยางเชนโรงแรมเล็กๆ ที่อยูทางตอนใตของฝรั่งเศสที่มีจํานวนหองไมมากและมีการตอนรับ

ที่ดี เปรียบเทียบกับโรงแรมยักษใหญในยุโรป เชน Kempinski อาจไดรับความพึงพอใจตํ่ากวา  

 บริษัท CREA Traveller   การทองเที่ยวคุณภาพไมเพียงเฉพาะการพักในโรงแรมหรู  แตยัง

ตองผนวกไปดวยระบบการเดินทางขนสงที่ดี  หรือแมแต การเดินทางทองเที่ยวในแตละชวง

ฤดูกาล (Winter Summer Autumn) ก็ตีคุณคาเปนคุณภาพได  

 

 

 การประชุมเชิงวิชาการในหัวขอ “การกระจายการทองเที่ยวขาเขาไปสูพื้นที่ตางๆ ในทองถ่ิน” 

เปนการนําเสนอแนวทางการกระตุนอุปสงคในการเดินทางเขาประเทศญี่ปุนผานมาตรการตางๆ  

เชน การรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญจากตางประเทศที่มีความคุนเคยกับความสวยงามของประทศ

ญ่ีปุน การตีพิมพเผยแพรตัวอยางความกาวหนาของบริการตางๆ ในญ่ีปุน  ตลอดจน การใช

ตัวอยางของมาตรการเชิงยุทธศาสตรของประเทศตางๆ ที่ใช เพื่อสงเสริมแบรนดของประเทศ และ

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว วิทยากรในหัวขอน้ี ไดแก 

1. Mr. Andreas Johannes Dannenberg, CEO & President, Ad-com Group Co., Ltd 

2. Mr Sadahiko Oda, Chairman & CEO, Kagaya Co.,Ltd. 

3. Mr. Jason Hill, Regional Manager Japan, Tourism New Zealand 

โดยมีผูดําเนินรายการ คือ Mr. Yoshinori Ochi, Senior Managing Director, Kinki Nippon 

 

 
สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

 
‐ การทองเที่ยวมีบทบาทตอเศรษฐกิจ และการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของนานา

ประเทศ โดยรายไดจากการทองเที่ยวมีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของ World GNP แต

สําหรับประเทศญ่ีปุนมีสัดสวนเพียงรอยละ 5 และมีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งยังกอใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สวนในดานสังคมก็ชวยยกระดับความ

ใจกวาง (tolerance) และความภาคภูมิใจในชาติ (national pride) ความนับถือตนเอง (self-

esteemed) และความสัมพันธอันดีกับประเทศอื่นๆ 

Symposium A: Diffusing Inbound Tourism to Local Areas 

ชวงที่ 1 :  หัวขอ Uniquely Japan, a journey from national treasures to local gems……. 

    โดย M. Andreas Dannenberg, CEO & President, Ad-com Group Co., Ltd. 
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‐ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบตางๆ ของการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับทรัพยากรการทองเที่ยวของ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวไดดังน้ี (Tourism Types) 

 

ประเภทการทองเท่ียว จุดหมายปลายทาง 

1. ประวัติศาสตร/มรดกทางประวัติศาสตร   อิตาลี อียิปต อินเดีย จีน ญ่ีปุน ตะวันออกกลาง 

2. วัฒนธรรม(ศิลปะ, สถาปตยกรรม,พิพิธภัณฑ) ปารีส โรม ฟลอเรนซ ลอนดอน นิวยอรก

3. พักผอนหยอนใจ (Leisure) เฟรนชริเวียรา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต,  

แคริบเบียน       
4. ทองเที่ยวเพื่ออาหารการกิน ฝร่ังเศส อิตาลี

5. ทองเที่ยวในฤดูหนาว ฝร่ังเศส, สวิตเซอรแลนด แคนาดา 

6. ผจญภัย (ดํานํ้า, เดินปา, ปนผา) อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  นิ ว ซี แ ล น ด  พ ม า  เ น ป า ล 

สวิตเซอรแลนด 

7. ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทย บาหลี สวิตเซอรแลนด 

8. ทองเที่ยวเชิงศาสนา อินเดีย เมกกะ เยรูซาเล็ม วาติกัน 

9. เทศกาล / งานประเพณี บราซิล สเปน อิตาลี เยอรมนี ประเทศไทย อินเดีย 

สหรัฐอเมริกา 

10. ชอปปง มิลาน นิวยอรก ปารีส ลอนดอน ลอสแองเจลิส

‐ การกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวขาเขามายังประเทศญ่ีปุนจะตองพิจารณาที่ทรัพยากร

ทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศ โดยวิทยากรไดจับคูเปรียบเทียบทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวของญ่ีปุนกับทรัพยากรทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงซึ่งอยูใน

ประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศญ่ีปุนไมไดดอยกวาที่ใดในโลก เพราะ

ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงตางๆ ทั่วโลกลวนมีใน

ประเทศญ่ีปุนเชนกัน  ดังตอไปน้ี 

ทรัพยากรทองเท่ียวในตางประเทศ ทรัพยากรทองเท่ียวในญี่ปุน 

1. แนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย Ishigaki Jima ที่เกาะ Okinawa 

2. รถไฟความเร็วสูง TGV ในฝร่ังเศส รถไฟความเร็วสูง Nazomi 

3. แหลงทองเที่ยวฤดูหนาว Chamonix ในฝร่ังเศส Kurobe-Daiva ที่เมือง Toyama 

4. Roller Coaster ในซานฟรานซิสโก Fuji Q High Land ที่เมือง Yamanashi 

5. ชายหาดที่สงบอยางบาหลีของอินโดนีเซีย Yoshi-Gaura

6. Yam ‘cha ’ Restaurant ในปารีส Les creation de Narisawa ที่โตเกียว 

7. ทุงดอกทิวลิปในเนเธอรแลนด สวนดอกซากุระ Shibazakura ที่เมือง Saitama

8. ยอดเขาสูง เชน Matter horn ในสวิตเซอรแลนด ยอดเขา Yarigatake เมืองนากาโน 

9 .Batean Mouche ลองแมนํ้าแซนในกรุงปารีส เรือ Himiko ลองแมนํ้า Sumida 

10. Rio Camival ที่บราซิล เทศกาล Awa-Odori ที่เมือง Tokushima 
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แหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ที่สามารถจัดการทองเท่ียวไดในประเทศญี่ปุน 

1) ประวัติศาสตร/มรดกทางประวัติศาสตร เมืองเกียวโต นารา ฮิโรชิมา คามาคุระ นิกโก       

คุราชิกิ 

2) วัฒนธรรม (ศิลปะ, สถาปตยกรรม, พิพิธภัณฑ) เมืองโตเกียว คานาซาวา คุราชิกิ ธาโกเบ 
3) พักผอนหยอนใจ (Leisure) เมืองโอกินาวา มิยาโกจมิา คารุอิซาวา 

4) อาหารการกิน เมืองโตเกียว โอซากา ฟุกุโอกะ 

5) ทองเที่ยวฤดูหนาว เมืองฮอกไกโด นากาโน โทยามา 

6) ผจญภัย  เมืองฮอกไกโด ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาทาคาโอะ มินากามิ โอเซ ยามานาชิ นากาโน     

โอกินาวา 

7) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  เมืองเบปปุ ฮาโกเน อิซุง 

8) ทองเที่ยวเชิงศาสนา เมืองเกียวโต โกยาซนั นารา ภูเขาไฟฟูจิ โยชิโน คุมาโน 

9) เทศกาลงานประเพณี เทศกาลดอกซากุระ (Cherry blossoms) เทศกาล Gian ที่เมือง  

เกียวโต Yamagasa เมืองฟุกุโอกะ Nebuta เมืองอาโอโมริ Kanto เมือง อกิตะ เทศกาลหิมะ

เมืองซับโปโร โอนิไดโกะ ที่เกาะซาโดะ Hadaka Matsuri ที่เมืองโอกายามา 

10) ชอปปง ที่โตเกียวและโอซากา 
 - กลาวโดยสรุปวิทยากรเห็นวา ญ่ีปุนเปนประเทศจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวที่

ดึงดูดใจมาก มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวอยางยากจะหาคูแขงมาเปรียบเทียบ 

 

 

 - ธุรกิจของ Kagaya Co., Ltd   คือ ที่พักประเภทเรียวคัง ซึ่งเปนที่พักแบบญ่ีปุนมีลูกคาหลัก

คือ ชาวไตหวัน เร่ิมตั้งแตในป ค.ศ. 1995 บริษัทโตโยตาประจําไตหวันจัดอินเซนทีฟทัวรใหพนักงาน

ไปทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุน ในเมืองหลักเชน โตเกียว โอซากา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาตองการเห็น

ชีวิตประจําวันของคนญ่ีปุนแตไมคุนกับเรียวคัง ไมคุนกับปลาดิบ หรือการอาบนํ้าแบบรวมกัน ก็จะ

มาใชบริการที่ Kagaya 

 - โรงแรม Kagaya มีนักทองเที่ยวที่มาเยือนซ้ําจํานวนมาก บางคนมามากกวา 10 คร้ัง 

เพราะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตรงกับความชอบของนักทองเที่ยว เชน มีคาราโอเกะ มีเสื้อ    

ยูคาตะ ใหใสระหวางที่อยูในโรงแรม และพบวาจํานวนนักทองเที่ยวจากไตหวันที่มาพักเพิ่มข้ึน 

 - hospitality ของชาวญ่ีปุนมีลักษณะเฉพาะ และถูกนําไปกลนืกับวิธีการทําธุรกิจที่มี  8 ขอคือ 

ชวงที่ 2  :  วิทยากรคือ Mr.Sadahiko Oda 
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 1.  ความตรงตอเวลา 

 2.  ความทุมเทเพื่อการบริการและมีความเห็นอกเห็นใจ sense of empathy 

 3.  มีจุดเดนที่เปนแกนของ hospitality 

 4.  ความมีเมตตา กรุณา 

 5.  ตองรูวาลูกคาตองการหรือไมตองการอะไร 
6. ความพึงพอใจของลูกจางถือเปนสิ่งสําคัญเพราะจะทําใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา

ตามมา 

7. มีการบริการพิเศษที่ฝกมาโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

8. มีกฎเกณฑที่ไมประนีประนอมกับการสงมอบบริการของพนักงานที่ไมไดคุณภาพ 

 

- การทองเที่ยวขาเขาจะประสบความสําเร็จไดตองสามารถใชแบรนดประเทศไดนานๆ การใช

แบรนด Yokoso Japan คอนขางสื่อสารยาก เมื่อตัดสินใจเก่ียวกับแบรนดแลวตองใชกลยุทธที่ดี

เก่ียวกับแบรนด และควรมีความชัดเจนในเรื่องกลยุทธกลุมตลาดระยะใกลและกลุมตลาดระยะไกลให

แตกตางกัน รวมทั้งมีมุมมองที่แตกตางของนักทองเที่ยว ซึ่งวิทยากรนําเสนอความเห็นไวดังน้ี 

- ระยะพักตางกัน พฤติกรรมในการ

ทองเที่ยวยอมแตกตางกัน 

- การโฆษณาในสื่อตางๆ ยังไมเพียงพอ 

และไมสามารถทําใหคนสนใจได จําเปนตองมี

การประเมินผลจากโฆษณา 
- ควรมีการจัด Media Fam Trip โดยให

ขอมูลที่ลึกและนาเช่ือถือมากข้ึน เพื่อใหเกิดการ

บอกตอ เปนการสราง word of mouth ผานสื่อ 

เชน มีบทความในหนังสือพิมพจะทําใหผูรับสาร

เช่ือถืองายข้ึน 

- จําเปนตองมี Local Staff เพื่อทําหนาที่

สื่อสารขอมูลแหลงทองเที่ยวของญี่ปุนสูคน

ตางชาติไมเฉพาะในประเทศญ่ีปุน 

- ภาพลักษณของญ่ีปุน เชน เกอิชา 

ภูเขาไฟฟูจี ความมีเอกลักษณเฉพาะตัว นับวา

ชวงที่ 3 วิทยากรคือ Mr.Jason Hill, Regional Manager Japan, Tourism New Zealand 
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ยังไมเพียงพอ ยังมีอีกหลายเร่ืองที่มีในญ่ีปุนแตไมมีการเผยแพรขอมูล เชน การเดินปาในญ่ีปุน การ

แขงขันรถ F1 ในญ่ีปุน 

- ตองสื่อสารขอมูลในมุมมองเชิงจารีตประเพณี ของญ่ีปุนใหคนทั่วไปเขาใจ 

- ในฐานะของคนตางชาติวิทยากรเห็นวาญ่ีปุนมีสิ่งที่นาสนใจมากกวาเร่ือง ชอปปง วิถีชีวิต

แท ๆ ของคนญ่ีปุนจะพบไดในชนบท นักทองเที่ยว ควรมีโอกาสไปพักในเรียวคัง (Ryokan)  

 home-stay, farm-stay เชน ที่ทากาชิมา และเกาะบางแหงที่มีการตกปลา 

 - แหลงทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุนมีความหลากหลาย ควรจะมีการนําเสนอที่ดี ให

นักทองเที่ยวไดรับรูเร่ืองราวของสถานที่และประเพณีตางๆ ของทองถ่ิน เชน กรณีของนิวซีแลนด

เคยมีการแสดงของชาวเมารีโชวใหนักทองเที่ยวชม แตมันจะไมถูกจดจําในสมองของนักทองเที่ยว 

เพราะไมมีการใหขอมูลใดใด นักทองเที่ยวไมรูเร่ืองที่แสดง แตปจจุบันจะใหคนเมารีทํากิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันตามปกติและมาเลาเร่ืองราวเปนมัคคุเทศกใหนักทองเที่ยวไดรับรูประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของชนกลุมน้ี  

 - Soft Infrastructure ก็มีความสําคัญเทาๆ กับ Physical Infrastructure เพราะในเร่ืองโครงสราง

พื้นฐานดานกายภาพประเทศญ่ีปุนมีพรอมแลว แตตองปรับปรุงเร่ืองภาษา หากตองการนํา

นักทองเที่ยวไปในทองถ่ินตองมีการอบรมภาษาตางประเทศใหคนญ่ีปุนที่จะรองรับนักทองเที่ยว 

 - นักทองเที่ยวที่จองแพ็คเกจทัวรจะลดลง และเปนนักทองเที่ยว FIT มากข้ึน จึงตองมีแหลง

ใหขอมูลทองเที่ยวเพิ่มข้ึน และควรใหนักทองเที่ยวพักในเมือหลัก ๆ ที่ประชาชนในเมืองใช

ภาษาอังกฤษได 

 - การทองเที่ยวนิวซีแลนดไดจัดทํา  i SITE  เปนจุดใหขอมูลนักทองเที่ยวตั้งอยูทั่วประเทศ มี

เจาหนาที่ 600 คน ปฏิบัติหนาที่ประจําและนักทองเที่ยวสามารถจองที่พักทั่วประเทศและขอขอมูล

การทองเที่ยวได ณ จุดน้ี โดย i SITE จะไดคาบริการจอง 10% ของราคาหองพัก 

  

 

 

 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 4/2553 หนาท่ี  20 

- Qualmark เปนโครงการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment Programme) สินคาและ

บริการทางการทองเที่ยวของนิวซีแลนดมีทั้งสําหรับ

โรงแรมที่จัดระดับดวยดาวและ Enviro-Gold สําหรับ

กิจกรรมทางการทองเที่ยว เชน Bunjy Jump อยางไร 

ก็ดีในเว็บไซตของการทองเที่ยวนิวซีแลนดจะพบทั้ง

บริษัทที่ไดรับ และไมไดรับ Qualmark  
 ทั้งน้ีการสราง Qualmark ตองใชความ

พย าย าม  แต ก็ เ ป น เ ค ร่ื อ ง รั บ รอ ง คุณภาพที่

นักทองเที่ยวจะเลือกใชบริการไดอยางมั่นใจ 

 - อุปสรรคดานภาษา (Language barrier) มีโอกาสจะทําใหคนญ่ีปุนพูดภาษาตางประเทศ เชน 

ภาษาอังกฤษไดดวย 
 - ประเทศญ่ีปุนอาจตองจางนักประชาสัมพันธมืออาชีพมาชวยคิดและทําในเร่ืองการ

ทองเที่ยวเหมือนประเทศสิงคโปรที่เปนประเทศที่ทั้งเล็กกวาและประวิติศาสตรก็สั้นกวาญ่ีปุน แตมีคน

จํานวนมากที่อยากไปเยือน 

 - ตองมีการจัด segment ในการสรางภาพลักษณสําหรับสินคาทองเที่ยวของญ่ีปุน เชน 

Ryokan, Spa+Wellness หากทําเปน Segment ไดและสื่อสารในเร่ืองที่นักทองเที่ยวสนใจก็จะมี

นักทองเที่ยวเขามามากข้ึน 

 - เชนไดมีการสํารวจวานักทองเที่ยวจากไตหวันตองการอะไรเวลาที่มาทองเที่ยวในญ่ีปุน 

พบวาอยากไดบรรยากาศแบบดั้งเดิมของการอาบนํ้าแร (Onsen) ผูประกอบการจึงพยายามจัดหา

บริการดังกลาวรองรับ  

 - ประเทศญ่ีปุนตองมียุทธศาสตร

ระดับประเทศ หากจะดึงดูดใหคนมาเที่ยวหรือ

มาอยูในญ่ีปุนโดยตองปรับปรุงระบบการศึกษา 

ทบทวนอุ ตสาหกรรมท อง เที่ ย ว  ต อ งมี

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในเร่ืองการประชาสัมพันธ 

การทํารายการโทรทัศน และมีการจัด Media 

Fam trip ที่ดีไมใหเกิดภาพลักษณดานลบ 

 - กฎระเบียบการเขาเมืองเปนประเด็นที่

ตองคํานึงถึงในการที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวให

ได นอกจากน้ียังมีเร่ืองความสุภาพและเปนมิตร 

ความมั่นคงและปลอดภัย ความผอนคลายใน

การทองเที่ยวในญ่ีปุน รวมทั้งอาหารญ่ีปุนที่

ตองสื่อสารออกไปใหเปนที่รูจักในวงกวาง 
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 - สําหรับประเทศญ่ีปุนการสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มอาจไมใชสิ่งจําเปนแตตองใหเปนการ

เรียกรองของประชาชนในทองถ่ิน (grass roots)วาตองการใหทําอะไรเพิ่มในทองถ่ินของเขา 

 - รอยละ 65 ของผลกําไรที่ไดจากการทองเที่ยวจะตองกระจายไปในธุรกิจตาง ๆ ที่

เก่ียวของเพื่อใหรายไดจากการทองเที่ยวกระจายไปที่ทองถ่ินอยางทั่วถึง 

 - การออกอากาศทางโทรทัศนในตางประเทศเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อดูรายการโทรทัศนแลว

คนจะหาขอมูลตอบนอินเตอรเน็ต และในญี่ปุนมีสิ่งที่นาสนใจหลายอยางที่ควรนําเสนอทางรายการ

โทรทัศนเพื่อดึงความสนใจของผูชมโดยจัดทําเปนเชิงขาวและควรพยายามดึงดูดกลุมที่เปนสือ่มวลชน

กอน เชน เชิญมารวม Media Fam trip / Media Programme 

 - การทองเที่ยวของญ่ีปุนตองการความเห็นจากคนตางชาติเพื่อระบุวาอะไรที่จะดึงดูดคน

ตางชาติได และควรแนะนําใหเห็นในภาพใหญ อาจใชวิธีการจางคนตางชาติมาทํางานใหหนวยงาน

การทองเที่ยวของญ่ีปุน 

 - วิทยากรใหขอเสนอแนะสําหรับเร่ืองการนํานักทองเที่ยวเขาไปยังชุมชนทองถ่ิน : ดังน้ี 

   1. รัฐบาลควรจะสามารถแสดงความต้ังใจที่แนวแน 

   2. ผลักดันแคมเปญ Yokoso Japan & Let’s discovery 

   3. ตองเช่ือมโยง Logo กับ Brand และตองสื่อสารออกไปใหได 

   4. ตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหนักทองเที่ยวไดทองเที่ยวสะดวกสบายใชเวลานาน ๆ  

   5. ยกระดับ Japan Tourism Agency เปนกระทรวงทองเที่ยวจะทําใหความสําคัญเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 การบรรยายในหัวขอน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับการเปดสนามบินฮาเนดะ เปนสนามบิน

นานาชาติที่จะเร่ิมใหบริการตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และบทบาทของสนามบินนานาชาติทั้งสอง

แหง คือนาริตะและฮาเนดะ ในการกระตุนความตองการเดินทางไปตางประเทศของชาวญ่ีปุน 

เน่ืองจากสนามบินฮาเนดะจะลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อตอเที่ยวบินอีกทั้งจะมีสายการบินตนทุน

ต่ําเขาสูประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนปจจัยในการเพิ่มความตองการเดินทางไปตางประเทศจากสนามบินใน

ภูมิภาค ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองทราบวาอะไรคือสิ่งจําเปนในการกระตุนความตองการในการ

เดินทางตางประเทศจากสนามบินในภูมิภาค 
 

  

 

Symposium B : Facing the Challenge : Revitalizing Demand for Outbound Travel in Local 

Areas 

          : The future of the airline industry, and stimulating regional demand. 
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วิทยากรในหัวขอนี้ ไดแก 

1. Mr.Yoshiro Taguchi, Deputy Director, International Air Transport  Division, Civil Aviation 

Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

2. Mr.Dong Shil Hyun, Executive Vice President, Regional Headquarters, Japan , Asiana 

Airlines 

3. Mr.Mike McCartney , President & CEO , Hawaii Tourism Authority 

4. Mr.Tatsuo Yokoyama , Executive Director , Nishitetsu Travel Co, Ltd. 

 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

- การเดินทางขาออกประมาณ 20% เปนการเดินทางออกจากกรุงโตเกียว และตั้งแต 31 

ตุลาคม 2553 น้ีเมื่อสนามบินฮาเนดะเปดบริการเที่ยวบินไปยังตางประเทศ ก็จะเปนการเปดเสรี

อยางเต็มที่ทั้งสนามบิน นาริตะ และฮาเนดะ ซึ่งจะเปนการเช่ือมโยงสนามบินในทองถ่ินกับสายการบิน

ตางประเทศได 

- การผอนปรนสําหรับเที่ยวบินเชาเหมาลํา (charter flight) จะชวยเอื้อตอการเติบโตของอุป

สงคในการเดินทางจากสนามบินในภูมิภาค ทั้งน้ีในป 2552 มีสนามบิน 47 แหงทั่วประเทศท่ี

ใหบริการเที่ยวบินเชาเหมา 

- เมื่อสนามบินฮาเนดะ เปด

ใหบริการระหวางประเทศจะมีเที่ยวบิน

เช่ือมโยง 11 ประเทศ และจะมีจํานวน

เที่ยวบินเพิ่มข้ึนจากเดิม 1.5 เทา  

- สายการบิน Asiana Airlines 

ใหบริการเที่ยวบิน Local route ในญ่ีปุน

มาก โดยมีเที่ยวบิน 126 เที่ยว/สัปดาห 

และบินไปยังสนามบินในตางจังหวัด

หลายแหง เชน นาโกยา เซนได ฮิโรชิมา 

ฟุกุโอกะ ฯลฯ 

- เมื่อป ค .ศ .1998 Asiana 

Airlines ประสบวิกฤตทางการเงิน แตก็

ฟนตัวไดในที่สุด แลวจึงไดรับอนุญาต

ให เปด เสนทางบินในญ่ีปุน ได  โดย

สนามบินในทองถ่ิน 18 แหงที่มีรัฐบาล

ของทองถ่ินสนับสนุนใหเปดเที่ยวบิน

เช่ือมโยงเกาหลีใต 
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- ผูบริหารของการทองเที่ยวฮาวาย กลาวถึงการใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือสราง

สันติภาพในชนบทและทั่วโลก นักทองเที่ยวที่ เดินทางเยือนฮาวายมีสัดสวนรอยละ 14.1จาก

นักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเขาสหรัฐอเมริกา 

- การที่จะขับเคลื่อนอุปสงคจะตองมีเวลาแตคนฮาวายเองไมไดเที่ยวในฮาวายมากนัก 

สําหรับ theme เปาหมายในการเชิญชวนนักทองเที่ยว คือ  come to enjoy in Hawaii 

- การทํางานสงเสริมการทองเที่ยวจะตองมี Partner จากโรงแรม สายการบิน 

ผูประกอบการนําเที่ยวมาทํางานรวมกันเพื่อสรางสันติภาพผานการเดินทางทองเที่ยวและการเรียนรู

ความแตกตางของแตละสังคม 

- เปาหมายของ Visit World Campaign ในการสงนักทองเที่ยวออกจํานวน 20 ลานคน 

ภายในป 2010 จะประสบผลสําเร็จไดจะตอง

มีการฟนฟูการทองเที่ยวในภูมิภาค จากอดีต

ที่ผานมา เมื่อป 1992-1993 มีสัญญาณ

การลดลงของนักทองเที่ยวเปนอัตราสูงใน

สนามบินตางจังหวัด แมวาจะเร่ิมมีการเปด

เสนทางบินระหวางประเทศจาก สนามบินใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของญ่ีปุนแลว เชน มาเลเซีย 

เร่ิมมีเที่ยวบินเมื่อป 1990 นิวซีแลนดเร่ิมป 

1995 มีเที่ยวบินมาจากสนามบินฟุกุโอกะ 

และออสเตรเลีย มีเที่ยวบินไปเมือง Cairns 

สวนในภูมิภาคเอเชียใตก็มีเที่ยวบินออกจาก

เมืองฟุกุโอกะเชนกัน 

- คาดวาเมื่อสนามบินฮาเนดะเปด

ใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศแลวจะมี

ผู โดยสารเพิ่ ม ข้ึนวันละ  30 ,000 คน  ที่

เดินทางเช่ือมตอไปยังสนามบินในภูมิภาค  

ตางๆ  และสนามบินในภูมิภาคก็มีความ

คาดหวังสูงวาจะมีเที่ยวบินเพิ่มข้ึน โดยคาดวา

จะมี 430 เที่ยวบินไปยัง 23 สนามบิน และจะ

มีเที่ยวบินระยะไกลแตความจริงแลวขณะน้ีมี

เพียงเที่ยวบินระยะใกล 

- สนามบินระหวางประเทศที่มีเที่ยวบินจากฮาเนดะตองเปนการเช่ือมโยงในระยะทาง 

3,000 กม.โดยในรัศมีน้ีระหวางเมืองตางๆ จะมีเที่ยวบินเชาเหมาลําเพื่อสนองความตองการเดินทาง

ระหวาง point to point 
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- คาดวาจะมีผูโดยสารใชบริการในสนามบินฮาเนดะถึง 50,000 คน/วัน ภายในป 2013 

โดยเปนชวงเวลากลางวัน 30,000 คน และชวงเวลากลางคืน 20,000 คน  

- การเปดสนามบินฮาเนดะ เพื่อใหบริการระหวางประเทศไมมีผลกระทบดานลบกับ

สนามบินนาริตะ แตกลับจะชวยสรางอุปสงคเพราะทําใหคนที่อยูในเมืองเดินทางมากข้ึน 

- เที่ยวบินจากญ่ีปุนไปยังฮาวายมีสายการบิน Hawaii Airline, ANA , Japan Airline และเคย

มีเที่ยวบินจาก ซัปโปโร เซนได และฟุกุโอกะ 

- ทั้งน้ีมีคนฮาวายที่ไปทํางานในญ่ีปุนจํานวนมาก ที่อยากเดินทางกลับไปเยี่ยมบาน และ

ฮาวายก็ยินดีที่มีสายการบินจากหลาย ๆ ประเทศบินไปลงที่ฮาวาย โดยสายการบิน Japan Airline 

บินไปยังฮาวายมา 56 ปแลว 

- เที่ยวบินเชาเหมาลําเปนเร่ืองที่ยังวิพากษวิจารณกันสําหรับฮาวาย ซึ่งควรจะมีในชวง

เทศกาลของฮาวาย เพื่อจะไดสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับเคร่ืองบิน 

- การขายทัวรมายังภูมิภาคอาเซียนไมไดข้ึนอยูกับสนามบินที่ออกเดินทางแตข้ึนอยูกับ

ราคาบัตรโดยสาร 

- ตัวอยางของเที่ยวบินเชาเหมาลําโดยนิวซีแลนดจะมีเที่ยวบินดังกลาวจากเมืองตาง ๆ 

ตามชวงเวลาที่มีเทศกาลของนิวซีแลนด 

- เที่ยวบินเชาเหมาลําตองตั้งราคาใหสมเหตุสมผล ลูกคาจะไดสนใจซื้อ ตองมีมติเอกฉันท

ในทุกฝายที่ทํางานรวมกัน โดยตองทํางานรวมกับ Air New Zealand การทองเที่ยวนิวซีแลนด และ

รัฐบาลทองถ่ิน และตองจัดใหมี Special Event ที่จะตอนรับนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยว รวมทั้งมี

ทีมงานที่ดี 

- การจัดเที่ยวบินเชาเหมาลําตองมีการทํางานรวมกับผูอื่นมาก ไมเชนน้ันก็ควรใชเที่ยวบิน 

เน่ืองจากรอยละ 20-30 ของเที่ยวบินเชาเหมาลํามักจะขายไมได 

- สนามบินในภูมิภาคทั้งหมด ควรทํางาน

รวมกันในเร่ืองการจัดเที่ยวบินเชาเหมาลําและสายการ

บินตนทุนต่ําก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงสําหรับ

การเติบโตของอุปสงค 

- การเคลื่อนไหวของสายการบินตนทุนต่ํา

เปนยุทธศาสตรสําคัญของสนามบิน เพราะเพียง 

30,000 เยน ก็ซื้อบัตรโดยสารได และคาธรรมเนียม

สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกจะลดลง  ทั้งน้ีราคา

เปนสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ

บริการของสายการบิน  
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- Air Asia X จะมีแคมเปญในสนามบินฮาเนดะและจะเร่ิมเปดเที่ยวบิน กัวลาลัมเปอร – 

ฮาเนดะ ในปลายป 2553 น้ี สวน Asiana Airline ก็จะมีสายการบินตนทุนต่ําที่ใชช่ือ Air Busan บินมา

ลงที่สนามบินคันไซในโอซากา 

- ในปที่ผานมา เกาหลีใตไดรับประโยชนจากสายการบินตนทุนต่ําเปนอยางมาก และ

ผูโดยสารที่ใชบริการของ Air Busan ใชวิธีการซื้อผาน direct sale ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยวและผาน

ออนไลนเอเยนต 

- อัตราสวนของ online sale และ direct sale ต่ํากวารอยละ 10 แตมีการเปลี่ยนไปใช internet 

sale มากข้ึน 

- สายการบินตนทุนต่ํา และเที่ยวบินเชาเหมาลํา จะตองอยูในกลยุทธการสรางอุปสงค

สําหรับการเดินทางขาออก 

- ขอมูลจาก JTB ระบุวาในป ค.ศ.2002 เปนชวงที่การเดินทางขาออกของนักทองเที่ยว

ญ่ีปุนเติบโตมากที่สุดและการเปดเสรีการบินจะมีผลตอการเดินทางขาออก 

- สายการบินตนทุนต่ําจะดึงดูดความตองการของตลาดดวยราคาที่ต่ํา และเที่ยวบินเชา

เหมาลําจะดึงดูดดวยเร่ืองของเวลา ซึ่งจะตองนําเสนอสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด 

- การดึงดูดนักทองเที่ยวขาออกจะตองใช cost – time value และตองนําเสนอการทองเที่ยว

ในรูปแบบใหม โดยทั้งสายการบิน เคร่ืองบิน โรงแรม จะตองถูกจัดเปนแพ็คเกจขายออนไลน และตอง

พัฒนาสินคาที่เปน multi-facet product 

- แมวาสายการบินตนทุนต่ําจะไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน แตในความเปนจริงอาจมีปญหา

เร่ืองความนาเช่ือถือ และสายการบินตนทุนต่ํามิไดสรางอุปสงคข้ึนมาใหม แตเปนการนําเสนอบริการ

พื้นฐานที่จําเปน 

 

 

 สายการบินสิงคโปร แอรไลน พยายามเพิ่มเที่ยวบินในเอเชียหลายเมืองรวมทั้งในประเทศ

ญ่ีปุน 

 มีการนําเสนอขอมูลการจัดงาน JATA World Travel Fair ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ The 

Daily Yomiuri ฉบับวันศุกรที่ 24 กันยายน 2553 ในพื้นที่คร่ึงหนาโดยเปนพื้นที่โฆษณาการ

ทองเที่ยวอียิปต1/8 หนา เน้ือหาสําคัญเปนขอมูลทั่วไปและความเปนมาของการจัดงาน 

จํานวนประเทศที่เขารวมงานในคร้ังน้ีกวา 130 ประเทศ จํานวนบูธกวา 900 บูธและบริษัท/

หนวยงานที่มีบูธในงานกวา 680 หนวยงาน จํานวนผูเขาชมงานที่ผูจัดคาดหวังในปน้ี 

110,000 คน Theme ของการจัดงานในปน้ีซึ่งไดแก “ The dynamism of travel to vitalize the 

world – Taking a bold step for a better tomorrow” กิจกรรมพิเศษที่ผูจัดงานนําเสนอ เชน  

การนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดงาน JATA และขาวสารอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 
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มุมที่เรียกวา “the gateway to Japan” ของสนามบินนาริตะ มีการจัดการแสดงบนเวทีโดยมี

ศิลปนจากตางประเทศมารวมแสดง และมีมุมที่จัดเปน “World Food and Market” นอกจากน้ี

ภายในบริเวณงานยังจัดมุม “Meet the World” corner สําหรับเผยแพรขอมูลทองเที่ยวของ

ประเทศตาง ๆ ที่ไมไดมีบูธของตนเองในงานน้ี รวมทั้งมี special tour plans ที่บริษัทตัวแทน

ทองเที่ยวจะนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวใหม ๆ มีการสัมมนาเร่ืองเก่ียวกับการทองเที่ยว

ทางรถไฟในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก โดยชางภาพมืออาชีพ Izumi Hirota ที่ไดเดินทางเก็บภาพจาก

การทองเที่ยวทางรถไฟของเขา และการสัมมนาเร่ืองเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวทางทะเลโดย

ชางภาพ Jun Shimizu ที่เดินทางไปเก็บภาพชายหาด รีสอรท และภาพใตนํ้าจากแหลงดํานํ้า

ตางๆ 

 การนําเสนอขาวในเอกสาร JCB World Report Special Issue for JATA ไดเสนอขาวการเปดตัว

บัตร KTC JTB  Card และบัตร KTC Royal Orchid Plus JCB Card ที่มุงเปาที่ลูกคาคนไทยที่มี

การเดินทางเยือนญ่ีปุนบอยคร้ังและนิยมสินคาและบริการของญ่ีปุนทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศญ่ีปุน โดยผูถือบัตรจะไดรับสิทธิประโยชนและสวนลดจากรานคาตาง ๆ เชน คาบัตร

โดยสารเครื่องบิน คาจัดนําเที่ยว ฯลฯ ซึ่งอาจเปนการกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยว

ชาวไทยไปยังประเทศญี่ปุนใหเพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง 

 ดิสนีย และ JCBเปดตัว Disney 

JCB Card ซึ่งเปนบัตรเครดิตที่มี

แบรนดดิสนียรุนแรก     บัตร

ดังกลาวเสนอแพ็คเกจที่นาสนใจ

และผลประโยชนสําหรับสมาชิก

เพื่ อ ช วยทํ า ให ความฝนของ

สมาชิกเปนจริง ผานการเปน

สมาชิกในDisney Card Clubที่จะ

ไดรับขอเสนอพิเศษมากมาย ณ 

โตเกียวดิสนีย รีสอรท โดยบัตร

ดังกลาวมี 6 รูปแบบเพื่อลูกคา

กลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป 

โดยคะแนนสะสมจากการใชจาย

ผานบัตรสามารถนํามาแลกบัตร

เขาไปทองเที่ยวในโตเกียวดิสนีย

แ ล น ด แ ล ะ โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย ซี 

สําหรับสมาชิกในครอบครัวได 1 

วันหรือแลกสินคาของดิสนียได 

ซึ่งการออกบัตรเครดิตน้ีถือเปน

การทํางานรวมกับหุนสวนธุรกิจเพื่อสรางนวัตกรรมและสรางความภักดีของลูกคาที่ใช

บริการ นับเปนกลยุทธการตลาดท่ีนาสนใจสําหรับแหลงทองเที่ยว 
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ขอสังเกตเพ่ิมเติมระหวางเดินทางและสนทนากับคนญี่ปุน 

สถานการณทองเท่ียว 

1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุนกาํลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากนโยบายของผูนาํประเทศที่

ตองการสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยว

ตางประเทศเดนิทางทองเที่ยวในแหลงตางๆ หนาตามากขึ้น โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร และ

พิพิธภัณฑ  นอกจากนี้ ในชวงวันหยุดพิเศษและในชวงสุดสัปดาห คนญ่ีปุนจะออกเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศกันหนาแนน 

2. ตัวอยางนโยบายการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขาญี่ปุน คือ การลงทุนเปด

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ ซึ่งอยูตรงกลางระหวางสนามบินนานาชาตินาริตะ และเมืองโตเกียว ทําให

การเดินทางเขาเมืองไดรับความสะดวกมากข้ึน การเจรจาเพิ่มสายการบินเชาเหมาลําใหมาใชบริการ

สนามบินนานาชาติแหงใหม การเจรจาเปด open sky  การปรับปรุงระเบียบพิธีการเขาเมืองใหไดรับ

ความสะดวก เชน การลดวงเงินค้ําประกันในการขออนุญาตเขาประเทศญี่ปุน เปนตน 

3. ปจจัยลบทางดานคาเงินเยนแข็งคาขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น ๆ สงผลใหคนญ่ีปุนวิตก 

4. กังวลทางดานผลกระทบตอการสงออกสินคาออกนอกประเทศ ที่อาจจะสงผลตอการฟนตัวทาง    

เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศญี่ปุน 

1. มีเอกสารใหขอมูลตางๆ กระจายอยูทั่วทุกแหงในประเทศญ่ีปุน ทั้งหลายรูปแบบและหลายภาษา  

2. การเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑญี่ปุน Edo-Tokyo Museum  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชีวิตและเสมือนบาน 

องคประกอบในพิพิธภัณฑมีรายละเอียดมาก ทั้งเอกสาร ชิ้นสวน และการนําเสนอเรื่องราว 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงใหผูชมเขารวม เชน โรงละครจําลองของชาวญี่ปุนดั้งเดิม มีนักแสดง

มารวมโชวในโรงละคร ตามตารางเวลา, การมีมัคคุเทศกอาสาสมัครชาวญี่ปุนมาอธิบายเรื่องราว

ประวัติศาสตรไดหลายภาษา ตามตารางเวลาท่ีกําหนด โดยสวนใหญจะเปนชาวญ่ีปุนที่สูงวัย และยัง

มีสวนที่ใหนั่งพักผอนเปนจุด ๆ เหมือนสวนสาธารณะ  

3. คนญ่ีปุนเปนผูมีมารยาทดี มีความรูและการศึกษาที่ดีเย่ียม จึงมีมาตรฐานสูงทั้งในการทํางาน รักษา

ระเบียบ กฎเกณฑ และเคารพสิทธิของผูอื่น เชน มีกฎหมายหามคุยโทรศัพทระหวางนั่งรถไฟ

สาธารณะ ดังนั้น คนญ่ีปุนสวนมาก เมื่อขึ้นรถไฟสาธารณะจึงมักจะอานหนังสือ เลนโทรศัพท หรือ

นั่งหลับ, คําขอโทษและโคงคํานับเปนกริยาของชาวญ่ีปุนที่กระทําเปนเรื่องปกติ, การดูแลความสะอาด

หองน้ําในโรงแรมไดอยางนาประทับใจ คือ ขัดเช็ดถูไดใหมเสมือนเพ่ิงซื้อออกมาจากหางมาติดต้ัง

ตลอดเวลา  มีความชัดเจนและโปรงใสสูง คือ หากซ้ืออาหารที่เปนเซ็ตโชวที่หนาราน ลูกคาก็ตองได

ตามนั้น จะขอเปล่ียนแปลงเปนอยางนั้น อยางนี้ ตามความตองการของคนไทยไมได  
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4. การโฆษณาในรถไฟสาธารณะดูวาจะเปนแหลงขอมูลที่ลูกคาสามารถพบเห็นไดมากที่สุด จึงทําใหใน

บางครั้งดูแลวรกสายตาในการจะอานขอมูลเหลานั้น 

5. การใช QR Code อยางแพรหลาย เนื่องจากความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ท และรายละเอียด

ขอมูลที่มีจํานวนมาก ดังนั้น สินคาเกือบทุกชนิดจัดทํา QR Code ใหลูกคาเดินผานถายรูปไปเมื่อตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม 

6. คนญ่ีปุนนิยมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยจะเห็นจากเมื่อมีวันหยุดเสาร-อาทิตย คน

ญี่ปุนออกตางจังหวัดเพื่อเดินทางทองเที่ยวโดยรถไฟอยางหนาแนน โดยจะเดินทางไปพรอมครอบครัว 

เด็กเล็ก คนแก และเพื่อน เชนการเดินทางไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ มีคนญ่ีปุนแนนตลอดการเดินทางที่ใช

เวลานานกวาครึ่งวัน   

7. การทองเที่ยวเปนการบริหารความคาดหวังอยางแทจริง ซึ่งไมไดมองเพียงจุดส้ินสุดที่ปลายทางแตเปน

การบริหารจัดการความคาดหวังตลอดทริปการเดินทาง  เชน  ต้ังใจจะเดินทางไปเที่ยวชมภูเขาฟูจิที่ใช

ระยะเวลานานมาก และก็ไมมีโอกาสไดเห็น เพราะในวันนั้นอากาศครึ้ม มีเมฆมาก ฝนโปรยปราย แตก็ไม

รูสึกหงุดหงิด เพราะตลอดทางเต็มไปดวยความรู และมีประสบการณรวมเปนจุด ๆ ตลอดทาง ก็คือ  มี

จุดใหแวะเที่ยว ทานอาหาร แวะชมน้ําพุรอน ซื้อของ  นั่งรถ Cable Car  รถกระเชา ลองเรือในทะเลสาบ

ขนาดใหญระหวางการเดินทาง  ซึ่งทุกจุดลวนมีมาตรฐานตองเชื่อฟงคนดูแลและเขาคิวตลอด   

ขอสังเกตคนญี่ปุนท่ีเขารวมงาน JATA 2010 

1. การทองเที่ยวในภูมิภาคอเมริกา ฮาวายและกวม ยังไดรับความนิยมสูงอยู จากการสังเกตวาหญิงสาว

ชาวญี่ปุน   อยางนอย 1 ใน 10 คนที่เขารวมในงาน JATA 2010 จะตองถือถุงเอกสารการทองเที่ยว

ของฮาวายและกวม  

2. บูธในภูมิภาคเอเชียที่ไดรับความสนใจจากชาวญี่ปุนยังคงเปนแหลงทองเที่ยวระยะใกล โดยเฉพาะบูธของ

การทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต มีตูเกมใหเลน slot machine  ผูเขารวมชมบูธตอคิวเปนจํานวนมาก  การ

ทองเที่ยวของเขตการปกครองพิเศษไตหวัน มีเอกสารแจกจํานวนมาก  พรอมของท่ีระลึก และมีการ

แสดงบนเวทีเพื่อดึงดูดความสนใจไดดี  การทองเที่ยวของประเทศออสเตรเลีย มีกลุมนักเรียนและ

นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายเขาไปสอบถามขอมูลเปนจํานวนมาก  

3. บูธในภูมิภาคยุโรปที่ไดรับความสนใจจากชาวญี่ปุน คือ ประเทศใหม ๆ  (New Destination) เชน โครเอเชีย  

ยุโรปตะวันออก รัสเซียและ CIS และประเทศเกิดใหมในเอเชีย คือ กัมพูชา ลาว  เวียดนาม 

4. บูธของประเทศไทย ตกแตงดวยสีฟา โดยใช Theme “Amazing Thailand Amazing Value”  เอกสาร

แจกจายเปนภาษาญ่ีปุนนํามาจาก ททท.สํานักงานโตเกียว ทั้งชนิดที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ และ

กิจกรรมทองเที่ยว มีการจัดการแสดงฟอนรํา แกะสลัก และนวดแผนไทยตามตารางเวลา จากการ

สังเกตจะเห็นวาชาวญี่ปุนที่เขารวมชมบูธมีจํานวนนอยกวาบูธของประเทศเกาหลีใต  
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สรปุสาระส าคญั 

โครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการตลาดส าหรบักล ุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและโครงการส ารวจพฤติกรรมและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกล ุ่มสขุภาพความงาม  

                                                                                                                                       

บริษทั มารเ์ก็ตไวส้ ์จ ากดั 

 

โครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการตลาดส าหรบักล ุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ  (Health 

Tourism Study) 

 

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ไดว่้าจา้งบริษัท มาร์เก็ตไวส้์ จ ากัด เพื่อ

ด า เนินการงานวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพทางการตลาดส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ เพื่อรวบรวมขอ้มูลในด้านของผู้

ใ ห้บ ริ การทางสุขภาพ  (Supply side) แล ะ

ท าการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Demand 

side) ซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายที่เดินทางมาใชบ้ริการทางสขุภาพ

ในประเทศไทย รวมไปถึงการศึกษาโอกาสทาง

การตลาด เพื่อให  ้  ทราบถึงช่องทางการตลาด 

และสภาพการแข่งขันในระดับสากล โดยผล

การศึกษาที่ส าคัญ สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 

การแบ่งส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ  

 

ส่วนตลาดของนกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพออกเป็น 3 ส่วนตลาดที่ส าคัญ ไดแ้ก่ กลุ่ม Tourist ท่ี

เดินทางเขา้มาประเทศไทยโดยมีการท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค์หลักและมาใชบ้ริการทางสขุภาพใน

ประเทศไทยเป็นวตัถปุระสงค์รองมีสดัส่วนอยู่ที่ 60% ซ่ึงบริการทางสขุภาพที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มา

ใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ตรวจสขุภาพ (30%) เสริมความงาม/ทนัตกรรม (20%) และรักษาโรคเฉพาะทาง/

โรครา้ยแรง (16%) และกลุ่ม Tourist ที่ใชบ้ริการทางสขุภาพแบบปัจจบุันทันด่วนที่ 9% ซ่ึงเป็นกลุ่ม
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ที่มารักษาอาการเจ็บป่วยจากอบุัติเหตุ/โรคที่เป็นแบบกระทันหัน ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย  ส าหรับกลุ่มที่มีสัดส่วนรองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่ม Direct Fly-in ที่ไม่มีประกันสขุภาพ ซ่ึงมี

สดัส่วนอยู่ที่ 34% โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาใชบ้ริการทางสขุภาพประเภท ตรวจสขุภาพ 

(21%) รักษาโรคเฉพาะทาง/โรคร้ายแรง (13%) และใชบ้ริการเสริมความงาม/ทันตกรรม (7%) 

และกลุ่มสดุทา้ยไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพกลุ่ม Direct Fly-in ที่มีประกันสขุภาพซ่ึงมีสัดส่วนอยู่ที่ 

6% 

 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบรกิารทางสขุภาพในประเทศไทย 

 

ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่มีต่อบริการทางสขุภาพในประเทศ

ไทยในดา้นการใหบ้ริการของโรงพยาบาลอยู่ในระดับที่สงูมากที่ค่าเฉลี่ย 4.54 (จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน โดยที่ 5 หมายถึงพึงพอใจมาก และ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก) และมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ที่มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งมากจนถึงมากที่ 93% โดยจดุเด่นในการใหบ้ริการทางสขุภาพของ

ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวเชิงสขุภาพมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับที่สงูมากไดแ้ก่ การใหบ้ริการที่

เป็นมิตร/มารยาท/ความสภุาพของเจ้าหนา้ที่ 

เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการ

รักษาโรค  ในขณะที่หากพิจารณาระดับความ

พึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่

มีต่อบริการเสริม/สนบัสนุนบริการทางสขุภาพ

ในดา้นต่างๆ ในประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยว

มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัที่สงูที่ค่าเฉลี่ย 4.35 

(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยที่ 5 หมายถึง 

พึงพอใจมาก และ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก) 

และมีผูใ้หส้มัภาษณ์ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนขา้งมากจนถึงมากที่  87% และหากน าระดับ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อประเด็นต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับระดับความส าคัญหรือค่า 

Correlation ของปัจจัยนั้นๆ จะพบว่าการใหบ้ริการทางสขุภาพของประเทศไทยสามารถตอบสนอง

ปัจจัยส าคัญๆ ที่นักท่อง เที่ยวต้องการได้ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ดียังมีบางปั จจัยที่ควรให้

ความส าคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ได้แก่ ความสะดวกในการเข ้าถึงขอ้มูล อัตราค่า

รักษาพยาบาล ความปลอดภยัภายในประเทศ และความสะดวกของขัน้ตอนการเขา้ประเทศ เป็นตน้ 
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SATWISE :  

การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัและระดบัความพึงพอใจ 

ต่อการใชบ้รกิารทางสขุภาพในประเทศไทย 

 

 

การวิเคราะห ์SWOT ของการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพในประเทศไทย  

 

จดุแข็ง (Strengths) 

 

 เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงดา้นการเป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการทางสขุภาพในระดับสากล และที่
เป็นประเทศผูใ้หบ้ริการทางสขุภาพที่ส าคัญครองส่วนแบ่งตลาดสงูที่สดุประมาณ 38% ใน

ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และมีนักท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพชาว

ต่างประเทศเดินทางเขา้มาใชบ้ริการมากที่สดุในภมิูภาคเอเชียอีกดว้ย  

 เป็นผูใ้หบ้ริการที่มีบริการทางสขุภาพหลากหลายและครบวงจรมากที่สดุ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัคู่แขง่ในภมิูภาคเอเชีย และประเทศก าลงัพฒันาคู่แขง่ในภมิูภาคอ่ืนๆ 

 การบอกต่อถึงบริการทางสขุภาพของประเทศไทยจากทั้งในและต่างประเทศ ในเร่ืองของ
บุคลากรที่ใหบ้ริการที่เป็นเลิศและเป็นเอกลักษณ์ การไม่ตอ้งรอเขา้รับการรักษานาน และ
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อตัราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูใ้หบ้ริการประเทศอ่ืน ๆ เป็นสิ่งจงูใจ

ส าคัญที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพเดินทางมาใชบ้ริการในประเทศไทย  

 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมสูงที่สดุกับบริการทางสุขภาพในประเทศไทยเม่ือ
เปรียบเทียบกบับริการทางสขุภาพของประเทศคู่แขง่อ่ืน ๆ ที่เคยไดใ้ชบ้ริการ  

 บริการทางสขุภาพในประเทศไทยมีจดุแข็งที่สามารถสนองตอบต่อสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญและคาดหวงัในการเดินทางมาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการที่เป็นมิตร ความ

เชี่ยวชาญของแพทย์ในการรักษา ความพร้อมของโรงพยาบาลในดา้นการมีเทคโนโลยีทาง

การแพทยท์ี่ทนัสมยั สิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ครบครัน และสิ่งอ านวยความ

สะดวก/บริการอ่ืน ๆ ที่ทางโรงพยาบาลมีใหบ้ริการ เป็นตน้ 

  

จดุอ่อน (Weaknesses)  

 

 ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยในปัจจุบันแพทย์ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุตอ้งดแูลคนไขม้ากกว่าที่ก าหนดถึง 10 เท่า โดยมีอัตราแพทย์เพียง 3 คน และ

บคุลากรทางการแพทย ์19 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 มีผู้ป ร ะกอบการทา งสุขภาพ
จ านวนไม่มากในประเทศไทยที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานใน

ระดบัสากล และมีศกัยภาพในการ

ร อ ง รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว

ต่ างประ เทศด้วยบริการทาง

สขุภาพครบวงจร 

 ปัญหาความเชื่อมั ่นด้านความ

ปลอดภัย ใ นกา ร เดิ น ท า งมา

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด

ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกาที่ในปัจจบุนัยงัมีความเชื่อมัน่ในระดบัที่ต า่มากกว่ากลุ่มตลาดอ่ืนๆ  

 ขอ้จ ากดัดา้นความเชี่ยวชาญดา้นภาษาต่างประเทศของบุคลากรชาวไทย ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิด   

การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มตลาดญ่ีปุ่นและตะวนัออกกลาง 

 ขอ้จ ากดัในกระบวนการหรือขัน้ตอนในการเขา้ประเทศ โดยเฉพาะการออก VISA ของประเทศ

ไทยส าหรับนกัท่องเที่ยวที่จะมาใชบ้ริการทางสขุภาพยังล่าชา้และไม่สะดวก เม่ือเปรียบเทียบ

กบัประเทศคู่แข่งอย่าง สิงคโปร์ และอินเดีย ที่หากผูร้ับบริการมีใบรับรองแพทย์ที่ชัดเจนก็

สามารถออก Multiple Visa ใหก้บัชาวต่างประเทศได ้
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 ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางนโยบายและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพอย่าง
จริงจัง และเป็นศนูย์กลางในการประสานความร่วมมือในทกุภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง และเก็บ

รวบรวมขอ้มลูตลาดและพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวเพื่อเป็นขอ้มลูสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

 ขาดการสื่อสารและประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกับการใหบ้ริการทางสขุภาพใน
ประเทศไทยในเชิงบูรณาการ เช่น การสื่อสารเก่ียวกับ Branding ของบริการทางสขุภาพใน

ประเทศไทย การใหบ้ริการขอ้มลูโรงพยาบาล บริษัทตัวแทน บริการทางสขุภาพที่น่าสนใจ 

เป็นตน้  

 

โอกาส (Opportunities)  

 

 การเติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพโลกและภมิูภาคเอเชียยังอยู่ในอัตราที่สงู
อย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 20% และ 28% ดว้ยปัจจยัที่ผลกัดนัตลาดที่ส าคัญ ไดแ้ก่ แนวโนม้

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น

ประชากรศาสตร์  อัตราค่า

รักษาพยาบาลและระยะเวลา

การรอเข ้ารับการรักษาใน

ประเทศต่างๆ ที่ เพิ่มสูงขึ้น 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

ทางการแพทยแ์ละการเพิ่มขึ้น

ของประเทศผูใ้ห้บริการทาง

สุขภาพที่ส าคัญในภูมิภาค

ต่างๆ  

 ก า ร เ ติ บ โ ต ขึ้ น ข อ ง ก ลุ่ ม

นักท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่มีก าลังซ้ือสูงในบางกลุ่มตลาด เช่น ตะวันออกกลาง และเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นประเทศที่ยังไม่มีบริการทางสขุภาพที่สนองตอบต่อความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการไดใ้นปัจจบุนั  

 แนวโนม้การใหค้วามส าคัญกบัการดแูลรักษาสขุภาพ และผลิตภัณฑ์/บริการที่เก่ียวขอ้งกับ

สขุภาพของตลาดโลก  

 มีบริการสนบัสนนุธรุกิจการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย  

ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนต่างเน้นขยายตลาดการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการ

เจ็บป่วยเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการเสนอขายบริการด้านการส่งเสริมสขุภาพที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศไทยเป็นตัวผลักดันในการสร้างโอกาสการเติบโตของธรุกิจ เช่น การเสนอบริการ

ตรวจสขุภาพ พรอ้มกบั บริการสปา นวดแผนไทย และ Wellness เป็นตน้  

 การใชบ้ริการทางสขุภาพในประเทศไทยของชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มีปัจจัยการท่องเที่ยว

เป็นตวัผลกัดนั ในปัจจบุนัการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ 60% เป็นกลุ่ม 

Tourist ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและถือโอกาสมาใช้
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บริการทางสขุภาพดว้ย และอีก 40% ที่เป็นกลุ่ม Direct Fly-in ที่ตั้งใจมาใชบ้ริการทาง

สขุภาพในประเทศไทยโดยตรงแต่ในจ านวนนี้ก็มีถึง 60% ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวเป็น

วตัถปุระสงค์รองดว้ยเช่นกนั  

 ประเทศไทยที่มีขอ้ไดเ้ปรียบและมีชื่อเสียงในดา้นการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดดูใจ 
ซ่ึงจะเป็นส่วนส่งเสริมใหต้ลาดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพเติบโตขึน้ในอนาคต 

 ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความตื่นตัวในการท าตลาด และสร้าง
โอกาสในการเข ้า ถึงนักท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มใหม่ๆ โดยการท าการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายธรุกิจ/ช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และร่วมมือกับ

พนัธมิตรธรุกิจที่เก่ียวขอ้ง เช่น บริษทัน าเที่ยว โรงแรม เพื่อเสนอแพ็คเกจร่วมกนั  

 

อปุสรรค (Threats)  

 

 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก และภาวะโรคระบาด ซ่ึงส่งผลให้ประชากรโลกมีความ
ระมดัระวงัในการเดินทางไปยงัต่างประเทศ และลดการเดินทางท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นแรงผลักดัน

ที่ส าคัญส าหรับตลาดการใหบ้ริการทางสขุภาพในประเทศไทย 

 ความไม่มัน่คงทางการเมืองและความไม่สงบในประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความ
เชื่อมัน่ดา้นความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย และมีผลต่อความต่อเนื่องของ

นโยบายในการสนบัสนนุการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทยอีกดว้ย 

 การแข่งขันที่ เพิ่มสูงขึ้นและการ
เกิดขึ้นของประเทศคู่แข่งใหม่ ท่ี

ส าคัญ เ ช่น  สหรัฐอาหรั บ เ อ

มิเรตสท์ี่มีเม็ดเงินการลงทนุสร้าง

สิ่ ง อ า น วยความส ะดวกทา ง

การแพทย ์และการประชาสัมพันธ์

ที่ ส ูง  ปร ะ เ ทศ จีนที่ จ ะ เ ปิ ด ใ ห้

ปร ะ เ ท ศ เ ป็น ศูน ย์ กล า ง กา ร

ใหบ้ริการทางการแพทย์ที่เซ่ียงไฮ้

ใ น ปี  2015 โดยรั ฐบาล จีน มี

นโยบายที่จะน าการแพทย์แบบจีน

มาผสมผสานกับ  การแพทย์ใน

แบบตะวันตกซ่ึงก าลังเป็นที่สนใจ

ของประชาคมโลก และเกาหลีใตท้ี่รัฐบาลไดส้่งทีมงานมาศึกษาดงูานการบริการทางสขุภาพที่

ประเทศไทยเพื่อใหบ้คุลากรที่ใหบ้ริการไดเ้รียนรู้การใหบ้ริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรแบบไทย 

พรอ้มกบัพยายามน าเสนอแพ็คเกจทวัร์เขา้กบับริการทางสขุภาพ  

 การแข่งขนัที่รนุแรงขึ้นจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญในปัจจบุัน เช่น สิงคโปร์ และอินเดีย ที่มี

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ และมี

บทบาทอย่างมากในการท าตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพใหก้ับประเทศ
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ของตน โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับประเทศสิงคโปร์ที่ เน ้นการประชาสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม

โรงพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของการรักษา ซ่ึงส่งผลดีที่ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนไม่แย่งชิง

ลกูคา้กนัเอง อีกทัง้โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ยังมีการพัฒนามาตรฐานอย่างรวดเร็ว 

และเปิดกวา้งใหแ้พทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมารักษาใน

โรงพยาบาลอีกดว้ย  

 การเสียบุคลากรทางการแพทย์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ซ่ึงปัจจบุันมีแนวโนม้ในการยา้ยไป

ท างานใหก้บัประเทศผูใ้หบ้ริการทางสขุภาพคู่แขง่ เช่น สิงคโปร์  

 

ขอ้เสนอแนะของบริษทั มารเ์ก็ตไว้ส ์จ ากดั  

 

บริษทั มาร์เก็ตไวส้ ์จ ากดั มีขอ้เสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัและส่งเสริมตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทย ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพของประเทศไทย  

 เป็นหน่วยงานสื่อกลางโดยร่วมกบักรมส่งเสริมการส่งออกและหน่วยงานอ่ืนๆ ในการจัดหา
และบริการขอ้มลูเผยแพร่เก่ียวกับการใหบ้ริการทางสขุภาพในประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยว 

อาทิ ขอ้มูลรายชื่อผู้ประกอบการ บริษัทตัวแทน/น าเที่ยวที่จ าหน่ายบริการทางสุขภาพ 

หน่วยงานที่ใหบ้ริการเสริมอ่ืนๆ บริการทางสขุภาพที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย และขัน้ตอน/

วิธีการขอใชบ้ริการทางสขุภาพเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

 เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมขอ้มลูและเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัตลาดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
ขอ้มูลสถิติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและแนวโนม้ตลาด เพื่อให้บริการขอ้มูลที่ เป็ น

ประโยชนต์่อผูป้ระกอบการในธรุกิจที่เก่ียวขอ้งในการขยายตลาดและธรุกิจ 

 เป็นหน่วยงานที่ใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการผลักดันการพัฒนาตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

 เป็นสื่อกลางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล บริษทัน าเที่ยว/ตวัแทน บริษทัประกนัสขุภาพ โรงแรม กระทรวงสาธารณะสขุ/

กระทรวงต่างประเทศ/กระทรวงพาณิชย/์หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในต่างประเทศ  
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 สิงคโปร ์ 
 

“เป็นผ ูน้ าการใหบ้รกิารทางสขุภาพในเอเชีย ท่ีเนน้คณุภาพ ความปลอดภยั และ

ความน่าเช่ือถือในระดบัโลก ดว้ยการแพทยท่ี์กา้วหนา้และการรบัรองมาตรฐานใน

ระดบัสากล”  

(World class quality, safety and trustworthiness, coupled with advanced research and 

international accreditation, and is Asia's leading medical hub) 

 

อินเดีย 

  

“เป็นผ ูใ้หบ้รกิารทางการแพทย ์ท่ีเนน้โรงพยาบาลและความเช่ียวชาญ  

ทางการแพทยเ์ฉพาะทาง พรอ้มบรกิารทางสขุภาพทางเลือก” 

(A healthcare destination with specialized hospitals, skilled professionals and established 

alternative health care therapies like ayurveda and yoga.)  

 

 

ประเทศไทย 

 

“เป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารทางสขุภาพท่ีมีความเช่ียวชาญครบวงจร  

และทนัสมยั ดว้ยการบรกิารท่ีเป็นเลิศในระดบัสากล” 

(The world’s modern and comprehensive medical center with highly skilled professionals and 

impressive service excellence)  
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 ซ่ึงต าแหน่งทางการตลาดดงักล่าว สามารถแตกออกเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพของประเทศไทยในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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 สนบัสนนุและก าจดัอปุสรรคในการใหบ้ริการทางสขุภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างประเทศ อาทิ 
การออก Multiple Visa ใหก้บันกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่มีใบรับรองแพทย์ในการมาใชบ้ริการ

ทางสขุภาพต่อเนื่อง/ระยะเวลานาน และอ านวยความสะดวกใหช้าวต่างประเทศโดยการออก 

Visa ณ สนามบินเพื่อส่งตวัผูป่้วยฉุกเฉินเขา้มารับการรักษาในประเทศไทย  

 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ใหบ้ริการนักท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ

ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ เช่น ล่ามภาษาญ่ีปุ่น และอารบิค เป็นตน้ 

 เร่งสร้างความเชื่อมัน่และภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดา้นความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  

 ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลพฒันามาตรฐานในการรักษาเพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล และส่งเสริมใหแ้ต่ละโรงพยาบาลหาจดุเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อ

สรา้งชื่อเสียงและดึงดดูใจนกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพใหม้าใชบ้ริการมากขึน้  

 การย่ืนมือช่วยเหลือในการเจรจาระดับรัฐบาลกับรัฐบาลในการประสานเพื่อน าชาว
ต่างประเทศที่มีสวัสดิการจากทางภาครัฐ เช่น ผู้สงูอาย ุเขา้มาใชบ้ริการทางสุขภาพใน

ประเทศไทย  

 

 

โครงการส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกล ุ่มสขุภาพ

ความงาม (Spa and Wellness) 

 

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ไดว่้าจา้ง บริษัท มาร์เก็ตไวส้์ จ ากัด 

เพื่อด าเนินการโครงการส ารวจพฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักท่อง เที่ยวชาว

ต่างประเทศกลุ่ม  สขุภาพความงาม (Spa & 

Wellness) เพื่อรวบรวมข ้อมูลในด้านของผู้

ให้บริการทางสุขภาพความงามและธุรกิจ

สนับสนุน (Supply Side) และท าการศึกษา

พฤติกรรมความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศกลุ่มสขุภาพความงาม (Demand Side) เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการก าหนดแผนตลาดเชิง

รกุ ในภาพรวมและแผนตลาดส าหรับแต่ละกลุ่มตลาดเพื่อเผชิญกับการแข่งขันที่ร ุนแรงได้อย่าง

ถกูตอ้งและมีทิศทาง โดยผลการศึกษาที่ส าคัญสามารถสรปุไดด้งันี้ 
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ประสิทธิภาพของบรกิารสขุภาพความงามของประเทศไทยในการสนองตอบต่อปัจจยัท่ีส าคญั 

 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีความส าคัญสงูต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้

บริการดา้นสขุภาพความงาม ซ่ึงประเทศไทยควรใหค้วามส าคัญ ไดแ้ก่  การใหบ้ริการที่เป็นมิตร/

มารยาท/ความสภุาพ ความสะดวกของที่ตัง้ของประเทศไทย ความหลากหลายครบวงจรของบริการ

และสิ่งอ านวยความสะดวก ความช านาญของผูใ้หบ้ริการและผลลัพธ์ที่ดีจากการใชบ้ริการ ตลอดจน

ราคาค่าบริการที่ เหมาะสมมีความคุ้มค่า  โดยหากน าปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญดังกล่ าว มา

วิเคราะหร่์วมกบัความสามารถของประเทศไทยในการสรา้งความพึงพอใจใหก้ับนักท่องเที่ยวต่อปัจจัย

ต่างๆ เหล่านั้น ผ่านการเทคนิควิเคราะห์ SATWISE จะพบว่าการใหบ้ริการสขุภาพความงาม และ

บริการเสริมอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อปัจจยัส าคัญๆ ไดด้ีในหลากหลายประเด็น  

 

SATWISE : 

การวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัและระดบัความพึงพอใจ 

ต่อการใชบ้รกิารสขุภาพความงามของประเทศไทย 
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โดยประเด็นที่บริการสขุภาพความงามของประเทศไทยท าไดด้ีและสร้างความพึงพอใจในระดับสงู

แก่นกัท่องเที่ยวไดแ้ก่  

 การ ใ ห้บ ริ กา รที่ เ ป็ น มิตร /
มารยาท/ความสภุาพ  

 ความช านาญของผู้ให้บริการ

แล ะ ผลลัพธ์ที่ ดี จ า กกา ร ใ ช้

บริการ  

 ราคาค่าบริการ/ความคุม้ค่า 

 การให้ประสบการณ์ที่ดี ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง 6 เช่น รูป 

รส กลิ่น เสียง สมัผสั และจิตใจ 

 ความสะ ดวกของที่ ตั้ ง ของ
ประเทศไทย  

 ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว 

 

แต่อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะพบบางปัจจัยมีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวแต่

ประเทศไทยยงัไดร้ับความพึงพอใจในระดับที่ไม่สงูมากนัก ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อไปไดใ้น

อนาคต ดงันี้  

             

 ความปลอดภยัในประเทศ  

 ความสามารถในการสื่อสารกบัชาวต่างประเทศของผูใ้หบ้ริการ 

 การใหข้อ้มลู/ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

 ความสะดวกในการขอเขา้ประเทศและการขอวีซ่า 
 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มสขุภาพความงามส่วนหนึ่งได้ใหค้วามเห็นถึงสิ่งที่สถานประกอบการ

สขุภาพความงามในประเทศไทยควรไดร้ับการปรับปรงุ/พฒันาไว ้ดงันี้ 

 

 การบริการ ในดา้นต่างๆ อาทิ  

- พฒันาใหพ้นกังานมีความรูเ้ก่ียวกบับริการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อใหส้ามารถแนะน าและให้

ความรูก้บัผูร้ับบริการได ้ 

- มีความยืดหยุ่นของเวลาในการใหบ้ริการ (มีใหเ้ลือกทัง้แบบสั้น/ยาวแลว้แต่เวลาที่ลกูค้ามี
ในการใชบ้ริการ) 

- ความซ่ือสตัยส์จุริตและตรงไปตรงมากบัลกูคา้ 
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 ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ อาทิ  

- การไดร้ับการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการ  

- ความเขม้งวดในกฎระเบียบมาตรฐานในการดแูลความสะอาด สิ่งแวดลอ้ม 

- การดแูลมาตรฐานของพนกังานที่ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในดา้นความเชี่ยวชาญ 

การไดร้ับการอบรม และกิริยามารยาท เป็นตน้ 

 

 การสื่อสาร/ประชาสมัพนัธ ์อาทิ 

- มีการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบับริการสขุภาพความงามของประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ มาก
ขึน้ เช่น ตามสถานที่ท่องเที่ยว และสนามบิน เป็นตน้ 

- ผูป้ระกอบการและพนกังานที่ใหบ้ริการควรมีการใหข้อ้มลูเก่ียวกับที่มา ประวัติ ประโยชน์ 
จดุเด่น/เอกลักษณ์ ตลอดจนรายละเอียดที่ส าคัญต่างๆ ให้ผูร้ับบริการไดร้ับรู้มากขึ้น 

เป็นตน้ 

 

การวิเคราะห ์SWOT ของบรกิารสขุภาพความงามในประเทศไทย 

 

จากขอ้มลูต่างๆ ที่ไดร้ับจากการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของการท่องเที่ยวเชิง

สขุภาพความงามในประเทศไทยในปัจจบุนัผ่าน SWOT Analysis ทั้งในดา้นจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ

อปุสรรค ไดด้งันี้ 

 

จดุแข็ง (Strengths)  

 

 มีภาพลกัษณท์ี่โดดเด่นในดา้น ความเชี่ยวชาญที่เป็นเอกลักษณ์ (เช่น การมีชื่อเสียงดา้นการ

นวดไทย/สปาไทย สมนุไพรทอ้งถ่ิน/

สมุนไพร ไทย และความน่ า เชื่อถือ

สถานประกอบการ เป็นต้น) ซ่ึงเป็น

สิ่งจูงใจส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว

เลือกเดินทางมาใชบ้ริการ 

 การให้บริการที่ เป็นเลิศ โดยการให้
ประสบการณ์ที่ดีผ่านประสาทสัมผัส

ทัง้ 6 ไดแ้ก่ รปู รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

และจิตใจ ตลอดจนการใหบ้ริการที่

อ่อนโยน เป็นมิตร และมีมารยาทของ  

บคุลากรผูใ้หบ้ริการ 
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 ความช านาญของผู้ให้บริการ ซ่ึง ให้ผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้บริการ ตลอดจนสถาน

ประกอบการมีการน าเสนอบริการที่มีความหลากหลาย/ครบวงจรและสิ่งอ านวยความ

สะดวกในสถานบริการที่ครบครัน เช่น หอ้งสปา หอ้งพกัผ่อน หอ้งอบไอน า้ เป็นตน้ 

 มีประวัติศาสตร์/และ
กา รส ะ ส มค วา มรู้ ท่ี

ย า ว น า น เ ก่ี ย ว กั บ

บริการสุขภาพความ

ง าม  ตลอด จน มีนั ก

บ าบัดและผู้ใหบ้ริการที่

มีความเชี่ยวชาญเป็น

จ านวนมาก 

 เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี

วัฒนธรรมที่ มีส เน่ ห ์

เช่น ความเชื่อทางจิต

วิญญาณ ศาสนา ซ่ึง

เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความน่าดึงดดูใจใหก้ับบริการสขุภาพความงาม ตลอดจน

ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดลอ้มที่สวยงาม ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  

 อตัราค่าบริการเหมาะสม/มีความคุม้ค่าในการมาใชบ้ริการ  

 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใชบ้ริการสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับบริการ
สขุภาพความงามของประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ที่ผูใ้หส้ัมภาษณ์เคยใชบ้ริการ โดยสามารถสร้าง

ความประทบัใจและส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวที่เคยใชบ้ริการต่างมีแนวโนม้สงูมากในการบอกต่อ

และใชบ้ริการซ ้า 

 

จดุอ่อน (Weaknesses) 

 

 ภาพลกัษณด์า้นความไม่สงบ ความไม่ปลอดภยั ตลอดจนการค้าประเวณี ซ่ึงส่งผลต่อความ

ไม่มัน่ใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 การควบคมุและตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการ เช่น ความสะอาด/สขุอนามัย 
การนวดที่แฝงบริการทางเพศในสถานประกอบการบางแห่ง ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

บริการสขุภาพความงามในภาพรวมของประเทศ 

 ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผูใ้หบ้ริการ  เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น 

เป็นตน้ 

 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับบริการสขุภาพความงามทั้งในและต่างประเทศยังไม่
ทัว่ถึงเท่าที่ควร 
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โอกาส (Opportunities) 

 

 แนวโนม้ความเครียดที่เพิ่มสงูขึน้ การใหค้วามส าคัญกับการดแูลสขุภาพ การป้องกันอาการ

เจ็บป่วย (Preventive Healthcare) และความนิยมในผลิตภัณฑ์และบริการที่ เก่ียวขอ้งกับ

สขุภาพมากขึน้ ของตลาดโลก 

 แนวโนม้การเติบโตของตลาดโดยรวมในอัตราที่สงู และโอกาสในการขยายตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(Niche market) เช่น ผูช้าย วัยท างานตอนตน้ นักท่องเที่ยว/นักธรุกิจที่ใชบ้ริการระหว่าง  

เดินทาง นักท่อง เที่ยวที่ เ ป็น

คู่ รั ก / เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ ก า ร 

Honeymoon นักท่องเที่ยวจาก

ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชีย

ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  แ ล ะ

ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ 

 บริการทางสขุภาพความงามมี
ความสอดคลอ้งและไปดว้ยกัน

ได้ดีกับคุณลักษณะเด่นของ

ประเทศไทย ทั้ง ในด้านความ

เชื่อ/ความศรัทธา ศาสนา /

ธรรมะ ความอ่อนน้อม ความ

ยืดหยุ่น ความเป็นมิตร ความย้ิมแยม้แจ่มใส และความมีจิตใจในการใหบ้ริการของผูค้น 

 สามารถน าวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณด์า้นต่างๆ ของประเทศ เขา้มาเป็นส่วนประกอบในการ

ใหบ้ริการ เพื่อใหป้ระสบการณ์ในการสัมผัสกับความเป็นไทยแทก้ับนักท่องเที่ยว เช่น การ

ใหบ้ริการดว้ยศาสตร์/ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

 บริการสุขภาพความงามของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ร ู้จักส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีในระดบัสากลต่อไป 

 สามารถท าตลาดและเชื่อมโยงการท่องที่ยวเชิงสขุภาพความงามเขา้กับการท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพ (Medical Tourism) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลักของประเทศ และส่งเสริม

เป้าหมายการเป็นศนูยก์ลางดา้นสขุภาพของโลก 

 ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการท่องเที่ยวและการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดดูใจที่สามารถ
ช่วยส่งเสริมใหต้ลาดบริการสขุภาพความงามเติบโตไดใ้นอนาคต 

 การพฒันามาตรฐานการบริการและการสรา้งชื่อเสียงของผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ 

มีส่วนช่วยในการสร้างการรู้จักและภาพลักษณ์ที่ดีเก่ียวกับบริการสขุภาพความงามใหก้ับ

ประเทศไทย 
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อปุสรรค (Threats) 

 

 ความไม่มัน่คงทางการเมืองและความไม่สงบในประเทศ ส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบาย
ในการสนบัสนนุและการท าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความงาม นอกจากนี้ การมีข่าวที่

ส่งผลต่อภาพลกัษณใ์นทางลบของประเทศเผยแพร่ออกไปทัว่โลก ยังส่งผลต่อความเชื่อมัน่

และของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางมาประเทศไทย 

 ความไม่แน่นอนและผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก

และในประเทศ 

 ก า ร แ ข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ย่ิ ง ก า ร

พั ฒ น า ขึ้ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ผู้

ให้บริการสขุภาพ   ความงาม

คู่แข่งในภมิูภาคเอเชียที่ส าคัญ 

เช่น อินโดนีเ ซีย จีน สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และอินเดีย 

 ข ้อจ ากัดในการควบคุมดูแล
มาตรฐานและจรรยาบรรณ

ของสถานประกอบการอย่างทัว่ถึง 

 การสญูเสียนกับ าบดัและผูใ้หบ้ริการที่มีความเชี่ยวชาญไปยังต่างประเทศ และการพัฒนานัก

บ าบดัและผูใ้หบ้ริการที่ไดม้าตรฐานยงัไม่เพียงพอ 

 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสุขภาพความงามมากขึ้น ท าให้เกิด

ความคาดหวงัสงูในดา้นของบริการคณุภาพ และการไดส้มัผสักบัประสบการณใ์หม่ 

 

ขอ้เสนอแนะของบริษทั มารเ์ก็ตไว้ส ์จ ากดั  

 

จากการรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ผลการศึกษา บริษัท มาร์เก็ตไวส้์ จ ากัด มีขอ้เสนอแนะ

ส าหรับประเทศไทย ในการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความงาม เพื่อ

การรักษากลุ่มลกูคา้ปัจจบุนั เพิ่มความพึงพอใจ การใชบ้ริการซ ้า เพิ่มการใชบ้ริการ ตลอดจนขยาย

ฐานตลาดเพื่อส่งเสริมใหน้กัท่องเที่ยวเกิดกระแสการเดินทางมาใชบ้ริการ ดงันี้ 

 

 

ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยท่ีชัดเจน ตลอดจนใช้กลยทุธ์การ

ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมตลาดท่องเท่ียวเชิงสขุภาพความงามของ

ประเทศไทย  
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 ส่งเสริมต าแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยในการเป็น “ศนูย์กลางดา้นสขุภาพ ซ่ึง
รวมทัง้การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความงามและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพเขา้ไวด้ว้ยกนั” 

 ก าหนดคณุลกัษณะหลกัของบริการสขุภาพความงามในประเทศไทยที่ชัดเจน น่าสนใจ 

และสรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสื่อสาร และถ่ายทอดผ่าน

ประสบการณต์่างๆ ที่นกัท่องเที่ยวสามารถสมัผสัได ้

จดุเด่น (Essence) ของประเทศค ู่แข่ง คณุลกัษณะหลกัของบรกิารสขุภาพ       

ความงามของประเทศไทย 

อินโดนีเซีย 

“ธรรมชาติ เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของศิลปะ

แบบบาหลี และการให้บรกิารแบบทอ้งถ่ิน” 

ประเทศไทย 

“บริการท่ีสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์

ความเป็นไทยแท”้ 

 เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญและบริการดา้น

สขุภาพที่ครบวงจรของประเทศไทย 

 เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและประวัติศาตร์ที่

ยาวนานของชาติ 

 ผสมผสานเร่ืองราวของศาสนา ธรรมะ 
และความเชื่อทางจิตวิญญาณต่างๆ ที่

น่าสนใจ 

 เป็นบริการที่ใหป้ระสบการณ์ในการสัมผัส

กับความเป็นไทยแท้ ในด้าน ความอ่อน

นอ้ม เป็นมิตร มีจิตใจในการใหบ้ริการของ

ผู้คน ตลอดจนศาสตร์การให้บริการ/

ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

จีน 

“ศาสตรก์ารใหบ้รกิารประจ าชาติท่ีให้ผลใน

การรกัษาโรค” 

สิงคโปร ์

“ผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นบรกิารและการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพ (Medical Tourism) ในระดบัสากล” 

มาเลเซีย 

“การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีสวยงาม และ

บรกิารสขุภาพความงามส าหรบัชาวมสุลิม” 

อินเดีย 

“เอกลกัษณข์องศาสตรด์า้นโยคะและ

อายรุเวช” 

 

หน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศ 

 

 

          ใชก้ลยทุธก์ารส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและส่ือสารต าแหน่งทางการตลาดไปยงั   

          กล ุ่มเป้าหมายเพ่ือสรา้งการรบัร ูแ้ละภาพลกัษณเ์กี่ยวกบัประเทศไทย 

 

 จดัท าเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับที่ดึงดดูใจ เพื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกับบริการสขุภาพความงามใน
ประเทศไทย โดยอาจมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันในแต่ละ

ภาคเพื่อใหป้ระสบการณก์บัผูใ้ชบ้ริการที่หลากหลายและแตกต่าง 
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 มีการใหบ้ริการแนะน า/ให้ขอ้มลูเก่ียวกับบริการสุขภาพความงามที่สนามบิน และป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ ณ บริเวณทางเขา้จดุตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้ เพื่อสร้างการรับรู้และจงู

ใจใหเ้กิดความตอ้งการ/สนใจในการใชบ้ริการสขุภาพความงาม 

 เสริมด้วยวิธีการสื่อสาร
และท าการตลาดที่ทันสมัย

และดึงดูดใจ เช่น การใช ้

Digi-marketing ซ่ึงสามารถ 

link เขา้สู่เว็บไซต์/หนา้เว็บที่

มี ข ้อมูล เ ก่ียวกับบริกา ร

สุ ข ภ า พ ค ว า ม ง า ม บ น

เว็บไซตข์อง ททท.  

 หา โอกาสในการจัดการ
ปร ะชุม เ ก่ี ยวกับบ ริกา ร

สขุภาพความงามระดับโลก

ในประเทศไทย เพื่อเป็นการ

ส่ง เสริมภาพลักษณ์ด้าน

ความเชี่ยวชาญและเพิ่มการรับรู้เก่ียวกับการเป็นประเทศที่ส าคัญในการใหบ้ริการสขุภาพ

ความงาม 

 จดักิจกรรม Roadshow และการออกบธูตามประเทศต่างๆ ร่วมกับสถานประกอบการอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยอาจเน้นที่สถานที่ส าคัญของแต่ละประ เทศกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยร์วมของผูค้น เป็นตน้  

 เชิญผูเ้ชี่ยวชาญ/ผูมี้ส่วนส าคัญในวงการสขุภาพความงาม เช่น นักข่าว นักเขียนคอลัมน ์

สื่อมวลชน ผูน้ าความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในต่างประเทศ มาเย่ียมชมและใชบ้ริการ

สขุภาพความงามในประเทศไทย 

 สื่อสารใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดดูใจ โดยเนน้กลยทุธ์ในการ Highlight/ท า

ตลาดเป็นรายสถานที่/จงัหวดั แทนที่การสื่อสารในภาพรวมทัง้ประเทศ 

 สื่อสารเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรูถึ้งสถานการณแ์ละความสงบสขุของประเทศเพื่อสร้างความ

มัน่ใจในความปลอดภยัในการเดินทางมาประเทศไทย 

 

หน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษทัท่องเที่ยว/ตัวแทน และ

หน่วยงาน/องค์กรพนัธมิตรดา้นการท่องเที่ยว 

 

 

 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที่ 4/2553 หนา้ที่  19 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ี โดด เด่นและตรงกับความต้องการของ

กล ุ่มเป้าหมาย เพ่ือ   เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดและจับกล ุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ท่ี

มีศกัยภาพ 

 พฒันาบริการ/โปรแกรมที่เนน้ผลลพัธท์ี่ชดัเจน เช่น มีการรับรองผลลัพธ์ในการลดน ้าหนัก 

ผลลัพธ์ด้านความงาม/ความอ่อนเยาว์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจบุันพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีเวลาท าเร่ืองต่างๆ ลดนอ้ยลงท าใหห้ันมาเนน้ใหค้วามส าคัญกับ

เร่ืองของประสิทธิภาพและผลลพัธท์ี่จบัตอ้งไดม้ากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับบริการที่ใช ้

เวลานอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธท์ี่ชดัเจนในหลายๆ ดา้นจะเป็นที่ตอ้งการมากขึน้   

 พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เนน้ประสบการณแ์ละการสัมผัสกับความเป็นไทยอย่างแทจ้ริง 

ซ่ึงในปัจจบุนัการนวดไทยเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดึงดดูใจมากพอเนื่องจากมีใหบ้ริการอย่าง

แพร่หลายในต่างประเทศ ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดส้ัมผัสกับ Thai Spa Experience ไดอ้ย่าง

ชดัเจน 

 พัฒนาความหลากหลายของบริการให้เป็น One Stop Service โดยน าเสนอบริการที่

ครอบคลมุ สรา้งความแตกต่าง และอยู่ในกระแสความตอ้งการของนักท่องเที่ยว เช่น การใช้

แสงเลเซอร์ สนามแม่เหล็ก เสียง การท าใหด้อู่อนเยาว ์(Rejuvenation) การบ าบัดจิตใจ การใช้

นกับ าบดั 2 คนพรอ้มๆ กนั การเขา้คอร์สปรับเปลี่ยนวิถีการใชช้ีวิต เป็นตน้  

 พัฒนาบริการที่สามารถ

ตอบสนองความสนใจและ

แนวโนม้ความตอ้งการของ

นักท่อง เที่ ยวกลุ่ มที่ จ ะ มี

ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร

ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความ

งามใ นอน าคต โดย เจ า ะ

ตลาด (Niche market) เช่น 

ผู้ชาย วัยท างานตอนต้น 

นกัท่องเที่ยว/นักธรุกิจที่ใช ้

บริการระหว่าง เดินทาง 

นักท่อง เที่ยวที่ เ ป็นคู่ รัก /

เดินทางเพื่อการ Honeymoon (โดยเฉพาะผูห้ญิงซ่ึงเป็นคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว Honeymoon สงูจึงมีส่วนท าใหผู้ช้ายที่เดินทางมาดว้ยมีโอกาสไดใ้ชบ้ริการ

สขุภาพความงามดว้ย) นกัท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และ

ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ 

 วางแผนก าหนดกลยทุธแ์ละการตลาด/การส่งเสริมการขาย/การสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ

ส าหรับแต่กลุ่มตลาดต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้ง : สถานประกอบการ และสมาคม/หน่วยงานเก่ียวกับบริการสขุภาพ

ความงาม 
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ปรบัปรงุ/พัฒนาการให้บริการสขุภาพความงามในดา้นต่างๆ เพ่ือสรา้งความพึง

พอใจการใชบ้รกิารซ ้า และการบอกต่อ  

 

 มีการรับรองมาตรฐานและการใหส้ัญลักษณ์ส าหรับสถานประกอบการและผูใ้หบ้ริการที่มี

ความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญ และบริการที่ไดม้าตรฐาน เพื่อแยกจากสถานประกอบการ

ที่มีบริการแฝงประเภทอ่ืนๆ อย่างชดัเจน 

 มีการจดัแบ่งเกรดของสถานประกอบการสขุภาพความงามต่อไปใหค้รอบคลมุมากขึ้น เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาและการ

ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง

อตุสาหกรรม 

 ส่ ง เส ริ มให้สถ านประ กอบกา ร
พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การไดร้ับรางวัลและการ  รับรอง

มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อ

สรา้งการรับรู้ และภาพลักษณ์ดา้น

คุณภาพและความน่าเชื่อถือให้กับ

บริ การสุขภ าพความง ามของ

ประเทศไทย 

 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการอบรม
และพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผู้ให้บริการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้

ภาษาต่างประเทศ ความเชี่ยวชาญในการนวดและใชศ้าสตร์ที่เป็นเอกลกัษณข์องไทย 

 ส่งเสริมอาชีพดา้นสขุภาพความงาม เพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรผูใ้หบ้ริการรองรับกับความ
ตอ้งการที่เพิ่มสงูขึน้ของนกัท่องเที่ยวในอนาคต 

 อ านวยความสะดวกในการขอวีซ่าและการตรวจคนเขา้เมือง 

 

 

หน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้ง : สถานประกอบการ สมาคม/หน่วยงานเก่ียวกับบริการสขุภาพความ

งาม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั/ต าบล และหน่วยงาน

ภาคเอกชนเก่ียวกบัการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม กระทรวงต่างประเทศ 
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สรา้งเครอืข่ายพันธมิตร เพ่ือสรา้งความรว่มมือและการบรูณาการ เพ่ือการ

พฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพความงามอย่างยัง่ยืน 

 

 จดัหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพฒันาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพความงามให้ชัดเจน โดยเน้นบทบาทในการประสานความร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงาน 

 สรา้งพนัธมิตรทางธรุกิจ เช่น การหาความร่วมมือ/การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การ
ประชาสมัพนัธร่์วมกนั เช่น สถาน

ประกอบการจัดโปรโมชัน่ส่วนลด

ให้กับลูกค้าสายการบิน สถาน

ประกอบการรวมตวักนัใหส้่วนลด

แก่นักท่องเที่ยว เป็นตน้ เพื่อการ

ส่งเสริมตลาด  สขุภาพความงาม

ร่วมกันและขยายโอกาสในการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้ 

 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล/สถิติ
ต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อตลาด

อย่างต่ อ เนื่ อ ง  เ ช่ น  ข ้อมูล

นักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และแนวโนม้ตลาด

เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการติดตามผล (Monitoring) โดยจัดใหมี้

การเผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มลูเพื่อเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการและผูส้นใจ 

 

หน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวข้อง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคม/หน่วยงานเก่ียวกับ

บริการสขุภาพความงาม 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 
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สรุปสาระสําคัญ 

โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของ     

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีทํากิจกรรม Shopping & Entertainment 

 
บริษัท ดิ อินเตอรแอคทีฟ รีเสิรช จํากัด 

 

การวิจัยเร่ือง “การสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติที่ทํา

กิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย” จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นและระดับ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดาน Shopping & Entertainment ซึ่งจะชวยสะทอนภาพตําแหนงทาง

การตลาดทองเที่ยวที่เช่ือมโยงกันกับพฤติกรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เดินทางมาทํากิจกรรมเหลาน้ีในประเทศไทย และสรางฐานขอมูลทัศนคติ พฤติกรรม 

ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่สามารถนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลเพื่อสนับสนุน

ในการจัดทํากลยุทธและแผนดําเนินงาน สําหรับเพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยการ

สงเสริมตลาดกลุมความสนใจพิเศษ ดาน Shopping และดาน Entertainment  

 

วัตถุประสงค 

ง า น วิ จั ย น้ี จั ด ทํ า ข้ึ น โ ด ย มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม

ฐานขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่

เดินทางมาทํากิจกรรมดาน Shopping และ

ดาน   Entertainment ในประเทศไทย 

รวมถึงพฤติกรรมในการเดินทาง การ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ทํากิจกรรมดาน 

Shopping  และดาน  Entertainment และ

ความพึงพอใจจากการทํ า กิจกรรม

ดังกลาวในประเทศไทย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ดังน้ี  
1. กลุม Shopping หมายถึง กลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่มีประสบการณจับจายซื้อสินคาที ่

ประเทศไทยจากในศูนยการคาและนอกศูนยการคา รวมถึงหางราน และตลาดที่เปนแหลง

จับจายสินคาตางๆ ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
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2. กลุม Entertainment หมายถึง  กลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่มีประสบการณในการใชบริการ

ของสถานบันเทิง สวนสนุก สวนนํ้า สวนสัตวซาฟารี และสถานที่จัดการแสดงมหรสพ  

ตางๆ ทั้งการแสดงที่เปนศิลปะของไทยและการแสดงที่เปนสากล เชน คอนเสิรต ละคร

เพลง ที่จัดข้ึนในประเทศไทย 

3. ผูประกอบการ หมายถึง ผูที่ประกอบธุรกิจหางสรรพสินคา รานคา สวนสนุก สวนนํ้า โรง

ละครและการแสดงโชว รวมทั้งสถานบันเทิงตางๆ ที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองตาม

กฎหมายในพื้นที่ทองเที่ยว 

ผลของการศึกษาวิจัย สามารถแยกนําเสนอสาระสําคัญออกเปน 2 สวน คือ ผลวิจัยในกลุม

นักทองเที่ยวตางชาติที่ทํากิจกรรมดานชอปปง (Shopping) และ กิจกรรมดานความบันเทิง 

(Entertainment) ซึ่งผลการศึกษาสรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

 

สรุปผลวิจัยในกลุมนักทองเท่ียวตางชาติที่ทํากิจกรรมดานชอปปง (Shopping) 

ผลการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติที่ถูกจัดอยูในกลุมที่ทํากิจกรรมดานชอปปงจํานวน 500 

ราย มีการจําแนกโควตาชายและหญิงในสัดสวนที่เทากัน โดยนักทองเที่ยวที่อยูในชวงอายุ 25-35 ป 

มีจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 42) ตามมาดวยนักทองเที่ยวที่มีอายุคอนขางมากเกินกวา 45 ป (รอย

ละ 21) 18-24 ป (รอยละ 20) และอยูในชวงอายุ 36-45 ป (รอยละ 17)   

นักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 42  มี

การเดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน ในขณะที่ 1 

ใน 3 ของนักทองเที่ยวตางชาตินิยมเดินทาง

มาคนเดียว และนักทองเที่ยวที่เดินทางมากับ 

ญาติ / ครอบครัว (รอยละ 27) นักทองเที่ยว

ตางชาติเกือบคร่ึงหน่ึงเดินทางมาเที่ยวที่

ประเทศไทยเปนคร้ังแรก (รอยละ 48) เมื่อ

เปรียบเทียบกับนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมา

ประเทศไทยหลายคร้ังแลว (รอยละ 52)  

สําหรับนักทองเที่ยวกลุมชอปปงมีคาใชจาย

โดยเฉลี่ย  68,387 บาท (ไมนับรวมคาตั๋ว

เคร่ืองบินตางประเทศ) และพบวารอยละ 42 

มีคาใชจาย 50,001-100,000 บาท ในขณะที่ 1 ใน 3 ของนักทองเที่ยวมีการใชจายอยูในชวง 

20,001-50,000 บาท 

 เหตุผลหลักทีท่ําใหนักทองเที่ยวตางชาตนึิกถึงประเทศไทยในดานการเปนแหลงทองเที่ยวเพือ่

การ ชอปปง สามารถจําแนกออกไดเปน 3 มิติดังน้ี 

ก. มิติดานสินคา - นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาประเทศไทยมีแหลงสินคาที่มีความ

หลากหลาย สินคาที่มีราคาถูก เปนสินคาที่มีคุณภาพ / ประณีตสวยงาม มีเอกลักษณ
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เฉพาะตัว เชน สินคาหัตถกรรม หรือสินคาพื้นเมือง และยังมีสินคาแบรนดเนมย่ีหอดังเปนที่

รูจักโดยทั่วไป 

ข.  มิติดานสถานที่ – นักทองเที่ยวมีความประทับใจกับสถานที่ชอปปงทั้งในและนอก

ศูนยการคาที่กวาง / ใหญ / ทันสมัย / เดินสบาย เปนศูนยกลางการชอปปง  

ค. มิติดานบริการ – สิ่งที่สําคัญอีกสวนหน่ึงที่ทําใหนักทองเที่ยวนึกถึงประเทศไทยดานแหลง 

ชอปปงคือ อัธยาศัยในการใหบริการของพนักงาน ความมีมารยาท สุภาพ เรียบรอย โดย

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาพนักงานขายในหางราน  สวนใหญลวนมีจิตใจในการบริการ

ที่ดีและเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวไดเปน

อยางดี 

 

สถานท่ีชอปปงในศูนยการคา 

สถานที่ชอปปงในศูนยการคาที่นักทองเที่ยวนิยมไปมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ มาบุญ

ครอง  (รอยละ 62), สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอร่ี สยามเซ็นเตอร (รอยละ 42), เซ็นทรัลเวิลด 

เซ็น อิเซตัน (รอยละ 23), เดอะ 

แพลทินัม แฟช่ันมอลล (รอยละ 

16) และจังซีลอน (รอยละ 10) 

โดยรวมแลวพบวาเหตุผลหลัก

ที่ นักทองเที่ยวสวนใหญชอบ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ช อ ป ป ง ใ น

ศูนยการคา คือ การเปนแหลง 

ชอปปงที่มีความหลากหลาย

ของสินคาใหเลือกเปนจํานวน

มาก และนักทองเที่ยวตางชาติ

สวนใหญพอใจกับสินคาที่มี

คุณภาพ ราคาถูก รวมท้ังยังมี

รานคาใหชอปปงมากมาย / 

หลากหลาย / มีช่ือเสียง นอกเหนือจากน้ีแลวการชอปปงในศูนยการคาเปนสถานที่ที่มีความสะอาด 

กวางขวาง ปลอดภัย และยังมีพนักงานที่ใหบริการดี สามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดหลายภาษา 

 

สถานท่ีชอปปงนอกศูนยการคา 

 สถานที่ชอปปงนอกศูนยการคาทั้งหมดที่นักทองเที่ยวไดมีประสบการณการไปชอปปง

คอนขางมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานที่ ดังน้ันผลการวิจัยน้ีจึงไดแบงประเภทของ

สถานที่ชอปปงนอกศูนยการคาออกเปน 6  กลุมหลัก และนําเสนอตามลําดับความนิยมของ
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นักทองเที่ยวไดดังน้ี ตลาดกลางคืน / ถนนคนเดิน (รอยละ 70) ตลาดนัด (รอยละ 42) ตลาดสินคา

อุปโภค (รอยละ 18) ตลาดนํ้า / ตลาดชุมชน (รอยละ 7) และตลาดสินคาบริโภค (รอยละ 2) 

โดยรวมแลวพบวาเหตุผลที่ชอบสถานที่ชอปปงนอกศูนยการคา คือ ความหลากหลายของ

สินคาที่มีใหเลือกมากมาย เปนสินคาที่มีคุณภาพ ราคาถูก รวมทั้งความโดดเดนของการนําเสนอขาย

สินคาที่มีความแตกตาง ประณีต / สวยงาม เชน สินคาพื้นเมือง นอกเหนือจากน้ีแลวยังสามารถ

ตอรองราคาสินคาได และที่สําคัญแหลงชอปปงนอกศูนยการคาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมไป

เน่ืองจากมีบรรยากาศและผูคนที่เปนมิตร    

 

การซื้อสินคาที่เปนย่ีหอตางประเทศและ / หรือสินคาที่เปนย่ีหอไทย 

ผลวิจัยพบวานักทองเที่ยวรอยละ 50 มีการเลือกซื้อสินคาทั้งที่เปนยี่หอตางประเทศและ

สินคาที่เปนยี่หอของไทย อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวที่มีการซ้ือสินคาที่เปนยี่หอของไทยเพียงอยาง

เดียวนับไดวามีจํานวนมากกวานักทองเที่ยวที่เลือกซื้อเพียงสินคาที่เปนยี่หอตางประเทศ (รอยละ 45 

และรอยละ 5 ตามลําดับ) นักทองเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียวมีการจับจายซื้อสินคาที่เปนยี่หอของไทย

ในอัตราส วนที่ สู งกว า นักทองเที่ยวที่เดินทางมากับ

ครอบครัว / ญาติ และ กลุมที่ เดินทางมากับเพื่อน  

(รอยละ 53, รอยละ 43 และรอยละ 41 ตามลําดับ) 

เ ช น เ ดี ย ว กั น กั บ นักทองเที่ยวที่ เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทยเปนคร้ัง แรกพบวามีการซื้อสินคาที่

เปนยี่หอของไทยรอยละ 48 ในขณะที่นักทองเที่ยว   ที่

เดินทางมาหลายครั้งแลว มีการซื้อสินคายี่หอของไทย

รอยละ 43  

เมื่อพิจารณาการ จับจายสินคาแบงตามภูมิภาค 

พบวานักทองเที่ยวจาก ภูมิภาคโอเชียเนียเปนกลุมที่มี

การชอปปงซื้อสินคาทั้งที่ เปนยี่หอตางประเทศและย่ีหอ

ไทยสูงสุด (รอยละ 55)  ในขณะท่ีนักทองเที่ยวจาก

ภู มิ ภ า ค แ อฟ ริ ก า แ ล ะ อเมริกามีการซื้อสินคาที่เปน

ยี่ ห อ ข อ ง ไ ท ย สู ง ก ว า (รอยละ 58 และรอยละ 52 

ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม นักทอง เที่ ยวจากภูมิภาค

เอเชียเปนกลุมที่มีการซื้อสินคาที่เปนยี่หอตางประเทศเพียงอยางเดียวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภูมิภาคอื่น ๆ 
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ประเภทของสินคาที่ซื้อ 

แมวานักทองเที่ยวตางชาติจะนิยมซื้อสินคาหลากหลายประเภท แตสินคาที่เปนที่นิยมซื้อ

เรียงลําดับตามความสําคัญไดดังน้ีคือ เสื้อผา (รอยละ 84) เคร่ืองหนัง เชน รองเทา กระเปา เข็มขัด 

(รอยละ 71) ของตกแตงบาน (รอยละ 57) ของที่ระลึก (รอยละ 53) จิวเวลร่ี / เพชร พลอย (รอย

ละ 46) และเคร่ืองสําอาง (รอยละ 38)   

นักทองเที่ยวเพศหญิง (รอยละ 85) และนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรป (รอยละ 87)  

เอเชีย และแอฟริกา  (รอยละ 83 เทากัน) เปนกลุมที่นิยมการซื้อสินคาประเภทเสื้อผามากที่สุด 

ในขณะที่นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียเปนกลุมที่สนใจการซื้อสินคาประเภทเคร่ืองหนัง เชน รองเทา 

กระเปา เข็มขัดมากกวากลุมอื่น (รอยละ 79) และนักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป (รอยละ 66) ชอบ

ซื้อสินคาประเภทของตกแตงบาน สําหรับนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาและโอเชียเนียนิยมการซื้อ

จิวเวลร่ี / เพชรพลอย มากกวากลุมอื่น (รอยละ 54 และรอยละ 53 ตามลําดับ) นอกเหนือจากน้ี  

แลวพบวากลุมนักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป (รอยละ 60) และอเมริกา (รอยละ 56) มีการซื้อของที่

ระลึกมากที่สุด โดยรวมแลวพบวาของท่ีระลึกที่นักทองเที่ยวตางชาตินิยมซื้อ เปนสวนใหญ คือ ผา

ไหม สินคาประเภทไมแกะสลัก พวงกุญแจ เคร่ืองประดับ (เชน สรอยขอมือ กําไล ตางหู)  และกระเปา

ผาพื้นเมือง  

 นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย 

และแอฟริกาเปนกลุมที่มีการซื้อของที่

ระลึกประเภทผาไหมมากที่สุด (รอยละ 25 

และรอยละ 24 ตามลําดับ) ในขณะที่

นักทองเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียและ

อเมริกานิยมซื้อพวงกุญแจเปนของที่ระลึก 

 

ความพึงพอใจของนักทอง เที่ ยว

ตางชาติ ที่ทํากิจกรรมชอปปง 

ผ ล วิ จั ย ใ น ภ า พ ร ว ม พ บ ว า

นักทองเที่ยวตางชาติคอนขางมีความพึง

พอใจกับการทํากิจกรรม  ชอปปงในประเทศไทย ซึ่งหมายความวาสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวัง

เก่ียวกับคุณภาพของบริการจากการเปนแหลงทองเที่ยวดานชอปปงของประเทศไทยพบวาไดรับการ

ตอบสนองจากการบริการที่ดี เกินจากความคาดหวัง อยางไรก็ตามส่ิงที่ควรพิจารณา คือ

นักทองเที่ยวตางชาติอาจมีความคาดหวังที่ไมสูงมากสําหรับประเทศไทยเกี่ยวกับการใหบริการของ

แหลงทองเที่ยวดานชอปปง ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการรับรูในภาพรวมเก่ียวกับการทองเที่ยวของ

ประเทศไทยมักถูกเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม 

มากกวาการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมทองเที่ยวดานชอปปง  
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ในภาพรวมพบวาคุณสมบัติที่เปนปจจัยคุณภาพที่สรางความพึงพอใจไดเกินความคาดหมาย 

(Excitement Factor) สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ เก่ียวกับกิจกรรมทองเที่ยวดานชอปปง 

ประกอบดวยคุณสมบัติดังน้ี 

- ความหลากหลายของสินคาและรานคาที่มีเปนจํานวนมาก 

- ราคาสินคาที่สมเหตุสมผล 

- การนําเสนอขายสินคาหัตถกรรมและของที่ระลึกที่มีเอกลักษณความเปนไทย   

- ความหลากหลายของสินคาใหเลือกทั้งที่มีตราสินคาและประเภทหัตถกรรมพื้นบาน   

 

ประเภทของนักทองเท่ียวดานชอปปง 

จากการประมวผลขอมูลเชิงปริมาณดวยการจัดกลุมและสัดสวนของนักทองเที่ยวตางชาติที่

ทํากิจกรรมดานชอปปงในแตละประเภท พบลักษณะพฤติกรรมของการทํากิจกรรดานชอปปงซึ่ง

สามารถจําแนกสัดสวนเบื้องตนไดดังน้ี 

 “Cultural Shopper” หรือ “นักชอปเชิงวัฒนธรรม” เปนกลุมที่มีสัดสวนสูงสุดรอยละ 47 โดย

พบวาสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย  

 “General Shopper” หรือ “นักชอปทั่วไป” เปนกลุมที่มีสัดสวนสูงในลําดับรองลงมาหรือ รอย

ละ 44 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยพบวาสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาค

ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย 

“Fun Shopper” หรือกลุมนักชอปที่มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการชอปปงมีสัดสวน 

รอยละ 18 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดโดยพบวามีความโนมเอียงชัดเจนในกลุมนักทองเที่ยว

ตางชาติเพศหญิงและเปนกลุมที่มีการเดินทางมาทองเที่ยว ทองเที่ยวกับเพื่อน / เพื่อนรวมงานมาก

ที่สุด นอกจากน้ีแลวกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเปนครั้งแรกยังมีความตื่นตาตื่นใจ

กับความหลากหลายของแหล ง    

ชอปปงและความหลากหลายของ

สินคา จึงนับไดวากลุมนักทองเที่ยว  

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเปน

คร้ังแรกจะตกอยูในกลุมที่เปน “Fun 

Shopper” มากที่สุด  

“Run Shopper” หรือ นัก   

ชอปที่มีเวลาจํากัดและมีการชอปปง

ที่มีการวางแผนมากอน เปนรูปแบบ

การชอปปงที่ เนนดานพฤติกรรม 

โดยมีการเตรียมการไวลวงหนา ซึ่งการประมวลผลวิจัยพบวามีสัดสวน รอยละ 18 โดยพบวามี

ความโนมเอียงชัดเจนในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติเพศชายและเปนกลุมที่มีการเดินทางมาทองเที่ยว

คนเดียวมากที่สุด และสวนใหญเคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยหลายคร้ังแลว ซึ่งสินคาที่จับจายสวน
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ใหญเปนสินคาประเภทเสื้อผา ของตกแตงบาน และไมเนนสินคาประเภทของชํารวยหรือของฝาก

ประเภทพวงกุญแจ เปนตน  

 

สรุปภาพรวมการจัดแบงประเภทพฤติกรรมการชอปปงของนักทองเท่ียวตางชาต ิ

 

 นักทองเท่ียวตางชาติ 

(People) 
สินคา / บริการ (Product) แหลงชอปปง (Place) 

General 

Shopper 

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ พ ศ ช า ย

นักทองเที่ยวจากภูมิภาค

เ อ เ ชี ย  /  แ อ ฟ ริ ก า

นักทองเที่ยวที่เดินทางมา

หลายคร้ังแลว 

มี ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สิ น ค า ที่

ตองการจับจายชัดเจนมีการ

คนหาขอมูลเก่ียวกับสินคา / 

แหลงสินคาเนนราคาที่ คุม

คาเงิน 

ในและนอกศูนยการคา

รานคาบริเวณแหลง

ทองเที่ยวทั่วไป 

 

Cultural 

Shopper 

นักทองเที่ยวจากภูมิภาค

ยุโรป / อเมริกา / โอเชีย

เนีย 

ชอบสินคาที่มีความแตกตาง  

มี เอกลักษณ เ ก่ียวของกับ

วัฒนธรรมของไทย 

น อ ก ศู น ย ก า ร ค า  

แหล ง สิ น ค า โ อ ทอป  

หรือ ศูนย รวมสินค า 

หัตกรรม  สิ นค าที่ มี

เอกลักษณความเปน

ไทย 

Run 

Shopper 

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ พ ศ ช า ย

นักทองเที่ยวที่เดินทางมา  

หลายคร้ังแลวนักทองเที่ยว

ที่เดินทางมากับครอบครัว 

/ ญาติ 

มีวัตถุประสงคของการชอป

ปงชัดเจน และมีเปาหมายใน

การจับจายสินคาที่ตองการ 

 

ชอบการชอปปงใศูนย

ก า ร ค า เ น่ื อ ง จ า ก มี

ส ถ า นที่ ก ว า ง ข ว า ง 

มีความสะดวก และมี

ปายบอกราคาที่ชัดเจน  

ไ ม ช อบก า รต อ ร อ ง

ราคา 

Fun 

Shopper 

นั กท อ ง เที่ ย ว เพศหญิง

นักทองเที่ยวที่เดินทางมา

เปน คร้ังแรกนักทองเที่ยว

ที่เดินทางมาคนเดียว / กับ

เพื่อน 

กิจกรรมชอปปงเปนสวนหน่ึง

ข อ ง ค ว า ม ส นุ ก ส น า น 

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น  ไ ม ไ ด มี ก า ร

วางแผนเกี่ยวกับการชอปปง

หรือสินคาที่ตั้งใจมาชอปปง 

ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก

ศูนยการคานิยมการ  

ชอปปงแบบเพลิดเพลิน  

(Window shopping) 
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สรุปผลวิจัยในกลุมนักทองเท่ียวตางชาติที่ทํากิจกรรมความบันเทิง (Entertainment) 

ผลการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติที่ถูกจัดอยูในกลุมกิจกรรมบันเทิงจํานวนทั้งหมด 500 

ราย พบวามีการจําแนกโควตาชายและหญิงในสัดสวนที่เทากัน โดยนักทองเที่ยวที่อยูในชวงอายุ 25-

35 ป มีจํานวนมากที่สุด (รอยละ 39) ตามมาดวยนักทองเที่ยวที่มีอายุคอนขางมากเกินกวา 45 ป 

(รอยละ 24) 18-24 ป (รอยละ 23) และอยูในชวงอายุ 36-45 ป (รอยละ 14) ซึ่งนักทองเที่ยวใน

กลุมผูใหญอายุเกินกวา 45 ป มีสัดสวนที่คอนขางสูง เน่ืองจากเปนกลุมผูปกครองหรือกลุม

ครอบครัวที่เดินทางมาทองเที่ยวพรอมบุตรหลานเพื่อทํากิจกรรมดานความบันเทิงในประเทศไทย 

สําหรับนักทองเที่ยวกลุมกิจกรรมบันเทิงมีคาใชจายโดยเฉลี่ย 71,714 บาท (ไมรวมคาตั๋ว

เคร่ืองบิน) และพบวารอยละ 41 มีคาใชจาย 50,001-100,000 บาท ในขณะที่รอยละ 36 ของ

นักทองเที่ยวมีการใชจายอยูในชวง 20,001-50,000 บาท 

 

ประเภทของสถานท่ีดานกิจกรรมบันเทิง 

 สําหรับการทองเที่ยวในประเทศไทยคร้ังน้ีโดยรวมแลวพบวานักทองเที่ยวไดทํากิจกรรม

บันเทิงจําแนกตามประเภทของสถานที่ตามลําดับความนิยมไดดังน้ี สถานบันเทิง เชน ผับ บาร (รอย  

ละ 80), การแสดงมหรสพตาง ๆ เชน คอนเสิรต ละครเพลง กีฬา (รอยละ 49), สวนสัตว (รอยละ 

42) และสวนสนุก (รอยละ 19) 

 เหตุผลหลักที่ทําใหนักทองเที่ยวนึกถึงประเทศไทยในดานการเปนแหลงทองเที่ยวดาน 

กิจกรรมบันเทิงสามารถจําแนกออกไดเปน 4 มิติดังน้ี 

ก. มิติดานกิจกรรมและการแสดง - ซึ่งนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาประเทศไทยมีแหลง

กิจกรรมบันเทิงที่หลากหลาย มีให

เ ลื อ กม ากม าย  ซี่ ง  ทํ า ใ ห ก า ร

ทองเที่ยวมาที่ประเทศไทยในดาน

กิจกรรมบันเทิงได รับความผอน

คลาย สนุกสนาน และไดพักผอน

อยางเต็มที่ รวมถึงยังมีการแสดง

โชวที่หลากหลาย มีเอกลักษณของ

การแสดงเฉพาะตัวที่แตกตางจาก

แหลงทองเที่ยวอื่นๆ  มีกิจกรรมให

ทํา เปนจํานวนมาก  จึงทําให เปน

แหลงทองเที่ยวดานความบันเทิงที่มี

ความนาสนใจ  

ข. มิติดานสถานที่ – นักทองเที่ยวประทับใจกับสถานที่ทองเที่ยวดานกิจกรรมความบันเทิง ไม

วาจะเปนผับ / บาร เปนเมืองที่ไมหลับใหล ใหความสนุกสนานตลอดเวลา รวมถึงความ
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ประทับใจกับสถานที่แหลงบันเทิงที่มีความสวยงามตระการตา เชน ภูเก็ตแฟนตาซี หรือ

สยามนิรมิตร 

ค. มิติดานบริการ – การใหบริการที่ดี มีมิตรภาพไมตรีและความออนนอมใสใจในบริการของ

คนไทยทําใหนักทองเที่ยวมีความประทับใจดานการบริการที่มีคุณภาพสําหรับแหลง

ทองเที่ยวดานกิจกรรมบันเทิง 

ง. มิติดานราคา - โดยรวมแลวพบวาคาใชจายในการทองเที่ยวดานกิจกรรมบันเทิงที่ไมแพง

และใหความคุมคาเงินทางดานความสนุกสนาน ผอนคลาย ทําใหประเทศไทยมีจุดดึงดูด

ดานกิจกรรมบันเทิงสําหรับนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาค 

แหลงทองเที่ยวดานกิจกรรมบันเทงิที่ชอบมากที่สุด 

สําหรับแหลงทองเที่ยวดานกิจกรรมบันเทิงที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาค คือ 

สถานบันเทิง เชน ผับ บาร โดยเฉพาะนักทองเที่ยวเพศชายชอบการทองเที่ยวไปยังสถานบันเทิง

ประเภท ผับ / บาร มากกวาเพศหญิง ถนนขาวสาร เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมมากที่สุด      

การแสดงมหรสพตางๆ เชน คอนเสิรต ละครเพลง กีฬา ไดรับความนิยมเปน 1 ใน 4 ของ

นักทองเที่ยวทั้งหมด และพบวาการแสดงแนวนาฏดนตรีเปนกิจกรรมบันเทิงที่นักทองเที่ยวจาก

ภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และยุโรปชอบคอนขางมาก โดยเฉพาะแสดงโชวของทิฟฟาน่ี ในขณะที่การ  

แสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมไดรับ

ความนิยมในอันดับรองลงมาและ

สถานที่ที่นักทองเที่ยวชอบมากเปน

พิ เ ศษ  คื อ  สยาม นิรมิ ตร  แล ะ        

โจหลุยส เธียเตอร 

นักทองเที่ยว 1 ใน 4 (รอย

ละ 25) ชอบการแสดงศิลปะปองกัน

ตัว / กีฬาแบบไทย โดยเฉพาะการ

โชวมวยไทย ซึ่งนักทองเที่ยวจาก

ภูมิภาคอเมริกา และยุโรป ชอบดู

การแสดงที่ เ ก่ี ยว กับ ศิลปะการ

ปองกันตัวที่มีเอกลักษณความเปนไทยมากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น 

สําหรับแหลงทองเที่ยวดานกิจกรรมบันเทิงประเภทสวนสัตวพบวานักทองเที่ยวสวนใหญ

ชอบกิจกรรมการทองเที่ยวที่ปางชาง (รอยละ 26) สวนสัตวเชียงใหม (รอยละ23) และซาฟารีเวิลด 

(รอยละ 12) นอกจากน้ีแลวสวนสนุกประเภทธีมพารคที่นักทองเที่ยวชอบ คือ ภูเก็ตแฟนตาซี (รอย

ละ 84) และสวนนงนุช (รอยละ 12) ในขณะที่สวนนํ้าที่พัทยาปารค เปนแหลงทองเที่ยวดานกิจกรรม

บันเทิงที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยวเพศหญิง  

สําหรับสวนสนุกประเภทเคร่ืองเลนที่มีกิจกรรมความบันเทิง พบวา ดรีมเวิลด เปนสวนสนุก

ที่นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย (2 คน) และยุโรป (1 คน) ชอบมากที่สุด  
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ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตางชาติที่ทํากิจกรรมดานความบันเทิง 

ผลวิจัยในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวตางชาติคอนขางมีความพึงพอใจกับการทํากิจกรรม

ดานความบันเทิงในประเทศไทย โดยเฉพาะคุณภาพของบริการ จากการสัมผัสแหลงทองเที่ยวดาน

กิจกรรมความบันเทิงของประเทศไทยพบวาไดรับการตอบสนองจากบริการเกินจากความคาดหวัง 

อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรพิจารณาคือนักทองเที่ยวตางชาติอาจมีความคาดหวังที่ไมสูงมากสําหรับ

ประเทศไทยเก่ียวกับการใหบริการของแหลงทองเที่ยวดานกิจกรรมความบันเทิง  

จากการประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณดวยการจัดกลุมและสัดสวนของนักทองเที่ยวที่ทํา

กิจกรรมดานความบันเทิงในแตละประเภทโดยใชกิจกรรมเปนเกณฑกําหนดการจัดแบงกลุม (Activity 

Base) พบสัดสวนของนักทองเที่ยวดานกิจกรรมความบันเทิงในแตละประเภทที่คอนขางมีความ

แตกตางกัน ซึ่งผลการประมวลในเบื้องตนน้ีเปนลักษณะพฤติกรรมที่เก่ียวของกับกิจกรรม ดาน

ความบันเทิงในบางสวนมีการซอนทับระหวางแตละกลุม  

• “Night life activities”         มีสดัสวนรอยละ 30 

• “Adventurous activities”    มีสดัสวนรอยละ 22  

• “Cultural activities”          มีสดัสวนรอยละ 20 

• “General activities”          มีสัดสวนรอยละ 36 

 “Night life activity” หมายถึง กลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมการทํากิจกรรมดานความ

บันเทิงในยามราตรี เปนกลุมที่มีสัดสวนสูงสุดรอยละ 30 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด โดย

พบวาสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชีย และโอเชียเนีย  

 “Adventurous activity” หมายถึงกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมการทํากิจกรรมดานความ  

บันเทิงในรูปแบบที่มีสวนรวมใน

กิจกรรมที่ ให ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เชนการไปทองเที่ยวที่

สวนสนุก หรือ สวนสัตว เปนตน 

ซึ่งการประมวลผลวิจัยพบวามี

สัดสวนรอยละ 22 โดยพบวามี

คว าม โน ม เ อี ย ง ชัด เ จน ในกลุ ม

นักทองเที่ยวตางชาติเพศชายและ

เ ป น ก ลุ ม ที่ มี ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า

ทองเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด 

และสวนใหญเคยเดินทางมาเที่ยว

เมืองไทยหลายคร้ังแลว  

“Cultural activity” หมายถึงกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมการทํากิจกรรมดานความบันเทิง  

เปนกลุมที่มีสัดสวนสูงในลําดับรองลงมาหรือรอยละ 22 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด โดย

พบวาสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย 
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“General activities” หรือกลุมนักทองเที่ยวที่มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการทํากิจกรรม

บันเทิงหลากหลายรูปแบบที่คละกันมีสัดสวนรอยละ 36 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดโดยพบวา

เปนกลุมนักทองเที่ยวตางชาติเพศหญิงและเปนกลุมที่มีการเดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน / เพื่อน

รวมงานมากที่สุด นอกจากน้ีแลวกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเปนคร้ังแรกยังมีความ

ตื่นตาตื่นใจกับแหลงทองเที่ยวดานความบันเทิงยามราตรี และความหลากหลายของกิจกรรมความ

บันเทิงประเภทตางๆ   

สรุปประเภทของนักทองเที่ยวตางชาติที่ทํากิจกรรมดานความบันเทิง 

 
นักทองเท่ียวตางชาติ 

(People) 

บริการดานความบันเทงิ  

 (Product) 

แหลงทองเที่ยว

ดานความบันเทิง  

(Place) 

Night life 

activities 

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ พ ศ ช า ย

นักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป โอ

เ ชี ย เ นี ย  แ ล ะ แ อ ฟ ริ ก า

นักทองเที่ยวที่ เดินทางมาเปน

คร้ังแรกและ หลายครั้งแลวสวน

ใ ห ญ เ ดิ น ท า ง ม า ค น เ ดี ย ว  

หรือมากับเพื่อน 

ชอบการไปเที่ยวสังสรรคเพื่อ

ความบันเทิงสนุกสนาน ในผับ / 

บาร / คาราโอเกะ นิยมการ

ทองเที่ยวยามราตรีไปยังแหลง

บันเทิง และชอบการไปเที่ยวที่

ถนนคนเดิน 

ผับ / บาร / คารา

โอเกะ  

ถ น น ค น เ ดิ น

กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม

บันเทิงฟูลมูนปารตี้ 

Cultural 

activities 

นักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป

อเมริกา โอเชียเนียเอเชีย 

นักทองเที่ยวที่ เดินทางมาเปน

คร้ังแรก และเดินทางมาพรอม

ครอบครัว 

ชอบชมการแสดงที่มีเอกลักษณ

เก่ียวของกับวัฒนธรรมของไทย 

เชน สยามนิรมิตร การแสดงโชว

มวยไทย ชมการแสดงคาบาเร 

อัลคาซาห หรือทิฟ

ฟ า น่ี โ ช ว  ส ย า ม

นิรมิตร และ ภูเก็ต

แฟนตาซี  เปนตน 

 

Fun / 

Adventurous 

activities 

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ พ ศ ช า ย

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ดิ น ท า ง ม า  

หลายคร้ังแลว สวนใหญ

นักทองเที่ยวที่ เดินทางมากับ

ครอบครัว / ญาติ หรือมากับ

เพื่อน 

มี เป าหมายการทํากิจกรรม

บันเทิงที่มีสวนรวมและไดรับ

ความสนุกสนานจากการเขา

รวมกิจกรรม 

 

สวนสัตว

สวนสนุก 

สวนนํ้า 

General 

activities 

นักทองเที่ยวเพศหญิงและชาย มี

การเดินทางเปนคร้ังแรกและ

ห ล า ย ค ร้ั ง แ ล ว ส ว น ใ ห ญ

นักทองเที่ยวที่ เดินทางมากับ

ครอบครัว / ญาติ  

ไมไดมีเปาหมายการทํากิจกรรม

บันเทิงเปนวัตถุประสงคหลัก 

แตสนใจการทํากิจกรรมบันเทิง

ระหวางการพํานักเยี่ยมเยือน

ประเทศไทย 

ห ล า ก ห ล า ย

ประเภท ไมไดมีการ

เนนกิจกรรมความ

บันเทิงประเภทใด

เปนพิเศษ 
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สรปุสาระส าคญั 

โครงการส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนกัท่องเท่ียว 

ชาวต่างประเทศกล ุม่กอลฟ์ (Golf) 

บริษทั แบรนด ์เมทริกซ์ รีเสิรช์ จ ากดั 

 

ความเป็นมา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดท าโครงการส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจ

นักท่อง เที่ ยวชาวต่างประเทศกลุ่ ม

กอล์ฟ (Golf) ซ่ึ งเป็นโครงการวิจัย

ต่อเนื่องจากโครงการวิจัยเร่ืองโอกาส

ทางการตลาดการท่องเที่ยวกอล์ฟและ

สุขภาพในประเทศไทย: กรณีศึกษา

เฉพาะกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และ

อ เ ม ริ ก า  ที่ จั ด ท า ร่ ว ม กั บ คณ ะ

พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เ ม่ือปี 

2545 ทั้งนี้ ผลการศึกษาในปี 2545 

พบว่าสินค้าประเภทกอล์ฟสร้างความ

พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สดุดา้น

ความพร้อมของการให้บริการและ

ค่าบริการที่ถกูกว่า ในขณะที่คณุภาพของการใหบ้ริการสร้างความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ นอกจากนี้ ยังพบว่า

นกัท่องเที่ยวยงัขาดการรับรูเ้ก่ียวกบัสินคา้และบริการดา้นกอลฟ์ในประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อศึกษาขอ้มลูดา้นอปุสงค์ทางการท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ เช่น พฤติกรรมและทัศนคติของ

นกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะดา้นความรับรูต้่อสินคา้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เดินทางของนกัท่องเที่ยวกลุ่มขา้งตน้ รวมถึงแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการในอนาคต  
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 2. เพื่อศึกษาขอ้มลูดา้นอปุทานของธรุกิจการท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ เช่น ต าแหน่งทางการตลาด 

จดุอ่อน จดุแขง็ ขอ้จ ากดัของสินคา้ โดยวิเคราะหจ์ากความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ 

 3. เพื่อน าผลการศึกษาที่ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูสนับสนุนการจัดท าแผนการส่งเสริมการตลาดส าหรับ

นกัท่องเที่ยวกลุ่มคณุภาพ รวมทัง้พฒันาสินคา้ทางการท่องเที่ยวใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน

การศึกษา 

  1. นักท่องเที่ยว

ก ลุ่ ม ก อ ล์ ฟ  ไ ด้ แ ก่ 

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร

เดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

ใช ้บริการสินค้าทางการ

ท่องเที่ยวประเภทกอล์ฟ 

โ ด ย มี ก า ร ป รั บ

กลุ่ ม เ ป้ าหมายจากผล

การศึกษาในปี 2545 ตามสถานการณต์ลาดในปัจจบุนั ดงันี้  

ภมิูภาคยโุรป: องักฤษ เยอรมนั และสแกนดิเนเวีย 
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก: จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต ้กลุ่มอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

ภมิูภาคอเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  

  2. ผูป้ระกอบการดา้นกอลฟ์ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวที่ใหบ้ริการสินค้าดา้น 

กอลฟ์ เช่น สนามกอลฟ์ และบริษทัน าเที่ยวดา้นกอลฟ์ 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ใชวิ้ธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หรือ Quali-quant Technique โดย 

การศึกษาขอ้มลูดา้นทตุิยภมิูผ่านทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์ในประเด็นเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานทางการ

ตีกอล์ฟ วัตถุประสงค์ในการเลือกเป้าหมายปลายทาง กิจกรรมเสริมที่นิยมท า งบประมาณในการ

ท่องเที่ยว และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยงัมีการศึกษางานวิจัยดา้นการท่องเที่ยวในรปูแบบ



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที ่4/2553 หนา้ที่  3 

ต่างๆ เช่น ปัจจยัในการพฒันาการท่องเที่ยว วิธีการวิเคราะหส์ถานการณ์การท่องเที่ยว หรือรปูแบบใน

การจดัโปรแกรมท่องเที่ยว 

การศึกษาดา้นอุปทานส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นกอล์ฟผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ In-

depth Interview จ านวน 33 ราย และการศึกษาดา้นอปุสงค์ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านการสัมภาษณ์

แบบเผชิญหนา้ หรือ Face-to-Face Interview จ านวน 330 ราย 

ผลการศึกษา 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มกอลฟ์ในประเทศไทย 

ลกูคา้หลักของผูป้ระกอบการธรุกิจกอล์ฟส่วนใหญ่ คือ นักท่องเที่ยวชาวเอเชียไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี 

ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ไตห้วัน โดยนักกอล์ฟชาวเอเชียที่นิยมเดินทางมาตีกอลฟ์ยงัประเทศไทย

มากที่สดุ คือ ญ่ีปุ่นและเกาหลี ทัง้นี้ นักท่องเที่ยวกอล์ฟชาวเอเชียมีแนวโนม้เดินทางตลอดทัง้ปี  

ในขณะที่นักกอล์ฟชาวยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟยังประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศ

สแกนดิเนเวีย เยอรมนี ฟินแลนด ์เดนมาร์ก ฝรัง่เศส สเปน และเนเธอร์แลนด์ โดยนักกอล์ฟชาวยโุรปที่นิยม

เดินทางมาตีกอล์ฟยังประเทศไทยมากที่สดุ คือ สแกนดิเนเวีย โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ท่องเที่ยว 

 อายเุฉลี่ยของนักกอลฟ์ทัง้ชาว

เอเชียและชาวยโุรปส่วนใหญ่อยู่ที่ 40 ปี

ขึน้ไปหรือเป็นช่วงอายทุี่ไม่มีภาระสงู ไม่มี

บตุรหลานร่วมเดินทางมาดว้ย รองลงมา

เป็นกลุ่มนักกอลฟ์ที่เกษียณแลว้  

นกัท่องเที่ยวชาวเอเชียส่วนใหญ่

นิยมซ้ือแพ็คเกจท่องเที่ยวกอล์ฟแบบ 3 วนั 

2 คืน และ 4 วัน 3 คืน ทัง้นี้ นักกอลฟ์

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมตีกอลฟ์เฉลี่ยวนัละ 1 รอบ โดยนักกอล์ฟชาวเอเชียนิยมตีกอล์ฟทกุวนัจนกว่าจะ

เดินทางขึน้เคร่ืองกลับประเทศของตนเอง  ในขณะที่นักกอล์ฟชาวยโุรปมักนิยมท ากิจกรรมเสริมหลงัตี

กอล์ฟเช่น SPA เที่ยวกลางคืน (Nightlife) หรือติดต่อธรุกิจ 

 

ปัจจัย และองค์ประกอบท่ีมีอิทธิผลในการเลือกเดินทางมาตีกอลฟ์ยงัประเทศไทย 

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพสนามกอล์ฟเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อนักกอล์ฟ

ชาวต่างชาติในการเลือกประเทศเป้าหมายเพื่อตีกอลฟ์ เช่น ลกัษณะของ Fairway สภาพของ Green  สภาพหลมุ

ทราย (Bunker) มาตรฐานคุณภาพของสนามหญา้ และความยากง่ายของสนาม นอกจากนี้ Lay-out สนาม

กอล์ฟ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเลื อกประเทศ

เป้าหมายเพื่อตีกอล์ฟ โดยสนาม

กอลฟ์ที่สามารถดึงดดูนักกอล์ฟ

ใหม้าตีกอล์ฟ ไดแ้ก่ สนามกอล์ฟ

ที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่ มี

ชื่อเสียงและไดร้ับการยอมรับทัว่

โลก และสนามกอล์ฟที่ไดร้ับการ 

Review ทั้งในส่วนของสนามและ 

Lay-out ที่ผู้ อ่ืนได้ประเมินไว ้

นอกจากนี้ นักกอล์ฟยังให้ความส าคัญเก่ียวกับบรรยากาศของสนามกอล์ฟที่มีความร่มร่ืนของต้นไม ้ 

ดอกไม ้กอ้นหิน หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ท าใหส้นามกอลฟ์มีทศันียภาพสมบรูณน์่าตีกอลฟ์ 

 

พนักงานให้บริการ (People) การตอ้นรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่เร่ิมกา้วสู่สนามบิน ไป

จนถึงการเช็คอินที่โรงแรมอย่างสะดวกสบาย ตลอดจนการรับบริการที่สนามกอล์ฟเป็นอีกหนึ่งกลยทุธ์

ในการสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักกอล์ฟ ซ่ึงมี

ผลในการท าใหน้ักกอล์ฟเลือกกลับมาตีกอล์ฟที่

ประเทศ ไทยซ ้าอีกครั้งในอนาคต   
นอกจากนี้พนักงานให้บริการที่

จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประเทศ

เป้าหมายเพื่อตีกอล์ฟคือ Starter เนื่องจากเป็น

บุคคลส าคัญที่บริหารเวลา หรือปล่อยรอบ

กอล์ฟให้เป็นไปตามที่นัดหมายไว้ นอกจากนี้ 

Marshall ที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ

เลื อกประเทศเป้าหมายเพื่ อตีกอล์ฟ  ด้วย 

เนื่องจากในบางครั้งอาจมีการติดขดัเกิดขึ้นขณะออกรอบสนามกอล์ฟ ดังนั้นสนามกอล์ฟที่ดีควรมี Marshall 

อยู่บริเวณใกลเ้คียงเพื่ออ านวยความสะดวกหรือไกล่เกลี่ยปัญหาใหแ้ก่นกักอลฟ์  
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บริการเสริม (Additional Service) ปัจจัยเสริมที่นักกอล์ฟใชใ้นการตัดสินใจเลือก

ประเทศเป้าหมายเพื่อตีกอลฟ์ไดแ้ก่ สภาพคลบัเฮาส ์สภาพล็อคเกอร์ ร้านอาหารภายในสนามกอล์ฟ และ 

Pro-Shop  

   

 ด้านราคา (Price) นักกอล์ฟส่วนใหญ่มักใชป้ระเด็นดา้นราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

เลือกประเทศเป้าหมายส าหรับการตีกอล์ฟ โดยจะพิจารณาจากค่าใชจ่้ายในการออกรอบ (Green Fee) มี

ความเหมาะสมกับคุณภาพสนามกอล์ฟหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงค่าบริการรถกอล์ฟ (Golf 

Cart )  

 

 ด้านสถานท่ี (Place) เนื่องจากนักกอล์ฟชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเลือกสนามกอล์ฟที่

ตัง้อยู่บนท าเลที่สามารถเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก นอกจากนี้นักกอล์ฟชาวต่างชาติยังเลือกประเทศเป้าหมาย

โดยพิจารณาจ านวนแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกลเ้คียงสนามกอล์ฟ หรือกิจกรรมเสริมอ่ืนๆในบริเวณ

ใกลเ้คียงที่สามารถเขา้ร่วมไดภ้ายหลงัจากการตีกอลฟ์ 

 

 ด้ า น ก า ร

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด 

( Promotion) โ ด ย ป ร ะ เ ด็ น ที่

นกักอล์ฟใชใ้นการตัดสินใจเลือก

ประเทศเป้าหมาย ได้แก่  การ 

Review สนามกอล์ฟที่จัดท าโดย

สื่อประ เภทต่างๆเช่นเว็บไซต์

เก่ียวกับกอล์ฟ และนิตยสาร

กอล์ฟ และค าแนะน าจาก Travel 

Agent โดย Travel Agent จะเป็นผู้

ท่ีใหค้ าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัประเทศเป้าหมายและสนามกอลฟ์ต่างๆใหแ้ก่นกักอลฟ์ 

 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ปัจจัยดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวัฒนธรรมทางสังคม ดา้น

ระบบอ านวยความสะดวก และดา้นภมิูประเทศ 
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ปัญหา อุปสรรคในการเสนอขายและการด าเนินงาน ตลอดจนจุดอ่อนจุดแขง็ของธุรกิจ 

   

ปัจจยัภายนอก: 

 ประเด็นดา้นปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเหตุการณ์ไม่สงบสุขในเขตดินแดน

ภาคใต ้มีผลท าใหเ้กิดการยกเลิกแพ็คเกจน าเที่ยว 

 การให้บริการที่ล่าช ้าของสนามบิน/จุดตรวจนักท่องเที่ยวขาเขา้ ที่ส่งผลให้นักกอล์ฟ
ชาวต่างชาติร ูส้ึกไม่ประทบัใจในบริการที่ไดร้ับตัง้แต่เร่ิมเดินทางมาถึงประเทศไทย  

 การคมนาคมของประเทศไทย นักกอล์ฟชาวต่างชาติร ู้สึกไม่พอใจกับระบบการขนส่ง
สาธารณะของประเทศไทยที่ไม่ทัว่ถึงและไม่สามารถเขา้ถึงสนามกอล์ฟไดอ้ย่างสะดวก รวมทั้งการคิดอัตรา

ค่าบริการที่เกินจริงของผูใ้หบ้ริการแทก๊ซ่ี  

 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจโลกเป็นอีกประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธรุกิจกอล์ฟ 
เนื่องจากท าใหร้าคาค่าเดินทางไปต่างประเทศสงูขึน้ 

 ปัญหาการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตท าใหส้นามกอล์ฟสญูเสียรายไดท้ี่จะน าไปบ ารงุรักษา

มาตรฐานคุณภาพสนามกอล์ฟ และยังส่งผลใหส้นามกอล์ฟเสียรายไดใ้นการจา้งบุคลากรที่มีคุณภาพมา

บริหารธรุกิจกอลฟ์หรือวางแผนประชาสมัพนัธส์นามกอลฟ์  

 โรคระบาดที่ เกิดขึ้นทัว่โลก อย่างไรก็ตามโรคระบาดเป็นเพียงปัญหาชัว่คราว และเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เม่ือเชื้อหวัดต่าง ๆ สามารถควบคุมไดน้ักกอล์ฟชาวต่างชาติก็จะกลับมาตี

กอลฟ์ยงัประเทศเป้าหมายเช่นเดิม 

 

ปัจจยัภายใน: 

 มาตรฐานคณุภาพสนามกอล์ฟ เนื่องจากสนามกอล์ฟหลายแห่งไม่มีการบ ารงุรักษาสนาม

กอลฟ์อย่างสม า่เสมอ ความสงูของหญา้เกินมาตรฐาน หรือเม็ดทรายไม่ไดม้าตรฐาน    

 ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของสนามกอล์ฟ ซ่ึงท าให้เกิดการเรียกเก็บค่าบริการ

ซ ้าซอ้นและ สรา้งความไม่พึงพอใจใกแ้ก่นกัท่องเที่ยวกลุ่มกอลฟ์  

 การคิดค่าใช้จ่ายในการออกรอบ (Green Fee) สูงกว่าที่ควรท าให้นักท่องเที่ยวที่ มี

ประสบการณ์มาตีกอล์ฟก่อนหนา้นี้ไม่ยอมรับค่าใชจ่้ายในการออกรอบ (Green Fee) ที่สงูขึ้นมากกว่าปกติ 

นอกจากนี้ยงัพบว่าการที่สนามกอลฟ์ปรับลดค่ากรีนฟี (Green Fee) ในช่วง Low Season เพื่อส่งเสริมการขาย 

มีผลกระทบโดยตรงแก่บริษทัน าเที่ยว เนื่องจากสนามกอล์ฟคิดค่ากรีนฟี (Green Fee) กับนักกอล์ฟต ่ากว่าที่

มีไวใ้นสญัญากบั Travel Agent ส่งผลให ้Travel Agent สญูเสียลกูคา้ 



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที ่4/2553 หนา้ที่  7 

 มาตรฐานการใหบ้ริการของสนามกอล์ฟ เช่น มารยาทของพนักงานที่ใหบ้ริการ การ

ให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างแขกวีไอพีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ การคิดค่าบริการที่ไม่เสมอภาค

ระหว่างลกูคา้ชาวไทยและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ การปล่อยรอบสนามกอล์ฟที่ไม่ตรงตามเวลานัดหมาย การที่

ไม่มีกรรมการ (Marshall) คอยดแูลภายในสนามกอล์ฟ พนักงานตอ้นรับไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลกูค้า 

และปัญหาความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษ 

  ปัญหาช่องทางการจ่ายเงินที่ไม่เอ้ืออ านวยของสนามกอล์ฟ เช่น สนามกอล์ฟบางแห่งไม่

ยินดีรับบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต หรือมีช่องทางการจ่ายเงินเพียงช่องทางเดียว คือ การจ่ายดว้ยเงินสด  

  

ประเทศคู่แข่งขนั 

ประเทศจีน ประเทศจีนเป็นคู่แขง่ทางการคา้โดยตรงเพราะเป็นประเทศที่มีสนามกอล์ฟเปิดใหม่หลาย

แห่ง ซ่ึงนอกจากจะเป็นสนามกอล์ฟที่มีความสวยระดับ World class แลว้ยังเป็นสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดย

นกัออกแบบที่มีชื่อเสียงท าใหน้กักอลฟ์ชาวต่างชาติสนใจไปทดลองตีกอลฟ์  

 

ประเทศเวียดนาม รัฐบาลของประเทศ

เวียดนามใหก้ารสนบัสนุนธรุกิจกอล์ฟอย่างเต็มที่ โดย

มีการจัดท าแผนการตลาดแบบเชิงรุก นอกจากนี้

ประเทศเวียดนามยังจัดว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพ

ต ่าเช่ นเดียวกับประเทศจีนจึงท าให้สนามกอล์ฟ

สามารถน าเสนอค่าใช้จ่ายในการออกรอบ (Green 

Fee) ที่ต ่ากว่า ประเทศคู่แข่งได ้นอกจากนี้ เวียดนาม

ยังมีกญุแจส าคัญส าหรับการแข่งขนัในธรุกิจกอล์ฟ 

คือ ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีน 

  

ประเทศมาเลเซีย เนน้การประชาสัมพันธ์ว่าเป็นประเทศที่มีสนามกอล์ฟเปิดใหม่หลายแห่ง และมี

สนามกอลฟ์ที่ออกแบบโดยนกัออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ทั้งนี้ ผูใ้หบ้ริการชาวมาเลเซียมีความสามารถ

สื่อสารเป็นภาษาองักฤษไดด้ี 

 

ประเทศสเปน ประเทศสเปนมีสนามกอล์ฟที่สวยงามและชาวยโุรปยังสามารถเดินทางเขา้ประเทศได้

อย่างสะดวก  
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ทัศนคติ และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัซ่ึงสามารถสรปุได้

ดังน้ี 

จากการศึกษาพบว่านกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม

ต่อการตีกอล์ฟในประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจ หรือพึงพอใจอย่างสงู  (ร้อยละ 82.3) ในขณะที่มี

นกักอลฟ์ชาวต่างประเทศกลุ่มกอลฟ์เพียงรอ้ยละ 3.3 รู้สึกไม่พึงพอใจต่อต่อการตีกอล์ฟในประเทศไทย 

โดยประเทศที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อการตีกอล์ฟในประเทศไทยสงูที่สดุไดแ้ก่ กลุ่มประเทศ

อาเซียน ประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ และประเทศ

องักฤษ โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ ที่  5  (จากค่ า

คะแนน 6) 

 

เม่ือพิจารณา

ค่ า เ ฉ ลี่ ยค ว า มพึ ง

พ อ ใ จ ข อ ง

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว

ต่างประเทศกลุ่มกอลฟ์ที่มีต่อปัจจยั ต่างๆ ในการตีกอลฟ์ พบว่านกัท่องเที่ยวกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อปัจจัยดา้นคุณภาพของสนามกอล์ฟ โดยมีระดับค่าเฉลี่  ยความพึงพอใจส่วนใหญ่มากกว่า 5 

อย่างไรก็ตาม นักกอล์ฟจากประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดามีความรู้สึกพึงพอใจต่อ

ปัจจยัดา้นอ่ืนมากกว่าปัจจยัดา้นคณุภาพของสนามกอล์ฟ โดยปัจจัยที่นักกอล์ฟประเทศสหรัฐอเมริกา/

แคนาดารู้สึกพึงพอใจมากที่ส ุดได้แก่ ปัจจัยดา้นการบริการและความเป็นกันเองของแค๊ดดี้ โด ยมีค่า

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 ในขณะที่ปัจจัยที่นักกอล์ฟประเทศจีนรู้สึกพึงพอใจมากที่สดุไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นชื่อเสียงของสนามกอลฟ์ โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 5 

 

บทสรปุและขอ้เสนอแนะของการท่องเท่ียวกลุ่มกอลฟ์ 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟที่มีต่อการท่องเที่ยว

ดา้นกอล์ฟมีความแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวจากทกุภมิูภาคใหค้วามส าคัญกับการบริการร้อยละ 

75.1 และใหค้วามส าคัญกับสินค้าร้อยละ 24.9 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกอล์ฟส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกับ

ปัจจัยด้านแค๊ดดี้ ในเ ร่ืองที่ เก่ียวข ้องกับการบริการโดยทัว่ไป มนุษยสัมพันธ์ ความซ่ือสัตย์ และ

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูป้ระกอบการธรุกิจกอล์ฟ พบว่าสาเหตหุลักที่ท าใหน้ักท่องเที่ยวกลุ่ม

กอล์ฟให้ความส าคัญกับแค๊ดดี้ เนื่องจากแค๊ดดี้ เป็นบุคคลที่นักกอล์ฟใช้เวลาอยู่ด ้วยนานที่ส ุดในขณะตี
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กอลฟ์ ดงันัน้ แค๊ดดี้จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สามารถน ามาใชเ้ป็นจดุขายในการดึงดดูใหน้ักท่องเที่ยวเลือก

ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายเพื่อตีกอล์ฟ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งของประเทศไทย เช่น เวียดนาม จีน 

มาเลเซีย และสเปน จะมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของสนามกอล์ฟเปิดใหม่ที่มีความสวยงามและออกแบบโดย

บคุคลที่มีชื่อเสียงในวงการกอลฟ์โลก แต่คณุภาพการบริการที่ไดร้ับจากประเทศไทยนัน้ก็ยงัคงสงูกว่า 

 ดังนั้น กลยทุธ์หลกัที่จะใชป้ระชาสัมพันธ์ประเทศไทยหรือแข่งขนั ควรเนน้ปัจจัยดา้นแค๊ดดี้เป็น

หลกั อีกปัจจัยที่น่าสนใจและสามารถน ามาเป็นกลยทุธ์หลักไดเ้ช่นกันคือ เร่ืองของช่วงเวลาการตีกอล์ฟใน

ประเทศไทย เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ระกอบการธรุกิจกอล์ฟ มีผูป้ระกอบการหลายท่านเห็น

ตรงกนัว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภมิูอากาศและที่ตั้งของประเทศเอ้ืออ านวยต่อการตีกอล์ฟตลอด

ทัง้ปี ซ่ึงสนามกอลฟ์บางประเทศไม่สามารถตีกอล์ฟไดใ้นบางช่วงฤดกูาล ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทยควรใชป้ระเด็นดงักล่าวเป็นจดุขาย หรือสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่สินคา้ของประเทศไทย 

นอกเหนือไปจากกลยทุธ์หลักดา้นสินค้า และบริการแลว้ การน าเสนอรปูแบบการประชาสัมพันธ์ที่

แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสนใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ โดยสนาม

กอลฟ์อาจจะประชาสมัพนัธแ์ละแบ่งประเภทของสนามกอลฟ์ในประเทศไทยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1. Country heritage golf course (สนามกอลฟ์คลาสสิค) 

2. New and exciting golf course (สนามกอล์ฟสรา้งใหม่) 

 

แผนภาพการก าหนดกลยทุธ์ส าหรบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวกอลฟ์ในประเทศไทย 

 

Core brand strategy A world-class service (Caddy) 

All year round golfing 

Value proposition Quality of golf course 

Golf course reputation 

Designer of golf course 

Variety of golf course 

Value for money 

Extended key message Country heritage golf course 

New and exciting golf course 
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โดยประเทศที่ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเป็นประเทศที่มีแนวโนม้ที่ดีในอนาคตและ

ควรท าการประชาสัมพันธ์ คือ สหราชอาณาจักร เยอรมนี กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา 

สวิตเซอร์แลนด ์ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยใชร้ปูแบบการประชาสมัพนัธ ์เช่น การท า Roadshow การ

ลงโฆษณาในนิตยสารกอล์ฟโดยอยู่ในรูปแบบของ Editorial Review และการประชาสัมพันธ์ผ่าน

อินเตอร์เน็ตตาม Website หรือ Webboard ของประเทศต่าง ๆ.  

 

-------------------------------------------- 
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สรุปสาระสําคัญ 

โครงการสํารวจทัศนคตินักทองเท่ียวเพ่ือการวางแผนเชิงรุกใน

การเจาะกลุมลูกคาใหมสําหรับ  4 ตลาดในเอเชีย   

(จีน   ญี่ปุน   อินโดนีเซีย  และไตหวัน) 

 

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี  

 

ตามที่บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับมอบหมายจากการทองเที่ยว            

แหงประเทศไทย (ททท.) ใหดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร สํ า ร ว จ ทั ศ น ค ติ

นักทองเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุก

ในการเจาะกลุมลูกคาใหม สําหรับ  

4 ตล าด ใ น เ อ เ ชี ย  ( จี น  ญ่ี ปุ น  

อินโดนีเซีย  และไตหวัน)  เพื่อให

ท ร า บ ข อ มู ล ต า ง ๆ  โ ด ย มี

วัตถุประสงค  ดังน้ี 

 

1) ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตรของกลุม

นักทองเที่ยวขาออกแตละ

ประเทศ เพื่อกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย (Market segment) และวิธีการเขาถึงพรอมชักจูง

กลุมนักทองเที่ยวเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ศึกษาทัศนคติ คานิยม ปจจัยในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว พฤติกรรมการวางแผน

เดินทางของนักทองเที่ยวจากประเทศจีน ญ่ีปุน อินโดนีเซีย และไตหวัน ที่ยังไมเคยเดินทางมา

ทองเที่ยวประเทศไทย 
3) ศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวจากประเทศจีน ญ่ีปุน อินโดนีเซีย และไตหวัน ที่มีตอประเทศ

ไทย และเหตุผลที่ ยังไมเลือกมาทองเที่ยวประเทศไทย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

พรอมทั้งเปรียบเทียบทัศนคติดังกลาวกับประเทศคูแขงที่นักทองเที่ยวทั้ง 4 ตลาด ตั้งใจที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยว เพื่อกําหนดแนวทางในการแขงขัน 

4) เพื่อนําขอมูลจากการศึกษามาปรับแผนการสงเสริมตลาด และนําเสนอแนวทางเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาสินคาการทองเที่ยวของไทยใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวจาก

ประเทศจีน ญ่ีปุน อินโดนีเซีย และไตหวัน 
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ขอบเขตโครงการสํารวจวิจัย 
 การดําเนินงานโครงการฯ ประกอบไปดวยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม ซึ่งมี

ขอบเขตโครงการสํารวจวิจัย  ดังน้ี 

 

การวิจัยเอกสาร 

 ภาพรวมของการทองเที่ยวในเอเชีย 

 ภาพยอยของแตละตลาด (4 ตลาด) เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวิจัยภาคสนาม 

 

การวิจัยภาคสนาม 

 จัดลําดับความสําคัญของประเทศเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตรที่แตกตางกันในแตละประเทศ 

 การพัฒนาหรือสงเสริมสินคาการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการดึงดูดนักทองเที่ยว 

 กลยุทธในการสรางโอกาสใหนักทองเที่ยวประเทศตาง ๆ เดินทางมาประเทศไทย 

 แนวทางการวางแนวคิดการประชาสัมพันธประเทศไทย 

 ขอเรียนรูจากประเทศคูแขงในการดึงดูดนักทองเที่ยว 

 สําหรับนักทองเที่ยวกลุมที่มีศักยภาพ  แนะนําใหทาง ททท.ทําการศึกษาตอแบบเจาะกลุมเพื่อ

รองรับการทองเที่ยวซ้ํา 

 

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี ประเทศไทย จํากัด ไดกําหนดจํานวนตัวอยาง ทั้งหมด 2,200 

ตัวอยาง โดยเปนกลุมประเทศเปาหมาย  คือ ประเทศจีน 1,000  ตัวอยาง ประเทศญ่ีปุน 400  

ตัวอยาง ประเทศอินโดนีเซีย 400 ตัวอยาง และประเทศไตหวัน  400  ตัวอยาง 

 

นิยามศัพท 

 

• กลุมเดลตา คือ กลุมนักทองเที่ยวที่ยังไมมีประเทศเปาหมายในการทองเที่ยว หรือวาง

แผนการเดินทางไวนานแลวแตยังไม

ตัดสินใจเลือกประเทศปลายทาง 

นอกจาก น้ียั งอาจ เปลี่ ยนแปลง

สถานที่ปลายทางได  โดยข้ึนอยูกับ

โปรโมช่ันหรือแพ็คเกจทองเที่ยวที่

น า สน ใจที่ สุ ด  ค า ใ ช จ าย ในการ

เดินทางทองเที่ยว การเห็นโฆษณา 

และคําแนะนําจากบริษัทตัวแทน  ดาน

การทองเที่ยว ญาติ คนรูจัก หรือ

ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ กลาวโดย

สรุป เดลตา คือกลุมนักทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพท่ี ททท.นาจะเขาไปสื่อสารดวยเปนกลุมแรก เน่ืองจากยังสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมใหมาทองเที่ยวประเทศไทยได 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 4/2553 หนาท่ี  3 

• กลุมโอเมกา คือ กลุมนักทองเที่ยวที่วางแผนการเดินทางไวนานแลว และไดทองเที่ยวตาม

แผนที่วางไว โดยมักจะทองเที่ยวซ้ําประเทศเดิม กลาวโดยสรุป โอเมกา คือกลุมนักทองเที่ยว

ที่ยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

สรุปผลภาพรวมสถานการณตลาดการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย 

  จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยรวมถึงภาวะราคานํ้ามันในตลาดโลกที่สูงข้ึน มีผลทําให

นักทองเที่ยวมีการปรับพฤติกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบใหม (New Tourism) ดวยการทองเที่ยวใน

รูปแบบที่ประหยัด และเปนไปในรูปแบบที่ตอบสนองความตองการของตนที่แทจริงมากข้ึน และเร่ิม

พัฒนาเปนกระแสจนกลายเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใหม (Emerging Trend) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดใหเกิด

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงประสบการณที่แตกตางกันในหลายรูปแบบมากข้ึน (Lifestyle Tourism)   

กอปรกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงขอมูลทองเที่ยวที่

หลากหลายมากขึ้น สงผลใหลักษณะการทองเที่ยว ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับแพ็คเกจที่มีอยู และ

นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูและพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหเปนลักษณะที่เนนความตองการ

เฉพาะบุคคล (Individuals) มากยิ่งข้ึน การทองเที่ยวในรูปแบบใหมน้ี (New Tourism) สงผลใหรูปแบบ

กลยุทธทางการตลาดและการนําเสนอสินคาและบริการ รวมไปถึงการสื่อสารทางการตลาด 

เปลี่ยนไปในมิติที่ซับซอนและหลากหลายมากข้ึน  
โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมีพฤติกรรมและทัศนคติตอการทองเที่ยววาเปนการพักผอน การ

เป ดกว า งมุมมองของ

ตัวเองเ ก่ียวกับสถานที่

ห รือประเทศอื่นๆ  ที่ ได

ทองเที่ยว  การบอกตอ

หรือ Word-of-mouth เปน

พฤติกรรมที่จะตองทําเมื่อ

นักทองเที่ยวไดมีโอกาสไป

สถานที่ ท อง เที่ ยวที่ น า

ประทับใจ สะทอนใหเห็น

ว า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น

ทัศนคติของนักทองเที่ยว

น้ันไมเพียงแตเปนไปเพื่อ

ความเพลิดเพลินเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงคุณคาที่จะไดรับจากประสบการณในการทองเที่ยวอีก

ดวย ทายที่สุดการสื่อสารในรูปแบบคําแนะนําหรือปากตอปากจะเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับ

กลุมนักทองเที่ยว อันจะใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว 

นอกจากน้ัน นักทองเที่ยวยังยอมที่จะจายมากข้ึนเพื่อแลกกับประสบการณที่ประทับใจในขณะ

ทองเที่ยว ไมวาจะเปนโอกาสในการที่จะไดเขาถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง  การทองเที่ยวที่สะดวกสบาย

พรอมดวยบริการที่ดี ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและสงผลกระทบ

คอนขางชัดเจนตอกระบวนการตัดสินใจของนักทองเที่ยว ไดแก  ความปลอดภัย ความมั่นคง ความ
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ปลอดจากภาวะคุกคามของผูกอการราย สายการบินตนทุนต่ํา (Low cost airlines) ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี บทบาทของอินเทอรเน็ต (New technology – increasing role of the internet) และภาวะ

สิ่งแวดลอม(Environment) ความกังวลเร่ืองความปลอดภัยเปนสิ่งที่ คุกคามความมั่นใจของ

นักทองเที่ยวมากที่สุด ซึ่งพบวาทั้งภัยกอการรายและภาวะโรคระบาดเปนอุปสรรคของการทองเที่ยว

ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญตองการหลีกเลี่ยง 

สรุปผลการวิเคราะหจากการวิจัยเอกสารและการสํารวจกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน 

 ประเทศจีนถือเปนตลาดที่มีศักยภาพตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย ดังจะเห็นไดจาก

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนประชากรที่มาก นอกจากน้ัน จากผลการสํารวจ

ภาคสนามยังพบวาไทยถือเปนประเทศจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวชาวจีนสนใจเดินทางมา

ทองเที่ยวในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการการตัดสินใจเลือกประเทศหรือสถานที่ทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยวชาวจีน พบวานักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญเปนนักทองเที่ยวกลุมเดลตา ซึ่งเปนกลุม

ที่สามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายกวากลุมโอเมกา ซึ่งที่ยากจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

การดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหมาทองเที่ยวประเทศไทยมีความเปนไปไดทั้งสองกลุมโดยตองใช   

กลยุทธที่แตกตางกันดังตอไปน้ี 

นักทองเท่ียวชาวจีนกลุมเดลตา  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีไมมีแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่โดดเดนชัดเจนเทากับกลุมโอเมกา โดยมี

รูปแบบการทองเที่ยวที่ช่ืนชอบไมตางไปจากนักทองเที่ยวชาวจีนโดยรวม แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดแก การบอกเลาหรือบอกตอในหมูคนรูจัก 

 อยางไรก็ตาม  การมุงเนนเร่ืองความปลอดภัย

โดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมจะสงผลตอความเช่ือมั่น

ของนักทองเที่ยวกลุมน้ีอยางมาก  ดังน้ัน  ประเด็นเร่ือง

การสรางความเช่ือมั่น  จึงเปนสาระสําคัญในการสื่อสาร

ถึงนักทองเที่ยวชาวจีนกลุมเดลตา  นอกจากน้ี  ยังควร

เนนการสื่อสารเร่ืองคาใชจายที่ไมแพง  และโปรโมช่ัน

ตางๆของบริษัทนําเที่ยว  รวมถึง  Incentive group หรือ

การสนับสนุนคาใชจายจากบริษัทหรือหนวยงาน   

 สินคาและบริการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนกลุมเดลตาใหความสนใจน้ัน  ไมแตกตางไป

จากนักทองเที่ยวชาวจีนโดยภาพรวม ซึ่งไดแก แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ   อยางไรก็ตาม  สําหรับ

นักทองเที่ยวกลุมน้ี  ททท  .   ควรมุงเนนสื่อสารเร่ืองความหลากหลายของสินคาและบริการมาก    

เปนพิเศษ  รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางที่รวดเร็ว  และความไมยุงยากในการดําเนินการดาน

เอกสารเขาเมือง 
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นักทองเท่ียวชาวจีนกลุมโอเมกา 

 แรงจูงใจที่สําคัญของนักทองเที่ยวกลุมโอเมกา คือ ตองการไปเที่ยวในสถานที่ที่สนใจหรือ

ใฝฝนจะไป และเมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวแลว ขอมูลที่ไดรับจากเพื่อน เพื่อนรวมงาน หรือ

คนรูจัก เว็บไซตของการทองเที่ยวหรือหนวยงานทองเที่ยวของรัฐ หรือกระทรวงการทองเที่ยวของ

แตละประเทศที่จะเดินทางไป รวมถึงรายการหรือสกูปเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวทางโทรทัศน ลวน

แลวแตเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวกลุมน้ี 

 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมน้ีไมตางจากนักทองเที่ยว

ชาวจีนในภาพรวม ไดแก สถานการณความเปนไปของสถานที่หรือประเทศเปาหมาย เชน ความ

ปลอดภัยจากความรุนแรงหรือปญหาภายในประเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของประเทศ

จุดหมายปลายทาง คาใชจายในการทองเที่ยว และสินคาและบริการในการทองเที่ยว  

 สินคาและบริการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนกลุมโอเมกาใหความสนใจคือแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ ซึ่งไมแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวจีนทั่วไป ทั้งน้ีประเทศคูแขงสําคัญในเร่ืองแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติคือ ออสเตรเลีย  ซึ่งจัดเปนประเทศที่ไดรับความนิยมสูงสุดในเร่ืองการ

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติในหมูนักทองเที่ยวชาวจีน อยางไรก็ตามไทยมีขอไดเปรียบออสเตรเลียใน

เร่ืองระยะเวลาที่ใชในการเดินทางที่สั้นกวา  

 

สรุปผลการวิเคราะหจากการวิจัยเอกสารและการสํารวจกลุมนักทองเท่ียวชาวญี่ปุน 

นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนมีระดับการรับรูเก่ียวกับประเทศไทยสูง แตประเทศไทยกลับไมจัดอยู

ในกลุมประเทศที่นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนสนใจจะเดินทางไปทองเที่ยวในอนาคต โดยประเทศสามอันดับ

แรกที่นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนใหความสนใจ

และพิจารณาเปนประเทศแรกที่จะเดินทาง

ไปท อ ง เที่ ย ว  ไ ด แก  สห รัฐอ เม ริกา 

ออสเตรเลีย และอิตาลี  

ภาพรวมทางด านสิ นค า แล ะ

บริการ ประเทศไทยมีจุดเดนในดานสินคา

และบริการประเภทเทศกาลและงาน

ประเพณี สปาและการนวด รวมถึงดาน

มรดกแผนดิน สถาปตยกรรม ศาสน

สถาน  และโบราณคดี  และอาหารที่มี

รสชาติโดดเดน  แตมีจุดออนในดานที่วา

สินคาที่ เปนจุดเดนของประเทศไทยยัง

ไมไดจัดวาเปนสินคาที่นิยมมากเทากับสินคาอื่นๆ ในสายตาของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน ซึ่งสินคาและ

บริการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนนิยมคือแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเลและชายหาด 

อาหาร และมรดกแผนดิน ดังน้ันแนวทางที่จะชวยแกไขจุดออน คือ การสรางความนาสนใจในสินคา
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และบริการของประเทศไทย โดยเนนความแตกตางจากประเทศอื่นๆ และความมีช่ือเสียงทั้งคุณภาพ

การใหบริการ เนนความหลากหลายของสินคาและบริการโดยดึงจุดเดนดานความเปนไทยใหมาก

ยิ่งข้ึน  สวนแนวทางที่จะชวยสงเสริมจุดแข็ง คือ เพิ่มความนาสนใจของสินคาและบริการที่มีศักยภาพ

เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน โดยเฉพาะเกาะภูเก็ต ซึ่งสามารถเปนตัวแทน

ของสินคาและบริการทางดานทะเลและชายหาด และตมยํากุงซึ่งเปนอาหารไทยที่เปนที่นิยม   

ในสวนของราคาสินคา เน่ืองจากในภาพรวมนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนน้ัน ปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ คาใชจายในการทองเที่ยว โดยสวนใหญนักทองเที่ยวจะเนนความ

คุมคาเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายในการทองเที่ยวกับความหลากหลายของสินคาและบริการทองเที่ยว

ที่ไดรับ และเนนคาใชจายที่ไมแพงหรืออยูในงบประมาณที่ตั้งไว ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยที่มี คือ 

นักทองเที่ยวมองวาคาใชจายในการทองเที่ยวของประเทศไทยมีระดับที่ไมแตกตางไปจากประเทศ

อื่นๆ มากนัก แตก็ยังมีจุดออนในดานมาตรฐานในการกําหนดราคา ซึ่งแนวทางที่จะชวยแกไขเสริม  

จุดแข็งและแกไขจุดออน คือ 

ควรพยายามนําเสนอเร่ือง

ความคุมคาและคาใชจาย

ใหแกนักทองเที่ยว  รวมถึง

ค ว า ม เ ท า เ ที ย ม กั น ใ น

มาตรฐานในเร่ืองของการ

ใหบริการรวมถึงมาตรฐานในดานราคาสินคา 

 นอกจากน้ัน เร่ืองของความปลอดภัยถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

สถานที่ปลายทางสําหรับการทองเที่ยว ซึ่งจุดออนของประเทศไทย คือ การมีสถานการณความไม

มั่นคงตางๆ ซึ่งมีผลตอความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยว เชน การกอการราย การชุมนุมประทวง เปน

ตน โดยถึงแมวาประเทศไทยจะมีมาตรการรองรับเหตุดวนเหตุราย แตก็สรางความเชื่อมั่นใหแก

นักทองเที่ยวไดเพียงบางสวนเทาน้ัน มีผลทําใหชาวญ่ีปุนสวนใหญปฏิเสธที่จะเดินทางมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย นอกจากน้ันยังมีปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยที่ไมดีของประเทศไทย ดังน้ัน

แนวทางแกไขจุดออนที่สําคัญ คือ การพยายามสรางความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยใหแก

นักทองเที่ยว สงเสริมและสนับสนุนขอมูลเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งการนําเสนอการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งเปนที่นิยมเปนอยางมากในปจจุบัน  

นักทองเท่ียวชาวญี่ปุนกลุมเดลตา 

นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนกลุมเดลตาไมมีความชัดเจนในเร่ืองของแรงจูงใจ ยกเวนแตเร่ืองการ

ไปเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เปนมงคลในชีวิตสวนรูปแบบการทองเที่ยวที่ช่ืนชอบไมมีความแตกตางจาก

ชาวญ่ีปุนโดยทั่วไป โดยกลุมเดลตามักเปนกลุม Beginner คือเดินทางทองเที่ยวผานบริษัทตัวแทนการ

ทองเที่ยว ซึ่งจัดเปนแหลงขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมาก สําหรับการเขาถึง

นักทองเที่ยวกลุมเดลตาที่เปนประเภท Beginner สามารถสื่อสารผานบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวซึ่ง

เปนชองทางที่มีผลตอการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ในสวนของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวน้ัน  
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นักทองเท่ียวชาวญี่ปุนกลุมโอเมกา 

นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนกลุมโอเมกา เปนกลุมที่ไมมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

ทั่วไป ทั้งในแงแรงจูงใจและรูปแบบการทองเที่ยวที่ชอบ สวนที่มีความแตกตาง คือ โดยมากเปน

นักทองเที่ยวกลุม Advanced คือนิยมหาขอมูลเพื่อตัดสินใจและเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง ดังน้ัน

แหลงขอมูลที่สําคัญจึง ไดแก คําบอกเลาของเพื่อนรวมงานหรือคนรูจัก  ดังน้ันการสรางความ

ประทับใจใหเกิดแกนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนที่เคยมีประสบการณมาทองเที่ยวประเทศไทย จึงเปนสิ่งที่

ควรสงเสริมในระยะยาว ไมวาจะเปนเร่ืองของการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับ

นักทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และการ

อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว  

โดยชองทางสําคัญที่จะทําใหเกิดการบอก

เลาปากตอปาก ไดแก กระดานแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของเว็บไซตตางๆ  หรือ  

ชุมชนออนไลน การเพิ่มคุณภาพและความ

นาสนใจของตัวสินคาและบริการทองเที่ยว

เอง เปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะชวยดึงดูดความ

สนใจของนักทองเที่ยวกลุมโอเมกา ซึ่งมี

พฤติกรรมการทองเที่ยวแบบเดิมๆ ได 

ทั้งน้ีเพราะวาแรงจูงใจที่สําคัญที่รองลงมาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เปนอยู และความ

ตองการใชเวลาวางกับเพื่อนหรือครอบครัวแลว นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนกลุมโอเมกายังมีแรงจูงใจใน

ดานการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ   

สรุปผลการวิเคราะหจากการวิจัยเอกสารและการสํารวจกลุมนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซีย 

 แมวาประเทศไทยจะจัดวาเปนประเทศที่อยูในความสนใจในอันดับตน ๆ รองลงมาจาก

ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศออสเตรเลีย แตเมื่อพิจารณาระดับการรูจักและการรับรูเก่ียวกับ

ประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียน้ันกลับพบวา นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียยังไมรูจัก

ประเทศไทยในรายละเอียดมากนักทําใหนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียไมคอยมีความสนใจในการงาน

แผนเพื่อเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยที่ชัดเจนนัก   

 ประเภทของแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวอินโดนิยมคือ ทะเลและชายหาด แฟช่ันและชอป

ปง อาหาร และมรดกแผนดิน โดยนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียมองวาไทยมีความโดดเดนดานทะเลและ

ชายหาดมากที่สุด แตเร่ืองแหลงทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ยังถือวาเปนรองสิงคโปร ออสเตรเลีย และ

ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนประเทศจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวอินโดนีเซียสนใจจะเดินทางไป

ทองเที่ยว อาทิเชน สิงคโปรและออสเตรเลียมีความโดดเดนเร่ืองแฟช่ันและชอปปง ซาอุดิอาระเบียโดด

เดนในเร่ืองมรดกแผนดิน  
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ในสวนของราคาสินคาแมวาในภาพรวมปจจัยเร่ืองคาใชจายจะไมไดมีผลตอการเลือกสถานที่

ทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียมากนักเหมือนอยางประเทศอื่น ๆ แตเน่ืองจากประเด็น

เร่ืองคาใชจายในการเดินทางเปนสาเหตุสําคัญอันดับสองที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียยังไมเคย

เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ดังน้ันไทยควรพยายามนําเสนอเร่ืองความคุมคาและคาใชจายใหแก

นักทองเที่ยวโดยเนนคาใชจายที่อยูในงบประมาณที่นักทองเที่ยวตั้งไว 

นักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียกลุมเดลตา 

 โดยสวนใหญนักทองเที่ยวกลุมเดลตามักเปนกลุม  Beginner คือ เดินทางทองเที่ยวผานบริษัท

ตัวแทนการทองเที่ยว ซึ่งจัดเปนแหลงขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมาก  สําหรับ

การเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมเดลตาที่เปนประเภท Beginner สามารถสื่อสารผานบริษัทตัวแทนการ

ทองเที่ยวซึ่งเปนชองทางท่ีมีผลตอการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม นักทองเที่ยวกลุมเดลตา

น้ันมีแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่

โดดเดนกวากลุมโอเมกาในเร่ือง

ของการไดไปยังสถานที่ที่กําลัง

เ ป น ที่ นิ ย ม  แ ห ล ง ข อ มู ล ที่ มี

อิ ท ธิพลตอการ เปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมนอกจากแหลงขอมูล

บุคคลใกล ชิดและตัวแทนการ

ทองเที่ยวแลว ชุมชนไซเบอร เชน 

แชทรูม บล็อก เว็บบอรด ก็เปน

อีกแหลงขอมูลที่ นักทองเที่ยว

กลุมน้ีใหความสนใน นอกจากน้ัน 

เน้ือหาที่ควรมุงเนนในเร่ืองของ

การสื่อสารการตลาด คือ ความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่ทองเที่ยว ความสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ 

โปรโมช่ันจากบริษัทตัวแทนทองเที่ยวหรือสายการบิน รวมถึงโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจลดราคาที่มีผล

ทําใหคาใชจายในการทองเที่ยวลดลงซึ่งมีโอกาสในการกระตุนใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีเดินทางมา

ทองเที่ยวประเทศไทยไดและควรมุงเนนความมีเอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติและผจญภัยซึ่งนับวาเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวกลุมเดลตา  

นักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียกลุมโอเมกา 

 นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนกลุมโอเมกา  เปนกลุมที่ไมมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวชาว

อินโดนีเซียทั่วไป  โดยสวนที่มีความแตกตาง คือ กลุมโอเมกามีแรงจูงใจในการทองเที่ยวตางประเทศ

เพื่อไปยังสถานที่ที่สนใจหรือสถานที่ที่ใฝฝนจะไปเปนอันดับแรก โดยสวนใหญนักทองเที่ยวกลุมน้ีเปน

นักทองเที่ยวกลุม  Advanced คือนิยมหาขอมูลเพื่อตัดสินใจและเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง  ดังน้ัน

แหลงขอมูลที่สําคัญจึงไดแก คําบอกเลาของเพื่อนรวมงานหรือคนรูจัก  ดังน้ันการสราง
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ประสบการณการทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวประเทศ

ไทยเพื่อนําไปสูการบอกตอในอนาคตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรมุงเนน โดยสินคาและบริการที่ควรมุงเนน

คือทะเลและชายหาด นอกจากน้ันการเพ่ิมคุณภาพและความนาสนใจของตัวสินคาและบริการ

ทองเที่ยวโดยพยายามเนนการทองเที่ยวที่ชวยผอนคลายความเครียดและเปนการทองเที่ยวใน

รูปแบบของครอบครัวก็จะชวยเพิ่มความนาสนใจได    

สรุปผลการวิเคราะหจากการวิจัยเอกสารและการสํารวจกลุมนักทองเท่ียวชาวไตหวัน 

 แมวาไทยและไตหวันจะตั้งอยู ไมหางไกลกันนัก แตการรับรูเ ก่ียวกับประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวชาวไตหวันกลุมที่ทําการศึกษา ซึ่งเปนผูที่ยังไมเคยเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยยัง

อยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับนักทองเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ  อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวกลุม

ดังกลาวยังมองวาประเทศไทยอยูในอันดับตน ๆ ของประเทศปลายทางที่สนใจจะเดินทางไป

ทองเที่ยวในอนาคตแตยังเปนรองประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนประเทศที่อยูในความสนใจอันดับแรก  

 นักทองเที่ยวชาวไตหวันมองวาประเทศไทยมีความนาสนใจในดานเทศกาลงานประเพณี ทะเล 

และชายหาด สปาและการนวด และกิจกรรมดํานํ้า แตอยางไรก็ตามประเภทของแหลงทองเที่ยว

ลักษณะน้ียังไมอยูในความนิยมของนักทองเที่ยวชาวไตหวันมากเทากับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

อาหาร และมรดกแหงแผนดิน 

ซึ่ ง เปนสินคาและบริการที่

นักทองเที่ยวชาวไตหวันนิยม

มากที่สุด   ดัง น้ันแนวทาง

แกไข คือ เพิ่มระดับการรับรู

เ ก่ียวกับประเทศไทย  การ

สื่อสารใหเห็นถึงเอกลักษณ

เฉพาะตัว  โดยมุ ง เนน ไปที่

สถานที่ทองเที่ยวประเภททะเล 

ชายหาด สปา และการนวด 

ซึ่ ง เปนสินคาและบริการที่

ประเทศไทยมีศักยภาพโดด

เ ด น ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง

นักท อ ง เที่ ย ว ช าว ไต หวั น 

นอกจากน้ันควรเนนความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจะเขามามีบทบาทในการตอบสนอง

ความตองการที่แตกตางกันไปในระดับบุคคลมากข้ึน เชน นอกเหนือจากทะเลและชายหาดที่ถือวาเปน

แหลงทองเที่ยวยอดนิยมของชาวไตหวันแลว กีฬาและกิจกรรมทางนํ้ายังมีสวนสนับสนุนใหเกิดความ

หลากหลายควบคูไปกับทะเลและชายหาดอีกดวย 
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 นอกจากน้ัน ไทยควรสรางความรูสึกถึงการทองเที่ยวที่คุมคาในมุมมองของนักทองเที่ยว

ชาวไตหวันควบคูไปกับราคาที่ไมแพงซึ่งเปนประเด็นที่ไทยไดเปรียบญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา และการ

สงเสริมเร่ืองความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจ

ทองเที่ยวในมุมมองของนักทองเที่ยวชาวไตหวัน 

  

นักทองเท่ียวชาวไตหวันกลุมเดลตา  

 นักทองเที่ยวกลุมเดลตาที่ทําการศึกษาน้ี มีทัศนคติและความชอบที่ไมชัดเจนในเร่ืองของ

แรงจูงใจ แตมีรูปแบบการทองเที่ยวที่ช่ืน

ชอบเปนพิเศษ คือ สปาและการนวด  สวน

แหลงขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไดแกชองทางทั่วไปในทํานอง

เดี ยว กับ นักท อ ง เที่ ย วกลุ ม โ อ เมกา  

สํ าห รับกลุ ม เดลตา น้ัน  การสื่ อสาร

ประชาสัมพันธควรมุงเนนเร่ืองคาใชจาย

และกิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ 

นอกเหนือจากจุดเดนเ ร่ืองสินคาและ

บริการทองเที่ยวที่อยูในความสนใจของ

นักทองเที่ยวไตหวัน เชน โปรโมช่ันจาก

สายการบินหรือบริษัทนําเที่ยว เปนตน เน่ืองจากเปนปจจัยหลักที่มีผลกระตุนการเปลี่ยนพฤติกรรม

ของกลุมเดลตา อีกทั้งคาใชจายในการเดินทางยังเปนขอจํากัดที่ทําให  นักทองเที่ยวกลุมน้ีไมเดินทาง

มาทองเที่ยวประเทศไทย ดังน้ันจึงควรมุงเนนการสื่อสารในเร่ืองคาใชจายและกิจกรรมสงเสริมการ

ขายตางๆ โดยกระทําผานเว็บไซตและบริษัทตัวแทนทองเที่ยว เพราะคําแนะนําของบริษัทตัวแทน

ทองเที่ยวถือเปนอีกชองทางหน่ึงที่เปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 

 

นักทองเท่ียวชาวไตหวันกลุมโอเมกา  

 นักทองเที่ยวชาวไตหวันกลุมโอเมกาไมคอยมีความแตกตางไปจากกลุมนักทองเที่ยวทั่วไป

มากนัก ทั้งน้ี นักทองเที่ยวกลุมน้ีแรงจูงใจที่จะไปทองเที่ยวในสถานที่ที่อยูในกระแสและเปนที่นิยม และ

ช่ืนชอบการทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิตของคนในประเทศเปนพิเศษ รวมถึงแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติดวย โดยประเด็นเร่ืองของคาใชจายไมคอยมีผลมากเทากลุมเดลตา แหลงขอมูลสําคัญที่มี

ผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไดแกชองทางทั่วไป ไมวาจะเปนการบอกตอ หรือขอมูลจาก

เว็บไซต. 

 

---------------------------------------------- 
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แฟนกีฬากบัการเดินทาง - “การอย ูท่ี่นัน่” ส าคญัไฉน? 

ไมค ์วีด (Mike Weed)
1 

สยมล วิทยาธนรัตนา 
2 

 

การที่คนเดินทางเพื่อดกีูฬาเป็นความคิด

ที่ส าคัญของการท าวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างกีฬากับการท่องเที่ยวจ านวนมาก ช่วง

หลายปีที่ ผ่านมาวารสารเ ร่ืองกีฬาและการ

ท่องเที่ยว (Journal of Sport & Tourism) ไดมี้การ

กล่าวถึงงานวิจยัเก่ียวกบั ผูช้มกีฬาโอลิมปิคและ

กีฬาเครือจักรภพ (Kaplanidou, 2009; Preuss et 

al., 2007) การสร้างสรรค์เทศกาลและงานร่ืน

เริงต่าง ๆ (Chalip, 2006) กลไกการบริโภค

ของแฟนกีฬา (Smith & Stewart, 2007) และ

ลักษณะเฉพาะและความจงรักภักดีของแฟนกีฬา (Chen, 2006; Fairly, 2009; Harris, 2008) รวมทั้ง 

วารสาร ‚Journal of Sport & Tourism‛ เล่มที่ 13 ฉบบัที่ 3 ที่เป็นฉบบัพิเศษซ่ึงพดูถึงเร่ือง ‘แฟนกีฬา และ

ผูช้มกีฬาในฐานะนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา’ (Jones, 2008) เพียงอย่างเดียว วารสาร JS&T ฉบับนี้จะถูก

ตพีิมพอ์อกมาในช่วงการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2010 ประเทศแอฟริกาใต ้ซ่ึงที่ผ่านมาก็ไดมี้การน าเสนอ

งานวิจัยเก่ียวกับการแข่งขนัฟุตบอลโลกหลายงานดว้ยกัน (Florek et al., 2008; Frew & McGillivray, 

2008; Ohmann et al., 2006; Otto & Health, 2009)  
 

เม่ือประมาณ 15 ปีที่แลว้ Baines (1996) 

พดูถึงการเดินทางเพื่อดกูารแข่งกีฬาว่าเป็น ‘การ

แสวงหาที่พักผ่อนโดยการไปอยู่ที่นัน่ ’ อย่างไรก็

ตาม บางงานวิจัย กล่าวว่า ‘การอยู่ที่นัน่’ (being 

there) เ ร่ิมมีความส าคัญน้อยลง เนื่องจาก

ทางเลือกในการดูการแข่งขันสดและการดูด้วย

ตนเองนั้นก าลัง มีมากขึ้น เช่น ในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2010 แอฟริกาใต้ (Frew & 

McGillivray, 2008; Weed, 2006) Weed (2007) 

กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการแข่งขนัสดอาจจะมี

ความส าคัญนอ้ยกว่าโอกาสที่จะไดอ้ยู่ร่วมกับผูอ่ื้น

_______________________ 
1 ผูท้ าการศึกษา 

2 ผูแ้ปล 
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เพื่อแบ่งปันประสบการณก์ารดกีูฬาไปดว้ยกนั และ ตอนนี้ โอกาสเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นไดด้ว้ยจอฉายภาพ

ขนาดใหญ่ในใจกลางเมือง หรือ ‘สดจากสนาม’ (Live Sites) รวมทัง้ผบัและบาร์ก็ค่อย ๆ มีชื่อเสียงในการ

เป็นสถานที่นดัหมายส าหรับผูช้มกีฬามากขึน้เร่ือย ๆ อีกดว้ย 
 

ก า ร แ ข่ ง ขัน ฟุ ต บ อล โ ล ก 

2006 ท่ีประเทศเยอรมนี เป็นการ

แข่งขันฟุตบอลครั้งแรกที่ เจ้าภาพ

ต้อนรับแฟนกีฬาที่ไ ม่มีบัตรเข ้าชม

ด้วยความกระตือรือร้น (Frew & 

McGillivray, 2006; Weed et al., 

2010)   ซ่ึงการแข่งขนัครั้งก่อน ๆ 

เช่น การแขง่ขนัฟุตบอลยโูร 2000 ใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม 

แฟนกีฬาที่ ไ ม่ มีบัตร เข ้า ชมจะถูก

ตกัเตือนใหอ้อกห่าง และจะถูกมองว่า

เป็นแฟนกีฬาที่ผิดปกติและไม่น่าไวใ้จ 

ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกับพวกอันธพาล 

หรือพฤติกรรม ท่ี ผิดกฎหมาย ได ้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2006 ชาวเยอรมันจริงจังกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นให้กับแฟนกีฬาทุก

ประเภท เพื่อใหพ้วกเขาไดร้ับประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่ รวมทั้งยังก่อตั้ง ‘Fan 

Fests’ ซ่ึงเป็นสถานที่ที่ฉายการแข่งขนัสดบนจอฉายภาพขนาดใหญ่ ซ่ึง Frew & McGillivary (2008) 

กล่าวว่า นี่คือการน าไปสู่การเปลี่ยนโฉมธรรมชาติของฟุตบอลโลก  
 

นี่ถือเป็นการประสบความส าเร็จที่

ส าคัญ เพราะมุมมองต่องานร่ืนเริงที่ มี

พฤติกรรมของแฟนต่ าง  ๆ  ร่วมด้วย 

มกัจะมองว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานของพวก

อนัธพาล เนื่องจากในการแข่งขนัครั้งก่อน 

ๆ แฟนกีฬาที่เดินทางโดยไม่มีบัตรเขา้ชม

มักถูกต ารวจ และสื่อจับตามองว่าเป็น

พวกก่อเหตคุวามไม่สงบในการปฏิบัติงาน 

(Armstrong & Young, 1999; Weed, 

2001) อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัฟุตบอล

โลก 2006 ประเทศเยอรมนี แฟนกีฬาที่มา

เย่ียมเยือนไดร้ับการตอ้นรับให ้‘แสดง’ ลักษณะเฉพาะของตนเองดว้ยท่าทางที่แสดงถึงความร่ืนเริงได้
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อย่างเต็มท่ี และการแสดงเช่นนี้ดเูหมือนจะท าใหค้วามตอ้งการของสื่อถูกตอบสนองอย่างเต็มที่ในการ

รายงานเก่ียวกบัแฟนบอลโลก ซ่ึงก่อนหนา้นี้ สื่อมักจะถูกป้อนข่าวเก่ียวกับความรนุแรงและจลาจลของ

แฟนกีฬาอยู่สม า่เสมอ จริง ๆ แลว้ บางภาพลกัษณข์องแฟนกีฬาไดเ้ปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างสีสัน และ

ความหลากหลายในการแขง่ขนั เช่น การเตน้ในน ้าพ ุซ่ึงเป็นประเด็นหลักของการสนทนา เก่ียวกับเร่ือง 

‘พฤติกรรมที่รนุแรงของแฟนกีฬา’ (Weed, 2001) 
 

จดุประสงค์ของ Fan Fests 

ในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2006 

ประเทศเยอรมนี เป็นการใหค้วาม

สนใจต่อกิจกรรมของแฟนกีฬาที่

เดินทางมาแต่ไม่มีบัตรเขา้ชมการ

แข่งขัน ซ่ึงดูเหมือนว่าจะได้ผลดี

ต่อทั้งผูช้มชาวต่างชาติ และผูช้ม

ภายในประเทศ ระหว่างสัปดาห์

แรกของการแข่งขนัรอบที่ 2 ของ

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 

ประเทศเยอรมนี Fan Fests ใน

เมืองโคโลญจน ์เป็นเจา้ภาพการแขง่ขนัใหก้บัแฟนกีฬาชาวเยอรมนัหลายพันคน แฟนจ านวนมากเดินทาง

ใชเ้วลามากกว่า 2 ชัว่โมงโดยไม่มีบัตรเขา้ชมมาที่เมืองนี้ ซ่ึงเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัระหว่างทีมเยอรมนี 

และทีมสวีเดน เนื่องจากพวกเขาตอ้งการที่จะอยู่ในสภาวะ ‘อยู่ที่นัน่’ อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ ‘การอยู่ที่นัน่’ 

ไม่เพียงแต่หมายถึง การไปอยู่ในเกมการแขง่ขนั แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมใน Fan Fests รวมทั้งในผับ 

และบาร์ในเมืองที่มีเกมการแข่งขนั ทั้งนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่า คือ ภาพที่ Fan Fests ในใจกลางเมือง

โคโลญจน์ในวันต่อมา ที่แฟนกีฬาชาวอังกฤษจ านวน 2-3 พันคน ซ่ึงเดินทางมาเมืองโคโลญจน์ที่ห่าง

ออกไป 250 ไมลจ์ากเมืองชตทุทก์าร์ท เพียงช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห ์เพื่อดกูารแข่งขนัระหว่างทีมอังกฤษ 

และทีมเอกวาดอร์ ส าหรับแฟนกีฬาเหล่านี้ ‘การอยู่ที่นัน่’ หมายถึงการที่ไดอ้ยู่ในประเทศที่มีการแข่งขนั 

ไม่ใช่ในเมืองที่ทีมฟุตบอลที่พวกเขาเชียร์ก าลังแข่งอยู่  นอกจากนี้ Fan Fests และบาร์ต่าง ๆ ในเมืองที่

ถ่ายทอดเกมการแขง่ขนับนจอภาพยนตร์ดเูหมือนว่าจะเติมเต็มความตอ้งการของพวกเขาไดย่ิ้งกว่าใน

การที่จะแบ่งปันความสนกุสนานร่วมกนั 
 

Fan Fests ใหโ้อกาสแฟนกีฬาในการ ‘อยู่ที่นัน่’ ท่ีเมืองหรือประเทศเจา้ภาพนั้น ๆ  แต่ในงานวิจัย

ชิ้นก่อนที่พดูถึงเร่ือง ‘การเป็นแฟนกีฬาที่เป็นกลาง’ (mediated fandom) นั้น ใหค้วามสนใจในโอกาสที่จะ

แบ่งปันประสบการณก์ารชมกีฬาร่วมกนัโดยจอฉายภาพขนาดใหญ่กลางแจง้ ผับ และบาร์ที่รองรับแฟน

กีฬาที่ไม่สามารถหรือไม่ตอ้งการเดินทางได ้Weed (2006) ชี้แจงในการศึกษาเร่ืองผับในประเทศอังกฤษ

ระหว่างการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2002 ท่ีประเทศเกาหลี และญ่ีปุ่น เก่ียวกับการที่แฟนกีฬามารวมตัวกัน

เพื่อชมการแขง่ขนัในผบั และบาร์ ซ่ึงในบางการแขง่ขนัผูช้มมกัจะตอ้งจ่ายค่าชมการแข่งขนัที่จอฉายภาพ
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ใจกลางเมือง เนื่องจากราคา และความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอปุสรรคต่อการไปเมือง หรือประเทศ

เจา้ภาพ อย่างไรก็ตาม ราคาและความไม่สะดวกนี้ ไม่ไดเ้ป็นปัญหาส าหรับแฟนกีฬาชาวอังกฤษที่เดินทาง

ไปเมืองโคโลญจน ์เพื่อชมการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2006 ประเทศเยอรมนี เนื่องจาก สายการบินตน้ทนุ

ต ่าหลายสายการบินเสนอเที่ยวบินราคาถูก ส าหรับประเทศออสเตรเลีย แฟนกีฬาที่เดินทางไปดกูาร

แขง่ขนัฟุตบอลโลก 2006 ประเทศเยอรมนี มองว่าราคา และความไม่สะดวกนัน้เป็นอปุสรรคมาก ดังนั้น 

แฟนกีฬาชาวออสเตรเลียจึงรวมตัวกันที่จอฉายภาพขนาดใหญ่กลางแจง้ ตอน 03.00 น. หรือในผับ และ

บาร์ ซ่ึง ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลา เพื่อที่จะเชี ยร์ทีมชาติฟุตบอลออสเตรเลีย หรือที่ เรียกกันว่า 

‘Socceroos’  ดว้ยความกระตือรือร้นที่จะเชียร์การเปิดตัวครั้งแรกของทีมชาติของพวกเขา ในรอบกว่า 

30 ปี 

อย่างไรก็ตาม ค าถามส าคัญอยู่ที่ว่า การดู

การแขง่ขนัในอีกซีกโลกหนึ่งทั้งจาก ‘Live Sites’ ผับ

และบาร์ในประเทศของคุณเองจะสามารถเติมเต็ม

ความตอ้งการของการ ‘อยู่ที่นัน่’ ไดม้ากเพียงใด ทั้ง 

Gammon (2002) และ Weed (2006) ต่างตั้ง

ขอ้สัง เกตถึงศักยภาพของ  ‘การเดินทางที่ถูก

จินตนาการขึ้น’ แต่ Boden & Molotch (1994) คิด

ว่า  ‘วิธีของการเดินทางแบบเสมือนจริงและ

จินตนาการจะสามารถแทนการเคลื่อนไหวทาง

กายภาพได ้ก็ต่อเม่ือพวกเขาสามารถจ าลองความ

พึงพอใจ และขอ้ไดเ้ปรียบของการใกลช้ิดทางกายภาพได’้ ดงันัน้ ความพึงพอใจ และขอ้ไดเ้ปรียบของการ

เดินทางจริงคืออะไร Urry (2002) เสนอว่า สิ่งเหล่านี้มาจากความตอ้งการ 3 อย่าง ไดแ้ก่ 1) การอยู่ต่อ

หนา้ (face-to-face) 2) การอยู่ในสถานที่นัน้ (face-the-place) และ 3) การอยู่ในช่วงเวลานั้น (face-the-

moment) เป็นที่ชัดเจนว่า จอฉายภาพขนาดใหญ่ ผับ และบาร์ เป็นสิ่งที่ท าใหแ้ฟนกีฬาไดม้าอยู่ต่อหน้า 

(face-to-face)  เพื่อพบปะพดูคุย และไดแ้บ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ซ่ึงเป็นการน าไปสู่ ‘การเป็นแฟน

กีฬาที่เป็นกลาง’ อย่างไรก็ตาม Bale (1998) และ Weed (2007) นิยาม ‘ที่ที่ท าใหผู้ช้มกีฬามีคุณภาพ

มากขึน้’ แฟนกีฬาจึงสามารถเปลี่ยนพื้นที่โล่งธรรมดาใหก้ลายเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาจากการมีส่วน

ร่วมและความรูส้ึกร่ืนเริงของพวกเขา อีกทั้งยังไดร้ับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยรอบจอฉาย

ภาพ ซ่ึงเป็นธีมที่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ธงของประเทศต่าง ๆ ที่เขา้ร่วมการแข่งขนั แบรนด์และโลโก้

ของการแขง่ขนัฟุตบอลโลก และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมทั้งร้านเล็กต่าง ๆ ที่เก่ียวกับฟุตบอล (Weed et 

al., 2010) ทัง้นี้ สถานที่เพื่อการกีฬาถกูกระตุน้ใหเ้กิดขึน้ตามลกัษณะต่าง ๆ โดยการสรา้ง ‘ประเภทของ

สถานที่’ เพื่อดฟุูตบอลขึน้มา และดว้ยการที่ซึมซาบวฒันธรรมของแฟนกีฬา จึงท าใหมี้จอฉายภาพขนาด

ใหญ่ ผบั และบาร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของการอยู่ในสถานที่นั้น ๆ (face-

the-place)  ของการเดินทางไปยังสถานที่จริง ส าหรับความตอ้งการของการอยู่ในช่วงเวลานั้น (face-

the-moment) เวลา คือ ทกุอย่าง ซ่ึงช่วงเวลาของการอยู่ร่วมกันอย่างเต็มที่ (Urry, 2002) เกิดขึ้นจาก

การร่วมเผชิญช่วงเวลาขดีสดุท่ีรอลุน้ผลการแขง่ขนัร่วมกัน เป็นที่ชัดเจนว่า ช่วงเวลาช่วงหนึ่งสามารถ
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เกิดพร้อมกันได้ เช่น การที่นัก

ฟุตบอลก าลงักา้วขาจะเตะลกูโทษ 

ไม่ว่าจะบนจอฉายภาพขนาดใหญ่ 

หรื อจะ ใ นผับ  แล ะบา ร์  ห รื อ

แมก้ระทัง่ ฝูงชนที่อยู่ในสนามแข่ง

ขัน  ก็ไม่ได้มีอารมณ์ต่างกัน 

(Weed, 2006) การเดินทาง

ป ร ะ เ ภ ท   ต่ า ง  ๆ  ที่ ถู ก

จินตนาการขึ้น ซ่ึงบางที อาจจะ

เกิดขึ้นบนจอฉายภาพขนาดใหญ่

ในผับ หรือบาร์ อาจจะเป็นเพียง

การจ าลองความพึงพอใจ และขอ้

ได้เปรียบของการใกล้ชิดทาง

กายภาพบางส่วนเท่านั้น (Boden & Molotch, 1994) Weed (2007) เสนอว่า การใกลช้ิดทางกายภาพ

นั้นไม่ใช่การไป ‘อยู่’ ที่การแข่งขนั แต่หากเป็นการ ‘อยู่ร่วมกับผูอ่ื้น’ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในขณะ

แขง่ขนัร่วมกนั 
อย่างไรก็ตาม นอกจากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ‘การอยู่ที่นัน่’ ยังสามารถท าใหเ้ราบอกกับผูอ่ื้น

ไดว่้า ‘ฉันเคยอยู่ที่นัน่’ ในกรณีที่มีการพดูถึงการแข่งขันที่ เป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ เม่ือช่วงเวลา

ประวตัิศาสตร์ส าคัญของทีมที่เชียร์ถกูน ามาพดูถึง แฟนกีฬาจึงมักจะถามกันว่า ‘คุณอยู่ที่นัน่หรือเปล่า’ 

ด้วยเหตุนี้ เอง จึงท าให้คุณสามารถตอบค าถามต่าง  ๆ ได้ และการตอบว่า ‘ใช่’ ก็จะท าให้คุณมี

ความส าคัญ และมีต้นทนุทางวัฒนธรรม (Bourdieu, 1986; Robbins, 2005; Turner & Edmunds, 

2002) แต่ถึงกระนั้น ทั้ง Frew & McGillivray (2008) และ Weed (2007) กลับสังเกตว่าหลักการนี้จะ

ค่อย ๆ เสื่อมลง อย่างไรก็ตาม Frew & McGillivray (2008) เสนอว่า ความกังวลของ ‘การอยู่ที่นัน่’ 

แบบเดิม ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงมาเป็น ‘คณุไปท าอะไร’ ‘ประสบการณ์แปลก ๆ ของคุณเป็นอย่างไร’ และ’

คณุมีรปูถ่ายมายืนยนัตอนอยู่ที่นัน่หรือไม่’ บนจอฉายภาพ หรือท่ีผับ และบาร์ ส าหรับการเป็นแฟนกีฬา

ท่ีเป็นกลางแลว้ ค าว่า ‘อะไร’ จึงไดก้ลายมาเป็นประสบการณท์ี่ร่วมแบ่งปันกับแฟนกีฬาคนอ่ืน ๆ  ขณะที่ 

ค าว่า ‘แปลก’ ก็กลายเป็นประสบการณ์แสนพิเศษเม่ือมีการเล่าเร่ืองอีกครั้ง เช่น การพดูถึงคนจ านวน

มากที่ร่วมแบ่งปันประสบการณด์ว้ยกนั ระยะเวลาของการจดังานเลี้ยงเฉลิมฉลองหลังการแข่งขนั หรือ

ประโยคง่าย ๆ ที่ว่า ‘ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย’ ทั้งนี้ ในการที่จะพิสจูน์ประสบการณ์เหล่านั้น 

แฟนกีฬาไดใ้ชเ้ทคโนโลยี เช่น โทรศพัทมื์อถือ กลอ้งวีดิโอ ชมุนมุเว็บเพจ และบล็อก ในการรับรองว่าพวก

เขาไดไ้ปอยู่ที่นัน่จริง โดยการถ่ายทอดสู่การรับรู้ทางสังคม  (Frew & McGillivray, 2008) นอกจากนี้ 

Weed (2006) กล่าวว่า สื่อมีบทบาทส าคัญในการผลักดันความส าคัญของประสบการณ์ที่แฟนกีฬา

แบ่งปันร่วมกนั  
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ค าถามที่ส าคัญส าหรับแฟนกีฬาดู

เหมือนว่า จะไม่ใช่ ‘การอยู่ที่นัน่’ อีกต่อไป แต่

เป็น ‘การอยู่ที่ ไหน ’ แทน ซ่ึงนั ่นหมายถึง 

สถานที่หรือจุดนัดหมายใดท่ีให้ประสบการณ์

ร่วมของแฟนกีฬาได้ดีที่ส ุด เนื่องจาก ‘ที่นัน่ ’ 

ของ ‘การอยู่ที่นัน่ ’ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เพราะ

ประสบการณ์ที่ต่างกันของแต่ละคน จึงท าให้

ค าถามว่า ‘คุณอยู่ที่นัน่หรือเปล่า’ ที่แฟนกีฬา

มกัจะถามกันอาจจะนอ้ยลง แต่จะเป็น ‘คุณไปดู

ที่ไหนมา’ และ ‘มันเป็นอย่างไรบา้ง’ ท่ีกลับมาก

ขึน้ 

ความส าคัญของความสมัพนัธร์ะหว่างกีฬาและการท่องเที่ยวที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นขอบเขตท่ี

เก่ียวขอ้งส าหรับผูส้นใจกีฬา เพื่อใหมี้แรงจงูใจในการเดินทางเพื่อการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ และในวารสาร 

JS&T เล่มที่ 15 ฉบบัที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2010 ไดร้วบรวมบทความต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีมมุมอง

ที่หลากหลาย ดงัต่อไปนี้ 

บทความแรก เร่ือง ‘ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความต้ังใจของแฟนกีฬาต่างชาติท่ี

จะเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงกีฬา’ โดย เจีย เฉิน ยู (Chia-chen 

Yu) เป็นการค้นควา้สิ่งที่ดึงดดูชาวไตห้วันใหเ้ดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และพบว่ามีปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ตัวอย่างเช่น ราคาและความสะดวกในการจัดแผนการเดินทาง ความส าคัญของการมี

ประสบการณ์ในการดูการแข่งขนักีฬาสด เนื่องจาก วารสารฉบับนี้มีการกล่าวถึงกลุ่มเฉพาะ และ

วิเคราะหกี์ฬาหลายประเภทซ่ึงพบว่า ปัจจยัเร่ืองราคาและความสะดวก ก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับแฟนบอล

ชาวยโุรป ในการแขง่ขนัฟุตบอลครั้งก่อน ๆ ที่แฟนบอลจ านวนมากเดินทางไปดกูารแข่งขนัฟุตบอลยโูร 

2000 ที่เนเธอร์แลนดแ์ละเบลเยียม และฟุตบอลโลก 2006 ท่ีประเทศเยอรมนี แต่กลับหาโอกาสในการที่

จะแบ่งปันประสบการณ์การดูกีฬาร่วมกันในประเทศของตนเองในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2002 ท่ี

ประเทศเกาหลี และญ่ีปุ่น และดเูหมือนว่าพวกเขาจะท าเช่นนี้อีกในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2010 ประเทศ

แอฟริกาใตด้ว้ย  
นอกจากนัน้ ปัจจัยเร่ืองการมีประสบการณ์ในการดกูารแข่งขนัก็มีส่วนส าคัญ เนื่องจาก แฟน

กีฬาชาวไตห้วนัมีโอกาสนอ้ยมากที่จะสามารถดกูารแข่งขนัสดของทีมหรือกีฬาที่ตนเชียร์ในประเทศของ

ตนเองได ้ความต้องการในการดกูารแข่งขันสดจึงมีมากขึ้น จึงท าใหพ้วกเขาดินทางมายังประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในทางกลบักนั แฟนบอลชาวยโุรปมีโอกาสเพียงพอที่จะดกูารแข่งขนัสดของสโมสรชื่อดัง

ในประเทศของตนเองได ้โดยไม่ตอ้งเดินทาง อีกทัง้ยงัสามารถดกูารแขง่ขนัชิงชนะเลิศรายการหลัก ๆ ใน

ทวีปยโุรปไดก่้อนอีกด้วย จึงส่งผลใหค้วามต้องการในการเดินทางไปดูฟุตบอล โลก 2010 ประเทศ

แอฟริกาใตข้องแฟนฟุตบอลชาวยโุรปนอ้ยลง เนื่องจากสามารถดกูารแข่งขนัของสโมสรชื่อดังในการ

แขง่ขนัฤดกูาลหนา้ได ้หรือแมก้ระทัง่การแขง่ขนัฟุตบอลโลกที่จะถกูจดัขึน้ในทวีปยโุรปครั้งต่อไป 
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บทความต่อมา ‘การรับรูค้วามเสี่ยงของการแข่งขนัท่ียิ่ งใหญ่’ โดย Soyoung Boo & Huimin Gu 

เป็นการศึกษาการรับรูค้วามเสี่ยงของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนกัท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะเดินทาง

ไปยงัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิค และกีฬาโอลิมปิคคนพิการ 2008 ที่นครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน และพบว่า 

การรับรู้ความเสี่ยง ท่ีต ่านั้นเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในการเขา้ร่วมชมการแข่งขัน อีกทั้งการมี

ประสบการณใ์นการเขา้ร่วมชมการแขง่ขนัที่ผ่านมา ก็เก่ียวขอ้งกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ต ่าเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ความเสี่ยงดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้น แต่ความไว้วางใจของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติกลบัลดนอ้ยลงมากกว่านกัท่องเที่ยวในประเทศ ผลของการศึกษานี้เห็นไดช้ัดในการแข่งขนั

ฟุตบอลโลก 2010 ประเทศแอฟริกาใต้ ที่การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สงูขึ้น 

เนื่องจากการไดร้ับรูถึ้งประวตัิศาสตร์เก่ียวกับความตึงเครียดทางเชื้อชาติ และความไม่สงบในประเทศ

ซิมบบัเว ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้น นอกเหนือจากราคา และความไม่สะดวก สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งยับยั้งแฟน

กีฬาชาวยโุรปที่จะเดินทางไปชมการแข่งขนัได ้ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะถูกโนม้

นา้วใหเ้ชื่อว่ามีความเสี่ยงต า่ในการท่องเที่ยว โดยชาวแอฟริกาใตไ้ดอ้ย่างไร ในเม่ือการรับรู้ความเสี่ยง

ของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติสงูขึน้กว่าเดิม 
 

นอกจากนี้ บทความ ‘การคาดการณ์ความต้ังใจทางพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิง

กีฬา: กรณีการเกิดซ ้าของการแข่งขนักีฬาขนาดเล็ก’ โดย Kiki Kaplanidou & Heather Gibson 

ที่ใหค้วามสนใจกับผูเ้ขา้ร่วมชมการแข่งขนัสดมากกว่าแฟนกีฬาทัว่ไป การศึกษานี้ เป็นการหาค าตอบ

เก่ียวกบัการเขา้ร่วมชมการแข่งขนัสด รวมทั้งทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และจดุหมาย

ปลายทางในการเขา้ชมการแขง่ขนั และพบว่า ความพึงพอใจ และทัศนคติ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะ

เขา้ร่วมชมในอนาคต อย่างไรก็ตาม ถึงแมว่้าแฟนบอลจะเห็นการแขง่ขนัฟุตบอลโลกเป็นเร่ืองที่น่าตื่นเตน้ 

และใหค้วามบนัเทิง แต่ความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัก็ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเดินทางไป

ยงัจดุหมายปลายทางนัน้ ๆ ทัง้นี้ การค านึงถึงราคาและความไม่สะดวกนัน้จะถกูน ามาพิจารณาก่อนการ

เดินทาง ก็ต่อเ ม่ือเห็นว่าการแข่งขันนั้นมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงถ้ามี โอกาสในการแบ่งปัน

ประสบการณร่์วมกนั 

 

บทความสดุทา้ยของวารสารฉบบันี้ คือ บทวิจารณ์เร่ือง ‘การท่องเท่ียวเชิงกีฬา: ผูเ้ขา้ร่วม 

นโยบาย และผูจั้ดหาเงิน’ (Weed & Bull, 2009) ของ Sean Gammon ในวารสาร Sports Tourism 

ฉบบัที่ 2 ซ่ึง Gammon ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีปฏิกิริยา

โตต้อบที่เด่นชัดระหว่างกิจกรรม คน และสถานที่ ทั้งนี้ เป็นที่แน่นอนว่า คนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

เพราะคนมักน ามาซ่ึงการก่อสร้างสถานที่เพื่อการกีฬาต่าง ๆ และมีบทบาทส าคัญในการสร้าง

ประสบการณใ์นการดกีูฬาร่วมกนั มากกว่าผูเ้ล่น ซ่ึงมีบทบาทรองในสนามแขง่ขนัเสียอีก  

 

------------------------------------------------- 
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ท่ีมา: 

เร่ือง: Journal of Sport and Tourism, Volume 15, Number 12, May 2010 

ภาพ: http://www.theage.com.au/news/sport/frasers-favourite-

fan/2007/09/03/1188783158158.html&amp;cid=0&amp;ei=rXzdRuWNNJ-

6qwPXoqHYBw 

http://www.supportyourfootballteam.co.uk/pub_listings.html 

http://www.flickr.com/photos/stewied/177804778/ 

http://forum.tayyar.org/f63/2010-world-cup-hot-fans-43342/index2.html 

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1285853/Africa-celebrates-World-Cup-

burst-joy-colour-lots-noise.html 

http://www.columbusunderground.com/hudson-street-hooligans-basement-soccer-bar 

http://visualrian.com/images/item/313719 

http://in.reuters.com/article/idINIndia-49020120100603 
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ปจจยัตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความต้ังใจของแฟนกฬีาตางชาติ 

ท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการทองเท่ียวเชิงกฬีา 

เจีย เฉิน ย ู
1 

สยมล วิทยาธนรัตนา 
2 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคนควาน้ีคือสืบหาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความต้ังใจของแฟน

กีฬาตางชาติที่จะเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการทองเท่ียวเชิงกีฬา แบบสํารวจซึ่งมีคําถาม 49 

ขอ ไดถูกแจกจายไปยังนักศึกษาระดับวิทยาลัยจํานวน 500 คนในประเทศไตหวัน ผลที่ไดจากการสํารวจน้ี

แสดงใหเห็นวา มี 6 ปจจัยหลักท่ีสงผลตอความตั้งใจของแฟนกีฬาตางชาติในการเดินทางมายังประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื่อการทองเท่ียวเชิงกีฬา ซึ่งคือ ราคาและความสะดวกในการวางแผนทองเที่ยว ความสนใจ

ในกีฬาระดับมืออาชีพ การสัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ความสนใจในการทองเที่ยว การ

สัมผัสกับเกมการแขงขันสด ๆ ณ สถานที่จริง และโอกาสที่จะไดเห็นนักกีฬาเอเชีย หรือนักกีฬาสหรัฐผูมี

ช่ือเสียงในการแขงขัน  

ผลที่ไดจากการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอผูจัดการแขงขันกีฬาตางๆใหเขาใจถึงแรงจูงใจของแฟน

กีฬาตางชาติและความคาดหวังในการทองเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนนําไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดและ

กิจกรรมที่เก่ียวของคลายคลึงกันเพื่อดึงดูดความสนใจของแฟนกีฬาตางชาติสูการทองเที่ยงเชิงกีฬาใน

ตางประเทศตอไป 

    

  คํานํา 

ทามกลางจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกา การ

ทองเท่ียวเชิงกีฬานับเปนพัฒนาการที่สําคัญในระยะสองสามทศวรรษที่ผานมาที่มีการพัฒนามากข้ึนอยาง

ตอเน่ือง การผสมผสานระหวางกีฬาและการทองเท่ียวกลายเปนทางเลือกที่ไดรับความนิยมอยางมากในหมู

แฟนกีฬา และนักทองเที่ยว เน่ืองจากพวกเขาจะไดมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาและสนุกสนานไปกับ

กิจกรรมทองเที่ยวอื่นๆ ดวย และไมเพียงแตนักทองเที่ยวท่ีช่ืนชอบกีฬาจะไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว

เชิงกีฬาฝายเดียว แตทางรัฐบาลและเมืองตางๆ ยังไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงกีฬาน้ีในการ

สรางรายไดและความตระหนักใหแกชุมชนอีกดวย  ซึ่งนอกจากจะดึงดูดนักทองเที่ยวภายในประเทศแลว 

การทองเที่ยวเชิงกีฬายังชักนํานักทองเท่ียวและผูมาเยือนชาวตางชาติมาสูการแขงขันกีฬาตางๆ และชุมชน

ทองถ่ินน้ันๆ  

 
1 
ผูทําการศึกษา 

2 
ผูแปล 
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การแขงขันโอลิมปกและการแขงขันกีฬาในระดับมืออาชีพลวนเปนสิ่งสําคัญในการดึงดูดความสนใจ

ของแฟนกีฬาชาวตางชาติ โดยเฉพาะทีมกีฬาระดับอาชีพ และลีกตาง ๆ ซึ่งขยายตลาดไปสูนานาชาติอยาง

รวดเร็ว เชน สรางทีมใหเปนท่ีรูจักและจดจํา โดยการประชาสัมพันธผานส่ือ สรางแบรนดของทีม รวมถึง

ขยายสินคาไปยังตลาดตางประเทศ นอกจากน้ีการสรรหาผูเลนตางชาติของท้ังทีมและลีกตาง ๆ ยัง

ช้ีใหเห็นถึงความสนใจของทีมท่ีมีตอตลาดตางประเทศเชนกันที่ตองการขยายฐานแฟนกีฬาและตลาด

ตางประเทศ ซึ่งนอกจากจะติดตามขาวสารทีมและนักกีฬาท่ีชื่นชอบผานทางสื่อตางๆ แลว อีกวิธีหน่ึงที่

กลายเปนที่นิยมทามกลางแฟนกีฬาชาวตางชาติ คือ การดูเกมการแขงขัน หรือเขาชมสนามแขงขันที่ถูกระบุ

ไวในตารางการทองเท่ียวในตางประเทศ 

และทามกลางแฟนกีฬา

นานาชาติ ชาวไตหวัน

นับเปนชาติที่แสดงความ

สนใจใน ลีก NBA และ 

MLB มากที่สุด (Chan, 

2008) เน่ืองจากผูเลนที่

มีช่ือเสียงบางคนซึ่งอยูที่

สหรัฐอเมริกาไดเดินทาง

มาเยือนประเทศไตหวัน

เพื่อพบปะแฟน ๆ อาทิ

เชน เหยา หมิง, ไมเคิล จอรแดน, โคบิ ไบรอันท  นอกจากน้ีนักกีฬาเบสบอลชาวไตหวันจํานวนมากยังไดเลน

ในลีก MLB อีกดวย อาทิเชน Hong-Chih Kuo, Chin-Hui Tsao และ Chin-Lung Hu เปนตน และนอกจากจะ

ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาอาชีพของสหรัฐอเมริกาแลว ชาวไตหวันที่อาศัยอยูท่ีประเทศไตหวันเองยัง

แสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีอยูอยางตอเน่ืองในการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นไดจาก

จํานวนของชาวไตหวันที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเพิ่มข้ึนจาก 532,180 คนในป 2002 เปน 

587,872 คนในป 2007 (สํานักงานทองเท่ียวประเทศไตหวัน, 2008a) อยางไรก็ตาม ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ยั ง ค ง เ ป น

ประเทศที่ไดรับ

ความนิยมใน

การเดินทางไป

ทองเท่ียวจาก

ชาวไตหวันและ

ประเทศตางๆ 
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ในเอเชีย เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกา และโอเชียเนีย ท่ีไดรับความนิยมในการเดินทาง

ทองเที่ยวเปนอันดับที่สองและสามอยางประเทศแคนาดา (87,161 คน) และประเทศเนเธอรแลนด 

(85,352 คน) ตามลําดับ  

จากรายงานการศึกษาของลินส ในป 2006 แสดงใหเห็นวาแฟนกีฬาชาวไตหวันมีความสนใจมาก

เปนพิเศษที่จะเดินทางไปยังตางประเทศเพ่ือเขารวมชมเกมการแขงขันตางๆ ดังน้ันในตนป 2000 บริษัท

ทองเที่ยวในไตหวันจึงเร่ิมรวมการทองเที่ยวเชิงกีฬาเขาไปไวในกําหนดการการเดินทางหรือแพ็คเกจการ

ทองเท่ียวตางประเทศ (Tang, 2003) 

ทีมกีฬาตางๆ ไมเพียงแตไดผลประโยชนจากการเขารวมชมของแฟนกีฬาชาวตางชาติ หากยัง

สงผลใหธุรกิจทองถ่ินและรัฐบาลไดสรางรายไดจากการท่ีแฟนกีฬาทํากิจกรรมอื่นๆ เชน การเยี่ยมชม

สถานท่ีทองเที่ยวและแหลงช็อปปง  ถึงแมวาทีมกีฬาอาชีพและลีกตางๆ อาจจะไมคํานึงถึงนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่ช่ืนชอบกีฬาวาเปนผูบริโภคหรือตลาดเปาหมายหลัก แนวโนมตลาดของแฟนกีฬาชาวตางชาติ

จากประเทศตางๆ ก็ยังคงปรากฏเปนบริษัทกีฬาที่สําคัญ เชน Nike และ Adidas รวมถึงลีกและทีมตางๆ ที่

ถูกชักนําสูตลาดโลกเพื่อการประชาสัมพันธทางการกีฬาและการขายสินคา  

ป ร ะ ส บ ก า รณ ก า ร

ทองเที่ยวเชิงกีฬาท่ีแฟนกีฬา

ชาวตางชาติไดรับจะชวยสราง

และเพ่ิมความแข็งแรงใหแกกลุม

แฟนกีฬา ทีม และนักกีฬา ซึ่ง

หวังใหแฟนกีฬาตางชาติยังคง

สานตอความสนใจในกีฬาของ

สหรัฐอเมริกาเมื่อนักทองเที่ยว

เหลาน้ันกลับไปยังประเทศตน 

และเน่ืองจากอุตสาหกรรมการ

กีฬาไดกลายเปนธุรกิจระดับโลก ทําใหผูเช่ียวชาญในการจัดการกีฬาตางๆ มีโอกาสที่จะรวมงานกับแฟน

กีฬานานาชาติ  

ดวยเหตุน้ี วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคนควาน้ีจึงมุงเสาะหาปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบ

ตอความต้ังใจท่ีจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาของแฟนกีฬาตางชาติเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ผลที่

ไดจากการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูเช่ียวชาญในการจัดการแขงขันกีฬาใหเขาใจถึงแรงจูงใจและความพึง

พอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงกีฬาในการวางกลยุทธทางการตลาดและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ือง

สัมพันธกัน 
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  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ: ทฤษฎี และรายงานการศึกษา 

ความต้ังใจของแฟนกีฬาชาวตางชาติท่ีจะเดินทางไปยังตางประเทศเพื่อชมการแขงขันกีฬาตาง ๆ อาจ

เกิดข้ึนไดจากปจจัยหลายอยาง อาทิเชน แฟนกีฬากับแรงจูงใจในการมีสวนรวม ความตั้งใจที่จะเดินทาง

ทองเที่ยว ความเก่ียวเน่ืองสัมพันธระหวางแฟนกีฬากับผูเลนหรือทีมตางๆ และความสนใจในกีฬาของ

สหรัฐอเมริกาในประเภทตางๆ แตอยางไรก็ตามยังมีอุปสรรคตางๆ ท่ีปดกั้นความสนใจของแฟนกีฬา

ชาวตางชาติในการเปนผูเขาชมกีฬาในตางประเทศ 

แฟนกีฬาและแรงจูงใจของการมีสวนรวม 

คลายๆ กันกับแฟน

กี ฬ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ

ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ อ ง ที่

แรง จู ง ใจของแฟนกีฬา

ชาวตางชาติในการเขาชม

การแขงขันคือ การสนอง

ค ว า ม สน ใ จ แ ล ะ ค ว า ม

ปรารถนาของตน แฟนกีฬา

เขารวมชมการแขงขันเพราะ

ตองการจะสนุกสนานไปกับ

ความตื่นเตน ความบันเทิง และการแขงขันที่พบไดในกีฬาประเภทตาง ๆ ซึ่งสามารถชวยใหแฟนกีฬา

เหลาน้ันไดหลีกหนีจากความตึงเครียด (Branscombe & Wann, 1994; Gantz & Wenner, 1995; Lever & 

Wheeler, 1984; Sloan, 1989; Zillmann et al.,1989)  

นอกจาก น้ี  แฟน

กีฬายังมีแรงจูงใจอันเกิด

จากการเขาไปเก่ียวของกับ

ความสํา เ ร็จของทีมและ

นักกีฬา จึงดูเหมือนกับวา

แฟนกีฬาไดรวมแบงปนใน

ความสําเร็จของทีมตางๆ 

(Branscombe & Wann, 

1994; Sloan, 1989). จาก

รายงานการศึกษาของ 
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Wann ในป 1995 และ Wann et al. ป 1999 เร่ืองระดับของแรงจูงใจ ช้ีชัดวาปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปน 

ความเครียดท่ีเกิดจากความสุข การรูคุณคาของตัวเอง การหลุดพน ความบันเทิง เศรษฐกิจ ความสุนทรีย 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุม และครอบครัว ลวนเปนแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลท้ังสิ้น  

รายงานการศึกษาของ Funk et al. (2002) ยังช้ีวามีปจจัยอื่น ๆ ท่ีสงผลกระทบตอแรงจูงใจของ

แฟนกีฬาอีก กลาวคือ การเปนบุคคลตนแบบ ความตื่นเตน บทละคร สภาพแวดลอมท่ีดีงาม 

สุนทรียศาสตร คุณคาของความบันเทิง ความสนใจในกีฬา ความสนใจในทีม ความภาคภูมิใจในชาติของตน 

และความสําเร็จของผูอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกันกับแรงจูงใจของแฟนกีฬา มีการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการมี

สวนรวมน้ันมีความหลากหลายตั้งแตขอบเขตของสังคมจนถึงมุมมองในแงความบันเทิง Trail & James 

(2001)   

นอกจากน้ี Neal & Frank (2006) ยังไดใชกระบวนการวิเคราะหหาความสนใจในกีฬาเพื่อวัด

แรงจูงใจของผูเขารวมชมเกมการแขงขันฟุตบอลลีกออสเตรเลียซึ่งผลปรากฎวามีอยู 5 ปจจัยที่เปน

แรงจูงใจสําคัญตอการเขารวมชมการแขงขันของแฟนกีฬา คือ การรูสึกมีสวนรวมในความสําเร็จหรือชัย

ชนะของผูเลน ความสนใจในตัวนักกีฬา คุณคาของความบันเทิง การแสดง และการมีสวนรวมทางสังคม  

ทั้งน้ี พฤติกรรมการมีสวนรวมอ่ืน ๆ ก็มีความเกี่ยวเน่ืองกับการกีฬาเชนกัน เชน คุณคาของราคาบัตรเขา

ชมหรือคาใชจายในการเขาชม กิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆไมวาจะเปนการสงเสริมการขาย สินคาที่

ระลึก หรือการแสดงระหวางเกมการแขงขัน รวมไปถึงความสัมพันธระหวางครอบครัวและสังคม (Bernthal 

& Graham, 2003) วิวัฒนาการใหม ๆ หรือการปรับปรุงสนามเบสบอล หรือสนามกีฬาใหมีความทันสมัย 

รูปแบบของสนามกีฬา และการบริการอื่น ๆ ก็นับเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอการเขาชมการแขงขันตาง ๆ 

โดยเฉพาะกีฬาในระดับมืออาชีพเชนกัน 

การมีสวนรวมของแฟนกีฬากับผูเลนหรอืทีมตาง ๆ 

ความช่ืนชอบในกีฬาไมเพียงแตดึงดูดแฟนกีฬาใหติดตาม

การแขงขันตางๆ หากยังชักนําใหแฟนกีฬาเดินทางไปยัง

ตางประเทศเพื่อชมทีมและนักกีฬาท่ีตนช่ืนชอบ โดยเฉพาะความ

สนใจของแฟนกีฬาชาวต างชาติ ท่ี มีต อ กีฬาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากจํานวนนักกีฬาที่ เปน

ชาวตางชาติที่เลนในลีกอาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเพิ่มข้ึน 

และการสนับสนุนของแฟนกีฬาชาวตางชาติที่มีตอผู เลนของ

ประเทศตนนั้นอาจจะเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหแฟนกีฬาเปลี่ยน

ความช่ืนชมในตัวนักกีฬามาที่กีฬาน้ันๆ แทน ทั้งลีก หรือสินคา  

แบรนดตางๆ ที่นักกีฬาเหลาน้ันไดรับการสนับสนุนอยู   

Hong-Chih Kuo  

ผูเลนเบสบอลอาชีพใน MLB 
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นอกจากนี้ความภูมิใจในชาติของตนยังมีบทบาทสําคัญในการชักนําความสนใจของแฟนกีฬาตางๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งแฟนกีฬาชาวเอเชีย จากรายงานของ Lin (2006) ยังชี้ใหเห็นวาถาแฟนกีฬามีความรูสึก

ผูกพันตอทีมท่ีตนช่ืนชอบอยางแนนแฟนแลว ก็จะทําใหแนวโนมในการเดินทางไปยังประเทศตางๆ มีเพิ่ม

มากข้ึนดวย 

ความสนใจในการเดนิทางทองเที่ยวท่ัวไป 

ไมเพียงแตแฟนกีฬาและแรงจูงใจใน

การมีสวนรวมเทาน้ัน หากแตความ

สนใจเดินทางทองเท่ียวทั่วไปก็อาจจะ

กระตุนใหเกิดความตองการเดินทาง

ไปยังตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว

เชิงกีฬาของแฟนกีฬาไดเชนกัน มี

รายงานการศึกษาเร่ืองการทองเทีย่ว

และสันทนาการ โดยผูจัดใชวิธีในการ

วิเคราะหการทองเที่ยวเชิงกีฬาที่

แตกตางกัน 2 แบบ ซึ่งใชทฤษฎี

ปจจัยจากแรงผลักดันและดึงดูดที่

ช้ีใหเห็นวาปจจัยที่ผลักดันใหคนเดินทางเพราะพวกเขาตองการที่จะหลีกหนีจากความวุนวายในชีวิตประจําวัน 

และการเดินทางไปยังที่ตาง ๆ ยังชวยใหพวกเขาไดเติมเต็มความตองการที่จะหลุดพน การฟนคืนสูสภาพ

ปกติ บูรณาการทางสังคม อํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ การตระหนักรับรูในตนเอง และการเปดกวาง

ทางจิตใจ ในขณะเดียวกันปจจัยดึงดูด คือ การที่บุคคลน้ันไดรับรูถึงภาพลักษณของที่หมายซึ่งจําเปนและ

ดึงดูดใหเกิดการเดินทางได 

ปจจัยแรงผลักดันและดึงดูด 

จากปจจัยผลักดัน การมีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงกีฬาเปนวิธีที่ดีท่ีแฟนกีฬา และผูเขารวมชม

การแขงขันจะไดสัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมท่ีแปลกใหม เชน กีฬาและการทองเที่ยวเองก็มี

วัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีจะชวยใหคนเขาใจวิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในขณะที่

ปจจัยดึงดูดเปนเร่ืองความดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง และลักษณะของแหลงทองเที่ยวท่ีชัดเจน เชน 

แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ อุทยานทางประวัติศาสตรหรือแหลงวัฒนธรรม สถาปตยกรรม โรงแรม 

การคมนาคม กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ รวมถึงโอกาสในการสรางความบันเทิง ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาพลักษณ

ของสถานท่ีตางๆ ในการทองเที่ยวเชิงกีฬานับเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีเดนชัดในการทองเที่ยวเชิงกีฬา  

ท้ังน้ี ประสบการณในอดีตของแฟนกีฬาที่เคยมาเยือน ณ สถานที่น้ัน ๆ ยังเปนแรงจูงใจทําใหเกิด

การกลับมาเยือนสถานท่ีน้ันๆ อีกคร้ังหน่ึงเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงกีฬา ดวย
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เหตุน้ีจึงมีความสําคัญท่ีจะตองพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางกีฬาใหดึงดูดใจเพื่อสรางความสมบูรณใหแกการ

ทองเท่ียวเชิงกีฬา 

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความต้ังใจของนักทองเท่ียวในการเดินทาง 

นอกจากปจจัยขางตนแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอความต้ังใจที่จะเดินทางของนักทองเที่ยวอีก

ดวย เชน วัฒนธรรม สถาปตยกรรม โรงแรม การคมนาคม สิ่งบันเทิง และคาใชจาย เปนตน มีการยืนยัน

จากแบบจําลองเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียววาความต้ังใจของนักทองเท่ียวที่จะเดินทางน้ัน

เกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง เชน ราคาของสินคาทองถ่ิน อัตราแลกเงิน และคาใชจายในการเดินทาง 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจแตกตางกันตามเพศและระยะเวลาของการเดนิทางของ   

แตละบุคคล 

แมวาเราจะมีแรงจูงใจในการมีสวนรวมในกีฬาและการทองเที่ยวท่ีเหมือนกัน แตเพศหญิงและเพศ

ชายจะมีแรงจูงใจในการเปนผูชม และเดินทางไปยังตางประเทศท่ีแตกตางกัน เพศชายมักถูกชักนําใหมีสวน

รวมกับกิจกรรมกีฬากลางแจง การผจญภัย และความสนุกสนาน  

ในขณะที่เพศหญิงจะถูกชักนําใหมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีผอนคลายมากกวา เพศหญิงมักให

ความสําคัญกับประสบการณในการพักผอนหยอนใจมากกวา ในขณะท่ี เพศชายท่ีใหความสนใจในกิจกรรม

และความสนุกสนานตางๆ อีกทั้งเพศหญิงจะใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานท่ี หรือจุดหมาย 

การไดรับเกียรติจากผูอื่น และการตอนรับจากสถานท่ีที่ไปเยือน ในขณะที่เพศชายน้ันใหความสําคัญกับ

ความสุข และสนุกสนานในการเดินทาง  

นอกจากแรงจูงใจท่ีแตกตางกันตามเพศแลว ระยะเวลาในการเดินทางของแตละบุคคลก็มีสวนใน

การวางแผนการกิจกรรมการทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชนกัน จะพบวาระยะเวลาของนัก

เดินทางในการทองเที่ยวน้ันมีสวนสําคัญตอการคนหาขอมูล เชน นักทองเที่ยวท่ีมีแผนระยะยาวจะคนหา

ขอมูลอยางกวางๆ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเต็มท่ี และเที่ยวชมตามสถานที่หลากหลาย 

ขอจํากัดของแฟนกีฬาในการทองเท่ียวตางประเทศ 

ถึงแมวาแฟนกีฬาชาวตางชาติจะมีความสนใจในการทองเที่ยวเชิงกีฬา แตก็ยังมีปจจัยอื่นที่อาจ

ขัดขวางไมใหพวกเขาเดินทางไปยังตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาได เชน การขอวีซา หรือการเกณฑ

ทหารซ่ึงถือเปนอุปสรรคสําคัญของชาวไตหวัน หรือเหตุผลทางดานการทูตท่ีกําหนดใหชาวไตหวันตองทํา

เร่ืองขอวีซาเพื่อเดินทางไปยังตางประเทศ ซึ่งกินระยะเวลานานและมีคาใชจายสูง นอกจากน้ี แฟนกีฬาชาว

ไตหวันอาจกังวลกับการเดินทางไกลโดยเฉพาะการเดินทางขามทวีป อุปสรรคทางภาษา ความปลอดภัย
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ของสถานที่จุดหมายปลายทาง ความไมคุนเคยกับสถานท่ี คาใชจายในการเดินทาง และรายไดก็นับเปนตัว

แปรสําคัญท่ีสงผลกระทบตอแรงจูงใจและความตั้งใจที่จะเขารวมชมการแขงขันกีฬาในตางประเทศเชนกัน  

ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราตองรูถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความตั้งใจเดินทางไปยังตางประเทศ

ของแฟนกีฬาชาวตางชาติเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อนําไปพัฒนาและสรางความนิยมในกีฬาในหมูแฟน

กีฬาชาวตางชาติ จึงทําใหเกิดการพัฒนาคําถามท่ีใชศึกษาดังตอไปน้ี  

1)อะไรคือปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอความตั้งใจของแฟนกีฬาชาวตางชาติในการที่จะ

เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา  

2) ปจจัยหลักอยางเพศของแฟนกีฬาชาวตางชาติ ความสนใจในกีฬาระดับมืออาชีพของสหรัฐ และ

จํานวนวันที่พวกเขาหวังวาจะใชไปกับการทองเท่ียวเชิงกีฬา มีความสําคัญแตกตางกันหรือไม 

 

   Methodology (ระเบียบวิธีวิจัย) 

Instrument (วิธีการ) 

มีการเขียนแบบสอบถามขึ้นเพื่อสํารวจปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสนใจของผูที่ช่ืนชอบการชม

กีฬาในการเดินทางมาชมกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบสอบถามประกอบดวยสองสวน มี 49 คําถาม 

ในสวนแรกของแบบสอบถามประกอบดวยสี่คําถาม เพื่อเก็บขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ 

ความสนใจในกีฬา การวางแผนเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคต จํานวนวันที่ผูตอบแบบสอบถาม

ตองการที่จะอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการทองเที่ยวเชิงกีฬาสําหรับ“ทริป 14 วัน” ในสวนท่ีสองของ

แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยคําถาม 45 คําถามน้ัน จะเปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาผานการใหคะแนน โดยแบงเปนหาระดับ คือ เร่ิมตั้งแต 

หน่ึงซึ่งหมายถึงต่ํามาก ไปจนถึง หาซึ่งหมายถึงสูงมาก 

คําถามในแบบสอบถามน้ันปรับปรุงมาจากบทวิจารณสิ่งตีพิมพ และรายงานการศึกษางานวิจัยช้ิน

กอนๆ โดยแบงออกเปนสี่ประเภทยอย คือ เก่ียวกับผูที่ช่ืนชอบกีฬาและแรงจูงใจในการเขารวมชมกีฬา การ

รวมกลุมของผูที่ช่ืนชอบนักกีฬาและทีมกีฬา ความสนใจในการเดินทางโดยทั่วไป และขอจํากัดของกลุมผูที่

ช่ืนชอบกีฬาท่ีอยูตางประเทศ  

ในสวนที่สองท่ีใชในการประเมินการรวมกลุมของผูที่ช่ืนชอบนักกีฬาและทีมกีฬา มาจากรายงาน

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการรวมกลุมของผูท่ีชื่นชอบนักกีฬาและทีมกีฬา คําถามบางสวนจากการศึกษาของ 

Iso-Aloha, Uysal-Jurowski และ Chen&Hsu ถูกนํามาใชในการตั้งคําถามที่วาความสนใจในการเดินทางและ

ขอจํากัดในการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศสงผลในการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาหรือไม ใน
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สวนท่ีสองของแบบสอบถามที่ประกอบดวย 45 คําถามน้ัน จะใชสุมถามผูตอบแบบสอบถามโดยเนื้อหาของ

คําถามน้ันไมเกี่ยวกับสี่ประเภทยอยตามขางบนที่กลาวมา 

หัวหนาฝายการขายบัตรเขาชมและผูบริหารจากทีมงานมืออาชีพท่ีถูกคัดเลือกมาจากภาคตะวันตก

ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหนําเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับแบบสอบถาม นอกจากน้ี บางคําถามใน

แบบสอบถามไดถูกปรับเปลี่ยนโดยอางอิงมาจากขอมูลบางสวนของรายงานรัฐบาล เชน ขอมูลจาก

สํานักงานการทองเที่ยวของประเทศไตหวันพบวา ชาวไตหวันท่ีเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศโดยปกติจะ

พักคางโดยเฉลี่ยเปนเวลา 10 คืน ดวยเหตุน้ีการต้ังสมมติฐานเก่ียวกับ”ทริป 14 วัน” จะรวมระยะเวลาการ

เดินทางหน่ึงขาโดยประมาณ 14 ถึง 20 ช่ัวโมง จึงถูกนํามาใชในการตั้งคําถามเกี่ยวกับระยะเวลารวมใน

หน่ึงทริปเดินทางจากประเทศไตหวันสูประเทศสหรัฐอเมริกา 

แบบสอบถามถูกรางขึ้นเปนภาษาอังกฤษ เน่ืองดวยเนื้อหาและคําถามอางอิงมาจากรายงาน

การศึกษาและบทวิจารณส่ิงตีพิมพของประเทศตะวันตกที่เปนผูคิดคนทฤษฎีและการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับ

ผูท่ีช่ืนชอบกีฬา แรงจูงใจในการเขาชมกีฬา การทองเที่ยวเชิงกีฬา และแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว 

จากน้ันผูทําการศึกษาวิจัยจะแปลแบบสอบถามเปนภาษาจีน และคัดเลือกอาจารยมหาวิทยาลัย 2 ทานจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาและไตหวันซึ่งเปนผูที่เช่ียวชาญในเร่ืองการจัดการดานกีฬาและภาษาท้ังสองภาษาเพื่อ

ทําการตรวจสอบ วิจารณการใชภาษาของแบบสอบถาม เพื่อรับรองความถูกตองแมนยําในการใชภาษาใน

แบบสอบถามท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

จากน้ัน ผูเช่ียวชาญในกลุมท่ีสองจะแปลแบบสอบถามที่เปนภาษาจีนที่ไดรับการแกไขแลวเปน

ภาษาอังกฤษอีกคร้ังหน่ึง ข้ันตอนสุดทาย คือ ใหนักเรียนที่จบการศึกษาดานการบริหารการกีฬาที่เปน

เจาของภาษาอังกฤษทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสอดคลองของภาษาระหวางแบบสอบถาม

ตนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอังกฤษที่แกไขแลว ในขั้นตอนสุดทาย ผูที่ทําการวิจัยไดปรับเปลี่ยนคํา 

และแปลเปนภาษาจีนสําหรับผูตอบแบบสอบถามชาวไตหวัน และเพื่อความถูกตองแมนยําของแบบสอบถาม

ตนฉบับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  

ผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยจากหลายคณะและช้ันป 

โดยเปนผูซึ่งเขารับการศึกษาตั้งแตป 2008 จาก 5 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไตหวัน นักศึกษา

จากวิทยาลัยตาง ๆ ที่ถูกเลือกเปนผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเน่ืองมาจากความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในดาน

กีฬาอาชีพ ตลอดจนความนิยมในการเดนิทางตางประเทศของนักศึกษาระดับวิทยาลัย  

รายงานการศึกษาหลายชิ้นช้ีใหเห็นวา ผูชมกีฬาสวนใหญ คือ กลุมนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความ

สนใจในกีฬาอาชีพโดยในป 2001 มีนักศึกษาที่เปนผูที่ช่ืนชอบกีฬาอาชีพจํานวน 930,000 คน เดินทางไป

ยังตางประเทศ สาเหตุที่นักเรียนนักศึกษาเดินทางตางประเทศมากข้ึนอาจมาจากความสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึนใน
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การเรียนภาษาตางประเทศ และวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม รวมถึงการไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก

ผูปกครองในการเดินทาง  

ดวยเหตุผลเหลาน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยจึงเปนกลุมคนที่เหมาะสมที่สุดในการตอบแบบสอบถาม

คร้ังน้ี ผูท่ีทําการวิจัยไดเลือกนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามจํานวนหน่ึงรอยคน โดยการสุมเลือกจาก

มหาวิทยาลัยตาง ๆ นักศึกษาที่ไดรับการเลือกทําแบบสอบถามในขณะที่พวกเขากําลังอยูในช้ันเรียนและทํา

กิจกรรมตางๆ โดยใชเวลาประมาณ 20-25 นาที จากน้ันทางคณะจะเปนผูเก็บแบบสอบถามไป และ

หลังจากที่ทําการคัดเอาแบบสอบถามท่ีใชประโยชนไมไดออกไปแลว จะเหลือแบบสอบถามเพียง 475 ชุดที่

สามารถนําไปใชการไดหรือประมาณรอยละ 95 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงบรรยายถูกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม คา

เบ่ียงเบนมาตรฐานถูกนํามาใชในการวิเคราะหความสําคัญของตัวแปรแตละตัว  การวิเคราะหดวยทีเทส 

(T-Test) ถูกนํามาใชสําหรับหาความแตกตางระหวางนักศึกษาหญิงและชายเกี่ยวกับตัวแปรตาง ๆ ที่อาจ

สงผลตอความต้ังใจและความสนใจตอการทองเท่ียวเชิงกีฬาตางประเทศ  

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจถูกนํามาใชในการวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความต้ังใจ

ของผูที่ช่ืนชอบกีฬาในการเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ปจจัยทั้ง 6 รวม

กับคาลักษณะเฉพาะถูกบันทึกเอาไว และถูกระบุดวยจํานวนที่เพิ่มข้ึน คือ รอยละ 54.34 ท้ังน้ี ผูที่ทําการ

วิจัยไดเรียกช่ือปจจัยทั้ง 6 ตัวใหมโดยอางอิงจากลักษณะของตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับปจจัยหลัก 

ตางๆ  

การวิเคราะหความแปรปรวนพหูพจนถูกนํามาใชในการคนหาความแตกตาง และความสําคัญของ

ปจจัยหลักทั้ง6 ตัวของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับระดับความสนใจและการมีสวนรวมในกีฬา

อาชีพของสหรัฐอเมริกา และการวางแผนเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคต  

ผูทําการวิจัยยังใชแบบทดสอบภายหลังการวิเคราะหของ Scheffe เพื่อวิเคราะหความแตกตางท่ีเห็น

ไดชัดระหวางกลุมตางๆ และตารางไขวที่ทําข้ึนเพื่อทําความเขาใจความถ่ีในการตอบคําถามของผูตอบ

แบบสอบถาม  
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  การรวบรวมขอมูล 

การมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามและความสนใจในกีฬาอาชีพของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีประมาณรอยละ 46 ของผูตอบแบบสอบถามเปนชายและรอยละ 54 เปนหญิง 

โดยประมาณรอยละ 45.5 ของผูตอบแบบสอบถามที่ดู ติดตามอานขาว และสนทนาเก่ียวกับกีฬาอาชีพของ

สหรัฐอเมริกาอยางนอยสัปดาหละคร้ัง และรอยละ 23 ของผูตอบแบบสอบถามน้ันวางแผนท่ีจะเดินทางไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาภายในหน่ึงถึงสามปขางหนาน้ี แตประมาณรอยละ 38.3 ของผูตอบแบบสอบถาม

ไมไดมีแผนท่ีจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในหกปขางหนาน้ี และรอยละ 58.9 ของผูตอบ

แบบสอบถามเต็มใจที่ใชเวลา 1 ถึง 2 วันเต็มไปกับการทองเที่ยวเชิงกีฬากับ “ทริป 14 วัน” หรือ (a 14 day 

trip) และรอยละ 25.7 ของผูตอบแบบสอบถามพอใจที่จะรวมทริปประมาณ 3 ถึง 4 วัน และกลุมสุดทาย

ของผูตอบแบบสอบถามคือประมาณรอยละ 3 เต็มใจที่จะรวมทริประยะยาวเปนเวลา 9 ถึง 12 วันเต็ม 

ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจของผูท่ีชื่นชอบกีฬาตางประเทศในการเดินทางมายัง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา 

การศึกษาคร้ังน้ีพบวาจากตัวแปร 45 ตัวที่คาดวาเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพื่อกีฬาในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีตัวแปรที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูง 10 อันดับแรก ไดแก  

 1.ราคาของแพ็คเกจการเดินทางจากไตหวันไปยังสหรัฐอเมริกา 

 2.ประโยชนจากการทองเท่ียวโดยปราศจากหนาท่ีความรับผิดชอบจากงานที่ทําอยู 

 3.รายละเอียดของรายการทองเท่ียวเพื่อการกีฬา 

 4.กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยว 

 5.โอกาสในการไดชมนักกีฬาคนโปรดในเกมการแขงขัน 

 6.เพื่อนรวมทาง 

 7.โอกาสในการชมเกมการแขงขันที่มีนักกีฬาจากไตหวันรวมอยูดวย 

 8.ระยะเวลาของแพ็คแกจ 

 9.ความสะดวกสบายในการหาท่ีพักที่อยูใกลสนามแขงขัน 

 10.ประสบการณในวัฒนธรรมที่แตกตาง 
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ความแตกตางในความสําคัญของปจจัยหลักของเพศของผูท่ีชื่นชอบกีฬา ความสนใจ

ในกีฬาอาชีพในสหรัฐอเมริกาท่ีผูเดินทางทองเท่ียวและจํานวนวันท่ีผูเดินทาง

ทองเที่ยวตองการใชในการทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวเชิงกีฬา 

ผลของแบบทดสอบทีเทส (T-Test) แสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางอยางชัดเจนในการตอบ

แบบสอบถามของนักศึกษาชายและหญิง  

การวิเคราะหความแปรปรวนพหูพจนเปนการทดสอบปจจัยหลักทั้งหกช้ีใหเห็นวา ไมมีความ

แตกตางอยางชัดเจนในกลุมผูตอบแบบสอบถามซึ่งตอบแบบสอบถามวาไดวางแผนที่จะเดินทางไปประเทศ

สหรัฐอเมริกาภายในไมก่ีปขางหนาน้ี  

นอกจากน้ี แบบทดสอบภายหลังการวิเคราะหของ Scheffe ยังชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางกลุม

ผูตอบแบบสอบถาม  

ผลการสอบถามแสดงใหเห็นวารอยละ 60.2 ของผูตอบแบบสอบถามที่ดู อานติดตามขาว และ

สนทนาเร่ืองกีฬาอาชีพสัปดาหละคร้ังรูสึกวา กีฬาอาชีพเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทาง

ตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ในขณะที่รอยละ 33.08 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีดู อานติดตาม

ขาวและสนทนาเร่ืองกีฬาอาชีพเดือนละคร้ัง ในขณะที่ รอยละ 16.67 ผูตอบแบบสอบถามที่ดู อานติดตาม

ขาวและสนทนาเรื่องกีฬาอาชีพปละคร้ังน้ันมองวาเปนส่ิงที่ไมจําเปน สวนรอยละ 37.9 ของผูตอบ

แบบสอบถามมองวาการชมกีฬาถายทอดสดเปนสิ่งสําคัญ สวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมคอยไดติดตาม

กีฬาน้ันมองวา การชมกีฬาถายทอดสดนั้นเปนสิ่งที่ไมจําเปนโดยตัวเลขอยูท่ีรอยละ 23.3 และรอยละ 15.1  

นอกจากนี้ รอยละ 96.3 ของผูตอบแบบสอบถามที่มีความตองการรวมทริประยะเวลา 1 ถึง 2 วัน

น้ันคิดวา การใหความสนใจในกีฬาอาชีพเปนสิ่งสําคัญ และเช่ือวาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

เปนสิ่งที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา อยางไรก็ตาม พวกเขา

ไมคิดวาการชมการแขงขันกีฬาถายทอดสดเปนสิ่งจําเปนมากนักเมื่อเทียบกับกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มี

ความตองการรวมทริปเปนเวลา 3 ถึง 4 วัน และ 7 ถึง 8 วัน 

 

  การอภิปรายผล 

ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให เห็นวาปจจัยตาง ๆ ที่ มีผลตอความสนใจของผูตอบ

แบบสอบถามมีความสําคัญตอความสนใจในการเดินทางตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาซึ่ง

สอดคลองกับผลในรายงานการศึกษาคร้ังกอน ๆ ท่ีวาความสนใจของผูท่ีช่ืนชอบกีฬาน้ันเปนแรงผลักดันที่

สําคัญ โดยตัวแปรที่สําคัญ ไดแก ความสนใจในกีฬาอาชีพ การแขงขัน  ทีมกีฬา และการไดพบปะนักกีฬา  
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สําหรับผูที่ช่ืนชอบกีฬาชาวตางชาติ 1 ใน 6 

ปจจั ยหลักที่ กระตุ น ให ผู ท่ี ช่ื นชอบกีฬา เดินทาง

ตางประเทศเพ่ือการทองเที่ยวเชิงกีฬา คือ โอกาสที่จะได

พบนักกีฬาที่มีชื่อเสียง โคช การแขงขันรวมถึงการไดชม

การแขงขันกีฬาสด ปจจัยกระตุนของผูท่ีช่ืนชอบกีฬาอีก

อยาง คือ บรรยากาศการแขงขันที่เต็มไปดวยความ

สนุกสนาน ปจจัยทั้งหลายนี้เปนสิ่งสําคัญในการชมกีฬา 

เน่ืองจากการที่ผูที่ช่ืนชอบกีฬาเดินทางตางประเทศเพื่อ

มาชมการแขงขันกีฬาเพราะไมสามารถหาชมไดจาก

ประเทศของตน 

การศึกษาในครั้งน้ียังชี้ใหเห็นอีกวาความสนใจในกีฬา และการเดินทางทองเที่ยวของผูตอบ

แบบสอบถามเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหพวกเขาเดินทางทองเที่ยวเชิงกีฬายังตางประเทศ ความชอบใน

การทองเที่ยวและกีฬาของปจเจกบุคคลน้ันเปนแรงกระตุนผลักดันท่ีสําคัญย่ิง 

คาใชจายก็เปนปจจัยหน่ึงที่ผูเดินทางคํานึงถึง เห็นไดจากรายงานการศึกษาของ Lin ท่ีกลาวไววา

คาใชจายตาง ๆในการเดินทางหนึ่งทริปจากประเทศไตหวันไปยังสหรัฐอเมริกามีสวนในการตัดสินใจเดิน

ทางเขารวมชมกีฬาของผูที่ช่ืนชอบกีฬาดวย และปจจัยดานการเงินดูเหมือนจะเปนสิ่งสําคัญกวาที่จํากัดการ

เดินทางของผูที่ช่ืนชอบกีฬาเมื่อเทียบกับปจจัยดานอื่น ๆ เชน ความชอบ และความสนใจในกีฬา 

นอกจากน้ัน ตารางการเดินทาง และสถานที่ทองเที่ยวเปนส่ิงท่ีชาวไตหวันคํานึงถึง เน่ืองจากพวก

เขาตองการส่ิงที่ดีที่สุดในหน่ึงทริปการเดินทาง เพื่อใหคุมกับเงินท่ีพวกเขาจายไป นอกจากน้ี พวกเขายัง

ตองการความสะดวกสบายในทริปการเดินทาง 

ระยะเวลาของทริปการเดินทางหน่ึงทริปน้ันเปนปจจัยที่ผูเดินทางคํานึงถึงดวย ในการศึกษาครั้งน้ี

ช้ีใหเห็นวาพวกเขาตองการใชเวลาระยะสั้นๆ ในหน่ึงทริปเพื่อการทองเทียวเชิงกีฬา เน่ืองมาจากการ

เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันนอกจากกีฬาแลว พวกเขายังสนใจที่จะทํากิจกรรมอ่ืน ๆ อีก จะเห็นได

จากรายงานการศึกษาช้ินกอนๆ ท่ีกลาวไววานักทองเที่ยวชาวไตหวันตองการทองเที่ยวเชิงวัฒธรรม เท่ียว

ชมบรรยากาศสถานที่ตางๆ สถานท่ีเชิงประวัติศาสตร ช็อปปง ซื้อของที่ระลึก ซึ่งการจัดทริปเดินทาง และ

รายละเอียดการทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ น้ันเปนหนาที่สําคัญของผูจัดท่ีจะตองติดตอกับคนในทองที่

เพื่อเตรียมสิ่งที่ดี และเตรียมความพรอมใหกับผูรวมทริป 

จากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตองการรวมทริปการเดินทางเปนระยะเวลา 1 ถึง 2 

วันน้ันมองวาการทองเที่ยวไปสถานที่ตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญ สวนผูตอบแบบสอบถามที่ตองการรวมทริป 

ระยะเวลามากกวา 1 ถึง 2 วันมองวา การเขาชมการแขงขันกีฬาเปนส่ิงท่ีพวกเขาตองการมากที่สุด ผล

การศึกษานี้จึงเปนสิ่งท่ีนักการตลาดควรจะใหความสนใจเพื่อการจัดทริปเดินทางใหเหมาะสมกับความ

ตองการของผูรวมทริป 
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 บทสรุป คําแนะนํา กฎเกณฑขอจํากัดและการศึกษาวิจัยในอนาคต 

องคกรการทองเท่ียวของสหประชาชาติไดกลาวไววาในศตวรรษท่ี 21 จํานวนของผูเดินทางจะเพิ่ม

มากข้ึน การทองเที่ยวเชิงกีฬาจึงเร่ิมเปนที่นิยมในหมูผูท่ีชื่นชอบกีฬาตางประเทศ การศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็น

ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความสนใจของผูที่ช่ืนชอบในกีฬาอาชีพวามีความสําคัญตอการตัดสินใจในการ

เดินทางตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเดินทาง คือ การไดพบเจอ

นักกีฬาที่มีชื่อเสียงลงแขงกีฬา การไดชมการแขงขันกีฬาสด นอกจากน้ี นักการตลาดที่ทําการจัดทริปน้ัน

ควรที่จะใหความสนใจกับผูที่ช่ืนชอบกีฬาตางประเทศเปนหลัก เน่ืองจากคนกลุมน้ีมีความตองการ และ

ความสนใจอยางมากในการเดินทางตางประเทศเพื่อกีฬา 

การศึกษาคร้ังน้ียังแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการรวมทริปการเดินทางเปน

ระยะเวลา 1 ถึง2 วันเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา เพราะนอกเหนือจากความตองการชมกีฬาแลว พวกเขายัง

ตองการไปเย่ียมแวะสถานที่ตาง ๆ ในประเทศจุดหมายปลายทาง แตก็มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนหนึ่งที่

ตองการรวมทริปเปนระยะเวลามากกวา 1 ถึง 2 วัน มองวา การที่ไดมีโอกาสเขาชมการแขงขันกีฬา และ

การเขารวมทํากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับกีฬาเปนสิ่งที่พวกเขาตองการมากที่สุด ดวยเหตุน้ี ผูจัดทริปจะตอง

จัดรายการนําเที่ยวใหเหมาะสมกับความตองการของผูรวมทริปและดึงดูดความสนใจใหมากที่สุด เชน ถาผู

รวมเดินทางชอบการช็อปปง ก็ควรใสกิจกรรมการช็อปปงเพิ่มเขาไปในตารางการทองเที่ยว ถาผูรวม

เดินทางชอบกีฬา ก็ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาเขาไปเชน กิจกรรม Meet & Greet เพื่อพบปะกับนักกีฬา

ที่พวกเขาช่ืนชอบ  

นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงการทองเที่ยวเชิงกีฬาสําหรับผูที่

ช่ืนชอบกีฬาตางประเทศ แตขอจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูตอบแบบสอบถามเปนชาวไตหวัน ผลจาก

การศึกษาคร้ังน้ีจึงไมครอบคลุมถึงผูท่ีช่ืนชอบกีฬาชาติอื่นๆ อีกทั้ง ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน

นักศึกษาซึ่งยังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง ยังตองมีผูปกครองคอยดูแลเร่ืองการเงินอยู หากใน

การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปสามารถเลือกผูตอบแบบสอบถามที่มีความหลากหลายทางอายุ และเช้ือชาติ ผล

การศึกษาก็จะเปนประโยชนในการทําการวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงกีฬาตางประเทศ 

 

------------------------------------------------- 
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การท่องเท่ียวเพ่ืออายวุฒันะ (Wellness Tourism):      

โลกน้ี โลกหนา้ ... โลกของคนอายยุนื 

ธานินทร์ สนธิรักษ ์
1 

 

โลกนี้ และโลกหนา้ คงแตกต่างไปจากโลกในอดีตมากมาย   “ความแตกต่าง” หลายอย่างอาจ

เป็นเร่ืองน่าเสียดายที่โลกในวันนี้ได้ส ูญเสียไป   แต่ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยที่คนส่วนใหญ่พอใจกับ “ความ

แตกต่าง” ที่ไดเ้ห็น และเรียกความแตกต่างนี้ว่า “ความเจริญ”   มักกล่าวกันว่า “ความเจริญ” นั้น มา

จากความสาํเร็จของ “การพัฒนา” ซ่ึงแต่ละประเทศทัว่โลกมีอยู่ไม่เท่ากัน ผูท้ี่ทํางานในองค์การระหว่าง

ประเทศหลายแห่งพยายามแบ่งประเทศในโลกนี้ออกเป็นกลุ่มๆ ตามระยะของการพัฒนา แต่จะใชอ้ะไร

เป็นตวัแบ่งระดบัการพฒันาจึงจะเหมาะสมและไดร้ับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ 

 วิธีหนึ่ง คือ ดวู่าผู้คนในบา้นเมืองนั้น มีอายยืุนแค่ไหน   ย่ิงประเทศใดมีการพัฒนาไปได้ไกล

เท่าไร ประชากรในประเทศนัน้ ก็จะย่ิงมีอายยืุนยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้น   ประเทศอังกฤษใชเ้วลาเพียง 50 ปีใน

การเพิ่มจํานวนประชากรที่มีอายเุกินร้อยปีขึ้นกว่า 10 เท่าตัว คือ จาก 300 คน เป็น 3,300 คน   

ในขณะที่ประเทศญ่ีปุ่นมีอัตราเพิ่มของประชากรที่มีอายเุกินร้อยปีสงูกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงนับว่าสงู

มากเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราเพิ่มของประชากรโลกที่มีเพียงรอ้ยละ 1 ต่อปี 

เม่ือ 100 ปี ก่อน มีการประมาณกันว่า หนึ่งในแสนของคนอเมริกันเท่านั้นที่สามารถจะมีอายุ

ยืนยาวไดถึ้ง 100 ปี   แต่ 100 ปีที่ผ่านไป ไดพ้ลิกผันสถิติดังกล่าวใหเ้พิ่มไปถึง 10 เท่า วันนี้  1 ใน

หม่ืนของคนอเมริกันจะมีอายยืุนถึงร้อยปี   โลกกําลังเปลี่ยนไป   ท่านอาจเป็นหนึ่งใน “คนร้อยปี” ของ

โลกขา้งหนา้ก็ได ้

... “คนรอ้ยปี” มีอะไรดี ถึง อายุยืน ...   มีการศึกษา 

“คนร้อยปี” กันอย่างละเอียดลออ ทกุแง่ทุกมุม ที่มีชื่อว่า NECS 

หรือ the New England Centenarian Study ซ่ึงไดศึ้กษา “คนร้อยปี” 

จํานวนถึง 169 คน   น่าแปลกที่กลับพบว่า   แทนที่ “คนร้อยปี” 

จะมีความคล้ายคลึงกัน ถึงได้อายุยืนเหมือนกัน   กลับพบแต่

ความแตกต่าง จนแทบจะคาดเดาไม่ไดเ้ลยว่า การจะเป็นคนอายยืุน

ถึง 100 ปี ได ้จะตอ้งมีลักษณะพิเศษอย่างไร   ฐานะทางการเงิน

นัน้มีตัง้แต่ยากจนขน้แค้นไปจนถึงมัง่มีศรีสขุ   เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ก็

มีไดท้กุชาติ ทกุภาษา ส่วนระดับการศึกษาก็มีตั้งแต่ประถมตน้ไป

จนถึงปริญญาเอก   “คนร้อยปี” ที่มีอายุยืนที่สดุของการศึกษา

1  
นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
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ครั้งนี้ มีอายุถึง 112 ปี ซ่ึงยังคงอ่านหนังสือพิมพ์ในระหว่างรับประทานอาหารเช้าของแต่ละวัน   

ขอ้มลูประการหนึ่งที่ไดร้ับรู้กันจากการศึกษาครั้งสําคัญคราวนี้ ก็คือ ประมาณ ร้อยละ 95 ของ “คน

รอ้ยปี” มีร่างกายแขง็แรงและการรับรู้ ความจํา ตลอดจนการตีความ ที่ดีอยู่ไดม้าจนล่วงเขา้วัย 90 ปี   

จึงเป็นไปไดว่้า “คนร้อยปี” น่าจะสามารถ หลีกหนีหรือชะลอการเกิดโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นในช่วง

วยัระหว่าง 50-90 ปี  

... ขอให้อายุยืนรอ้ยปี ...   อยากไดพ้รนี้ไหม !   หลาย

คนตอบปฏิเสธ   ...   เพราะอะไร   ???    ไม่ใช่เพราะไม่อยากมี

ชีวิตอยู่นานๆ   แต่เป็นเพราะ ไม่อยากไดส้ิ่งที่มักจะมากับการมี

อายุยืน เช่น ความเจ็บป่วย อาการหลงลืม การเป็นภาระใหค้น

อ่ืน ฯลฯ   ไม่มีใครปฏิเสธว่าหากไม่มีสิ่งที่พ่วงแถมมากับ “ความ

ชรา” เหล่านี้ แล้ว   การมีอายุยืนยาวก็เป็นเร่ืองที่หลายคน

ตอ้งการ 

 การมีอายยืุนถึง 100 ปี จึงอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป เพราะ

ในช่วงทา้ยของชีวิต มักมีการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง หรือมีความพิการ หรืออาจถึงขัน้อยู่ในภาวะที่

ช่วยตัวเองไม่ได้ เขา้มาบัน่ทอนคุณภาพชีวิตให้แตกต่างไปจากเดิม   ผลการสํารวจ NHIS (National 

Health Interview Survey) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2505-2519 

ถึงแมว่้าโดยเฉลี่ยแลว้ชายอเมริกันจะมีอายยืุนยาวขึ้น 1.8  ปี แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียง 0.3 ปี

เท่านั้นที่ยังมีสุขภาพดี ที่ เหลืออีก 1.5 ปี เป็นการเพิ่มขึ้นของช่วงเวลาชีวิตที่มีสขุภาพไม่ดี   ขอ้มูล

ลกัษณะเดียวกนัในประเทศอังกฤษ เผยใหเ้ห็นว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2534 ชาวอังกฤษมีอายทุี่ยืน

ขึน้ 3 ปี แต่เป็นการเพิ่มของช่วงเวลาที่มีสขุภาพดีเพียง 1.4 ปี ที่เหลืออีก 1.6 ปี เป็นการเพิ่มของช่วงที่

มีสขุภาพไม่ดี 

 สําหรับการสํารวจสขุภาพในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2540 พบว่า เม่ือเขา้สู่วัยสงูอาย ุ(อาย ุ

60 ปี) หรือหลงัเกษียณแลว้ ชายไทยจะมีอายยืุนยาวไปไดอี้กประมาณ 20 ปี หรือเฉลี่ยแลว้ไปเสียชีวิต

เม่ืออายปุระมาณ 80 ปี อย่างไรก็ตามใน 4 ปีทา้ยของชีวิตจะอยู่ในสภาพของผูพ้ิการ ซํ้าร้ายกว่านั้นก็

คือ ก่อนเสียชีวิตประมาณ 1.5 ปี กว่าคร่ึงของเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ไดต้อ้งพึ่งพา

ผูอ่ื้นในการประกอบกิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน เช่น ลกุจากเตียง รับประทานอาหาร การแต่งตัว 

อาบนํา้ หรือแมแ้ต่การขบัถ่าย 

แมว่้าหญิงไทยแลว้ จะดเูหมือนว่ามีอายยืุนกว่า คือ หลังเกษียณจะอยู่ไดเ้ฉลี่ยอีกประมาณ 24 

ปี คือ เฉลี่ยแลว้อยู่ไดถึ้งอาย ุ84 ปี กว่าจะเสียชีวิต   แต่ช่วง 5 ปีทา้ย มีสภาพเป็นผูพ้ิการ และจะช่วย

ตัวเองไม่ไดจ้นตอ้งพึ่งพาคนช่วยเหลือดแูลนานถึง 2 ปีคร่ึง ก่อนจะเสียชีวิต   ซํ้าร้ายเม่ือสามีมักจะ
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เสียชีวิตก่อนภรรยา สตรีสูงอายทุี่ช่วยตัวเองไม่ไดเ้หล่านั้นจึงไม่มีคู่ชีวิตคอยดแูลในช่วงเวลาสดุทา้ย 

เป็นการยากที่จะพรรณาถึงทกุขเวทนาที่จะเกิดขึน้ในขณะที่เธอเหล่านัน้กาํลงัจะลาจากโลกใบนี้ไป 

คนอายยืุนของโลกนี้และโลกหนา้จึงอาจไม่ใช่ “ผูป้ระสบความสําเร็จ” ในการใชช้ีวิตอย่างที่คิดกัน   

ช่วงเวลาที่ไดอ้ยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่มีสขุภาพดีและมีความสขุ (Well-being) ก็เป็นเคร่ืองวัดความสําเร็จ

ในการดํารงอยู่ของชีวิตเราที่สําคัญดว้ยเช่นกัน   ในที่นี้ จึงขออธิบายความหมายของ “อายุวัฒนะ” 

หรือชีวิตท่ีพัฒนา ว่า ประกอบขึ้นจาก 2 ส่วน คือ ท้ังส่วนท่ีเป็นปริมาณคือจ านวนปีท่ีอายุยืน

ยาว และสว่นท่ีเป็นคณุภาพคือชีวิตท่ีอยูดี่มีสขุ    

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

สังคมของประเทศที่พัฒนาแล้วซ่ึงสามารถดแูลปกป้องร่างกายจากโรคภัยไขเ้จ็บได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก 

อาจทําไดแ้ค่ ไม่ใหป่้วย   แต่คนที่ไม่ป่วยเป็นโรคอะไรอยู่เลย ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะมีสขุภาพดีเท่ากัน   

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า “ผูไ้ม่มีโรค” แต่ละคนอาจมีสถานะสขุภาพอยู่ต่างระดับกัน   ย่ิงเม่ือพดูถึง 

“ความสขุ” ด้วยแลว้ ผูป่้วยด้วยโรคเร้ือรังหรือแม้แต่ผู้พิการหลายคนยังอาจรู้สึกว่าตนมีความสุข

มากกว่า “ผูไ้ม่มีโรค” บางคน เสียดว้ยซํ้า 

เ ม่ื อต ร ะ หนั ก ว่ า

เทคโนโลยีที่ ลํ้าสมัย  อาจ

ช่วยไดเ้พียงแค่ทําใหไ้ม่ตอ้ง

ทนทกุขเวทนาจากร่างกาย

ท่ีเจ็บป่วยเท่านั้น และย่อม

ไม่อาจนําไปสู่  “การอยู่ดี มี

สุข” ที่ สมบูรณ์ได้   การ

เดินทางของคนอายยืุนเพื่อ

เสาะแสวงหาหนทางสู่ “อายวุัฒนะ” (Wellness Tourism) จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่   เป็นการ

เดินทางที่มิได้มุ่งหมายจะเขา้ใช ้เทคโนโลยีเพื่อซ่อมสุขภาพ หรือ รั บบริการทางการแพทย์ (Medical 

Tourism) อย่างที่ เคยมี   และทั้งมิใช่จํากัดความตอ้งการอยู่แต่ จะเสริมหรือเติม “สขุภาพ” ใหเ้พิ่มขึ้น 

(Health Tourism) เท่านั้น   ผูเ้ดินทางยังตอ้งการแสวงหาความสขุที่อาจไม่ไดม้าจากเทคโนโลยีที่เขามีอยู่

และ/หรือปรัชญาการใชช้ีวิตทีเขาคุ้นชิน   “ยาอายวุัฒนะ” ที่เขาหวังจะไดร้ับในจดุหมายปลายทาง อาจ

มาช่วยเติมเต็มใหช้ีวิตของเขาไดส้มบรูณพ์รอ้ม 

มีผูเ้ชี่ยวชาญจํานวนไม่นอ้ยที่ชี้ใหเ้ห็นว่าการท่องเที่ยวเพื่ออายวุัฒนะ (Wellness Tourism) มี “ยา

อายวุฒันะ” ดงัไดก้ล่าวมา เป็นแก่นสารสําคัญ   “ยาอายวุัฒนะ” ที่ว่านี้อาจมิไดเ้ป็นตัวยา แต่เป็น “วิถี

ปฏิบตัิ” เช่น ปรัชญาแห่งเตา๋, สมาธิปัญญาในพทุธศาสนา หรือ เป็น “ภมิูปัญญา” ในแต่ละอารยธรรม
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ที่อยู่ต่างสถานที่ เช่น สมดลุของธาตเุจา้เรือน, ไท่จ๋ี-ชี่กง, โยคะ   สิ่งที่ไดก้ล่าวมานี้ไม่มีอยู่ใน “ตัวตน” 

เดิมของนกัเดินทาง   นักเดินทางพยายามแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนที่หลดุพน้ไปจากกรอบตัวตน

ของตน   ดว้ยเหตนุี้ สถานที่ตั้งและกิจกรรม ของแหล่งที่หมายปลายทาง (Wellness Destination) จึงมัก

เป็นสิ่งที่ “เหนือระดับ” เกินกว่าที่จะพบได้ทัว่ไป   จึงมิใช่เหตุบังเอิญที่ เรามักจะพบแหล่งที่หมาย

ปลายทางเหล่านี้อยู่ติดทะเลหรือแม้แต่

บนยอดเขา และภายในอาณาบริเวณของ

แหล่ งฯ  ดั งกล่ าว ก็ยั งมัก เติ มแต่ ง

ความรู้สึกให้ผู้มาเยือนได้จมลึกลงสู่

หว้งพวังค์แห่งจิตวิญญาณนั้น ไม่ว่าจะ

เป็นด้วยการใช้ดนตรี หรือศิลปะการ

ร่ายรํา   อันที่จริงแล้ว “ยาอายวุัฒนะ” 

ดังว่านี้ ก็มีดาษดื่นอยู่ทัว่ไปในประเทศที่

มัง่คัง่และอดุมไปดว้ยเทคโนโลยีลํา้สมยั แต่นกัท่องเที่ยวเพื่อเสาะแสวงหายาอายวุัฒนะ ก็ยังเลือกที่จะดั้น

ดน้ไปใหถึ้ง “ตน้ตอ” เพื่อที่จะไดส้มัผสัและซึมซับกบัวฒันธรรมอนัเป็นรากเหงา้แห่งภมิูปัญญาที่เขาโหยหา 

การท่องเที่ยวเพื่ออายวุฒันะ นัน้นอกจากจะเป็นการหลีกเร้นออกจากสิ่งที่ทําใหท้กุขก์ายทกุขใ์จ

ทัง้หลายซ่ึงสัง่สมเพิ่มพนูอยู่เสมอจากการใชช้ีวิตประจําวัน ไปสู่สถานที่ที่สงบสบาย แลว้ ยังอาศัย “ยา

อายวุัฒนะ” ของแหล่งที่หมายปลายทางในการ “ปรับสภาพ” หาความ “ลงตัว” ใหก้ารดํารงอยู่ของ

ชีวิต   “ความผ่อนคลาย” และ “ยาอายวุัฒนะ” ที่นักเดินทางจะได้รับ จึงเป็นปัจจัยสําคัญซ่ึงแหล่งที่

หมายปลายทาง (Wellness Destination) แต่ละแห่งจะต้องพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในเชิง

ประสิทธิผลของตวับริการนัน้และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ    

ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป

พักผ่อนที่มุ่งเนน้ใหไ้ด้ความ

ผ่อนคลาย และความสงบ

สบายในธรรมชาติ อย่างเช่น 

การสงบจิตทําสมาธิในยาม

อาบแดดอยู่ ริ มชายหาด 

หรื อ การลง ไปแช่ ตั ว ใน

แหล่งนํ้าพุร้อนที่สรรพคุณ

ของนํา้ต่อร่างกายเป็นที่เลื่องลือ นั้น นักเดินทางตอ้งการเพียงเพื่อจะไดห้ยดุพักแลว้ปล่อยใหธ้รรมชาติ

ค่อยๆ เติมสิ่งที่ร่างกายตอ้งการเขา้ไปใหเ้พียงพอต่อการใชช้ีวิตขา้งหนา้ที่เต็มไปดว้ยงานทั้งหลายกําลัง

รออยู่ การเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวเช่นนี้ เป็นเพียงการหลบออกไปจากชีวิตประจําวันชัว่ระยะเวลา

หนึ่งเท่านัน้ (Escapism)   ยงัไม่ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่ออายวุฒันะ 
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นักท่ อง เที่ ยวผู้ เ สา ะ แสวงหาหนทาง สู่

อายวุฒันะ นั้น ส่วนใหญ่มักเป็นผูฝั้กใฝ่ใหค้วามสนใจ 

ต่อ วิถีแห่งการอยู่ดีมีสุข อยู่แล้ว มักมีการปฏิบัติ

ฝึกฝนกิจกรรมเหล่านี้บางอย่างอยู่ ในชีวิตปรกติ ท่ี

บา้น   กิจกรรมเหล่านี้ อาจเป็นได้ตั้งแต่ รับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพ ไปถึง การใช้เวลาแต่ละวันในการ

ฝึกทาํสมาธิดว้ยรปูแบบต่างๆ กัน   กล่าวอีกนัยหนึ่ง

ได้ว่า นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีความกระตือรือล้น และ

สนใจในเร่ืองเหล่านี้อยู่แลว้   ผู้เชี่ยวชาญที่ใหค้วาม

สนใจและศึกษาในเร่ืองนี้มีความเห็นตรงกันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายปุระมาณ 

40-55 ปี เป็นเพศหญิง   และโดยแรงศรัทธาที่มีในบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน ก็มักจะชักนําให ้“ผูร่้วม

ศรัทธา” ประสงค์จะมาปฏิบตัิกิจแห่งศรัทธานัน้ดว้ยกัน จึงเป็นเหตใุหค้นเหล่านี้มีแนวโนม้ท่ีจะมารวมตัว 

ถึงอาจจดัตัง้ขึน้เป็นชมรมก็มี    

แรงศรัทธาที่หนนุนาํ, การสื่อสารสัมพันธ์โดยร่วมความสนใจ ร่วมเป้าหมาย และร่วมปฏิบัติใน

สิ่งเดียวกันของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  ทําให้เกิดความคาดหวังต่อผูจ้ัดบริการ (Wellness Operator) สูง   

แหล่งที่หมายปลายทางตอ้งจัดบริการอย่างรู้จริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ยาอายุวัฒนะ” นี้ตอ้ง

เป็นของจริง จะจดัแบบสกุเอาเผากินไม่ได ้เพราะคนใชย้า เขารูจ้กัยาของเขาอยู่ดีทีเดียว 

การวดั “ความไดผ้ล” หรือประสิทธิผลของบริการเพื่อสร้างความผ่อนคลาย หรือ เป็นหนทาง

ไปสู่อายวุัฒนะ ของแหล่งฯ นั้น ไม่สามารถนําเอาหลักฐานทางวิชาการของการแพทย์ปัจจุบันมาใชไ้ด้

อย่างตรงไปตรงมา เพราะความรู้ที่เป็นพื้นฐานซ่ึงไดน้ํามาประยกุต์ใชน้ั้น อาจมองจากมมุที่ต่างกัน บน

พื้นฐานที่ไม่ได้ใช ้ทฤษฎีเดียวกัน   อย่างไรก็ตามวิทยาการที่เป็นศาสตร์นิยมอยู่ในยคุปัจจบุันก็ยังมี

ความจาํเป็นที่จะตอ้งนํามาประยกุต์ใชใ้หเ้ขา้อยู่ในบริบทของแหล่งฯ แต่ทั้งนี้ตอ้งมิใช่เพื่อครอบแนวทาง 

หากแต่มุ่งไปที่ความปลอดภยั ความสะอาดถกูสขุลกัษณะ    

“คุณค่ าหลัก” ของ

บ ริ ก า ร ใ น แ ห ล่ ง ที่ ห ม า ย

ปลายทางของการท่องเที่ยว

เพื่ออายวุัฒนะนั้น อยู่ที่ความ

บริ สุท ธ์ิ ใ นศรั ท ธา  ค วา ม

ประณีตในงาน และความรู้แจง้

ของผู้จัดบริการ  ทั้งยังต้อง

ป ร ะ ก อ บ พ ร้ อ ม ไ ป ด้ ว ย
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องค์ประกอบเสริม อนัไดแ้ก่ การจดัสถานที่เพื่อใหน้ักเดินทางไดร้ ู้สึกสงบสบาย ห่างไกลจากความกังวล

เร่ืองที่บ้าน ที่ทํางาน พร้อมที่จะเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์ รับรู้ทั้งที่เป็นและที่มาแห่งตัวตนของตน   

รวมถึง “ชื่อเสียง” ของแหล่งฯ ที่ไดม้าจากการยอมรับ อันจะส่งผลใหมี้นักเดินทางแวะเวียนเขา้มาเย่ียม

เยียนอยู่เสมอ การอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจแห่งศรัทธาด้วยกัน ยังจะส่งแรงเก้ือหนุนให้แก่กันและกัน

จากเพื่อนร่วมศรัทธาที่แต่ละคนก็มักเป็นผูส้นใจใฝ่ศึกษาอยู่ เรียกว่า มีทนุพื้นฐานกันอยู่แลว้ ครั้นเม่ือ

ไดน้ํามามาเรียงร้อย เติมเต็มใหแ้ก่กัน ก็จะเสริมประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่การเดินทาง ซ่ึงแน่นอนว่า หาก

ฝึกฝนอยู่แต่ในบา้นก็คงจะไม่ไดร้ับประโยชนด์ัง่ที่ไดม้า 

คงไม่ตอ้งสงสยัว่า คนในโลกนี้ โลกหนา้ คงเป็นคนอายยืุน แต่อายทุี่ยืนยาวออกไปจะเป็นส่วนที่

มีคณุภาพหรืออยู่ดีมีสขุแค่ไหน ชีวิตที่ยืนยาวจะเป็นชีวิตที่พัฒนาไดแ้ค่ไหนต่างหาก ที่จะเป็นคําถามที่ทํา

ให้คนโลกนี้ได้เตรียมตัว เพราะอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาหนทางสู่ 

“อายวุฒันะ” 

---------------------------------------------------- 

ท่ีมาภาพ: http://www.freakingnews.com 

http://www.danheller.com 

http://blog.tourismthailand.org/EugeneTang/ 

http://www.iconnect.co.th/yoga.html 

http://www.bangkokfitnesstraining.com/ 

http://www.facebook.com/pages/OSHO.International.Meditation.Resort
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Maturialism: เมื่อถึงเวลาท่ีลกูคา้จะเติบโตทางอารมณ ์

 

ณฏัฐิรา อ าพลพรรณ
1 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่จะเห็นได้ว่ามีการตรวจสอบ 

(Censor) น้อยลง มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีความสดและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น 

ผูบ้ริโภคในวนันี้ดจูะมีภมิูคุม้กนัต่อบทสนทนาที่ใชภ้าษาตรง ๆ ศัพท์แสงแปลกใหม่ ตลอดจนมีรสนิยมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นผลมาจากการเปิดกวา้งทางความคิดในสังคม และความรวดเร็วของ

การสื่อสารในโลกออนไลน ์

 

   Collapse of Conventions 

 

เราก าลงัพดูถึงการลม้หายตายจากของความเชื่อ พิธีกรรม แบบแผน และกฎระเบียบแบบเดิม ๆ  

เนื่องจากผูบ้ริโภคไดเ้ติบโตขึน้แลว้ นอกจากนี้ ผูบ้ริโภคยังไดเ้รียนรู้และเชื่อมัน่ในแนวคิดบริโภคนิยมว่าใน

ทา้ยที่สดุพวกเขาจะไดร้ับสินค้า และบริการที่ตอ้งการ อย่างไรก็ดี ในปัจจบุันผูบ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวก าลัง

มองหาสินคา้ และแบรนดด์ัง้เดิมที่มีความเป็นมนุษย์ที่สามารถสัมผัสได ้ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดี

ใหก้บัผูบ้ริโภค 

ในสงัคมใหม่ของผูบ้ริโภคมีความเก่ียวโยงระหว่างการขยายตัวของแนวคิดเสรี และการเกิดเมือง

ใหญ่ (Urbany) เนื่องจากผูบ้ริโภคที่อาศยัในเขตเมืองจะอยู่ห่างไกลจากประเพณีดั้งเดิมในบา้นเกิดและการ

ควบคุมของครอบครัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ไดเ้กิดขึ้นในช่วง

ขา้มคืน ผูบ้ริโภคที่ยา้ยเขา้มาอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่ไม่จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงตวัเองทกุคน  

ทั้งนี้  แนวโน้มของผู้บริโภคที่อาศัยในเมืองใหญ่จะมีความคิดเห็นที่เปิดกว้าง และยอมรับใน

ประเด็นหรือเร่ืองราวที่อาจไม่ได้รับการยอมรับในอดีต เช่น การท าแทง้ รักร่วมเพศ การฆ่าตัวตาย 

ศาสนา การใชย้าเสพติด และสิทธิสตรี เพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค

เป็นภาพสะทอ้นของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  

 

 

 
1 
พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด 
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  ตวัอยา่งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

- ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในเมืองนับตั้งแต่ปี 2008 และคาดว่าในปี 2030 จะมี

ประชากรในเมืองถึง 5,000 ลา้นคน (ที่มา: United Nations) 

- ชาวองักฤษที่มีความเห็นว่ามีเพียงคู่สามีภรรยาที่ผ่านการแต่งงานเท่านั้นที่สมควรมีบุตร ลดลง

รอ้ยละ 20 และต า่สดุในรอบ 20 ปี (ที่มา: National Center for Social Research) 

- การแต่งงานส าหรับคนเพศเดียวกนัเป็นที่ยอมรับใน 38 ประเทศทัว่โลก (ที่มา: Wikipedia) 

- จากการส ารวจโดย Voice of India ในเดือนสิงหาคม 2010 พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรใน

เมืองบงักาลอร์ และมมุไบใหก้ารสนบัสนนุรักร่วมเพศ 

- เมืองเซ่ียงไฮจ้ดังาน Gay Pride ครั้งแรกของประเทศจีนในเดือนมิถนุายน 2009 

- 1 ใน 7 ของคู่แต่งงานในสหรัฐอเมริกาเป็นคู่แต่งงานที่มีสีผิว และเชื้อชาติแตกต่างกัน (ที่มา: 

Pew) 

- 13 รัฐในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีการปลกูกัญชา และเสพเพื่อการรักษาทางการแพทย์ (ที่มา: 

Wikipedia)  

- มีประชากรชาวสหรัฐอเมริกาที่มีอายรุะหว่าง 18-29 ปี หรือประชากรยคุมิลเลเนียม ถึงร้อย

ละ 26 ท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนา และเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 13 ของประชากรยคุ Baby Boomers 

(ที่มา: Pew) 
 

   Online Culture 

 

Online Culture ในปัจจบุันไม่ไดห้มายความเพียงการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อเย่ียมชมเว็บไซต์ หากแต่

ผูบ้ริโภคสามารถออนไลนไ์ดจ้ากทกุที่ ในปัจจบุนัมีผูบ้ริโภคกว่า 2,000 ลา้นคนที่ออนไลน์และแสดงความ

คิดเห็น (Comment) ในทกุหวัขอ้ที่น่าสนใจ ตัง้แต่เร่ืองการเมือง ธรุกิจ ไปจนถึงเร่ืองของ “แบรนด”์  
 

ผลของวัฒนธรรมออนไลน์ ได้แก่ การขาดความยั้งคิดอันเนื่องจากความรวดเร็วของการ

สื่อสาร หากความตรงไปตรงมาของการสื่อสารในวัฒนธรรมดังกล่าวได้เขา้มามีส่วนในการก าหนด

ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการสามารถพดูคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลกูค้าได ้

และเนื่องมาจากความ “สด” ของวัฒนธรรมออนไลน์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะท าการแก้ไข ควบคุม และ

เซ็นเซอร์ขอ้ความทั้งหมดก่อนการเผยแพร่ หากแต่ความ “สด” ดังกล่าวกลับสร้างความแปลกใจ 

ตื่นเตน้ และสมจริงที่สามารถสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้กลุ่ม Maturialism 
 

นอกจากการที่ผูบ้ริโภคสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างไม่จ ากัดและปราศจากการควบคุมแลว้ 

ผูป้ระกอบการเองก็สามารถสื่อสารในภาษาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายขึ้นกว่าการใชง้บประมาณใน

การโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบดัง้เดิมที่มีลกัษณะเป็น Mass มากกว่า 
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   Statushpere 

 

การประกาศความเป็นตัวตน (Status Update) ในสื่อ Social Network ส าหรับกลุ่ม Maturialism ดู

จะเพิ่มระดับความส าคัญมากขึ้น โดยผูบ้ริโภคตอ้งการ Status ที่แสดงออกถึงความย่ิงใหญ่ และทันต่อ

เหตกุารณม์ากกว่าเพื่อนร่วมชมุชนออนไลนค์นอ่ืน ๆ  
 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าผูบ้ริโภคมีประสบการณ์และมีความสามารถในการใชจ่้ายมากขึ้นใน

ฐานะคนเมืองใหญ่ คนกลุ่มนี้จึงมีความตอ้งการเป็นอย่างมากที่จะเป็นจดุสนใจ และเป็นจดุศนูย์กลางของ

การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น หรือการวิพากษ์วิจารณ์ดว้ยเร่ืองราวที่ย่ิงใหญ่กว่าซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า

เหล่าผูบ้ริโภคไฮเปอร์เหล่านี้จะชื่นชอบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสินค้า บริการ 

และประสบการณท์ี่ไดร้ับ 

 

  Thin ice ???? 

 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีขอ้ควรระวงัส าหรับการส่งเสริมตลาดกลุ่มนี้ เนื่องจากขอ้ความหรือเนื้อหาที่

ตอ้งการสื่อสารเพื่อดึงดดูความสนใจของกลุ่ม Maturialism อาจถูกเผยแพร่ต่อโดย Hyper-link หรือ 

Hyper-social online 

 

  Sample of Products and Services 

 

 

เว็บไซต์ของ  The Icecreamists ที่ตกแต่งดว้ยรปูหัวกระโหลก และเสียงเพลงร็อค 
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The Icecreamists: ซ่ึงเป็นไอศกรีมในสหราชอาณาจักรที่วางต าแหน่งทางการตลาดของตนเอง

ดว้ยการเป็นไอศกรีมระดับพรีเมียมและมีรสชาติ เรทเอกซ์ (X-rate) โดยรสชาติล่าสุดของไอศกรีมที่

เปิดตัวสู่ตลาดคือ ‘Sex Pistol’ และจ ากัดสิทธิใหล้กูค้าสามารถซ้ือไดเ้พียงรายละ 1 ที่เท่านั้น ดว้ยราคา

ประมาณ 11.99 GBP 

Wine Cellar Sorbets: ไดเ้ปิดตัวไอศกรีม Sorbets ที่มีไวน์นานาชนิดเป็น

ส่วนผสมหลกั โดยมีรสชาติของไวน์ดั้งเดิมที่ผูบ้ริโภคคุ้นเคยอยู่แลว้ เช่น Sangria 

Rojo, Cabernet, Sauvignon, Pinot Noir, Rosé, Riesling และ Champagne  

 

Air New Zealand: ใน

ปีที่ผ่านมา Air New Zealand ได้เปิดตัว

แคมเปญโฆษณาที่ ต ้องการสื่ อสารกับ

กลุ่ มเป้ าหมายถึงนโยบายด้านราคาที่

โปร่งใส โดยภาพยนตร์โฆษณาชิ้นดังกล่าว

สื่อสารด้วยภาพของนักบิน และพนักงาน

ตอ้นรับที่ใหบ้ริการด้วย Body Paint Spike 

Your Juice: เป็นเคร่ืองดื่มชนิดผงซ่ึงเม่ือ

ผสมน า้แลว้ก็จะไดน้ า้ผลไมผ้สมแอลกอฮอล ์ 

 
 

Whipped Lightning: เป็นวิปครีมที่ผสมแอลกอฮอล์ส าหรับตลาดผูใ้หญ่ โดยวิปครีมดังกล่าวจะ

ใชส้ าหรับตกแต่งค๊อกเทล ขนมหวาน กาแฟ หรือแมแ้ต่ใชต้กแต่งร่างกาย 

 
 

Berkelouw Books ซ่ึงเป็นร้านหนังสือเก่าแก่

อายุกว่า 200 ปี ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ

ขึ้นชื่อเก่ียวกับการเป็นศูนย์รวมหนังสือหายาก 

หนังสื อโบราณ และหนังสือที่ เลิ กพิมพ์แล้ว ได้

ใหบ้ริการไวน์ส าหรับลกูค้าเพื่อสร้างบรรยากาศการ

เป็นหอ้งสมดุส่วนตวัของลกูคา้ 

 

 

ไอศกรีม Ben and Jerry’s  ได้ร่วมสนับสนุนการ

แต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในแคมเปญ Freedom to Marry 

และเปลี่ยนชื่อรสชาติ ไอศกรีมจาก ‚Chubby Hubby‛ เป็น 

‚Hubby Hubby‛ เพื่อฉลองกฎหมายการแต่งงานส าหรับเพศ
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เดียวกนัใน Vermont  

สายการบิน Scandinavian และ Visit Sweden เปิดตัวแคมเปญ ‚Love is in the Air‛ โดยผูช้นะการ

แขง่ขนัตามแคมเปญดงักล่าวจะไดร้ับโอกาสการเป็นคู่แต่งงานเพศเดียวกัน 2 คู่แรกที่ไดท้ าพิธีแต่งงาน

กลางอากาศ โดยจะมีการเนรมิตโบสถ์ส าหรับท าพิธีในชั้นธรุกิจของสายการบิน Scandinavian โดยรางวัลท่ี

ไดร้ับจะรวมถึงแพ็คเกจฮนันีมนูอีกดว้ย 

 

เว็บไซต์ Leaf.ly ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ประเภท 

Social Network ของผูท้ี่ชื่นชอบการสบูกัญชาทั้ง

เพื่อเหตผุลทางการแพทย์และความเพลิดเพลิน 

ให้บริการข ้อมูลเก่ียวกับวิธีการในการเสพ

กัญช า  ตลอดจน เ ป็ นศูนย์ กล าง ในกา ร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้รักการเสพ

กญัชา 

 

 

 
 

Crack of Noon Tours บริษทัทวัร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียไดใ้หบ้ริการรายการน าเที่ยวหลังเที่ยง หรือ Crack 

of Noon Tours ซ่ึงเป็นการน าเที่ยวส าหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชื่นชอบการตื่นนอนแต่เชา้ โดยบริษัทดังกล่าว

สามารถจดัรายการน าเที่ยวในทกุสถานที่ท่องเที่ยวหลกั เช่น อิตาลี และฝรัง่เศส โดยทกุรายการจะเร่ิมตน้

ในเวลาหลงัเที่ยง 

 

Ultime Réalité: ใหบ้ริการ ‘ความ
ตื่นเตน้’ ส าหรับลกูค้ากระเป๋าหนัก 

โดยมีรายการเพื่ อสร้างความ

ตื่นเตน้หลากหลายใหเ้ลือก เช่น การ

ลกัพาตวั การลอบสังหาร และการ

ผจญภัย  นอก จ ากนี้  ล ู ก ค้ า

สามารถยงัเลือกรายการอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น การเรียกค่าไถ่ การไล่ล่าดว้ยเฮลิคอปเตอร์ โดย รายการ

ลอบสงัหารจะใชเ้วลาประมาณ 1-2 วนั  ทัง้นี้ ลกูคา้สามารถเลือกไดว่้าจะสวมบทบาทเป็นเหย่ือ หรือ

ผูล้่า ส่วนรายการเรียกค่าไถ่จะมีราคาเร่ิมตน้ที่ 900 ยโูร 
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Lady Gaga: มิวสิควีดีโอเพลง 

‘Telephone’ ของเลดี้กาก้า ที่ มี

ภาพของห้องขัง การวางยาพิษ 

ตลอดจนการแต่งกายดว้ยเสื้อผา้

นอ้ยชิ้น ประสบความส าเร็จอย่าง

สูงด้วยยอดชมคลิปวีดี โอ 32 

ลา้นครั้งผ่าน Youtube  

 

 

------------------------------------------------- 

 

ที่มา : www.trendwatching.com 
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อนิเตอรเน็ตไรสาย (WiFi) ท่ีกลายเปนของจาํเปน 

 

ประจักษ พรประเสรฐิถาวร
1 

 

WiFi ยอมาจาก Wireless Fidelity  เปนเทคโนโลยีในการ

เช่ือมตอเครือขายแบบ ไรสาย โดยการเช่ือมตอผาน Access 

Points หรือท่ีเรียกวา HotSpots เทคโนโลยี  WiFi ถูกนํามาใชเชิง

พาณิชยครั้งแรก ตั้งแต สิงหาคม ป 1999 หรือรวมสิบปแลว 

ปจจุบัน คอมพิวเตอรแบบโนตบุค และเดสกทอปแทบทุก

เคร่ือง มักจะติดตั้งอุปกรณรองรับ WiFi มาดวยในตัวทําใหสามารถใช

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสายไดอยางสะดวกสบาย  ขอดีของการตอ

อินเตอรเน็ตผาน WiFi อาทิเชน มีความสะดวกคลองตัว  ไมมีสายเกะกะ ได

ความเร็วคอนขางสูง เดินไปเดินมาไดภายในพื้นท่ีของ Access Points แตก็มี

ขอจํากัด เชน ไมอาจใชในระหวางการเคล่ือนท่ี อาทิ ใชงานในรถยนต ซึ่ง

ตางจากเทคโนโลยี อยาง edge/gprs หรือ 3G ท่ีสามารถยายการเช่ือมตอ

ผานหลายเซลไซทได ยิ่งถาเปนการเดินทางดวยเคร่ืองบินน้ัน ปกติเราตองปดอุปกรณสื่อสารทุก

ชนิด  รวมท้ังโนตบุค  และบนเคร่ืองบินก็ ไมสามารถใช

อินเตอรเน็ตได หากเปนการเดินทางขามทวีปนาน ๆ เทากับเรา

จะขาดการติดตอ-รับรูขาวสารผานอินเตอรเน็ตเปนเวลานาน

หลายช่ัวโมงทีเดียว  

สายการบินสิงคโปรแอรไลน (Singapore Airlines) ได

ประกาศความรวมมือกับ ออนแอร (OnAir) เปดใหบริการ  WiFi 

                                                            
1
เจาของเว็บไซต  http://kajarp.wordpress.com 
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บนเท่ียวบินขามทวีปตั้งแตป 2011 ท่ีแมจะเปนท่ีระดับความสูงถึง 35,000 ฟุต ก็ไมเปนอุปสรรคซึ่งจะทํา

ใหผูโดยสารบนเคร่ืองบิน สามารถเช็คอีเมล หรือใชสมารทโฟนตออินเตอรเน็ต ใชโทรศัพทมือถือ (GSM) 

ของตัวเองติดตอสื่อสารไดราวกับอยูบนพื้นดินปกติ ท้ังน้ี เทคโนโลยี  WiFi บนเคร่ืองบินจะกลายเปนสิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐานท่ีทุกสายการบินตองแขงขันกันมอบบริการน้ีใหผูโดยสารทุกคน ไมตางอะไรไป

จากจอภาพดูวิดีโอเลนเกมสสวนบุคคล 

ภายในตนปหนา สิงคโปรแอรไลนจะเปน

สายการบินช้ันนําสายการบินแรกในเอเซียท่ี

ใหบริการการสื่อสารขณะบินชนิดเต็มรูปแบบ โดย

จะเร่ิมกับเคร่ืองแอรบัส (Airbus)  A380, A340-

500 และโบอ้ิง (Boeing) 777-300ER ซึ่งเปน

เคร่ืองบินขามทวีป นอกจากนี้ สิงคโปรแอรไลนยัง

ไดช่ือวาเปนผูบุกเบิกใหทดลองใชอินเตอรเน็ตบน

เคร่ืองบินโบอิ้ง 747-400 มาตั้งแตป 2005 แตก็

ยังไม ใชระบบที่สมบูรณและเปนเทคโนโลยี เกา 

นับ เป นการแข งขั น นํ า เสนอบริการและ เป น

พัฒนาการดานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแบบ ไรสายท่ี

ลํ้าสมัย เพื่อความสะดวก และเพลิดเพลินของ

ผูโดยสารขณะตองเดินทางไกลบนเคร่ืองบินเปนเวลานาน โดยท่ียังสามารถติดตอโตตอบ สงรูปถาย

ขอความสั้น  ทวีตขอความ ผานอินเตอรเน็ตไรสาย หรือคุยกับเพื่อนๆ บนโซเชียลเน็ตเวิรคไดตลอดเวลา 

รวมท้ังทําธุรกรรมออนไลน หรือซื้อขายสินคาผานเน็ตไดตามปกติ ไมวาจะมีเหตุการณใดใดบนเคร่ืองบิน 

ทิวทัศนหรือสภาพอากาศแปรปรวนที่มองเห็นไดจากหนาตาง ผูโดยสาร สามารถใชสมารทโฟนถายรูป 

พิมพขอความ รายงาน สถานการณสดใหกับทุกคนทราบไดทันที  

สําหรับคาบริการนั้น ยังไมมีตัวเลขแนชัด แตคราว ๆ คือ หากใชโทรศัพท (GSM) โทรศัพทขณะบิน 

ก็จะถูกคิดคาบริการเปนแบบ Roaming เรียกเก็บพรอมกับคาบริการรายเดือนตามปกติ หากเปนการใช

อินเตอรเน็ตขณะบินก็จะตองซื้อแพ็คเกจการใชงาน และชําระตอคร้ัง  
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โดยทางฝงอเมริกา สายการบินอลาสกาแอรไลน ก็ประกาศใหบริการ WiFi ขณะบินเชนกัน แตเปนการ

ทดลองใหบริการระยะทางสั้นๆ เฉพาะระหวางเมือง Anchorage และ Fairbanks และจะขยายบริการใหมากขึ้น

ในปหนา 

------------------------------------------------- 

ท่ีมา : 

เร่ือง: http://www.digitaljournal.com/article/298513 (Singapore Airlines to offer Wi-Fi, mobile 

phone access from 2011)  

 http://news.yahoo.com/s/afp/20101005/tc_afp/lifestyletechnologyinternetsinga (Singapore 

Airlines to offer inflight wifi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wifi ( WiFi) 

http://www.thaivisa.com/forum/topic/403777-singapore-airlines-to-offer-poreaviationtravel  

(Singapore Airlines to offer phone calls, text messages and Wi-Fi Internet on long-haul flights) 

http://www.engadget.com/2010/10/23/alaska-airlines-fires-up-in-flight-wifi-between-

anchorage-and-Fairbanks/  ( Alaska Airlines fires up in-flight WiFi between Anchorage and, 

promises more in 2011) 

ภาพ: http://blog.jixkr.com/archives/210 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wi-Fi_Logo.svg 

 http://www.ixibo.com/2009/07/wi-fi-while-you-fly-with-us-airways/ 

 http://lemenem.com/tech/tag/friendly-skies 

 http://communication.howstuffworks.com/in-flight-mobile-phone-services.htm/printable 

 http://www.mazqara.com/2010/node/22 

 http://trainers.wisdominside.org/2009/07 

 http://www.airlinestshirts.com/catalog/ 
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การจราจรกบัการท่องเท่ียวในเมือง(หลวง) 

วลัลภ พรประเสริฐถาวร
1 

กรงุเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร 

เมืองที่เต็มไปดว้ยศนูยก์ลางของเร่ืองต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ การเมือง และการคมนาคม นับถึงปัจจบุันปี 2553 

อายอุานามของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ย่างเขา้สู่ปีที่ 228  

ด้วยความที่ เ ป็ น เ มื อง

หลวงและเป็นเมืองเก่า จึง

มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว

มากมายและก็เป็นจังหวัด

หนึ่ งที่ ติ ดอยู่ ใ นรายชื่ อ

ล าดับการแวะเวียนเที่ยว

ชมของทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ แต่ดว้ยความ

ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง 

หลาย ๆ อย่าง จึงท าให้

กรงุเทพฯ ตอ้งเผชิญกบัสภาพปัญหาของความแออดั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความแออดัในดา้นการคมนาคม 

การแวะเที่ยวชมในถ่ินเก่า ย่านร้านตลาดในกรงุเทพ จึงน ามาซ่ึงความสับสนวุ่นวายและเสียเวลา

พอสมควร หากไม่รู้จักเสน้ทางหรือเลือกเสน้ทางการเดินทางที่มีการจราจรคับคัง่ ถึงแมว่้าปัจจบุันนี้จะมี

เทคโนโลยีระบบน าทางหรือ GPS ที่หาซ้ือได้ง่ายแต่ก็ยังไม่สามารถผนวกรวมเอาสภาพการจราจรเขา้ไป

แสดงผลบนระบบน าทางไดอ้ย่างสมบรูณ ์(ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองใชง้านและทดสอบระบบอยู่) 

ระบบการจราจรทางถนนของกรุงเทพ มีทั้งแบบระบบวงเวียน คือ มีจุดศูนย์กลางและขยาย

เส้นทางออกไปตามแนวรอบวงเวียนนั้น และระบบแบบบล็อกสี่ เหลี่ยม ที่ท าให้เกิดทางแยก และขยาย

เสน้ทางออกไปตามแยกต่าง ๆ เม่ือมีสองระบบก็เลยท าใหเ้สน้ทางการจราจรเกิดจดุตัดกันมาก ขอ้ดีก็คือมี

ทางหนีทีไล่เยอะ แต่ขอ้เสียก็คือท าใหจ้ราจรติดขดั 

                                                           
1
 Account Delivery Manager บริษัท  Hewlette Packard (Thailand). 
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ยงัคงไม่มีใครสามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรในเมืองหลวงแห่งนี้ได ้แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีความ

พยายามในการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยเหลือใหก้ับผูท้ี่ต ้องการสัญจรไปมาทั้งผู้คนที่อาศัยท างาน และ

นักท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมและรับขอ้มูลการจราจรแบบทันท่วงทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการหลงเดิน

ทางเขา้ไปยงัย่านที่มีการจราจรคับคัง่ 

เทคโนโลยีการส่งขอ้มลูการจราจร นอกจากระบบการรายงานผ่านวิทยแุลว้ ยังส่งสัญญาณไปยัง

เครือข่ายไร้สายต่ าง ๆ โดยอาศัยผ่านทางอุปกรณ์สื่ อสารที่ มี ใช ้กันอย่างกว้างขวาง นั ่นก็คือ 

โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงปัจจุบันนี้มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ ๆ ไป ดังนั้นการ

ตรวจสอบเส้นทางการจราจรคับคัง่ก็สามารถท าไดจ้ากปลายนิ้วของคุณเอง โดยเลือกใชไ้ด้หลายรปูแบบ 

รปูแบบพื้น ๆ ก็คือการเปิดดสูภาพการจราจรจากโทรศพัทมื์อถือผ่านระบบ Wap หรือ Web  

Traffy เป็นระบบรายการ

จ ร า จ ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ์

http://www.traffy.in.th เ ป็ น

เว็บไซต์ที่แสดงผลขอ้มูลแบบสี

บนแผนที่และขอ้ความแจง้สภาพ

ก า ร จ ร า จ ร  แ ล ะ ยั ง มี

ความสามารถอีกหลากหลายใน

การเลือกดูภาพการจราจรผ่าน

กลอ้งวงจรปิดที่เราเห็นติดตั้งกัน

อยู่ ตามแยกส าคัญ ๆ ต่ าง  ๆ

ระบบนี้ต ้องอาศัยความสามารถใน

การเชื่อมต่อสัญญาณที่รวดเร็ว

สักหน่อย (หากมีระบบ 3G ใน

บา้นเรา คงมีประโยชน์มหาศาล) 

ห รื อ ห า ก มื อ ถื อ ที่ มี รั บ ส่ ง

สญัญาณไดไ้ม่เร็วนกั การเขา้ศึกษาขอ้มลูการจราจรล่วงหนา้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยลดปัญหาในการเดินทางลง

ไปไดอ้ย่างมาก 

 

 

 

ภาพรวมของหนา้เว็บของ Traffy ซ่ึงหากเปิดผ่านมือถือก็จะเล็กลงตามขนาดหนา้จอ โดย
การรายงานสภาพการจราจรแสดงดว้ยสีแดง สม้ เหลือง และเขยีว เรียงตามล าดับความ

หนาแน่นของเสน้ทางนั้น ๆ  

 

 

ภาพรวมของหนา้เว็บของ Traffy ซ่ึงหากเปิดผ่านมือถือก็จะเล็กลงตามขนาดหนา้จอ โดย

การรายงานสภาพการจราจรแสดงดว้ยสีแดง สม้ เหลือง และเขยีว เรียงตามล าดับความ

หนาแน่นของเสน้ทางนั้น ๆ  

 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที ่4/2553 หนา้ที่  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectec Traffic.thai.net Project หรือ 

http://traffic.thai.net เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์

ส าหรับการตรวจสอบการจราจรก่อน

การเดินทาง มีการแสดงผลที่คลา้ย ๆ 

กนั  

 

 

 

 

นอกจากการดูภาพรวมแล้วยัง เลื อกดูใน

รปูแบบป้ายจราจรอัจฉริยะ ที่เราอาจจะเคย

เห็นผ่านตาตามแยกส าคัญต่าง ๆ จัดท าและ

ส่งขอ้มลูโดยหน่วยงานของกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

แต่ถา้หากตอ้งการดภูาพสด ๆ จากกลอ้งวงจรปิด

ก็เลือกไดท้ี่ CCTV ทั้งนี้ ขอ้มูลการจราจร Traffy 

ในขณะนี้ จะรองรับจังหวัดใหญ่ 2 จังหวัดคือ 

กรงุเทพมหานคร และเชียงใหม่  

 



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที ่4/2553 หนา้ที่  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูจากทัง้สองแหล่งนี้เกือบจะมาจากศนูย์ขอ้มลูการจราจรที่ส าคัญ ๆ แหล่งเดียวกัน ต่างกันก็

เพียงแต่รปูแบบการแสดงภาพรายงานบนหนา้จอ หากสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกใชไ้ดต้ามสะดวกและ

เหมาะสมกบัอปุกรณท์ี่มีอยู่ 

ในอนาคตอีกไม่นาน ระบบการรายงานจราจรไปพร้อมกับระบบน าทาง (GPS) คงจะพัฒนาสมบูรณ์

และพร้อมใหไ้ดน้ ามาใชก้ับการเลือกหาเสน้ทางเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและแน่นขนัดของการจราจรใน

เมืองไปได ้ซ่ึงถึงเวลานั้นจะน ามาพดูถึงอีกครั้ง หวังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะท าใหก้ารท่องเที่ยวไปยังสถานที่

ส าคัญต่าง ๆ ในเมืองหลวงที่แสนจะวุ่นวาย มีความสะดวกสบายและลดความเครียดไปจากการจราจรไดไ้ม่

มากก็นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกจากดูโดยตรงผ่านระบบ Wap หรือ Web 

แล้ว ยัง เลื อกดาวน์ โหลดเป็นแอพพลิ เคชัน

ส าหรับติดตั้งบนมือถือรุ่นต่าง ๆ ได้เกือบทุก

ชนิดของมือถือที่มีขายในเมืองไทย แต่คงไม่ใช่ทกุ

รุ่น โดยใชช้ื่อแอพพลิเคชัน่ว่า Longdo 

 

ตัวอย่างภาพหน้าจอของรายงานการจราจร

ผ่านมือถือระบบต่าง ๆ 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที ่4/2553 หนา้ที่  5 

แหล่งขอ้มลู: 

http://mobile.longdo.com 

http://traffic.thai.net 

http://www.traffy.in.th 

 

ที่มาภาพ: 

http://www.jorgetutor.com/tailandia/bangkok/bangkok.htm 

http://www.kosrang.com/kosrang/menu/show_detail.php?menu_id=22 

 




