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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2557 ที่วางแผนการตลาดไว๎วําจะสร๎างรายได๎
2 ล๎านล๎านบาท โดยมีจานวนนักทํองเที่ยว 28.4 ล๎านคน พบวําในชํวงไตรมาสแรก มีนักทํองเที่ยว
เดินทางมาประเทศไทยเพียง 6,598,240 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2556 เหลือเพี ยง 409,664 คน
(ลดลงร๎อยละ 5.85) ทาให๎ยอดรายได๎ 310,848.39 ล๎านบาท (ลดลงร๎อยละ 4.02) จากเวลาเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น เพราะเงื่อนไขการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ แตํไมํ มีการเผชิญหน๎าและ
ใช๎ความรุนแรง รัฐบาลจึงได๎ยกเลิกพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การประกาศเตือนการเดิน ทางทํองเที่ยวของรัฐ บาลตํางประเทศในการทํองเที่ยวสูํ ประเทศไทย
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2557)
ในปี พ.ศ. 2558 นักทํองเที่ยวจากกลุํมประเทศอาเซียนที่เดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไทย
มี จ านวน 6.7 ล๎ า นคน ทั้ ง นี้ ก ระทรวงการทํ อ งเที่ ย วและกี ฬ าคาดหวั ง วํ า จ านวนนั ก ทํ อ งเที่ ย ว
จากอาเซียนจะมีปริมาณเพิ่มถึง 8.3 ล๎านคน ปี พ.ศ.2559 นี้ สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศไทย
245 ล๎านล๎านบาท โดยมีนักทํองเที่ยวตํางชาติ 29 ล๎านคนเยือนประเทศไทย สาหรับปี พ.ศ.2559
จานวนนักทํองเที่ยวจีนมีจานวน 8.8 ล๎ านคน และคาดหวังวํารายได๎จะเพิ่มถึง 2.3 ล๎านล๎านบาท
หรือประมาณร๎อยละ 27 ของนักทํองเที่ยวตํางชาติเยือนประเทศไทย (Department of Thailand
Tourism, 2014)
WTO (2015) รายงานคําใช๎จํายจากการทํองเที่ยวในตํางประเทศพบวํา อันดับ 1 คือ จีน
(เอเชีย) 242.9 ล๎านล๎านดอลลํ าร์ อันดับ 4 คือ ประเทศไทย และอันดับ 8 คือ เกาหลีใต๎ (เอเชีย)
25.0 ล๎านล๎านดอลลําร์ นอกจากนี้ประเทศที่นักทํองเที่ยวตํางชาตินิยมทํองเที่ยวในเอเชีย คือ ฮํองกง
สิงค์โปร์ กรุงเทพฯ มาเก๏า ดูไบ ในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสํงผลให๎องค์กรธุรกิจต๎องประสบปัญหา
การจัดระบบสารสนเทศเพราะข๎อมูลมีมากเกินไปและไมํเหมาะสมตํอการนาเสนอภาพลักษณ์องค์กร
และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวผํานสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ต๎องนาเสนอ
รูปแบบข๎อมูลเนื้อหาให๎เหมาะสมกับนักทํองเที่ยว (Xiang & Gretzel, 2010) ในทานองเดียวกัน
นักทํองเที่ยวตํางค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะการค๎นหาข๎อมูลการทํองเที่ยวทั่วโลก แม๎วํา
นักทํองเที่ยวต๎องการแสดงความคิดเห็นตํอสินค๎าและบริการทํองเที่ยวในสารัตถะ และมุมองตาม
คํานิยมทัศนคติและวัฒนธรรมแตกตํางกันไป (Morosan, 2014) ทั้งนี้นักทํองเที่ยวตํางศึกษาข๎อมูล
ไมํวําจะเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยก็ตาม หากการศึกษาค๎นคว๎านั้นอยูํในระดับเห็นด๎วยมากยํอมแสดงวํา
มีแรงจูงใจและเชื่อมั่นในการตัดสินใจ (Huang et al., 2014) การทบทวนรรณกรรมในอดีตพบวํา
ปัจจัยภูมิหลังของนักทํองเที่ยวแตกตํางกัน ด๎านเพศ บุคลิกภาพแรงจูงใจและพฤติกรรมเกิดจาก
การรับรู๎ข๎อมูล การทํองเที่ยวตามสื่อสังคมออนไลน์ (Leung et al., 2013) งานวิจัยบางชิ้นเสนอวํา
การค๎นหาข๎อมูลการทํองเที่ยวจะมีมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับลักษณะการทํองเที่ยว เชํน ระยะเวลาและ
ระยะทางในการเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย ว ประเทศทํ อ งเที่ ย วและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทํ อ งเที่ ยว
(Kim et al., 2014) บางวิจัยชี้วําลักษณะภูมิหลังนักทํองเที่ยว เชํน รายได๎ อายุ ประเพณีวัฒนธรรม
วัฎจักรครอบครัว ประสบการณ์แปลกใหมํและการพักผํอน (Lu et al., 2014) ซึ่งปัจจัยเหลํานี้สํงผล
กระทบตํอการค๎นหาข๎อมูลผํานทางออนไลน์
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สถิ ติ นั ก ทํ อ งเที่ ย วจี น ที่ เ ดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วประเทศไทยตั้ ง แตํ เ ดื อ นมกราคมจนถึ ง
เดือนกรกฎาคมในปีพ.ศ. 2559 นี้พบวํา นักทํองเที่ยวจีนมีทั้งหมด 5.5 ล๎านคน (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 31)
จากปี ที่แล๎ ว มีร ายได๎จ ากการทํองเที่ย ว 244,899 ล๎ านบาทหรื อหากเปรียบเทียบกับรายได๎จาก
การทํองเที่ยวเมื่อปีที่แล๎ว 186,456 ล๎านบาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาภาพรวมของนักทํองเที่ยวตํางชาติ
ที่เดินทางสูํ ป ระเทศไทยมีส ะสม 18.8 ล๎ านคน ทารายได๎ให๎ กับประเทศไทย 939,000 ล๎ านบาท
(ขยายตัวร๎อยละ 11.99) โดยมีนักทํองเที่ยวตํางชาติสูงสุด 3 อันดับแรก ได๎แกํ สาธารณรัฐประชาชน
จี น เกาหลี ใ ต๎ และประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ ง นี้ ก ารทํ อ งเที่ ย วของไทยยั ง เน๎ น การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2559, น.6)
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาในไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2558 ระบุ
จานวนนักทํองเที่ยวจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต๎ไว๎ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนนักทํองเที่ยวจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต๎
นักท่องเที่ยว
ไตรมาสแรกปีพ.ศ. 2559
ไตรมาสแรกปีพ.ศ. 2558
จีน
2,629,473
2,004,447
ญี่ปุ่น
380,328
369,367
เกาหลีใต๎
425,947
370,629
รวม
3,435,748
2,774,443
ที่มา: กรมการทํองเที่ยว, 2559

กระแสขําวในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 โดยมีการสํ งตํอข๎อมูล ในกลุํ มเครือขํายสั งคม
ออนไลน์วํานักทํองเที่ยวชาวจีนไมํพอใจกับคนไทย สํวนหนึ่งมองคนจีนในด๎านลบ คือไมํมีระเบียบใน
สั ง คมและชอบสร๎ า งปั ญ หากระท าในสิ่ ง ที่ ไ มํ อ นุ ญ าตหรื อ ผิ ด กฎระเบี ย บ กฎหมายก็ ต าม
หากนักทํองเที่ยวจีน ไมํพอใจถึงขั้นไมํมาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งจะสร๎างความเสียหายมหาศาลกับรัฐบาล
หนํ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ยวข๎ อ งได๎อ อกมาให๎ ค วามคิด เห็ น และต๎ อ งการน าความเข๎ า ใจ
โดยขอให๎คนไทยเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี แม๎ประเทศไทยจะมีทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เป็นอัตลักษณ์จนเลือนหายไปเพราะความรู๎สึก แตํเหตุการณ์ที่ปรากฎนั้นพบวํา เป็นกรณีการนา
รถยนต์ข๎ามแดนมาเที่ยวไทย ขณะที่นักทํองเที่ยวจีนไมํได๎เตรียมตัวเข๎าใจกฎเกณฑ์ดังกลําว ดังนั้น
ควรเป็ น หน๎ า ที่ข องคนไทยที่ ควรดู แลความปลอดภัย ดู แลนัก ทํอ งเที่ย วจี น โดยให๎ เ ข๎า ใจเคราพ
กฎหมายซึ่งกันและกันไมํสร๎างความเกลียดชัง
ประเด็นที่กระทรวงคมนาคมได๎ใช๎มาตรการเข๎มงวดการเดินทางด๎วยรถยนต์ของนักทํองเที่ยว
จีน ผํ านเส๎ น ทางถนนอาร์ ส ามเอ (ไทย-สาธารณรัฐ ประชาชนลาว-อาเภอเชียง จังหวัดเชียงราย)
เพราะรัฐบาลไทยต๎องการจัดระเบียบและป้องกันการประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ (รถยนต์ไมํเกิน 9
ที่นั่ง รถยนต์บรรทุกรวมรถกระบะ มีน้าหนักบรรทุกไมํเกิน 3,500 กิโลกรัม) (หนังสือพิมพ์ผู๎จัดการ,
2559, น.19)
การทํองเที่ยวนับวําเป็นอุตสาหกรรมภาคประชาชนที่ใหญํที่สุด นับเป็นผลผลิตมวลรวมของ
ชาติ (GDP) ซึ่งมีถึงร๎อยละ 14 ทั้งนี้การค๎าและสภาการทํองเที่ยวโลก (The World Trade and
Tourism Council (WTTC)) ในปี ค.ศ.2010 ระบุวําการเดินทางและการทํองเที่ยวโลกจะเป็น
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อุตสาหกรรมโลก นับเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดโดยมีศักยภาพในการเพิ่มรายได๎และเพิ่ม
อัตราการเติบ โตของอุตสาหกรรมการทํอ งเที่ย วโดยประมาณร๎อยละ 4.4 ตํอปี ขณะที่อ งค์การ
การทํองเที่ยวโลก (WTO, 2010) ได๎คาดการณ์วําอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจะยังคงเติบโตตํอไป
ในอนาคตอันใกล๎ (ค.ศ.2020) จะมีนักทํองเที่ยวเดินทางทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 2 ของรายได๎ 1.56
ล๎านล๎านคน 1.2 ล๎านล๎านคนจะเดินทางระหวํางภูมิภาค ขณะที่ 0.4 ล๎านล๎านคนจะเดินทางมากกวํา
หนึ่งเดือนขึ้นไป โดยมีนักทํองเที่ยวยุโรปเดินทาง 7127 ล๎านคน นักเดินทางเอเชียตะวันออกและ
แปซิ ฟิก จะมี นั ก เดิน ทาง 397 ล๎ านคนและชาวอเมริกั นเดิน ทาง 282 ล๎ า นคน ทวีแ อฟริ กาแถบ
ตะวันออกกลางและเอเชียใต๎จะมีอัตราการเติบโตร๎อยละ 5 ตํอปีเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลก
ร๎อยละ 4 ตํอปี
งานวิจัยทีป่ ระเมินความเป็นไปได๎สาหรับโอกาสในการช๎อปปิ้งในพื้นที่ท๎องถิ่นเพื่อลดสภาวะ
การใช๎รถยนต์สํวนบุคคลในการเดินทางจับจํายซื้อผลิตภัณฑ์ใกล๎ที่พักอาศัยในพื้นที่เมืองออสตินและ
พื้นที่ใกล๎เคีย ง 6 แหํ งในมลรั ฐเท็กซัส การวิจัยเชิงส ารวจทั้งด๎านปริมาณและด๎านคุณภาพพบวํา
การใช๎ ร ถยนต์ เ ป็ น ที่ นิ ย มในการเดิ น ทางไมํ วํ าจะเป็ นระยะทางใกล๎ ห รือ ไกล นอกจากนี้ รู ปแบบ
การเดินทางไมํเป็ น ปั จจั ย ส าคัญอีกตํางหาก งานวิจัยพบวํากลยุทธ์การตลาดส าหรับการช๎อปปิ้ง
ในพื้นทีค่ วรให๎คามั่นวําสามารถยกคุณภาพชีวิตในท๎องถิ่นสูงขึ้นหรืออยํางน๎อยควรให๎การขับขี่รถยนต์
สํวนบุคคลให๎เป็นทางเลือกในการช๎อปปิ้ง (Handy & Clifton, 2001)
Seo & Lee (2008) ได๎วิจัยเกี่ยวกับคุณคําการช๎อปปิ้งเสื้ อผ๎าในร๎านค๎าปลีกรับรู๎โดยลูกค๎ า
แตํ ล ะชนชั้ น ในสั ง คมผํ า นห๎ า งสรรพสิ นค๎ า ร๎า นขายสิ น ค๎ าราคาถู ก และร๎ า นค๎า ผํ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
โดยกาหนดให๎ตัวแปรสํงผํานคือ ระดับชนชั้นในสังคม การวิจัยพบวําองค์ประกอบสาคัญสาหรับ
คุณคําการช๎อปปิ้งได๎แกํ (1) ประสบการณ์ (2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (3) ประสิทธิภาพ
(4) ความนําเชื่อถือ (5) การแสดงออกความเป็นตัวตนของลูกค๎า นอกจากนี้การวิจัยพบวําทุกชนชั้น
ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ ประสบการณ์ ค วามหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความนํ า เชื่ อ ถื อ ใน
ห๎างสรรพสินค๎าและอินเตอร์เน็ตมากกวําร๎านขายสินค๎าราคาถูกแตํปัจจัยด๎านการเป็นตัวตนของ
ลูกค๎าจะพบในห๎างสรรพสินค๎า อนึ่งลูกค๎าประจาในทุกชนชั้นสังคมนิยมร๎านขายสินค๎าราคาถูก
งานวิจัยโดย Vaidyanathan & Aggarwal (2015) เกี่ยวกับข๎อมูลธุรกิจการตลาดมีมาก
เกินกวําที่ลูกค๎าจะตัดสินใจช๎อปปิ้ง ดังนั้นลูกค๎าจึงต๎องหาเครื่องมือในการจัดการข๎อมูลและการค๎นหา
ข๎อมูลโดยเฉพาะข๎อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดกระบวนการตัดสินใจสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมกับคนกลางหรือเอเยํนต์
การวิจัยเรื่อง “The Influence of Store Attitudes and other Nonstore Shopping
Patterns on Patronage of Television Shopping Programs” โดย Eastlick & Liu (1997)
ได๎สารวจการรับรู๎ ด๎านทัศนคติของโปรแกรมการช๎อปปิ้งทางโทรทัศน์ในห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎า
เฉพาะสิ น ค๎ า ระบบการช๎ อ ปปิ้ ง จากแคตตาล็ อ คและออนไลน์ โดยส ารวจจากการสุํ ม ตั ว อยํ า ง
แบบบังเอิญ 1,000 ครัวเรือนของผู๎บริโภคชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล การวิจัย
พบวําโดยรวมทัศนคติตํอร๎านค๎าปลีกเป็นปัจจัยสาคัญและสัมพันธ์โดยตรงตํอทัศนคติโดยรวมตํอ
โปรแกรมโทรทัศน์ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหวํางการอุปถัมภ์รายการทางโทรทัศน์และทัศนคติตํอ
สินค๎า ราคา บรรยากาศและการบันเทิง พนักงานขายและการบริการ นโยบายการบริการโดยทั่วไป
รวมถึงการจัดโปรแกรมการช๎อปปิ้งทางโทรทัศน์สาหรับร๎านค๎าปลีกตํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
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การศึกษาเรื่อง “The Study of Impulse Buying Behavior according to
Consumption Value in Mobile Fashion Shopping Mall” โดย Kang (2015) ได๎ศึกษา
องค์ประกอบด๎านคุณลักษณะสินค๎าแฟชั่น ห๎างสรรพสินค๎าผํานโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมการซื้อ
ฉับพลันและความพึงพอใจบนคุณคําการอุปโภคบริโภคบนโทรศัพท์มือถือ การวิจัยพบวํากลยุทธ์
การตลาดบนโทรศัพท์มือถือสาหรับการช๎อปปิ้งห๎างสรรพสินค๎าจากการใช๎แบบสอบถามจานวน 283
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย โดยการวิ เ คราะห์ SPSS (21.0) การวิ จั ย ได๎ ข๎ อ พิ สู จ น์ ดั ง นี้
(1) องค์ ป ระกอบด๎ า นคุณ คํ า พบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคถู ก จั ดแบํ ง เป็ น 3 กลุํ ม (เน๎น สั ง คมและการใช๎ ง าน)
(เน๎ น ธรรมชาติ แ ละอารมณ์ ) (เน๎ น ความไมํ แ ตกตํ า งกั น ) (2) เน๎ น การใช๎ ง านอยํ า งเดํ น ชั ด ด๎ า น
อรรถประโยชน์และการแสดงออกในสังคม (3) การจัดการอยํางตํอ เนื่องสาหรับการช๎อปปิ้งทาง
โทรศัพท์มือถือ (4) เน๎นการซื้อโดยฉับพลันมากกวําอารมณ์ (5) ความพอใจหลังพฤติกรรมการซื้อ
ฉับพลัน
การวิจัยเรื่อง “Gender Differences in the Dimensional Structure of Apparel
Shopping Satisfaction Among Korean Consumers: The Role of Hedonic Shopping
Value” โดย Chang, Burns & Francis (2004) ได๎ศึกษาตัวแปรแทรกด๎านคุณคําการช๎อปปิ้งเพื่อ
ความเพลิดเพลินสัมพันธ์กับเพศหรือไมํ กรณีเกี่ยวกับความพอใจในการช๎อปปิ้งเสื้อผ๎า โดยการศึกษา
องค์ ป ระกอบด๎ านความเกี่ย วข๎อ งกั บผลิ ตภั ณฑ์ การค๎ นหาความหลากหลายของผลิ ตภั ณฑ์ และ
สภาพแวดล๎อมของร๎านค๎าที่จับต๎องได๎ โดยสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวเกาหลีใต๎จานวน
746 คน โดยการทดสอบโครงสร๎างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยพบวําเพศหญิงเป็นปัจจัยแทรก
สาคัญตํอความพอใจการช๎อปปิ้ งเพื่อความเพลิ ดเพลิ นแตํส าหรับเพศชายไมํปรากฎความส าคั ญ
ด๎านความพอใจการช๎อปปิ้งเพื่อความเพลิดเพลินแตํอยํางใด ขณะที่กลุํมเพศหญิงปัจจัยด๎านความ
เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์และปัจ จัยด๎านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลตํอประสบการณ์
ช๎อปปิ้งและความพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอคุณคําการช๎อปปิ้งเพื่อความเพลิดเพลิน แตํเพศชายพบวํา
ความเพลิดเพลินไมํได๎เป็นปัจจัยแทรกที่สํงผลตํอคุณคําการช๎อปปิ้งแตํอยํางใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ระดับ คุณ คํา ความเพลิ ดเพลิ น ในการช๎ อปปิ้ง อยูํ ใ นระดั บต่ าเกิน ไปที่ จะเป็ นปั จจั ย แทรกได๎ และ
อาจเป็นเพราะผู๎ตอบแบบสอบถามอาจนึกถึงประโยชน์การใช๎สอยผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ
งานวิจัยโดย Tosun, Temizkan, Timothy & Fyall (2007) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และความพอใจการจับจํายซื้อของในกลุํมนักทํองเที่ยว โดยสารวจการรับรู๎ความพอใจ
ในศูนย์วัฒนธรรมท๎องถิ่น คุณภาพการบริการ มูลคําและคุณคําสินค๎าและความนําเชื่อถือ ลักษณะ
เดํน ของร๎ า นค๎ า วิ ธีก ารจํ ายรวมถึง การจับ จํายอื่น ๆ และคุณลั กษณะของร๎านค๎า และการอ๎า งอิ ง
ในภูมิภาคแคปพาโดเชีย (Cappadocia) ประเทศตุรกี แบบสอบถามได๎ถูกออกแบบเพื่อสอบถาม
นักทํองเที่ยวในภูมิภาคแคปพาโดเชียขณะเดินทางทํองเที่ยวโดยผู๎นาไกด์ การวิจัยพบวํานักทํองเที่ยว
มีความพอใจในระดับที่แตกตํางกันตามลักษณะร๎านค๎าและการจับจํายซื้อของ ดังนั้นจึงควรสนับสนุน
ชุมชนด๎านการเงินและการศึกษาอบรมเพื่อผลิตสินค๎าประเภทหัตกรรมและของที่ระลึกโดยเชื่อวํา
การสนับสนุนดังกลําวจะทาให๎ระดับความพอใจของนักทํองเที่ยวและประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนสูงขึ้น ทั้งนี้ยํอมสํงผลตํอเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎ยั่งยืน
งานวิจัยโดย Henderson, Chee, Mun & Lee (2011) ศึกษาเกี่ยวกับการช๎อปปิ้ง
การทํ องเที่ย วและการค๎า ปลี ก ในประเทศสิ งคโปร์ พบวํา มุม มองลั ก ษณะความสั ม พัน ธ์ ระหวํ า ง
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การช๎อปปิ้งและการทํองเที่ ยวที่เป็นปัจจัยสาคัญตํอระยะทางในเมืองหลวงของสิงคโปร์ แตํความ
แตกตํางของสิงคโปร์และการสร๎างสิ่งดึงดูดใจด๎านการช๎อปปิ้งโดยกาหนดปัจจัยความสาเร็จในการ
แขํงขันกับประเทศอื่นในการดึงดูดใจและสร๎างความพอใจในการช๎อปปิ้งของนักทํองเที่ยวตํางชาติได๎
สร๎างกลยุทธ์การตลาด และการพัฒนาองค์ความรู๎ตํออุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการช๎อปปิ้ง
ในประเทศสิงคโปร์
Pathomdanai & Thirawat (2016) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “Impacts of Thailand’s
tourism tax vat : A CGE Analysis การวิจัยชิ้นนี้อธิบายถึงภาษีรายได๎ที่เกิดจากการทํองเที่ยว
ภายในประเทศ เนื่องจากในชํวงปี ค.ศ.2011 ได๎มีนโยบายของรัฐบาลไทยให๎คิดภาษีรายได๎จากการ
ทํ อ งเที่ ย วภายใต๎ ภ าวการณ์ น้ าทํ ว ม และยกระดั บ ผลกระทบเชิ ง ลบทั้ ง สภาวะเศรษฐกิ จ และ
การทํ องเที่ย ว ผู๎ วิจั ย ได๎ เสนอรู ป แบบการทํอ งเที่ ยวเชิงเศรษฐมิติ การวิ จัยเสนอวําหากต๎อ งการ
ให๎บรรลุผลในระยะยาวควรปรับนโยบายการเงินให๎ลงลึกในรายละเอียดการจัดเก็บภาษีรายได๎จาก
ทํองเที่ยวไทย
นั ก ทํ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ น เดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2559 มี จ านวน
1,545,000 คน ฉะนั้นจากต๎นเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 12,710,898 คน
ในขณะที่ นั ก ทํ อ งเที่ ย วเกาหลี ใ ต๎ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง มากกวํ า ปี กํ อ นถึ ง ร๎ อ ยละ 32.7
(www.tourism.jp)
การศึกษาของ Mastercard Global Destination Cities, Index (2016) ระบุวําเมือง
หลวงที่นักทํองเที่ยวตํางชาตินิยมเป็นอับดับหนึ่งคือ กรุงเทพมหานคร ขณะที่โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
และกรุงโซล (ประเทศเกาหลีใต๎) ติดอันดับ 9 และ 10 ตามลาดับ
Mahrous & Hassan. (2016). Achieving Supurior Customer Experience : An
Investigation of Multichannel Choices in the Travel and Tourism Industry of on
Emerging Marketing. อุตสาหกรรมการทํอ งเที่ยวในปัจจุบันต๎องต๎องศึกษาวิจัยอยํางเจาะลึกถึง
ประสบการณ์ลูกค๎ากับความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า การศึกษาวิเคราะห์การเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิ น ทางบนพื้ น ฐานพฤติ ก รรมชํ อ งทางหลากหลาย โดยระบุ ปั จ จั ย ด๎ า นจิ ต วิ ท ยาและปั จ จั ย
ด๎านประชากรสังคมศาสตร์จึงศึกษา 3 กลุํม ในชํองทางหลากหลาย (นัก ช๎อปปิ้ง และค๎นหาข๎อมูล
และนั ก ชื่ น ชอบร๎ า นค๎ า ) โดยศึ ก ษาจ านวน 315 คนที่ เ ที่ ย วในประเทศอี ยิ ป ต์ วิ เ คราะห์ ด๎ ว ย
การถดถอยโลจิสติกส์ การศึกษาพบวําตัว แปรจิตวิทยา (สนุกกับการช๎อปปิ้ง/ค๎นหาความสบาย/
นวัตกรรม/การรับรู๎ความเสี่ยง/ประสบการณ์ ใช๎อินเตอร์เน็ต/เที่ยวบํอย และประสบการณ์ชํองทาง)
และตัวแปรประชากรด๎าน (อายุ/รายได๎) แตกตํางกันในกลุํมของนักจับจํายซื้อสินค๎าและบริการ
นักค๎นหาและนักชื่นชอบร๎าน การวิจัยจึงสรุปวําควรศึกษาแบบเจาะลึกเพราะมีประโยช์ในการพัฒนา
กลยุทธ์ชํองทางหลากหลายและบรรลุประสบการณ์ของลูกค๎า
Low & Ng. (2012). ศึกษาเรื่อง Using Quantile Regression to Understand Visitor
Spending วิ ธี ก ารประเมิ น คํ า ใช๎ จํ า ยนั ก ทํ อ งเที่ ย วที่ ใ ช๎ โ ดยปกติ คื อ ใช๎ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการ
ถดถอยกาลังสองน๎อยที่สุด เพื่อประเมินระดับตัวแปรสาคัญอยํ างมีนัยทางสถิติของตัวแปรการตลาด
เพื่อระบบการจัดการตลาดที่ระบุในการศึกษาไว๎ ได๎มีการวิเคราะห์โดย Wang ทาให๎การสารวจข๎อมูล
บนฐานคํ าใช๎ จํ า ยส าหรั บ นั กทํ องเที่ ย วจี น เป็น คํา เดิน ทางไปเที่ ยวฮํ อ งกง โดยแบํ งการวิ เคราะห์
เชิงถดถอยเป็นควอไทร์เพื่อระบุรูปแบบการใช๎จํายและการแบํงสํวนตลาด โดยแบํงเป็นผู๎ใช๎จํายต่า/
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กลาง/สูง ผลการวิจัยพบวําการวิเคราะห์ Quantile regression มีความอํอนไหวน๎อยสํงผลตํอคุณคํา
เพียงครําวๆ ตํอกลุํมใช๎จํายที่เป็นกลุํมหลัก
Kim, Seongseop, Prideaux & Dallen (2016) ได๎วิจัยเรื่อง “Factors Affecting
Bilaleral Chinese and Japanese Travel” การศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการทํองเที่ยวของ
นักทํองเที่ยวจีนและญี่ปุ่น พบวําเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ ทั้งการเมืองและความรักชาติ สํงผลตํอความสัมพันธ์รํวมระหวํางสองประเทศ ทั้งที่อาชีพ
และสังคมวัฒนธรรมตํางนาพาซึ่งเกิดการเดินทางทํองเที่ยวของทั้งสองประเทศ
Reisinger, Yvette & Turner, Lindsay. (1999). A Cultural Analysis of Japanese
Tourists : Challenge for Tourism Marketer, European Journal of Marketing. ศึกษาความ
แตกตํางด๎านวัฒนธรรมในตลาดทํองเที่ยวระหวํางประเทศโดยเปรียบเทียบประเทศออสเตรเลียกับ
ประเทศญี่ ปุ่ น เพราะต๎ อ งการทราบสาเหตุ วํ า นั ก ทํ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ น มี จ านวนน๎ อ ยลงที่ จ ะเดิ น ทาง
ทํองเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร๎างเชิงเส๎น (Lisrel) การศึกษาพบวํา
ปัจจัยสาคัญด๎านบริการและความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีสํงผลตํอการรับรู๎ของ
นักทํองเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์การตลาดตามปัจจัยอันเกิดจากการรับรู๎เหลํานี้และความ
เข๎าใจด๎านวัฒนธรรมต๎องนามาวิเคราะห์จัดทากลยุทธ์การตลาดและแผนการการดาเนินการตํอไป
Mok & Lam (2000) ศึกษาหัวข๎อ Travel-Felated Behavior of Japanese Leisure
Tourists: A Review and Discussion ในรอบทศวรรษที่ผํานมาปรากฎให๎เห็น ภาพวํานักทํองเที่ยว
ญี่ปุ่นได๎สร๎างรายได๎สาหรับประเทศตํางๆ และเป็นผู๎นาการเดินทางทํองเที่ยวในแวดวงนักทํองเที่ยว
ตํางชาติ ดังนั้นเข๎าใจวํางพฤติกรรมการทํองเที่ยวในกลุํมชาวญี่ปุ่นเป็นหัวข๎อที่สาคัญตํอการศึกษาวิจัย
การทํองเที่ยวการทบทวนวรรณกรรมเปิดเผยวํางานวิจัยเน๎นรูปแบบการศึกษาพฤติกรรม แตํขาด
หัวข๎อหลักในการศึกษาแกํนแท๎ถึงการเข๎าใจนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นในการทํองเที่ยวตํางประเทศ งานวิจัย
นี้มีปัจจัยทาให๎เกิดความเข๎าใจพฤติกรรมและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวให๎ชัดเจนของ
นักทํองเที่ยวญี่ปุ่นตํอการพักผํอนและลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎อง
การทบทวนวรรณกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาจากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาที่
ปรากฎให๎สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม คศ. 2013 ได๎ให๎ข๎ อมูลกระจํางวําพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาย
ชาวญี่ปุ่นโดยแบํงออกเป็นกลุํมอายุ 5 กลุํมใหญํ คือ
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายอายุ 15-24 ปี
ชอบผจญภัย
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายอายุ 25-34 ปี
ชอบดาน้า
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายอายุ 35-44 ปี
ชอบสุขภาพสปา
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายอายุ 45-54 ปี
ชอบกิจกรรมที่แตกตําง
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายอายุ 55 ปีขึ้นไป
ชอบกีฬา
กลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นชายหากมาทํองเที่ยวเพียงคนเดียวหรือพร๎อมเพื่อนฝูงมักนิยมกิจกรรมทั่วไปไมํ
เฉพาะเจาะจง หากมีครอบครัวเดินทางมาทํองเที่ยวด๎วยจะให๎ค วามสาคัญกับกิจกรรมทางน้า แตํมี
คณะญาติตามมาพร๎อมครอบครัวมักให๎ความสาคัญกับความบันเทิงและการผจญภัย สิ่งที่นําสังเกต
คือกลุํมนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นให๎ความสาคัญกับราคาและจุดทํองเที่ยวเป็นสาคัญพร๎อมกับการช๎อปปิ้ง
หรือการใช๎จํายซื้อสินค๎าและบริการและข๎อสังเกตอีกประการหนึ่งคือจากจานวนประชากรชาวญี่ปุ่น
128 ล๎านคนพบวําร๎อยละ 61 นิยมใช๎อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ : Yohoo travel.com และ Rakuten

7

travel.com เ ป็ น ห ลั ก ใ น ก า ร ค๎ น ห า ข๎ อ มู ล ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว ( www.http://marketing
database.tot.or.th/download/article/research/240Japan.
August 20, 2013)
The
Japan
National
Tourism
Organization.
www.tourism.jp/eu/tourism.database/stats/ จากข๎อมูลทางสถิติขององค์กรการทํองเที่ยว
แหํงชาติญี่ปุ่นพบวําปี ค.ศ. 2016 (เดือนกันยายน) นั ก ทํ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ น ทํ อ งเที่ ย ว 1,545,000
เพิ่มขึ้น (+/3%) และในไตรมาสสุดท๎ายของปีจะมีนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางทํองเที่ยวทั่วโลกทั้งหมด
12,710,898 คน Rosenbaune & Spears. (2006). An Exploration of Spending Behaviors
among Japanese Tourists. การสารวจวิเคราะห์นักทํองเที่ยวญี่ปุ่นและนักทํองเที่ยวอเมริกัน
โดยเฉพาะการวางแผนการใช๎จํายเมื่อช๎อปปิ้งพร๎อมกับกิจกรรมสันทนาการ เชํน ในชํวงเวลาการทาน
อาหารมื้อเย็นของนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นในมลรัฐฮาวาย ครั้งที่หนึ่งพบวํามักวางแผนการช๎อปปิ้งในสินค๎า
ปลอดภาษีเป็นสํวนใหญํ ขณะทํองเที่ยวในมลรัฐฮาวายแตํสาหรับนักทํองเที่ยวอเมริกันนิยมวางแผน
ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการรับประทานอาหารเป็นหลัก การศึกษาครั้งที่สอง
พบวํานักทํองเที่ยวญี่ปุ่นช๎อปปิ้งทั้งร๎านค๎าหรูระดับบนและร๎านค๎าราคาถูก การวิเคราะห์แบบ Step 2
ขั้นตลอด พบวํานักทํองเที่ยวญี่ปุ่น สามารถแบํงเป็น 2 กลุํม คือนิยมช๎อปปิ้งและไมํนิยมช๎อปปิ้งเลือ ก
ร๎านค๎า (1) ปลอดภาษี (2) โรงงาน และ (3) บูติกเน๎นออกแบบ ดังนั้นจึงควรเน๎นกลยุทธ์การตลาด
สาหรับตลาดนักทํองเที่ยวญี่ปุ่นโดยปรับกลยุทธ์การตลาดให๎เหมาะสม
Oh, Cheng, Lehto, Xinran & O’Leary. (2004). Predictors of Tourist’Shopping
Behavior : Examination of Socio-demographic Characteristics and Trip Typologies.
งานวิจัยนี้ให๎ความสาคัญของการการช๎อปปิ้งในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญ
สํงผลตํอจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สํงผลตํอการช๎อปปิ้ง แตํการศึกษา
พฤติกรรมนักทํองเที่ยวตํางชาติและความคาดหวังของนักทํองเที่ยวตํางชาติก็ได๎มีการศึกษาไมํมาก
โดยเฉพาะการศึกษาอิทธิพลที่สํงผลตํอความนิยมในการทํองเที่ยวตํางประเทศและพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยว งานวิจัยทํองเที่ยวที่ผํานมาได๎ศึกษาตํอเนื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และภูมิหลัง และ
พิสูจน์ได๎วําอายุ เพศ และรูปแบบการเดินทาง หรือกิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลตํอพฤติกรรมและ
ความชอบในการทํ อ งเที่ ย วในตํ า งประเทศ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง เน๎ น ประสิ ท ธิ ผ ลของตั ว แปร
นักทํองเที่ยวตํางชาติเหลํานี้วําเป็นตัวคาดเดาถึงพฤติกรรมการทํองเที่ยวในตํางประเทศดังกลําว
หรือไมํ การศึกษาสรุปได๎วํามีกลุํมนักทํองเที่ยวตํางชาติสํงผลตํอตัวแปรสามารถสร๎างรูปแบบการช๎อป
ปิ้งและพฤติกรรมการทอํงเที่ยวเพื่อพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์ และการจัดการขายสาเร็จด๎วย และ
โอกาสในการสร๎างกิจกรรมการตลาดได๎ถูกต๎อง
งานวิจัยโดย Chen, Wang & Prebensen (2015) อ๎างถึงเพื่อนเดินทางทํองเที่ยวและ
กิ จ กรรมที่ ช อบส าหรั บ นั ก ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศหรื อ ชอบธรรมชาติ การศึ ก ษานี้ เ พื่ อ ค๎ น หาความ
คล๎ายคลึงและความแตกตํางด๎านรูปแบบกิจกรรมสาหรับผู๎เดินทางลาพังและพร๎อมผู๎รํวมเดินทาง
ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยศึกษากลุํมผู๎เดินทาง 5 ประเภท (ตามลาพัง , พร๎อมเด็กเล็ก, พร๎อมเด็กโต
(12 ปีขึ้นไป), พร๎อมเพื่อน และพร๎อมคูํรัก) ให๎กรอกแบบสอบถามใน 25 กิจกรรมการทํองเที่ยวใน
ประเทศนอร์ เ วย์ ซึ่ ง เป็ น จุ ด หมายการเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วโดยวิ เ คราะห์ ก ารโต๎ ต อบการสนทนา
นักทํองเที่ยวชาวอังกฤษ สวีเดน และฝรั่งเศสจานวนทั้งสิ้น 6,935 คน การศึกษาพบวําการเดินทาง
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พร๎อมคูํรักเป็นรูปแบบผสมที่นิยมหากทํองเที่ยวในประเทศนอร์เวย์ นอกจากนี้การเดินทางพร๎อม
เพื่อนมีลั กษณะคล๎ ายคลึงกับคูํรั ก แตํอีก 3 ประเภทมีความแตกตํางอยํางชัดเจนในกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับสองกลุํมแรก การศึกษานี้สํงผลตํอข๎อมูลด๎านความสัมพันธ์ของรูปแบบ
กลุํมที่เหมือน และแตกตํางกับการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติชํวยให๎เข๎าถึงตลาดกลุํมใหมํ และการจัด
กิจกรรมการทํองเที่ยวได๎ถูกต๎องชัดเจน ดังนั้นการเดินทางสูํสถานที่ที่หํางไกลและเป็นดินแดนใน
ตํางประเทศด๎วยยํอมมีคุณคําสํวนตัวและผู๎รํวมเดินทาง (Prebensen & Foss, 2011) ในชํวง
ทศวรรษที่ผํานมาปรากฎจากการทบทวนวรรณกรรมการเดินทางในดินแดนตํางประเทศ และการ
เข๎าใจลักษณะสังคมและประชากรศาสตร์ในแงํการทํองเที่ยว (Bernini & Cracolici, 2015) นาตัว
แปรแทรกและตัวแปรสํงผํานมาประกอบการศึกษาพร๎อมเพื่อในการเดินทางทํองเที่ยว (Decrop,
2005) และความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวซ้าในสถานที่หํางไกลและนําประทับใจ (Choo & Petrick,
2015) กิจกรรมทั่วไปสาหรับนักทํองเที่ยว (Tangeland et al., 2013) การแบํงสํวนลักษณะ
นักทํองเที่ยว (Tkaczynski et al., 2015) แตํงานของ Kim & Weiler (2013) ขัดแย๎งวําควรเข๎าใจ
ความชอบและพฤติกรรมในสถานที่เป็นพิเศษในการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติมากกวําตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์หรือการยินยอมมีสํวนรํวมในกิจกรรมการทํองเที่ยวเชํน กรณีผู๎สูงอายุ (Kazeminia
et al., 2015) หรือกรณีเดินทางไกลของครอบครัวมาเลเซียพร๎อมเด็กและพักตามรีสอร์ท เป็ นต๎น
(Khoo-Lattimore et al., 2015) หรือการที่นักทํองเที่ยวนักศึกษาเพศหญิงมักแชร์ประสบการณ์
การทํองเที่ยว (Heimtun & Abelsen, 2012)
การวิจัยโดย Yin & Poon (2016) เรื่อง “The Impact of Other Group Members on
Tourists' Travel Experiences (A study of domestic package tours in China)” ได๎ศึกษา
ผลกระทบของสมาชิ ก ในกลุํ ม นั ก ทํ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐานประสบการณ์ ใ นขณะเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญจานวน 253 คน ผู๎ซึ่งมี
ประสบการณ์เดินทางรํ ว มกับ สมาชิกกลุํ มเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศจีน แม๎งานวิจัยนี้ จะ
ก าหนดอยูํ ใ นกลุํ ม คนรุํ น ใหมํ ไ มํ ใ ชํ ก ลุํ ม ผู๎ สู ง อายุ ห รื อ กลุํ ม อายุ อื่ น แตํ ง านวิ จั ย นี้ ส ามารถลงใน
รายละเอียดถึงแนวทาง สาหรับผู๎ประกอบการจัดทัวร์และไกด์ทัวร์ในการจัดการประสบการณ์ของ
นั ก ทํ อ งเที่ ย วจี น ได๎ รวมถึ ง เข๎ า ใจการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งลู ก ค๎ า ตํ อ ลู ก ค๎ า โดยระบุ ลั ก ษณะหรื อ
พฤติกรรมที่เอื้อไมํเอื้อด๎านคุณภาพการบริการตํอผลกระทบในการเดินทางไปกับกลุํมทัวร์ นอกจากนี้
การเข๎าใจคุณลักษณะของสมาชิกกลุํมทัวร์และประสบการณ์ของสมาชิกยํอมทาให๎ผู๎ประกอบการจัด
ทัวร์สามารถกาหนดการวางแผนการตลาดและอบรมพนักงานให๎สอดคล๎องกับประสบการณ์ของ
ลูกค๎าถูกต๎องสมบูรณ์ การศึกษานี้พบวําประสบการณ์ของนักทํองเที่ยวจีนตํอการเดินทางแบบกลุํม
ทัวร์นั้นมีผลกระทบตํอปัจจัยด๎านการแตํงกายของเพื่อนสมาชิกกลุํมทัวร์และพฤติกรรมที่แสดงออก
ในกลุํมสมาชิกกลุํมทัวร์ นอกจากนี้การใช๎ภาษาก็มีผลตํอสมาชิกกลุํมทัวร์
การทํองเที่ยวโดยเดินทางลาพังหรือที่เรียกวํา พร๎อมเป้กระเป๋าจะเริ่มเป็นที่นิยมสาหรับกลุํม
หนุํมสาวหรือมีเงินเดินทางไมํมาก แตํการเดินทางโดยกลุํมทัวร์ก็ยังคงเป็นที่นิยมเสมอนับเป็นวิธีการ
เดินทางทํองเที่ยวที่นิยมมาก หากเป็นการเดินทางสูํตํางประเทศไปเที่ยวหลายๆ ประเทศ (Wang,
Chan & Chung, 2010) หากเปรียบเทียบกลุํมนักทํองเที่ยวชาวตะวันตก ชาวเอเชีย และชาวจีน
พบวํ า นั ก ทํ อ งเที่ ย วเอเชี ย และชาวจี น นิ ย มเดิ น ทางโดยเป็ น กลุํ ม ทั ว ร์ ห ากเป็ น การเดิ น ทางไป
ตํางประเทศก็มีความนิยมสูงเชํนกัน (Wang et al., 2010)
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การทํองเที่ยวนับเป็นกิจกรรมที่สาคัญทางสังคม เหตุนี้การรวมกลุํมของลูกค๎านักทํองเที่ยว
ขณะเดียวกันการจัดการบริการยํอมกลายเป็นปัจจัยสาคัญของความพึงพอใจประการหนึ่งในการ
เดินทางทํองเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ และด๎วยเหตุที่วําประสบการณ์การทํองเที่ยวแตํละบุคคลยํอม
สํงผลตํอเพื่อนสมาชิกกลุํมทัวร์เชํนกัน ดังนั้นผู๎จัดการการทํองเที่ยวแบบกลุํมแพ็คเกจทัวร์ควรพัฒนา
ปรับปรุงแผนการดาเนินกิจกรรมการเดินทางเชิงกลยุทธ์ กรณีการปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกด๎วยกัน
(Nicholls, 2010) และด๎วยเหตุผลที่วําโดยภาพรวมของประสบการณ์เดินทางทํองเที่ยว และความ
พึงพอใจของสมาชิกแพ็คเก็จทัวร์ตํางสํงผลตํอความพึงพอใจด๎านความสนุกในการเดินทางรวมถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์อีกด๎วย (Huang & Hsu, 2010) ความตั้งใจซื้อซ้าการเดินทางโดยปัจเจก
สมาชิกทัวร์ (Tombs & McColl-Kennedy, 2003) การรับรู๎ของสมาชิกทัวร์ (Brocato et al.,
2012) ขณะเดียวกันงานวิจัยของ Brack & Benkenstein (2014) เสริมวําความคล๎ยคลึงกันเป็นมิติ
สาคัญของความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกกลุํมแพ็คเก็จทัวร์นาพาให๎เกิดความเต็มใจที่จะสนทนากับ
เพื่อนสมาชิกให๎ข๎อคิดเห็นตํอการบริการและประเมินการบริการในการเดินทางอีกด๎วย โดยเฉพาะใน
กลุํมนักทํองเที่ยวอาเซียนกรณีความตั้งใจเดินทางซ้า (Levy, 2010) อนึ่งการสร๎างรูปแบบการ
ทํ อ งเที่ ย วแบบกลุํ ม แพ็ ค เก็ จ ทั ว ร์ ข องพฤติ ก รรมลู ก ค๎ า ชาติ เ ดี ย วกั น ยํ อ มเป็ น แรงผลั ก ดั น ให๎ เ กิ ด
พฤติกรรมของกลุํมหรือสมาชิกอื่นในกลุํมแพ็คเก็จทัวร์เลียนแบบหรือทาตามคนอื่น (Yi et al., 2013)
ทั้งนี้ไกด์ทัวร์ที่ได๎รับการอบรมยํอมมีบทบาทสาคัญตํอการให๎บริการและความพึงพอใจการบริการ
(Luoh & Tsaur, 2014)
Kalembe, Iravo & Shukla (2015) ได๎เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับตราสํงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวในประเทศราวันดา โดยให๎แนวคิดวําการสร๎างตราที่เข๎มแข็งมีความสาคัญและเป็น ปัจจัย
สาคัญที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ตรา ดังนั้นการสร๎างตราให๎ประสบความสาเร็จสามารถสํงเสริมการ
ปฏิบัติงานการตลาดการทํองเที่ยวเป็นตัวอยํางให๎เห็นในประเทศราวันดาเพราะจากการวิจัยพบวํา
การสร๎ า งความเข๎ า ใจและการจั ด การตราให๎ ถู ก ต๎ อ งสามารถสร๎ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ
นักทํองเที่ยว เมื่อตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว หากพิจารณาด๎านการแขํงขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยว รัฐบาลทุกประเทศตํางตระหนักถึงการสร๎างตราสาหรับประเทศ เพื่อการได๎เปรียบด๎าน
ความแตกตํางโดยปรับปรุงภาพลักษณ์ประเทศให๎ถูกต๎อง ดังนั้นการรณรงค์ตราประเทศควรพั ฒนา
สํงเสริมสนับสนุนให๎สอดคล๎องกับมุมมองนักทํองเที่ยวตํางชาติ นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะเป็นบริบทให๎
เห็นถึงการสร๎างตราในฐานะเครื่องมือการตลาดที่จะสํงเสริมการปฏิบัติงานการทํองเที่ยว โดยผําน
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ งานวิจัยนี้เน๎นความสาคัญของมุมมองเหลํานี้กลําวคือ การตระหนักตรา
ประเทศ การสร๎างตราประเทศ การรับรู๎คุณภาพ และความภักดีตํอการกลับมาทํองเที่ยวซ้า โดยสรุป
คือ คุ ณ สมบั ติ ต ราประเทศในมุ ม มองของนั ก ทํ องเที่ ย วตํา งชาติ ม าประยุ ก ต์ เ พื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์
การตลาดได๎
การศึกษาของ Manyika, et al. (2011) ระบุวําองค์กรธุรกิจนิยมใช๎ดิจิทัลในการติดตํอกับ
ลูกค๎าสํวนบุคคลและต๎องประสบกับข๎อมูลจานวนมากผํานสังคมออนไลน์ ได๎แกํ อีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์
อีเมล์ และอื่นๆ ดังนั้นองค์กรธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทใช๎การเข๎าถึงลูกค๎าผํานอินเตอร์เน็ตเพราะ
สามารถขึ้นได๎ทุกโอกาส เวลา สถานที่ตามงบประมาณการรณรงค์ การสื่อสารการตลาด
ในเวลานี้ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์และการขยายของเขตเครือขํายสื่อสากลทั่วโลก ดังนั้นการที่
ภาพลักษณ์ของประเทศยํอมมีความสาคัญยิ่งปรากฎชัดเจนในการค๎าระหวํางประเทศ องค์กรสากล
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และสื่อออนไลน์สํงผลตํอการจัดรูปแบบการแขํงขันระหวํางประเทศที่ เน๎นภาพลักษณ์และชื่อเสียง
เชํน ความนําดึงดูดใจด๎านวัฒนธรรมซึ่งสํงผลตํอการทํองเที่ยว (Werron, 2014) การวิจัยโดย
Kunczik (2003: 412) ได๎แสดงให๎เห็นวําภาพลักษณ์ประเทศเป็นเสมือนตัวแทนของบุคคลใน
ประเทศที่สามารถเข๎าใจได๎โดยเฉพาะในความเจริญรุํงเรืองด๎านการทํองเที่ ยว (Gertner, 2010) อาจ
เป็นตราประเทศบนรากฐานวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน และเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศ
ตํอกลุํมนักทํองเที่ยว (Morgan et al, 2010)
งานวิจั ยที่ให๎ ความส าคัญกับภาพลั กษณ์ของแหลํ งทํองเที่ยวในมุมมองของนักทํองเที่ยว
ตํางชาติโดยกาหนดภาพลักษณ์ให๎เป็นตัวแปรแทรกอยูํระหวํางตัวแปรต๎นคือ คุณภาพการบริการการ
ทํองเที่ยวและตัวแปรตามคือ ความภักดีของสถานที่ทํองเที่ยวของประเทศเป็นหลักโดยศึกษาเฉพาะ
ประเทศจอร์แดนของทะเลสาป “Dead Sea” โดยสารวจนักทํองเที่ยวตํางชาติจานวน 237 คนขณะ
กาลั งทํองเที่ย วสถานที่ดังกลํ าว ทั้งนี้ส ถิติที่ใช๎คือ โครงสร๎างสมการเชิงสาเหตุประกอบด๎ว ยการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันเพื่อประเมินโครงสร๎างการวิจัยยืนยันความนําเชื่อถือ และความถูกต๎องของ
ตัวแปร การวิเคราะห์โครงสร๎างเชิงเส๎นเพื่อหาความสัมพันธ์ของสมมติฐานในรูปแบบโครงสร๎างเชิง
สาเหตุ การวิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวํ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารในการทํ อ งเที่ ย วนั้ น
ประกอบด๎ว ย 4 มิติ ได๎แ กํ (1) การตอบสนองตามคาสั ญ ญาที่ให๎ ไว๎ (2) การเอื้ อตํอความเข๎าใจ
นักทํองเที่ยว (3) ความนําเชื่อถือ (4) การชี้นาด๎านคุณภาพที่นําเชื่อถือได๎ นอกจากนี้การวิจัยยังพบวํา
ภาพลักษณ์ตราของประเทศสามารถอธิบายได๎ 2 ลักษณะ ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมทางวัตถุและลักษณะ
เจ๎าบ๎านหรือประชาชนของประเทศ รูปแบบโครงสร๎างเชิงสาเหตุอธิบายได๎ตามมิติคุณภาพการบริการ
การทํองเที่ย วเชิงบวกและมีความสาคัญที่มีผลกระทบตํอภาพลั กษณ์ประเทศที่ตัดสิ นใจเดินทาง
ทํ อ งเที่ ย ว 4 มิ ติ ดั ง กลํ า ว นอกจากนี้ ก ารวิ จั ย พบวํ า ตราภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศเอื้ อ และเป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่มีผลตํอความภักดีที่จะเดินทางทํองเที่ยวซ้าหรือมีทัศนคติที่ดี แม๎แตํยินดีจะ
ประชาสัมพันธ์ประเทศให๎บุคคลอื่นได๎ทราบ ท๎ายสุดการนาสนอภาพลักษณ์เป็นตัวแปรแทรกที่มี
บทบาทสาคัญตํอคุณภาพการบริการทํองเที่ยว และความภักดีตํอการเดินทางทํองเที่ยวนับได๎วํา
องค์ประกอบของโครงสร๎างเชิงสาเหตุเหลํานี้สามารถนามากาหนดกลยุทธ์การตลาด ทั้งนี้ยํอมขึ้นอยูํ
กับองค์กรการทํองเที่ยววําจะผลักดันผลการวิจัยนี้ได๎อยํางไร (Akroush, Jraisat, Kurdieh, ALfaouri & Qatu, 2015) แตํวิจัยที่ศึกษาถึงความภักดีของสถานที่ทํองเที่ยวเป็นแกนกลาง กรอบ
แนวคิดซึ่งเป็นผลสรุปส าคัญในการสํงมอบการบริการที่มีคุณภาพสาหรับจุดหมายปลายทางการ
ทํอ งเที่ ย ว เสนอแนะวํ า นั กวิ จั ย ควรนารู ปแบบไปศึ ก ษาในรายละเอีย ดเพื่อ เข๎ าใจความสั ม พั น ธ์
(Farias, Kovacs & Sales, 2013)
การทบทวนวรรณกรรมที่ผํานมาพบวําเห็นสอดคล๎องวําโลกาภิวัตน์วันนี้และภาพลักษณ์ที่
สร๎ า งขึ้ น อยํ า งมีเ หตุ ผ ลยํ อ มเป็ น เครื่ อ งมื อ การตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล ในการแขํ งขั น สํ ง เสริ ม การ
ทํองเที่ยวระหวํางประเทศเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งความเหมาะสมของภาพลักษณ์ประเทศที่สะท๎อนถึง
วัฒนธรรม ประเพณี คํานิยมและวิถีชีวิต (Jaffe-Nebenzahl, 2006, p.30)
แตํงานวิจัยโดย Jenes (2012) พบวําภาพลักษณ์ประเทศประกอบด๎วย (1) เศรษฐกิจ (2)
การเมือง (3) ประวัติศาสตร์ (4) ภูมิศาสตร์ (5) วัฒนธรรม (6) พลเมือง (7) ลักษณะหน๎าตา (8)
อารมณ์ ซึ่งสะท๎อนถึงทัศนคติและความพอใจสร๎างพฤติกรรม เหตุนี้การสร๎างความเชื่อเชื่อมโยง
โดยตรงตํอภาพลักษณ์สะท๎อนถึงทัศนคติ
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โดยปกติเครือขํายสังคมออนไลน์มักจะเกิดจากกลุํมหรือปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลตํอบุคคล
อื่ น หรื อ ผู๎ บ ริ โ ภค ฉะนั้ น ในกระบวนการตั ด สิ น ใจยํ อ มสํ ง ผลตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ( Solomon,
Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010) การตัดสินใจยํอมเกิดจากเหตุผลสถานการณ์ขณะนั้นทาให๎
ผู๎ บ ริ โ ภคปฏิ สั ม พัน ธ์สั น ทนาการระหวํ างกัน เพื่ อประเมิ นข๎ อมู ล ข๎ อวิ จารณ์ ทบทวนและอาจจะ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ดั ง นั้ น เครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ จึ ง เอื้ อ ตํ อ การตั ด สิ น ใจ
(Heinrichs, Lim & Lim, 2011) สังคมออนไลน์ที่นิยมใช๎ได๎แกํ Facebook, Youtube, Twitter,
Myspace และอื่นๆ ทั้งนี้ให๎รวมถึงชุมชนหรือกลุํมที่นิยมเสมือนจริงเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล รูปภาพ
ประสบการณ์ความรู๎ให๎แกํกลุํม (Cheung & Lee, 2010)
กลยุทธ์การสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวที่ได๎จ ากนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ
พบวํา กลุํมนักทํองเที่ยวระดับลํางมักใช๎จํายด๎านการทํองเที่ยวต่าถึงต่ามาก และการใช๎กลยุทธ์ด๎าน
ราคามักไมํสัมฤทธิ์ผล ขณะที่กลุํมระดับบนไมํมีความอํอนไหวด๎านราคา และกลยุทธ์การลดราคาจะ
ไมํสํงผลตํอการเพิ่มปริมาณการใช๎บริการทํ องเที่ยว แตํกลับสํงผลให๎รายได๎จากกลุํมนี้ลดลงเพราะ
ราคาลดลงแตํการใช๎บริการทํองเที่ยวเทําเดิม ฉะนั้นกลยุทธ์การลดราคาจะไมํเหมาะสมเชํนกัน แตํ
กลับสํงผลให๎เกิดภาวะเงินเฟ้อในแหลํงทํองเที่ยวนั้นแตํกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับนักทํองเที่ยวไทย
และตํางชาติควรสร๎ างผลิ ตภัณฑ์ การทํองเที่ยวที่มีความโดดเดํนแตกตํางและนําประทับใจ สร๎าง
ประสบการณ์การทํองเที่ยวและความทรงจาที่ดี (อนันต์ วัฒนกุลจรัส, พรเพ็ญ วรสิทธาและอุดมศักดิ์
ศีลประชาวงศ์, 2556)
งานวิจัยโดย Acker, Wee & Witlox (2010) ได๎เสนอรูปแบบพฤติกรรมการทํองเที่ยวโดย
เชื่อมโยงหลักการขนสํงเชิงภูมิศาสตร์ ได๎แกํ เวลาในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและใช๎
เทคนิคกิจกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้หลักจิตวิทยาทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎีวําด๎วยการวางแผนทาง
พฤติกรรมและทฤษฎีพฤติกรรมซ้า เพื่อให๎ได๎แนวคิดการวิจัย นอกจากนี้แนวคิดไลฟ์สไตล์ การรับรู๎
ทัศนคติ และความชอบ ยังได๎นามาเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยว หากนา
รูปแบบไปประยุกต์ใช๎ให๎ถูกต๎องอาจต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เหมาะสม และเทคนิคการวิเคราะห์ที่
สามารถแยกแยะรายละเอียดทั้งในด๎านอนุกรมเวลา องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิพลตํอความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหวํางปัจจัยต๎นและปัจจัยตาม เป็นต๎น
การกาหนดการแยกสํวนครองตลาดหรือการแบํงสํวนการตลาดมักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้น
ฐานข๎อมูลสํวนบุคคล สาหรับศาสตร์การตลาดการศึกษาให๎ความสาคัญกับลักษณะพื้นฐานดังกลําว
โดยศึกษาด๎านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและการใช๎ผลิตภัณฑ์ด๎วยเหตุนี้งานวิจัย โดย
Jefferson & Lickorish (1988) ได๎ เสนอแนวทางการนาตั ว แปรด๎า นสั ง คมศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์มาประยุกต์ใช๎เพื่อวิเคราะห์และค๎นหาโอกาสของตลาดกลุํมเป้าหมายทั้งนี้คาดคะเน
วํากลุํมนักทํองเที่ยวเกิดการรับรู๎ตํอสถานที่ทํองเที่ยว แตํการวิ จัยที่เน๎นตัวแปรประชากรศาสตร์ด๎าน
เพศ อายุ รายได๎ สภาพสมรส ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวแปรที่แสดงความแตกตํางของบุคคลและถือวําเป็นตัว
แปรสาคัญสาหรับการตัดสินใจเลือกประเทศเพื่อการทํองเที่ยว (Zhang, Qu & Tang, 2004)
Gallarza, Saura & Garcia (2007) ได๎ศึกษากิจกรรมการตลาดที่สาคัญสาหรับการเดินทาง
ทํองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสภาพแวดล๎อม การช๎อปปิ้ง และบริการการ
ทํองเที่ยวยามค่าคืนและความบันเทิง ราคาและต๎นทุน การเดินทาง อาหารและการสันทนาการ แตํ
งานวิจัยโดย Fondness & Murray (1998) ศึกษาด๎านกิจกรรมการตลาดสาหรับนักทํองเที่ยวเพราะ

12

นักทํองเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางทํองเที่ยวจากปัจจัยสาคัญอันหนี่งคือการทํองเที่ยว ฉะนั้น การทา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข๎อมูลด๎านนี้จึงเป็นการสนับสนุนสํงเสริมการตัดสินใจ แตํทั้งขึ้นอยูํกับ
วัฒนธรรม ครอบครัว ความแปลกใหมํ (Lu, et al., 2014) วัตถุประสงค์การทํองเที่ยว (Kim, et al.,
2014) พฤติกรรมการรับรู๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวแรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Leung, et al., 2013)
การแบํงสํวนการตลาดในตลาดนักทํองเที่ยวทั่วโลก กาหนดตัวแปรด๎านสังคมนามาวิเคราะห์
หาแนวโน๎มของตลาดกลุํมเป้าหมายได๎พยากรณ์การตลาดกลุํมนักทํองเที่ย วในอนาคตได๎เพราะเกณฑ์
ดังกลําวสามารถรับรู๎ (Zhang, Qu & Tang, 2004) ได๎แกํเพศ อายุ รายได๎ สภาพสมรส และอื่นๆ
นับเป็นตัวแปรสาคัญตํอการตัดสินใจเลือกประเทศเพื่อการทํองเที่ยว
กิจกรรมการตลาด ภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม ธรรมชาติ วัฒนธรรม การทํองเที่ยวยาม
ราตรี และความบั น เทิง การช๎อปปิ้ง การให๎ บริก ารข๎อมูล การทํอ งเที่ยว การขนสํ ง การบริการที่
พักผํอนและประโยชน์เชิงจิตวิทยา ได๎แกํ (1) คุณภาพบริการ (2) การต๎อนรับของเจ๎าบ๎าน (3) การ
พักผํอน (4) การสันทนาการ (5) ความปลอดภัย (6) การพักผํอน (7) บรรยากาศ (8) ราคา มูลคํา
และต๎นทุนคําใช๎จํายในการเดินทาง (9) อาหาร (Gallarza, Saura & Garcia, 2002) สามารถเข๎าถึง
จินตนากรและอารมณ์ลักษะเฉพาะ
กิจกรรมการตลาดมักถูกรับรู๎ถึงมุมมองของนักทํองเที่ยว หากต๎องพิจารณาตัดสินใจเดินทาง
สั กประเทศหนึ่ งหรื อหลายประเทศ และอาจตัดสิ นใจจากกิจกรรมตํางๆ ดังนั้นการให๎ ข๎อมูล แกํ
นักทํองเที่ยวเพื่อการตัดสินใจยํอมเป็นสิ่งสาคัญที่ต๎องจัดการรณรงค์การโฆษณา และการสํงเสริม
การตลาดให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับนักทํองเที่ยว (Fondness & Murray, 1998) กลุํมหรือเฉพาะ
ประเทศนั้น
Uysal, McDonald & Reid (1990) ชี้ชัดให๎เห็นคํานักทํองเที่ยวเอเชียอยํางเชํน
นักทํองเที่ยวญี่ปุ่น สํวนใหญํนิยมศึกษาข๎อมูลการทํองเที่ยวจากเอกสารหลักฐานสิ่งพิมพ์กํอนปรึกษา
เพิ่มกับแหลํงข๎อมูลอื่น เชํนเอเยํนต์ทํองเที่ยว และจากการบอกเลํา
การทบทวนวรรณกรรมพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันด๎านเพศ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
และพฤติกรรมมีผลตํอการรับรู๎ข๎อมูลการทํองเที่ยว (Leung, et al., 2013) งานวิจัยบางงานเสนอวํา
การค๎นหาข๎อมูลการทํองเที่ยวจะมีระดับมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับลักษณะการทํองเที่ยวเชํน ระยะเวลา
และระยะทางการเดินทางทํองเที่ยว ประเทศที่แวะเที่ยวและวัตถุประสงค์ในการทํองเที่ยว (Kim, et
al., 2014) บางวิจัยสรุปวําลักษณะนักทํองเที่ยวเชํน อายุ รายได๎ วัฒนธรรม วัฎจักรครอบครัว ปัจจัย
จูงใจ เชํน ความแปลกใหมํและการพักผํอน (Lu, et al., 2014) ซึ่งทั้งมวลสํงผลตํอการค๎นหาข๎อมูล
ออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรมตํางเห็นด๎วยกับความจริงที่วําในโลกโลกาภิวัฒน์วั นนี้ การแขํงขัน
ระหวํางประเทศเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งความถูกต๎องทั้งภายในและภายนอก (Jeffe-Nebenzahl,
2006, p.30)
ยุคโลกาภิวัตน์และการขยายของเขตเครือขํายสื่อสากลทั่วโลก ดังนั้นการที่ภาพลักษณ์ของ
ประเทศมีความสาคัญยิ่งปรากฎชัดเจนในการค๎าระหวํางประเทศ องค์กรสากลและสื่อออนไลน์สํงผล
ตํอการจัดรูปแบบการแขํงขันระหวํางประเทศที่เน๎นภาพลักษณ์และชื่อเสียง เชํน ความนําดึงดูดใจ
ด๎านวัฒนธรรมซึ่งสํงผลตํอการทํองเที่ยว (Werron, 2014)
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ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2010) งานวิจัยเรื่อง เอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ได๎ศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวประเทศไทย (1) ศึกษาเฉพาะแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวประเทศไทย (2) ศึกษาผลกระทบที่สํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว
ประเทศไทย
(3) ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางการตลาดกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตํ อการ
ตัดสินใจทํองเที่ยวประเทศไทย (4) ความแตกตํางระหวํางปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจ
(5) ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2553 จานวน
400 ชุด ของเขตการศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาพบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพคือสมรส รายได๎ 60,001-70,000 ดอลลาร์สหรัฐตํอปี มาทํองเที่ยวประเทศไทย 2-3 ครั้ง
มีระยะเวลาการทํองเที่ยวประเทศไทย 4-5 วันตํอครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผํอน กิจกรรมที่
ชอบคือ ประเพณี/วัฒนธรรม เลือกใช๎โรงแรมจากตัวแทนการทํองเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว
มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ทํองเที่ย ว การผํ อนคลายความเครียดและต๎องการความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ น ตํอการตัดสิ นใจ
ทํองเที่ยวประเทศไทย คือ ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล๎อม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา (1) เพศ
อายุ การศึกษาและรายได๎ตํอปีที่แตกตํางกันมีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวประเทศ
ไทยไมํแตกตํางกัน สํวนอาชีพ สถานภาพและถิ่นที่อยูํอาศัยที่แตกตํางกัน มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตํอ
การตัดสินใจทํองเที่ยวประเทศไทยแตกตํางกัน (2) เพศและการศึกษามีความสัมพันธ์กับบุคคลผู๎รํวม
เดินทาง วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง กิจกรรม ที่พักอาศัย อายุมีความสัมพันธ์กับจานวนครั้ง
ของการเดินทาง บุคคลผู๎รํวมเดินทาง เหตุผลหลักของการเดินทาง กิจกรรมที่ชอบ แหลํงข๎อมูลที่ใช๎
เดินทาง อาชีพและถิ่นที่อยูํอาศัยมีความสัมพันธ์ สถานภาพมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู๎รํวมเดินทาง ที่
พักอาศัยในการเดินทาง รายได๎ตํอปีมีความสัมพันธ์กับจานวนครั้งของการเดินทาง ระยะเวลาของ
การเดินทาง และวัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง การวิจัยนี้ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัย (1)
ผู๎ ห ญิ ง จั ดโปรโมชั่ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ย วกั บ ความสวยความงาม กิ จกรรมได๎กั บ ครอบครั ว แตํ ง งานมี
ครอบครัวมักจะเดินทางมากับครอบครัว และมุํงเน๎นกิจกรรม (2) พฤติกรรมการทํองเที่ยวระยะเวลา
ในการเดินทางทํองเที่ยว พักผํอนหยํอนใจประมาณ 5 วันเพื่อให๎ตรงกับระยะเวลารํ วมกับกิจกรรม
พิเศษเพื่อให๎ประเทศไทยที่เป็นจุดพักผํอนหยํอนใจ (3) ด๎านการตลาดที่มีผลตํอผลิตภัณฑ์ทางการ
ทํองเที่ยวสาคัญเป็นพิเศษ ความหลากหลายของสถานที่ทํองเที่ยว ควรเน๎นการเที่ยวชมธรรมชาติ
และพั ก ผํ อ นที่ เ ที่ ย วชมโบราณสถาน แสงสี ย ามรามตรี ใ นกรุ ง เทพฯ (4) แรงจู ง ใจผํ อ นค ลาน
ความเครียดและต๎องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน (5) ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรม
รํ ว มกั บ กลุํ ม อนุ รั ก ษ์ ตํ า งๆ (6) ภาครั ฐ บาลควรเห็ น ความส าคั ญ กั บ กลุํ ม ครอบครั ว เพิ่ ม มากขึ้ น
วัฒนธรรมและประเพณี นาเสนอความแปลกใหมํเชิงวัฒนธรรม วางแผนเศรษฐกิจระดับมหภาค แตํ
ละภาคสํวนมีการดาเนินนโยบายที่สอดคล๎องกันในการกระตุ๎นการทํองเที่ยว
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคจากการทบทวน Solomon (2002 :
528) กลํ า ววํ า พฤติ ก รรมผู๎ บ ริ โ ภคหรื อ นั ก ทํ อ งเที่ ย วมั ก เป็ น ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ ความต๎ อ งการ
ประสบการณ์ การซื้อ การใช๎สินค๎าและบริการที่สอดคล๎องกับความคาดหวัง เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการและความพึงพอใจของลูกค๎า (Schiffman & Kanuk, 1994 : 5) ในการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
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ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อบริโภคสินค๎าและบริการตํางๆ เพื่อตอบสาเหตุในการ ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ
ซื้อเมื่อไร อยํางไร ที่ไหน และบํอยแคํไหน
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู๎ วิจัย ได๎นาแนวความคิดและทฤษฎีเรื่องของการจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับ
การตลาดมากลําวถึงเพียงบางสํวน เพื่อให๎เข๎าใจพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวมากขึ้น London &
Bitta (1993 : 322) อ๎างถึงสภาวะที่อยูํภายในตัวที่แรงผลักดัน ความรู๎สึกภายในที่ไมํสามารถ
สังเกตเห็นได๎ สํงผลทาให๎รํางกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายและบังคับให๎บุคคลแสดง
พฤติ ก รรมตอบสนองโดยมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางการตอบสนองนั้ น ซึ่ ง แรงจู ง ใจจะเกี่ ย วข๎ อ งกั บ
องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) เป็นกลไกที่ไปกระตุ๎นพลังของรํางกายให๎เกิดการกระทา และ
(2) เป็น แรงผลักและแรงดัน ให๎ กับพลังของรํางกายที่จะกระทาอยํางมีทิศทางที่ต๎องการ
ดังนั้นแรงจูงใจมีพื้นฐานจากความต๎องการ การหาทางตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวเพื่อ
ทาให๎ทํองเที่ยวตัดสินใจซื้อนั้น เกิดจากแรงจูงใจ 2 ประการ (Hanna & Woznilak 217 : 219) คือ
(1) แรงจูงใจที่มีเหตุผล (Rational Motives) ปัจจัยที่เกิดขึ้นและถูกใช๎เป็นข๎อพิจารณา
กํอนที่จะตัดสินใจซื้อหรือใช๎ สินค๎าและบริการ ซึ่งมักจะมีการพิจารณาในด๎านความประหยัด ความ
คงทน ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ ความสะดวกสบายในการซื้อหรือการใช๎
(2) แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวของทํองเที่ยวอัน
เกิดจากความรู๎สึกนึกคิดตํอสินค๎าและบริการ โดยไมํใช๎เหตุผลและมักเกิดขึ้นอยํางเห็นทันทีทันใดเมื่อ
เห็น ได๎กลิ่น สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจทางอารมณ์นี้ มักเกี่ ยวกับการเลียนแบบ ความเป็น
อิสระในการตัดสินใจตลอดจนความต๎องการที่จะแตกตํางและเหนือผู๎อื่น เชํนความสุขทางใจ ความ
ทะเยอทะยาน ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Feldman, 2005; Sdorow & Rickabaugh,
2002; Mowen & Minor, 1998)
หนํวยงานวิจัยภายใต๎สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (สกว.) กับการมีสํ วนรํวมใน
แผนการตลาดการทํอ งเที่ ย วอาเซี ยน ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย นเป็ น ASEAN Economic
Community (AEC) เมื่อปี พ.ศ.2546 ได๎ประกาศให๎ประเทศไทยเป็นผู๎นาในการดูแลเรื่องการ
ทํองเที่ยวและการบิน (ASEAN Tourism and Aviation Roadmap) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) สร๎ า งเครื อ ขํ า ยการวิ จั ย การทํ อ งเที่ ย วของผู๎ มี สํ ว นรํ ว มด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วในกลุํ ม ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน จีน และเกาหลี ใต๎ (สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ภาครัฐกับประเทศ) (2) สร๎างธนาคารข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวของกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จีนและเกาหลี (3) สํ งเสริมความรํว มมือด๎านการวิจัยการทํองเที่ยวของกลุํมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จีนและเกาหลี ระยะแรกมีการสารวจความพร๎อมด๎านการวิจัยในมหาวิทยาลัยตํางๆ ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (positioning) ของแตํละประเทศ เพื่อสร๎างการทํองเที่ยวเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค
การทํองเที่ยวสามารถนาไปสูํความสาเร็จได๎ด๎วยการรวมกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และผลงานวิ จั ย ได๎ เผยแพรํ ผํ านการจัด ประชุม การทํ อ งเที่ย วนานาชาติ ธนาคารข๎ อ มูล วิจั ยการ
ทํองเที่ยวอาเซียน ประกาศจุดยืนของแตํละประเทศ เชํน ประเทศไทยกับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Culture Tourism) กัมพูชากับการทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ (Heritage Tourism) สิงคโปร์กับการ
ทํองเที่ยวในเมือง (Urban Tourism) ฟิลิปปินส์กับการทํองเที่ยวเกาะและทะเล (Island and
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Beach Tourism) วิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามของแตํละประเทศตลาดการ
ทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและคูํมือการทํองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Travelling Guidebook)
ชลิตา ขาหาญ (2557) งานวิจัยเรื่องการใช๎จํายชาวจีน ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการสารวจ
และวิเคราะห์ผลของคําใช๎จําย 12 สาขาครั้งตํอคนตํอวันของชาวจีน จังหวัดชลบุรี 12 สาขา ธุรกิจ
บริการที่พักแกํนักทํองเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ขนสํงผู๎โดยสาร ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทาง
และทํ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและการจอง ธุ ร กิ จ บริ ก ารทํ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ธุ ร กิ จ บริ ก าร
ทํองเที่ยวเชิงกีฬา ธุรกิจบริการทํองเที่ยวเชิงนันทนาการและเที่ยวกลางคืน ธุรกิจของฝากและของที่
ระลึก ผลิตภัณฑ์สินค๎าคงทน ธุรกิจเสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย ธุรกิจบริการทํองเที่ยวอื่นๆ แม๎ปัจจัย
อาชีพ การศึก ษา ระยะเวลาทํ องเที่ ยว จุ ดประสงค์ใ นการเดิ นทาง และประเภทผู๎ รํ ว มเดิ นทาง
นักทํองเที่ยวชาวจีนมีการใช๎จํายสาหรับคําบริการนาเที่ยวและการจองมากที่สุดเฉลี่ย 1,850 บาทตํอ
คนตํอวัน คําบริการที่พักเฉลี่ย 1,126 บาทตํอคนตํอคืน ระหวํางรายได๎กับคําใช๎จํายในแตํละสาขาทั้ง
12 สาขา รายได๎ตํอเดือนของนักทํองเที่ยวชาวจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคําใช๎จํายใน 4
สาขา ได๎แกํ คําบริการที่พัก คําอาหารและเครื่องดื่ม คําบริการทํองเที่ยวเชิงนันทนาการและเที่ยว
กลางคืน คําบริการทํองเที่ยวลักษณะอื่น
ศศิ ธ ร เจตานนท์ (2558) ท างานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางสํ ง เสริ ม การทํ อ งเที่ ย วส าหรั บ
นักทํองเที่ยวจีน ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาสถานการณ์การทํองเที่ยวทัวร์จีนในประเทศไทย
ศึกษาพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํ องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร และหาแนวทางสํงเสริม
การทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยวจีนในประเทศไทยเพื่อลดปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ การวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปและพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวจีนเทําที่จาเป็น
และคาถามเกี่ยวกับแนวทางสํงเสริมหรือแก๎ปัญหานักทํองเที่ยวจีน การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎
วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา อนุญาตให๎ชาวจีนแผํนดินใหญํเดินทางไปยังเกาะฮํองกง
และมาเก๏าได๎ ในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) และอนุญาตให๎ชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยได๎ในปี
พ.ศ. 2531 สนับสนุ นให๎มีการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน พบวํามี 7 ข๎อ ได๎แกํ การผํอน
ปรนข๎อกาหนดการเดินทางออกนอกประเทศ ADS (Approved Destination Status), การขยายตัว
ของชนชั้นกลางของสังคม, การมีชํวงวันหยุดที่เอื้อตํอการเดินทางการทํองเที่ยว, การเกิดขึ้นของ
รายการทัวร์ราคาประหยัดมายังประเทศหลาย, การออกกฎหมายการทํองเที่ยวฉบับใหมํ, นโยบาย
Go West Policy และการเปิดเที่ยวบินเพิ่มจานวนมากในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สาหรับแนวทาง
สํงเสริมการทํองเที่ยวสาหรับนักทํองเที่ยวจีน
กรวรรณ สั งขกร, จั กรี เตจ๏ะวารี และกาญจนา จี้รั ตน์ (2556) วิจัยเรื่อ งพฤติกรรม
นักทํองเที่ยวจีน จังหวัดเชียงใหมํ พบวําในปัจจุบันจะแตกตํางจากเดิมอยํางมาก ลักษณะการเดินทาง
ที่พัก อาหาร สถานที่ทํองเที่ย ว จากประเด็นพฤติกรรมนักทํองเที่ยวจีน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รู ป แบบการทํ อ งเที่ ย วของนั ก ทํอ งเที่ ย วจี นในประเทศไทย ส ารวจพฤติ กรรมการทํ องเที่ ย วของ
นักทํองเที่ยวจีนในปัจจุบัน เปรียบเทียบรูปแบบการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในอดีตและปัจจุบัน
เสนอแนะแนวทางการจั ด การพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนเมื องเชี ยงใหมํเ พื่อ รองรั บนั กทํ องเที่ ยวจี น
นอกจากจังหวัดในประเทศไทยที่นักทํองเที่ยวจีนต๎องการไปเที่ยวคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว สถานที่ที่
นักทํองเที่ยวเลือกพัก ประเภทอาหาร ของที่ระลึก พาหนะที่ใช๎ในระหวํางทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยว
กิจกรรมที่ทาระหวํางทํองเที่ยวในเชียงใหมํ สิ่งที่นักทํองเที่ยวชื่นชอบ การบอกตํอของนักทํองเที่ยว
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ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้า สิ่งที่นักทํองเที่ยวจีนเป็นกังวลหรือปัญหาในการทํองเที่ยว กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556 จานวน 248 ตัวอยําง หลังพฤติกรรมนักทํองเที่ยวแสดงออกของแตํละบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับการใช๎สินค๎าและบริการในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มี
ผลตํอการแสดงออก ผลการวิจัย พบวําเป็นหญิง จะเป็นคนที่แตํงงานแล๎ว วัยรุํนและวัยทางาน
ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา พนักงานบริษัทเอกชน 5,001-10,000 หยวน ผู๎ที่มาจากเมือง
ใหญํ คือปักกิ่งและเซี่ยงไฮ๎ มาจากเซินเจิ้น กวางโจว เฉินตู คุนหมิง ร๎อยละ 73 เป็นผู๎ที่เพิ่มเคยมา
เยือนเชียงใหมํ มาพักผํอน มาคนเดียว ครอบครัว มากับเพื่อน ก็มากับคนรัก รูปแบบการมาเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทางธรรมชาติและการทํองเที่ยแบบผจญภัยซึ่งจะมีที่ภูเก็ตไปเชียงใหมํ
กรุงเทพฯ หรือพัทยา จากสี่พื้นที่ยอดนิยมนี้แล๎วก็จะเป็น อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสุราษฎร์
ธานี สามจังหวัดภาคเหนือคือเชียงราย ลาพูน และลาปางนั้นก็เป็นไป คําใช๎จํายในการทํองเที่ยวชํวง
ประมาณ 5,001-10,000 หยวน จะเป็นเกสต์เฮาส์ ยํานชุมชน เมืองใกล๎แหลํง ช๎อปปิ้ง เกี่ยวกับ
อาหารที่ได๎รับความนิยมและของที่ระลึก มีต๎มยากุ๎งเป็นอาหารจานโปรด อาหารพื้นเมืองและ อาหาร
ตะวันตกเป็นอาหารที่นักทํองเที่ยวจีนนิยมน๎อยที่สุด ที่นิยมซื้อสินค๎าจาพวกผ๎าหรือกระเป๋า รองลงไป
เป็นผลิตภัณฑ์จากไม๎และเครื่องเงิน โดยอาศัยเครื่องบินเป็นหลัก รถตุ๏กตุ๏ก หรือรถสี่ล๎อแดง และ/
หรื อรถแท็ก ซี่ใ นการเดิ น ทางไปมาเป็น หลั ก ความสนใจคือ การนวดแผนโบราณ และการขี่ช๎ าง
กิจกรรมโหนสลิง การลํองแกํง โชว์วัฒนธรรมท๎องถิ่น การทาอาหาร หรือการทาสปา ก็ได๎รับความ
นิยมอยูํพอสมควรที่ประมาณร๎อยละ 10 ความนิยมสูงมาก ได๎แกํ ประตูทําแพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ไนท์บาร์ซาร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ความนิยมสูงหรือ วัดพระสิงห์ ถนนคนเดินวันอาทิต ย์ (ทํา
แพ) และวัดเชียงมั่น สํวนกลุํมที่ได๎รับความนิยมปานกลาง ได๎แกํ ปางช๎างแมํสา ถนนคนเดินวันเสาร์
(วัวลาย) วัดเจดีย์หลวง และถนนนิมมานเหมินท์ สถานที่นักทํองเที่ยวจีนเลือกไปเยือนสํวนใหญํจะ
เป็นสถานที่สาคัญทางศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหมํ สํวนสถานที่ทํองเที่ยวเชิง ธรรมชาตินั้นยังไมํคํอย
เป็นที่นิยมมากนัก อัธยาศัยของผู๎คนคือคาตอบที่ได๎รับความชื่นชอบ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อาหาร
อรํ อยและแหลํ งทํองเที่ย วที่ส วยงามก็ได๎รับจากการทํองเที่ยวในครั้งนี้ ระบุวํามีปัญหามากที่สุ ด
ระหวํางการทํองเที่ยวของภาษา ปัญหาเรื่องของความปลอดภัย และการถูกโกงหรือถูกหลอกนั้นแม๎
จะมีอยูํบ๎าง
น้าฝน จันทร์นวล (2556) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของชาวจีนทํองเที่ยวในประเทศ
ไทย นิยมการบินไทยและแอร์เอเชีย นักทํองเที่ยวเพศหญิง มีอายุระหวําง 25-30 ปี มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,001-7,000 หยวน หรือประมาณ 25,000-35,000
บาท ทางการตลาดมี ผ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ ร ะดั บ มาก ระหวํ า งรายได๎
คําใช๎จําย อายุ อาชีพ แหลํงทํองเที่ยว ฯลฯ ที่แตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาว
จีน พฤติกรรมและประสบการณ์ในการเดินทาง บริษัททัว ร์ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่นิยมมาก
ที่สุด คือทะเลทางภาคใต๎ หากมองศักยภาพนักทํองเที่ยวจีนจากสถิติการทํองเที่ยว สถิติชี้วําในปี
พ.ศ.2558 ชาวจีนเดินทางทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศรวม 4,120
ล๎านทริป คิดเป็นจา
เนวนเฉลี่ย 3 ทริปตํอคนตํอปี เกิดการใช๎จํ ายประมาณ 4 ล๎านล๎านหยวน เป็นอันดับหนึ่งทั้งในเชิง
จานวนนักทํองเที่ยวและคําใช๎จํายตํอคนตํอทริป สํงผลให๎ภาคการทํองเที่ยวกระตุ๎นผลผลิตมวลรวม
ประเทศได๎ร๎อยละ 10.1 มีความสาคัญมากกวําภาคการศึกษา ธนาคารและยานยนต์ ดังนี้

17

(1) การทํองเที่ยวตํางประเทศ จานวนรวม 120 ล๎า นทริป ใช๎จํายรวม 0.7 ล๎านล๎านหยวน
โดยเป็นการทํองเที่ยวด๎วยตนเองประมาณ 80 ล๎านทริป และทํองเที่ยวกับบริษัททัวร์ประมาณ 40 ล๎า
นทริ ป โดยชาวจี น ที่ เลื อ กเดิน ทางด๎ว ยตนเองมีก ารใช๎จํ ายในตํ างประเทศเฉลี่ ย 11,625 หยวย
(64,000 บาท) ตํอคนตํอทริป
(2) การช๎อปปิ้ง จานวนนักทํ องเที่ยวชาวจีนในสนามบินกรุงลอนดอน แม๎จะมีสัดสํวนเพียง
ร๎อยละ1 ของผู๎โดยสารทั้งหมด แตํยอดการซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากนักทํองเที่ยวจีน คิดเป็นร๎อยละ
25 ของยอดขายรวมทั้งปีของสนามบินแหํงนี้ 10 อันดับสถานที่ทํองเที่ยวในตํางประเทศของชาวจีน
ซึ่งได๎แกํ ฮํองกง กรุ งโซล กรุ งโตเกียว เกาะภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ประเทศสิ งคโปร์ กรุงไทเป
จังหวัดเชียงใหมํ เกาะบาหลี และเกาะเจจู ตามลาดับ
ประเทศไทย “ดํานชายแดน” ที่นักทํองเที่ยวชาวไทยนิยมใช๎เป็นประตูผํานเข๎าสูํประเทศจีน
สานักงานตรวจคนเข๎าเมือง ดํานบํอหาน มณฑลยูนนาน เปิดเผยวํา ปี พ.ศ.2558 มีจานวนผู๎เดิน
ทางผํ า นดํ า นบํ อ หาน 1.17 ล๎ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร๎ อ ยละ 27.1 และมี ย านพาหนะผํ า นดํ า นบํ อ หาน
369,236 คัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 23.4 สํงผลให๎ดํานบํอหานเป็นดํานชายแดนทางบกระดับชาติลาดับที่ 3
ของมณฑลยูนนานที่มีผู๎เดินทางผํานดํานมากกวํา 1 ล๎านคน ถัดจากดํานรุํยลี่ และดํานเหอโขํว
อัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) ได๎ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนได๎
ดัง นี้ นั กทํ องเที่ ย วเป็ น เพศชาย มีอ ายุ ระหวํ าง 30-39 ปี ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มี
สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท โดยเดินทางมากับบริษัททัวร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมาพักผํอน
แหลํงทํองเที่ยวประทับใจประเภทกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลาย คําใช๎จํายตํอครั้งตํอคนในการ
ทํองเที่ยวจานวน 4,001-6,000 หยวน สินค๎าของที่ระลึกที่นักทํองเที่ ยวนิยมซื้อมากที่สุดคือจิวเวลรี่
สํวนใหญํเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเวลาในการมาทํองเที่ยว 5-6 วันตํอครั้ง
นิยมมาทํองเที่ยวในวันหยุดตามเทศกาล (มกราคม-มีนาคม) ได๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โดยนิยมพักค๎างคืนที่ โรงแรมและนักทํองเที่ยวต๎องการกลับมาอีก ปัจจัยในด๎าน
ลักษณะที่พักแหลํงทํองเที่ยวและการสํงเสริมการทํองเที่ยวของรัฐมีผลตํอพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมอยูํในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับคําใช๎จํายตํอครั้งตํอคนในการทํองเที่ยวคือ เพศ สถานภาพและการสํงเสริมการ
ทํองเที่ย วของรั ฐ ไมํมีค วามสั มพันธ์ กับคําใช๎จํา ยตํอครั้งตํอคนในการทํอ งเที่ยว สํ ว นอายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ลักษณะที่พักและแหลํงทํองเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคําใช๎จํายตํอ
ครั้งตํอคนในการทํองเที่ยว
เลิ ศพร ภาระสกุล (2558) ได๎ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและทัศนคติที่สํ งผลตํอความพึงพอใจ
โดยรวมของนั กทํองเที่ย วชาวจี น ตํอการทํองเที่ยวประเทศไทย วัตถุประสงค์หลั กเพื่อศึกษา (1)
แรงจูงใจทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดึงที่ทาให๎นักทํองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาทํองเที่ย วประเทศไทย (2)
ทั ศ นคติ ที่ นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวจี น มี ตํ อ คนไทยและประเทศไทย (3) ประเภทของแหลํ ง ข๎ อ มู ล ที่
นักทํองเที่ยวใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางแรงจูงใจ
ทางการทํองเที่ยว ทัศนคติตํอประเทศไทย ประเภทของแหลํงข๎อมูลกับความพึงพอใจโดยรวมตํอ
ประสบการณ์ ก ารทํ อ งเที่ ย วประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบวํ า แรงจู ง ใจด๎ า นปั จ จั ย ผลั ก ที่ ท าให๎
นักทํองเที่ยวมาทํองเที่ยวประเทศไทยมี 5 ปัจจัย ได๎แกํ แรงจูงใจความต๎องการความสมบูรณ์ของชีวิต
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และเกียรติภูมิ แรงจูงใจความต๎องการเรียนรู๎วัฒนธรรม แรงจูงใจความต๎องการทางอารมณ์ แรงจูงใจ
ต๎ อ งการหลี ก หนี ค วามจ าเจ และแรงจู ง ใจต๎ อ งการเสริ ม สร๎ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว
ตามลาดับ ในสํวนของปัจจัยดึงของประเทศที่ทาให๎ชาวจีนเลือกมาประเทศไทย คือปัจจัยด๎านสิ่ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานสาหรับการทํองเที่ยว ปัจจัยด๎านความหลากหลายของประเภทแหลํง
ทํองเที่ยว ปัจจัยดึงดูดด๎านราคา และปัจจัยดึงดูดด๎านแหลํงบันเทิง ผลจากการวิเคราะห์คําอิทธิพล
ด๎วยตัวแปรแบบสมการเชิงโครงสร๎างแสดงให๎เห็นวําปัจจัยดึงสํงอิทธิพลตํอการเกิดทัศนคติที่ตํอคน
ไทยและประเทศไทยมากกวําปัจจัยผลักซึ่งมีอิทธิพลตํอทัศนคติน๎อยกวํา ในด๎านของแหลํงข๎อมู ลที่มี
ความสาคัญที่นักทํองเที่ยวชาวจีนใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยคือแหลํงข๎อมูลประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์
Cha, McClary & Uysal (1995) ได๎สารวจแรงจูงใจเพื่อการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นในตํางแดนโดยเน๎นแรงจูงใจภายในและแบํงกลุํมได๎เป็น 3 กลุํมคื อ (1) เน๎นกีฬา (2) เน๎นความ
แปลกใหมํ (3) เน๎นการพักผํอนของครอบครัว โดยพบวําแรงจูงใจเกิดขึ้นแตกตํางกันดังนั้นจึงเสนอ
และให๎ใช๎การโฆษณาที่แตกตํางกัน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (2016) เสนอข๎อมูลสถานการณ์การทํองเที่ยวของ
ญี่ปุ่นในชํวงตลอดปี พ.ศ.2558 ข๎อมู ลเศรษฐกิจญี่ปุ่นรายงานวํา การเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ
ของคนญี่ปุ่นพบวํานับตั้งแตํวันที่ 19 มกราคม 2559 Japan National Tourism Organization
(JNTO) ในปี พ.ศ.2558 วํามีจานวน 16.21 ล๎านคน ลดลงร๎อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 ผล
จากการดาเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ “Abenomics” ของรัฐบาลญี่ปุ่น ทาให๎คําเงินเยนอํอนตัวลง
นโยบายในการสํงเสริมให๎คนญี่ปุ่นทํองเที่ยวภายในประเทศ และการเกิดเหตุกํอการร๎ายอยํางตํอเนื่อง
ในตํางประเทศ รวมทั้งในทวีปยุโรป
นอกจากนี้ ช าวญี่ปุ่ น ที่ เดินทางทํอ งเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2558 มี จานวน 1,381,690 คน
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.98 จากปีกํอน ลาดับที่ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย หลังจากเหตุระเบิดที่กรุงเทพฯ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 และลดลงเมื่อเทียบกับปีกํอนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558
นักทํองเที่ยวมีความอํอนไหวตํอสถานการณ์ความไมํปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่ท๎าทายสาหรับจานวน
นักทํองเที่ยวญี่ปุ่นไปไทยในปี พ.ศ.2559 การทํองเที่ยวในเชิงรุกโดยเน๎นกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีกาลังซื้อ
มากและแนะนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํๆ ของไทยที่ยังไมํเป็นที่รู๎จักในวงกว๎างมากนัก
สถิติของ JNTO นักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2558 มีจานวน 19.73
ล๎านคน เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 47.1 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของรัฐ บาลญี่ปุ่นจานวนนักทํองเที่ยว
ตํางชาติ 20 ล๎านคน ภายในปี พ.ศ.2563 ได๎เร็วกวําเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของจานวนนักทํองเที่ยว
ตํางชาติในญี่ปุ่นภาพรวมในปี พ.ศ.2558 ได๎แกํ การเพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยวจีน มีจานวน 4,933,800
คน เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 107.3 กลายเป็นนักทํองเที่ยวอันดับ 1 ของญี่ปุ่น นักทํองเที่ยวเกาหลี
ใต๎ที่เคยเป็นอันดับที่ 1 ก็เพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 45.3 มาอยูํที่ 4,002,100 คน และนักทํองเที่ยวไต๎หวัน
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 30 เป็น 3,677,100 คน นอกจากนี้นักทํองเที่ยวจากประเทศตํางๆ ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นใน
ระดับที่สูงเชํน นักทํองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 6 ประเทศ (ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย
, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม) มีจานวนมากกวํา 2 ล๎านคนเป็นครั้งแรก นักทํองเที่ยวสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 16 เป็น 1.03 ล๎านคนเป็นครั้งแรกที่มีจานวนทะลุ 1 ล๎านคน สาเหตุหลักมาจากการ
อํอนตัวลงของคําเงินเยนอยํางตํอเนื่อง การผํอนปรนเงื่อนไขการตรวจลงตรา และมาตรการยกเว๎น
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ภาษีให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 รัฐบาลญี่ปุ่นได๎ปรับระบบการยกเว๎นภาษี
ผู๎บริโภคให๎กับนักทํองเที่ยวตํางชาติที่ซื้อสินค๎าทั่วไปเชํน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นาฬิกา เครื่องประดับ
หัตถกรรม รวมถึงอาหารเครื่องดื่ม เครื่องสาอาง ในจานวนที่มากกวํา 50,000 เยน จะได๎รับยกเว๎น
ภาษี จากเดิมที่กาหนดวําจะต๎องซื้อมากกวํา 10,000 เยน เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ญี่ ปุ่นได๎ประกาศ
มาตรการสํงเสริมการทํองเที่ยวจากตํางชาติเพิ่มเติมเชํน การเพิ่มจานวนโรงแรมและแท็กซี่ให๎มากขึ้น
การเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจลงตราเข๎าประเทศญี่ปุ่นเชํน เพิ่มเครื่องตรวจลงตราอัตโนมัติมาก
ขึ้นน การทบทวนการตรวจลงตราให๎นักเรียนตํางชาติที่ศึกษาจบในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในสาขาอนิเมชั่น
อาหารญี่ปุ่น ดีไซน์ สามารถหางานทาในญี่ปุ่นได๎งํายขึ้น แม๎วําจานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติในญี่ปุ่นจะ
เพิ่มขึ้นทาสถิติสูงสุดใหมํ 4 ปีติดตํอกัน แตํมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง และอาจ
ทาให๎จานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติในญี่ปุ่ นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให๎ความสาคัญกับ
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบเพื่อรองรับ
ผู๎ป่วยตํางชาติและเพิ่มจานวนสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ธนวัต คองประเสริฐ, สมชนก ภาสกรจรัส, พันธุมดี เกตะวันดี (2014) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
ประเภทนั ก ทํ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ประเภทของ
นักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหมํ นักทํองเที่ยวเฉพาะระยะสั้นน๎อยกวํา 30 วัน นักทํองเที่ยว
ระยะยาวมากกวํา 30 วัน ทั้งหมด 3 กลุํม คือ (1) ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด๎วย เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ (2) ปัจจัยผลักดันทางการทํองเที่ยวไป
ด๎วยความต๎องการค๎นหาความแปลกใหมํ ความต๎องการพักผํอนและความต๎องการหลีกหนี ความ
วุํนวาย ความต๎องการการทํองเที่ ยวผจญภัย ความตื่นเต๎นหรือความบันเทิง ความต๎องการเพิ่มพูน
ความรู๎หรือศึกษาวัฒนธรรมและความต๎องการการเติมเต็มความต๎องการของตน และ (3) ปัจจัยดึงดูด
ทางการทํองเที่ยวประกอบไปด๎วยทรัพยากรทํองเที่ยว ภูมิประเทศหรือทาเลที่ตั้ง สิ่งอานวยความ
สะดวก บุคคลที่อยูํอาศัยในท๎ องถิ่นวัฒนธรรมหรือเทศกาลงานประเพณี สถานที่พักอาศัย คํา
ครองชีพหรือคําใช๎จําย และหนํวยงานองค์กร นโยบายภาครัฐและเอกชน ด๎านการทํองเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยศึกษานักทํองเที่ยวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหมํเป็นนักทํองเที่ยวใช๎เวลาระยะสั้น 400
คน และนักทํองเที่ยวแบบพานักระยะยาว 80 คน จากกรณีศึกษาพบวําปัจจัยความต๎องการค๎นหา
ความแปลกใหมํปัจจัยความต๎องการเติมเต็มความต๎องการของตน ปัจจัยภูมิประเทศ หรือทาเลที่ตั้ง
และปัจจัยสถานที่พักอาศัย มีอิทธิพลตํอประเภทของนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหมํ โดย
นักทํองเที่ยวกลุํมนี้ให๎ความสาคัญมากและมีแนวโน๎มที่จะเป็นนักทํองเที่ยวแบบพานักระยะสั้นมี
รายได๎สูงมกกวํา 90,001 ขึ้นไป สาหรับกรณีปัจจัยสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยบุคคลที่อาศัยอยูํใน
ท๎องถิ่น/วัฒนธรรม-เทศกาล/งานประเพณี และปัจจัยคําครองชีพ/คําใช๎จําย พบวํามีอิทธิพลตํอ
ประเภทของนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหมํแบบพานักระยะยาวโดยปัจจัยสิ่งอานวยความ
สะดวกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประเภทของนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากที่สุด เนื่องจากในอนาคตจะมี
นั กทํองเที่ ย วชาวญี่ปุ่ น เลื อกเดิน ทางมาทํองเที่ย วยังจังหวั ดเชียงใหมํมากขึ้น อยํางตํอเนื่อง อนึ่ ง
นักทํองเที่ยวแตํละคนมีความแตกตํางกันทั้งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความชอบความต๎องการ
แรงจูงใจ และพฤติกรรม อันสํงผลถึงรูปแบบการทํองเที่ยวที่แตกตํางกันและพบวําการมีรายได๎สูง
หรือ 90,001 บาทขึ้นไป จะมีอิทธิพลตํอประเภทของนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหมํ โดย
นักทํองเที่ยวที่มีรายได๎สูงจะมีแนวโน๎มที่จะเป็นนักทํองเที่ยวแบบระยะยาว ปัจจัยผลักดันทางการ
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ทํองเที่ยว(Push factors) ได๎แกํ ด๎านความต๎องการค๎นหาความแปลกใหมํ และปัจจัยด๎านความ
ต๎องการเติมเต็มความต๎องการของตน พบวํามีอิทธิพลตํอประเภทของนักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่ นใน
จั งหวั ดเชีย งใหมํ โดยนั กทํ องเที่ ยวที่ใ ห๎ ความส าคัญมากกับปั จจัยผลั กดั น จะมี แนวโน๎มที่จ ะเป็ น
นักทํองเที่ยวแบบพานักระยะสั้น กรณีปัจจัยดึงดูดการทํองเที่ยว (Pull factors) ได๎แกํ (1) ด๎านภูมิ
ประเทศหรือทาเลที่ตั้ง และด๎านสถานที่พักอาศัย นักทํองเที่ยวที่ให๎ความสาคัญมากจะมีแนวโน๎มที่จะ
เป็นนักทํองเที่ยวแบบพานักระยะสั้น (2) สิ่งอานวยความสะดวก ด๎านบุคคลที่อยูํอาศัยในท๎องถิ่น/
วัฒนธรรม/เทศกาลงานประเพณี และด๎านคําครองชีพ/คําใช๎จําย พบวํามีอิทธิพลตํอประเภทของ
นักทํองเที่ย วชาวญี่ปุ่ น ในเชีย งใหมํ โดยนักทํองเที่ยวที่ให๎ ความส าคัญ มากจะมีแนวโน๎มที่จะเป็น
นักทํองเที่ยวแบบพานักระยะยาว
ธีร์ ตีระจินดา และสมบัติ กาญจนากิจ (2557) ศึกษาการสํงสริมการทํองเที่ยวสาหรับ
ผู๎ สู งอายุ ช าวญี่ ปุ่ น ในตลาดทํ องเที่ยวไทย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสํ งเสริ มการเดินทาง
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวผู๎สูงอายุชาวญี่ปุ่นให๎เดินทางมาทํองเที่ยวยังประเทศไทย กลุํมตัวอยําง
ประกอบด๎วย นักทํองเที่ยวผู๎สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแตํ 55 ปีขึ้นไป ที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวใน
ประเทศไทย จานวน 400 คน ผลวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวผู๎สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแตํ 55 ปีขึ้นไป
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 55-65 ปี สํวนใหญํเกษียณอายุ มีรายได๎ประมาณ 2,500,0005,000,000 เยนตํอปี หรือประมาณ 750,000-1,500,000 บาทตํอปี มีแหลํงที่มาของรายได๎จากธุรกิจ
สํวนตัว มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศโดยจัดการ
เดินทางเอง สํวนใหญํเดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไทย 2-5 ครั้ง พานักในประเทศไทย 11-20 วัน
สํวนใหญํจะเดินทางทํองเที่ยวในเอเชีย เรียนรู๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวของประเทศไทยจากการเลําปาก
ตํอปาก ตัด สิ น ใจเดิน ทางมาทํอ งเที่ย วโดยพิจารณาจากความปลอดภัย สํ ว นใหญํใช๎ จํายในการ
เดินทางไปกับแหลํงทํองเที่ยว พึงพอใจกับการทํองเที่ยวในประเทศไทยอยูํในระดับดี มีความประสงค์
จะเดินทางมาทํองเที่ยวยังประเทศไทยและ/หรือแนะนาเพื่อนให๎มาอีกแนํนอน นักทํองเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นสํวนใหญํให๎ระดับความสาคัญตํอสํวนประสมทางการตลาดอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวําด๎านกระบวนการให๎บริการ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ และราคา อยูํในระดับมาก
ที่สุด สํวนด๎านพนักงาน ด๎านสํงเสริมการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด๎านชํองทางการจัด
จาหนําย อยูํในระดับมากตามลาดับ ถึงแม๎รายได๎เงินตราตํางประเทศจากนักทํองเที่ยวจะมีเพียง 1
ใน 10 ของมูล คําการสํ งออกสิ น ค๎า แตํ รายได๎ ดังกลํ าวสํ ว นใหญํตกจะอยูํกับ คนไทย เพราะการ
ทํองเที่ยวใช๎ทรัพยากรจากในประเทศเป็นหลัก (กรุงเทพธุรกิจ , 2553) จะเห็นได๎วําการทํองเที่ยวได๎
สร๎างโอกาสทั้งในภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางอันกํ อให๎เกิด
การกระจายรายได๎ในพื้นที่ตํางๆ ของประเทศไทย (สมยศ วัฒนากมลชัย
และคณะ, 2544)
ประเทศไทยควรจะมีกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งกลุํมเป้าหมายที่นําจะให๎ความสาคัญเป็นพิเศษใน
สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล๎คือ กลุํมผู๎สูงอายุ เนื่องจากในปี พ.ศ.2554 มีนักทํองเที่ยว
ตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวยังประเทศไทยทั้งสิ้น 2.9 ล๎านคน คิดเป็นรายได๎ประมาณ 115,656
ล๎านบาท (กรมการทํองเที่ยว, 2555) องค์การสหประชาชาติได๎มีการคาดการณ์ตัวเลขผู๎สูงอายุจากทั่ว
โลกในปี พ.ศ.2568 หรืออีกราว 13 ปีข๎างหน๎า จะมีจานวนถึงประมาณ 800 ล๎านคน โดยหากมอง
ย๎อนกลับไปดูเมื่อ 3-5 ปีที่ผํานมานักทํองเที่ยวที่เป็นผู๎สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นตํอเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผล
มาจาการเริ่ มต๎น เกษีย ณของกลุํ มประชาชนที่เกิดหลั งสงครามโลกครั้ งที่2 (Baby Boomers)
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โดยเฉพาะในกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว (อรลักษณ์ ชิดเชี่ย ว, 2550) ประเทศญี่ปุ่นจะมีประชากรที่มี
อายุ 65 ปีขึ้นไป จานวนถึงร๎อยละ 30 หรือประมาณ 38,295,000 คน จากจานวนประชากรทั้งหมด
127,650,000 คน (CIA, 2012) กอปรกับชาวญี่ปุ่นเมื่อเกษียณอายุการทางานแล๎วจะมีสวัสดิการหรือ
เงินบานาญที่รัฐบาลจํายให๎เป็นรายเดือนอันเป็นรายได๎ที่มั่นคง และสามารถเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว
หรือพักผํอนได๎ตลอดปี รวมทั้งนักทํองเที่ยวผู๎สูงอายุชาวญี่ปุ่นยังใช๎จํายมากกวําและยังอยูํนานกวํา
นักทํองเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลุํมอื่นๆ และความสาคัญสาหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งตลาดนักทํองเที่ยว
ผู๎สูงอายุชาวญี่ปุ่นนั้นได๎ขยายอัตราการเติบโตอยูํตลอดเวลา (มนสิชา อินทจักร, 2552)
จรรยา เหลําชานาญวุฒิ (2015) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน๎มการตัดสินใจ
เดินทางทํองเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหวํางการรับรู๎ข๎อมูลประเทศญี่ปุ่น จากสื่อโมษณา และรูปแบบการทํองเที่ยวนักทํองเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมํเคยเดินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปทํองเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นภายใน 2 ปีนี้ สํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
ห๎างร๎าน ระดับการรับรู๎ข๎อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาโดยรวมในระดับปานกลาง ระดับความ
สนใจรู ป แบบการทํ อ งเที่ย วประเทศญี่ ปุ่น โดยรวมในระดั บ มากมี แ นวโน๎ มการตั ดสิ นใจเดิ นทาง
ทํองเที่ยวประเทศญี่ปุ่นภายในอีก 2 ปี ข๎างหน๎า มีคําเฉลี่ยประมาณ 74,509.80 บาท เฉลี่ยประมาณ
7 วัน คือโตเกียว รองลงมาคือฮอกไกโด โอซาก๎า เกียวโต และอื่นๆ ตามลาดับ และเลือกที่จะไป
ทํอ งเที่ ย วในฤดูห นาวมากที่สุ ด รองลงมาคือ ฤดู ใ บไม๎ผ ลิ ไมํ จากัด ฤดู ฤดูใ บไม๎ รํว ง และฤดูร๎ อ น
ตามลาดับ
ตลาดทํองเที่ยวเกาหลีใต๎ปรับทิศจับคนโสด-คานทอง (กรุงเทพธุรกิจ, 2551) ประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2551 มีรายได๎เพิ่มร๎อยละ 10 กวํา 1.26 ล๎านคนเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยทารายได๎
ทํองเที่ยว 3.9 หมื่นล๎านบาท กลุํมนักทํองเที่ยวเป็นคนโสดสัดสํวนสูงสุด แซงกลุํมฮันนีมูน
การเติบโตอยํางรวดเร็วกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นไปยังตํางประเทศเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องนิยมเดินทาง
ไปยังแหลํงทํองเที่ยวระยะใกล๎ในเอเชียตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียไทยนั้นเป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม
อันดับสามของนักทํองเที่ยวชาวเกาหลีใต๎ รองจากจีนและญี่ปุ่น สํงผลให๎เกาหลีใต๎นั้น มีบทบาทสาคัญ
ตํอการทํองเที่ยวของไทยมากขึ้นเป็นลาดับ 3 รองจากมาเลเซียและญี่ปุ่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2551)
คาดวําเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 จากปี พ.ศ.2550 ร๎อยละ 14.8 เป็นมูลคํา 39,600 ล๎านบาท ประมาณร๎อย
ละ 90 เดินทางมาเพื่อพักผํอนร๎อยละ 5 เดินทางมาเพื่อติดตํอธุรกิจการค๎ าและการลงทุน เหลืออีก
ประมาณร๎อยละ 5 ชาวเกาหลีใต๎ที่พักอาศัยอยูํในไทยเข๎ามาทางานหรือศึกษาตํอในไทยเจาะขยาย
ตลาดการจัดประชุมสัมมนา หากสังเกตพบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํลักษณะกรุ๏ปทัวร์เที่ยวซ้าหรือ
กลุํมที่เคยเดินทางมาไทยแล๎ว กลุํมครอบครัวมีการขยายตัวอยํางนําจั บตามองเน๎นการเจาะตลาด
นักทํองเที่ยวเฉพาะกลุํมวัยคนโสดชํวงอายุระหวําง 25-40 ปี ในปี พ.ศ.2549 ประมาณ1.16 ล๎านคน
เป็นนักทํองเที่ยววัยคนโสดประมาณ 4 แสนคน ร๎อยละ 40 ร๎อยละ 5 ในปี พ.ศ.2551 และคนโสด
ทั่ ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร๎ อ ยละ 10 รายได๎ ก วํ า 15,000 ล๎ า นบาทตั้ ง เป้ า รายได๎ ไ ว๎ 40,000 ล๎ า นบาท
สานักงานการทํองเที่ยวตํางชาติ 25 ประเทศที่อยูํในเกาหลี ใต๎ ต๎องเรํงปรับกลยุทธ์การตลาดให๎
สอดคล๎องกับทิศทางใหมํที่เน๎นนักทํองเที่ยวกลุํมคนโสด กลุํมคูํแตํงงานที่ภูเก็ตในชํวงเดือน มีนาคมพฤษภาคม ได๎แกํ หั วหิน พัทยา และกระบี่ ซึ่ งกาลังซื้อกลุํมนี้สูงเป็นอันดับต๎นๆ 3.5 แสนคูํตํอปี
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เลือกมาฮันนีมู นในไทยถึง 1 ใน 3 อยํางไรก็ตามตั้ งแตํปี พ.ศ.2550 ตลาดฮันนีมูนเริ่มชะลอตัวลง
อยํางเห็นได๎ชัดเหลือเพียง 1.4 แสนคูํตํอปี ที่มาทํองเที่ยวจานวนมากที่สุดคือกลุํมนักทํองเที่ยวที่เป็น
คนโสด
นักทํองเที่ยวกลุํมอื่นๆ ได๎แกํตลาดทัวร์กอล์ฟ ประชุมสัมมนา กลุํมที่เป็นคูํแตํงงาน นิยม
แพ็กเกจเที่ยวชายทะเล เชํน ภูเก็ต พัทยา กระบี่ หัวหิน ชะอา เกาะช๎าง เกาะสมุย เป็นต๎น เกาหลีใต๎
นิยมมาทํองเที่ยวงานเทศกาลปัจจัยหนุนการเติบโตสาหรับนักทํองเที่ยวเกาหลีใต๎
ในปี พ.ศ.2551 ในความสัมพันธ์ ไทย-เกาหลีใต๎ครบ 50 ปี โรงแรมที่พักชั้นนาของประเทศ
การจัดทา User Creative Contest : UCC ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวผํานอินเตอร์เน็ต
ผํ านบล็ อกในเว็บ ไซต์ย อดฮิตที่นั กทํองเที่ยวเกาหลี ใต๎ชื่น ชอบ ซึ่งไทยติดอันดับ 1 ใน 3 (Portal
website) การขยายตัวของตลาดนักทํองเที่ยวเฉพาะกลุํมซึ่งมีกาลังซื้อสูงและกลุํมครอบครัว ตลาดคูํ
แตํงงานใหมํ ตลาดนักกอล์ฟ และตลาดนักทํองเที่ยวเยาวชนชํวงนอกฤดูการทํองเที่ยว โดยเฉพาะ
ในชํวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี การสํงเสริมด๎านการตลาดอยํางตํอเนื่องการดาเนินกิจกรรม
การตลาดเชิงรุกเพื่อนักทํองเที่ยวรํวมกับสื่อออนไลน์ซึ่งได๎รับความนิยม ความสะดวกในการเดินทาง
มาทํองเที่ยวในประเทศไทยโดยสายการบินไทยและเกาหลีใ ต๎ โดยการเชําเหมาล าระหวํางเดือน
กรกฏาคม-สิงหาคม เส๎นทางไป-กลับ 5เที่ยวตํอสัปดาห์ และสายการบินมีต๎นทุนต่านับเป็นปัจจัยบวก
ที่ทาให๎นักทํองเที่ยวชาวเกาหลีใต๎เพิ่มมากขึ้น ซึงรวมถึงภาครัฐและเอกชนซึ่ งถือวําเกาหลีใต๎นั้นเป็น
นักทํองเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูง (www.singleclub.in.th)
วินิจ รังผึ้ง (2552) อธิบายถึงความรํวมมือการทํองเที่ยวไทย-เกาหลีใต๎ โดยยอมรับวําละคร
เกาหลีใต๎นั้นจะเป็นแนววัยรุํนวัยรัก ละครย๎อนยุคอิงประวัติศาตร์หรือละครเชิงวัฒนธรรมที่สามารถ
ถํายทอดเรื่องราวได๎อยํางสนุกสนาน มีชีวิต มีลมหายใจ นําติดตามไมํนําเบื่อหนําย ทั้งยังเผยแพรํ
วิถีวัฒธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ใต๎ออกไปได๎อยํางแนบเนียน ไมํรู๎สึกวําถูกยัดเยียด และที่
สาคัญละครเกาหลีใต๎นั้นทาดนตรีประกอบละครได๎ไพเราะ
กระแสเกาหลีใต๎นั้นเป็นที่นิยมจนมีทัวร์ไทย นักทํองเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีกันเพิ่ม
มากขึ้น พ.ศ 2550 นั้นมีนักทํองเที่ยวไทยไปเที่ยวเกาหลีใต๎จานวนถึง 105,742 คน (ร๎อยละ 24.23)
นักทํองเที่ยวชาวเกาหลีใต๎ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนั้นในปี พ.ศ.2549 มีจานวนถึงประมาณ 1 ล๎าน
คน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 35 เลยทีเดียว คิดเป็นเงินรายได๎กวํา 3 หมื่นล๎านบาท โดยนักทํองเที่ยวชาว
เกาหลีใต๎นั้นมีวันพักเฉลี่ย 5.77วัน นิยมเดินทางมาฮันนีมูนที่เมืองไทยโดยเฉพาะที่ภูเก็ ตซึ่งเป็นเกาะ
สวรรค์แหํงการฮันนีมูนของชาวเกาหลีใต๎ นอกจากนี้การทํองเที่ยวประเทศไทยมีสถานที่ยอดนิยม 5
อันดับที่ชาวเกาหลีใต๎ชื่นชอบคือ พัทยา กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ และสระบุรี
เมธาพร ใจสุทธิ (2558) วิจัยเรื่องการสื่อสารผํานทูตวัฒนธรรมด๎านอาหารของเกาหลีใต๎
โดยให๎ข๎อสังเกตวํา รูปแบบและเนื้อหาและการรับรู๎รูปแบบเนื้อหาเน๎นการบรรยายเลําเรื่องและให๎
เห็นภาพประจักษ์ของอาหารและการทํองเที่ยวเกาหลีใต๎ ประกอบด๎วยกิมจิ สาหรํายเกาหลี รามยอน
เกาะเชจู สกีรีสอร์ท ในสํวนการรับรู๎และเข๎าใจติดตามทูตวัฒนธรรม การรับรู๎และเข๎าใจอาหาร การ
ทํองเที่ยวทูตวัฒนธรรมสํงผลตํอการเปลี่ยนแปล งและกระแสบริโภควัฒนธรรมเกาหลี ใต๎ในประเทศ
ไทย โดยแตํละคนจะมีพฤติกรรมในแตํละด๎านมากน๎อยแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับประสบการณ์
สํวนตัว นอกจากนี้การแพรํกระจายของวัฒนธรรมเกาหลี ใต๎นั้นไปสูํทั่วโลกทาให๎รู๎จักประเทศเกาหลี
ใต๎ปรากฎการณ์วัฒนธรรมเกาหลี (Korea wave) ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยผํานสื่อ
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เชํน ละคร ภาพยนตร์ เพลง ภาษา อาหาร เป็นต๎น การใช๎ทูตวัฒธรรม ดารา นักร๎อง ที่มีชื่อเสียงมา
เป็นตัวแทนเพื่อเผยแพรํวัฒนธรรมผํานทางสื่อ ซึ่งทูตวัฒนธรรมมีหน๎าที่เดํนชัดและเป็นทูตวัฒนธรรม
ที่เข๎าถึงผู๎คนได๎มากที่ สุดคือ ทูตวัฒนธรรมอาหารเกาหลี และทูตวัฒนธรรมด๎านอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวเป็นการผสมผสานความเป็นเกาหลี ใต๎เพื่อให๎คนเข๎าไปมีสํวนรํวมในชีวิตประจาวันของผู๎รับ
สาร ของวั ฒ นธรรมอาหารที่ สํ งผลให๎ ป ระเทศตํ า งๆ นิ ยมรั บประทานอาหารเกาหลี ใ ต๎ มากขึ้ น
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของเกาหลีใต๎มีจานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี จะเห็นได๎วําทูตวัฒนธรรม
ถือเป็ น สื่ อหนึ่ งที่ ส าคัญตํ อการสื่ อสารวั ฒ นธรรมผํ า นสื่ อได๎ ยอมรั บความเป็น เกาหลี ใต๎ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยคํอนข๎างมากทาให๎เนื้อหาในการนาเสนอที่กาลังได๎รับความนิยม
และเริ่มมีการแพรํกระจายทางสังคมออนไลน์มากขึ้น
การสื่อสารข๎ามวัฒนธรรมแนวคิดวัฒนธรรม ประชานิยม แนวคิดผสมผสานด๎านวัฒนธรรม
เปรียบเทียบระหวํางวัฒนธรรม 2 วัฒนธรรมขึ้นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (อ๎างถึงใน วงหทัย ตันชีวะวงศ์
, 2554)วัฒนธรรมอาหารและอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเกาหลี ใต๎ผํานทูตวัฒนธรรมทํามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมแตํละสังคมที่ทาให๎เกิดการเลือกสรรคให๎ความหมายใหมํแกํ “สาร” ใน
สื่อแตกตํางกัน ไป (อ๎างถึงใน อรรถจักร สั ตยานุรักษ์ , 2554) วัฒ นธรรมประชานิยม (Popular
cultural) ที่เป็ น ที่ย อมรั บ และชื่น ชอบที่ครอบคลุ มเนื้อหาวัฒ นธรรม แตํไมํสามารถระบุลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรมเพราะมีรายละเอียดและความแตกตํางหลากหลายกันในหลายด๎าน เชํน
พัฒ นาการทางด๎านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายตํอวิถีชีวิตของผู๎ เป็น
เจ๎าของหรือมีสํวนรํวมในวัฒนธรรมนั้น (Story, 2006) จะเห็นได๎วําทูตวัฒนธรรมถือเป็นสื่อหนึ่งที่ใช๎
สํงผํานคํานิยมและอุดมการณ์โดยเป็นเครื่องมือหนึ่งในกลไกการครอบงาด๎านเศรษฐกิจและกลไกลคร
อบงาด๎านวัฒ นธรรม การผสมผสานทางวัฒ นธรรมหรือการสั งสรรค์ทางวัฒ นธรรม โดยการรับ
วัฒนธรรมใหมํเข๎ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น แตํการรับ
วัฒนธรรมจากสังคมอื่นมานั้น ยังต๎องมีการพิจารณาเลือ กรับอยํางเหมาะสมเพื่อไมํกํอให๎เกิดการ
ครอบงาหรือการทารูปแบบที่ดีของสังคมได๎ถูกกลืนไปจนหมดไมํเหลื อรํองรอยวัฒนธรรมเกํา (อ๎างถึง
ใน ฐิตาพร กันตาธนวัฒน์, 2549)
ทั้งนี้แนวคิดประกอบสร๎างความจริ งทางสังคม (Social construction of reality) ความ
เป็นจริง (Reality) นั้นไมํใชํสิ่งที่มีแตํเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นมา (Construct) และเชื่อวําในสังคมปัจจุบัน
นี้สื่อมวลชนเป็นสถาบันสาคัญที่จัดวางรูป (Structure) ความเป็นจริงสํวนแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตซ้า
(Reproduction) ได๎อธิบายถึงการผลิตซ้าวําเป็นลักษณะของการถํายทอดคํานิยมและอุดมการณ์
โดยใช๎วิธีการซ้าๆ ผํานสื่อที่หลากหลายจนกลายเป็นคํานิยม และอุดมการณ์หลักของสังคม (อ๎างถึงใน
ฏาญจนา แก๎วเทพ, 2539)
Lu & Gursoy (2015) เสนอวิจัยเรื่อง “A Conceptual Model of Consumers’ Online
Tourism Confusion” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบแนวคิดขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นกํอน
และผลลัพธ์จากความสับสนของลูกค๎าที่ค๎นหาข๎อมูลการทํองเที่ยวออนไลน์ การศึกษาเริ่มต๎นด๎วยการ
ยํอเหตุผลจากสํวนใหญํไปสูํสํวนเล็กเพื่อค๎นหาตัวแปร (8 ตัวแปร) ที่เกิดกํอนและการตัดทอนผลจาก
การสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การทํ อ งเที่ ย วออนไลน์ ที่ ท าให๎ เ กดความสั บ สน (5 ตั ว แปร) การศึ ก ษาพบวํ า
นั กทํองเที่ย วมีป ระสบการณ์ในการค๎นหาข๎ อมูล การทํ องเที่ยวจะดึงข๎อมูล ซึ่งมากไปน๎อยไปหรื อ
เหมือนกัน ฯลฯ นอกจากนี้หากมีพื้นฐานการเรียนรู๎ ปัจจัยราคาการทํองเที่ยวการรับ รู๎ข๎อมูลและ
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อินเตอร์เน็ตหรือแม๎แตํมีความเพิกเฉยตํอข๎อมูลที่ไมํตรงกันยํอมสํงผลตํอความสับสน รวมถึงความ
แตกตํางของปั จ เจกบุ คคลอีกด๎ ว ยในชํว งกระบวนการค๎ นหาข๎อมู ล ดั งนั้น นักการตลาดด๎านการ
ทํองเที่ยวควรพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางออนไลน์ให๎เหมาะสมกับแตํละพื้นฐานนักทํองเที่ยวที่
ค๎นหาข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต (อ๎างถึงใน Xiang & Gretzel, 2010) กลยุทธ์การตลาดที่สามารถลด
ภาวะการสับสนของนักทํองเที่ยวได๎แกํ (1) จุดประสงค์ในการค๎าหาข๎อมูลต๎องชัดเจน (2) แชร์ข๎อมูล
การซื้อ (3) การยกเลิกการซื้อ (4) การค๎นหาข๎อมูลเพิ่มเติม (5) พึ่งแหลํงข๎อมูลที่คุ๎นเคยจากภายนอก
Akroush, Jraisat, Kurdieh, Al-Faouri & Qatu (2016) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการการทํองเที่ยวและความภักดีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจุดหมายทํองเที่ยวในมุมมองนักทํองเที่ยว
ตํางชาติ ทั้งนี้เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางคุณภาพการบริการและความภักดีโดยสารวจจาก
ผลกระทบจากตัวแปรแทรกของภาพลักษณ์ของแหลํงทํองเที่ยว “Dead Sea” ในประเทศจอร์แดน
โดยถามนักทํองเที่ยว 237 คน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงเส๎น การศึกษาพบวําผู๎วิจัยได๎จัดกลุํมเป็น 4
กลุํม ได๎แกํ (1) ความมั่นใจที่จะได๎รับการตอบสนอง (2) สิ่ งอานวยความสะดวกอยํางเห็นใจ (3)
ความนําเชื่อถือ (4) คุณภาพที่ตรงตํอความต๎องการ ทั้งนี้ภาพลักษณ์การทํองเที่ยวจะเกิดขึ้นได๎ต๎อง
เกิดจากสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและลักษณะคนในท๎องถิ่นทาให๎จดจาเป็นตราคุณภาพบริการ
การทบทวนวรรณกรรมโดยก าหนดสถานที่ห รื อ ประเทศที่ เป็ น จุด หมายปลายทางการ
เดิน ทางทํองเที่ยวนั้น พบวําสํว นใหญํเป็นการศึกษาถึงความภักดีที่สัมพันธ์กับการให๎บริการทาง
การตลาด (Kim et al., 2013) แตํในทานองเดียวกันการบริการการทํองเที่ยวเป็นจุดศูนย์กลาง
แนวคิด และเป็ น หลั กของการทํ องเที่ ยวสูํ จุ ดหมายปลายทางนับ เป็ นผลลั พธ์ ส าหรั บการสํ ง มอบ
คุณภาพการบริการที่ประสบความสาเร็จ (Demir, 2013) นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมยังให๎
ความสาคัญด๎านความสัมพันธ์อันเกิดจากคุณภาพการบริการด๎านการทํองเที่ยวและความภักดีตํอ
จุดหมายปลายทางผํานทางภาพลักษณ์ (Farias et al., 2013) ดังนั้นการสร๎างคุณภาพการบริการ
โดยการสร๎างสรรค์ (Gallarza et al., 2013) และเติมเต็มสิ่งที่นักทํองเที่ยวต๎องการ (Yang et al.,
2014) จึ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ สํ ง ผลตํอ คุ ณภาพการบริ ก ารและสร๎ างภาพลั ก ษณ์
ประเทศ
องค์กรการทํองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) (2010) ได๎คาดการณ์
วําอัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจะเติบโตอยํางตํอเนื่องและภายในระยะเวลา
เพีย งทศวรรษเดีย ว (2020) นักทํองเที่ยวทั่ว โลกจะมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 200 เปอร์เซ็นต์สํงผลให๎ มี
นักทํองเที่ยวถึง 1.56 พันล๎านคน จานวน 1.2 พันล๎านคนจะทํองเที่ยวภายในภูมิภาคและ 0.4 ล๎าน
คนจะเดินทางเป็นเวลานาน (Kalembe, Irave & Shukla, 2015)
Sangpikul (2008) ได๎ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาว
เกาหลีใต๎ที่เดินทางมาประเทศไทย การศึกษาพบวํานักทํองเที่ยวชาวเกาหลีใต๎เป็นนักทํองเที่ยวที่
ต๎องการสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ทั้งนี้นักทํองเที่ยวชาวเกาหลีใต๎นิยมทํองเที่ยวในตํางประเทศ
และเป็นกลุํมที่มีรายได๎ปานกลางแรงจูงใจผลักดันได๎แกํ (1) ความสนุกสนานและการพักผํอน (2) การ
ค๎นหาประสบการณ์ (3) การเข๎าสังคมพบปะผู๎คน สาหรับปัจจัยดึงดูดได๎แกํ (1) ความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทํองเที่ยวและราคา (2) ความปลอดภัยและความสะอาดแตํงานวิจัยโดย Hui, Wan &
Ho (2007) ได๎ ป ระเมิ น นั กทํ องเที่ ยวชาวอาเซี ยนตํอ การทํอ งเที่ย วในประเทศสิ ง คโปร์ พบวํ า
นักทํองเที่ยวแตํละกลุํมจากอาเซียนมีความพึงพอใจในการทํองเที่ยวแตกตํางกันด๎านสิ่งดึงดูดใจ แตํ
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งานวิจัยโดย Rittichainuwat et al., (2002) พบวําความพอใจในการทํองเที่ยวพบวํานักทํองเที่ยว
อาเซียนพอใจน๎อยที่สุดในด๎านที่พักอาศัยสิ่งดึงดูดใจ การขนสํงอาหารและสภาพแวดล๎อมและความ
ปลอดภัย
สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2556) ได๎ศึกษาเรื่องสํวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และ
แรงจูงใจในการทํองเที่ ยวที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต๎ของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 1825 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
20,001-30,000 บาท นิยมเดินทางไปทํองเที่ยวโดยวิธีไปด๎วยตนเองมากที่สุด ครอบครัวมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวด๎วยมากที่สุด สํวนใหญํเดินทางไปทํองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต๎เป็น
ครั้ งแรก ใช๎เวลาในการเดิน ทางทํองเที่ยว 3-5 วัน ปัจจัยด๎านสํ ว นประสมทางการตลาดบริการ
ทัศนคติ และแรงจูใจในการทํองเที่ยว

