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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาเรื่องปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของ
สตรีชาวญี่ปุน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นของสตรีชาวญี่ปุนในการเลือกประเทศเพื่อการ
เดินทางทองเที่ยว เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดเปนแนวทางในในการสงเสริมการทองเที่ยวไทยให
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน โดยมีประเด็นคําถามการศึกษาสตรีชาว
ญี่ปุนมีพฤติก รรมในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศอยางไร และมีส มมติฐานวาวัยและอาชีพที่
แตกตางกันของสตรีชาวญี่ปุนเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกัน
การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลักโดยกําหนดกลุมเปาหมาย
สตรีชาวญี่ปุนที่มีถิ่นพํานักอยูในทั่วทุก ภาคของประเทศญี่ปุนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งกําหนด
สํ า รวจความคิ ด เห็ น ด ว ยแบบสอบถามจํ า นวน 100 คน นอกจากนี้ ใ ช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทยสาขาตางๆ ที่มีนักทองเที่ยวญี่ปุนเปนลูกคา จํานวน 7 ราย และ
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ผลการศึกษาพบวาวัยและอาชีพที่แตกตางของสตรีชาวญี่ปุน จะคํานึงถึงปจจัยในการเลือก
ประเทศเพื่อการเดินทางทองเที่ยวที่ไมแตกตางกัน มีพฤติกรรมและวัตถุประสงคในการทองเที่ยวที่
คลายคลึงกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้การศึกษาไดสอดคลองกับ รายงานผลการสํารวจของ Tourism Australia ที่พบวา
ปจจัยที่เปนแรงจูงใจสําหรับการเลือกจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยวของชาวญี่ปุน คือความ
ปลอดภัย อาหารและเครื่องดื่ม และความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว
ต อ ประเด็ น คํ า ถามการศึ ก ษา สตรี ช าวญี่ ปุ น มี พ ฤติ ก รรมในการเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
ตางประเทศอยางไร จากผลการศึกษาเห็นไดวาสตรีชาวญี่ปุนมีวัตถุประสงคสําคัญในการเดินทางเพื่อ
การพักผอนและเพื่อหาประสบการณใหมๆ และคํานึงถึงความปลอดภัย อาหารการกิน และความเปน
มิตรของประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนลําดับ ตนๆ นอกจากนี้แลวสตรีชาวญี่ปุนเมื่อออกเดินทาง
ทองเที่ยวจะใหความสนใจอาหารทองถิ่น ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และธรรมชาติ (ชายทะเล
ภูเขา ปาไม)
แหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่สตรีชาวญี่ปุนมีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยวมากที่สุด
ไดแก ฮาวาย ยุโรป (ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน) สหรัฐอเมริกา (นิวยอรก) ประเทศไทย ออสเตรเลีย
และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคลองกับรายงานการสํารวจของ JTB Corp.2012 ที่ไดทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผูหญิงญี่ปุนที่มีอายุระหวาง 20-60 ป พบวาแหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่เธอ
เหลานั้นอยากไปมากที่สุด คือ ยุโรป อันไดแก อิตาลี ฝรั่งเศส และ สวิสเซอรแลนด
ขอเสนอแนะ
1) ดานความปลอดภัย
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
(1) เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของไทยให ต รงกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน ที่คํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว รัฐบาลไทยควรกําหนด

จ
มาตรการที่เขมงวดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวและมีการบังคับใชอยาง
เขม งวด ดัง เชน เสนอบทลงโทษเพิ่ม เติม แกผูไ มป ฏิบัติตามกฎหมาย จัดสรรทรัพยากรบุคคลแก
หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ํา การเพิ่มบทลงโทษนายจางดวยใน
กรณีลูกจางทําผิดกฎหมายหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
(2) เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย การจราจรทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
(3) กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจร ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
(1) ในการโดยสารรถสาธารณะ เชน รถไฟ รถไฟฟา รถไฟใตดิน ควรกําหนดใหมี ตู
รถไฟเฉพาะสําหรับสุภาพสตรีเพิ่มจํานวนพนักงานขับรถสาธารณะเปนสุภาพสตรี
(2) ดานมัคคุเทศก เพิ่มจํานวนมัคคุเทศกสตรี
(3) นอกเหนือจากภาครัฐ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน โรงแรม ควร
กําหนดหองพักสําหรับสตรีแยกแยะไปจากนักทองเที่ยวชาย เชน กําหนดใหมี Lady Floor, Pink
Check-in Desk เปนตน
2) ความสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
(1) นอกจากดานความปลอดภัยแลว สตรีชาวญี่ปุนยังคํานึงถึงความสะดวกสบายใน
การเดินทางทองเที่ยว รัฐบาลไทยควรจัดระบบการคมนาคมขนสงใหมีความเชื่อมโยงกันใหมากขึ้น
(2) รัฐบาลรวมลงทุนกับเอกชนลงทุนสราง one stop shopping โดยใชแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อนําเสนอขายสินคา หัตถกรรม ไทย สินคา OTOP สินคา Thai Brand เพื่ออํานวยความ
สะดวก นักทองเที่ยวสตรี โดยเฉพาะชาวญี่ปุนที่ชอบซื้อสินคาหัตถกรรม ทํามือของไทย
ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
(1) การอํานวยความสะดวก ดานการเตรียมการบุคคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนไดอยางดี เชน พนักงานโรงแรม พนักงานรานอาหาร มัคคุเทศก นําเที่ยว
พนักงานขับรถ
(2) ความสะดวกสบายในแหลง ทองเที่ยว เชน กําหนดมาตรฐานหองน้ําสะอาด
รานอาหารที่ถูก สุขอนามัยดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรฐานรานอาหารถูก
สุขอนามัย
3) ดานการตลาดและประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
(1) ควรสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยอยางตอเนื่อง สงเสริมและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวชุมชน การรอยเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ เพิ่มศักยภาพการตลาดแก
ชุมชนและ SME หรือกลุม Start up เพื่อสามารถทําการขายแกนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนตรงตามความ
ตองการของลูกคา
(2) การจํากั ดจํ านวนนั ก ทอ งเที่ ยว ใน แหลง ทองเที่ ยว ทางประวัติ ศาสตร และ
วัฒ นธรรมบางแหง เพื่อ ใหนั ก ท องเที่ย วสามารถเขา ไปศึก ษาและซาบซึ้ง กับ บรรยากาศได โ ดย
ปราศจากการรบกวนและเขาถึงแกนแทของประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมไดอยางแทจริง

ฉ
ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
(1) ดานการตลาดและการประชาสัมพันธ จากการศึกษาพบวาสตรีชาวญี่ปุนใหความ
สนใจ อาหารทองถิ่น ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเปนอันดับตนๆ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และหนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธอาหารไทย เมนูตางๆ ใหเปนที่รูจักมากขึ้นนอกเหนือจาก
แกงเขีย วหวาน มั ส มั่น ผัด ไทย โดยนําเสนอผา นชอ งทางและรู ป แบบต างๆ ที่ ห ลากหลายเป น
ภาษาญี่ปุนใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
(2) ดา นประวัติ ศาสตรแ ละวัฒ นธรรม ควรจัด ให มีข อมู ล ข าวสารทั้ ง ในรู ป แบบ
Digital และ Audio Visual เปน ภาษาญี่ ปุน ในแหลง ทอ งเที่ย วทางประวัติ ศาสตร อุท ยาน
ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ ที่นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูเองได ฯลฯ ทั้งนี้ Audio Vsual อาจใหบริการ
ในรูปแบบใหยืมหรือเชาแลวนํามาคืนเมื่อทองเที่ยวแลวเสร็จ
(3) เนื่ อ งจากหนึ่ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น การหา
ประสบการณใหม จึงควรจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมใหมีการเรียนรูโดยการสัมผัสและมี
ประสบการณจริง (Experienced Tourism) เชน เมื่อการชมอุตสาหกรรมทํารมกระดาษสาบอสราง
และฝกหัดทํารมและวาดรมที่จังหวัดเชียงใหม , การอาบน้ําชางเมื่อไปเยี่ยมชมปางชาง, การเรียน
ทําอาหารไทย, การทดลองทํานาปลูกขาว ฯลฯ ซึ่งสามารถรวมอยูในเพคเกจการขาย รายการนําเที่ยวได

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องปจ จัยสําคัญ ที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุนฉบับนี้ จะสําเร็จไมไดหากไมไดรับคําแนะนําที่มีคายิ่งจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน คือ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ
พนัสพรประสิทธิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ การสนับสนุนและการอํานวยความ
สะดวกอยางดีในการเตรียมการและศึกษาคนควาจากขาราชการและเจาหนาที่จากสถาบันเทวะวงศ
วโรปการ นําโดยผูอํานวยการสถาบันเทวะวงศวโรปการ (นางสาว ภัทรัตน หงสทอง) บุคคลสําคัญที่มี
จะขาดไมไดในการศึกษาครั้งนี้คือ “สตรีชาวญี่ปุน” ที่เปนกลุมเปาหมายที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง
ในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผูประกอบการไทยทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ
และแบงปนขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวญี่ปุนที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ขอขอบคุณนายเคน
ทาโร ชิกาโน ผูเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุน ประจําการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่ ไดอนุเคราะหแปล
แบบสอบถามภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน
การศึกษาครั้งนี้ จะเกิดไมไดหากผูศึกษาไมไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยทานผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ที่
อนุญาตใหผูศึกษาเขารับ การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารทางการทูต รุนที่ 8 (นบท. 8) ผูศึกษายัง
ไดรับกําลังใจและคําแนะนําจาก รองศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ดานตลาดเอเชียและแปซิฟก ใต นอกจากเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงแลวยัง เปนรุนพี่ นบท. 7
ขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกทุกทานที่ชวยทํางานแทนระหวาง
ที่ผูศึกษาลาเขารับการอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน และขอขอบคุณผูอํานวยการการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานัก งานโตเกียวและโอซากา รวมทั้ง เจาหนาที่ป ระจําสํานัก งานทั้ง สองที่ไดชว ย
ประสานการจัดสงแบบสอบถามจากญี่ปุนมาทันตามกําหนดเวลา
ขอขอบคุณทุกทานมา ณ ที่นี้
รัญจวน ทองรุต
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยเปนสาขาที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศไทยมายาวนาน เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นไดเ ห็นชอบ พ.ร.ก. จัดตั้ง องคการสง เสริม การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย (อสท) เปน
รัฐวิสาหกิจสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และตอมาอุตสาหกรรมสงเสริมการทองเที่ยวไดเติบโตมาจน
รัฐบาลไดเห็นชอบการยกฐานะองคการสงเสริม
การทองเที่ยวไทยเปน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท) ภายใต พ.ร.บ. จัดตั้งการ
ทองเที่ ยวแหง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 จวบจน พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทยไดจัดตั้ง กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาขึ้น ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มี
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ที่อยูภายใตโครงสรางกระทรวง การทองเที่ยวและกีฬา ตั้งแตนั้นมา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา55ปอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยเติบโตอยางตอเนื่องทั้งจํานวน
นักทองเที่ยวและรายไดเขาประเทศ (ดังตารางที่ 1 และ 2) แมวาในหลายๆ ปที่ประเทศไทยประสบ
กับปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนตัวขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไดอยางดียิ่ง ไมวาจะเปนเหตุการณสงครามอาวเปอรเซีย พ.ศ. 2534 วิกฤตโรคซาร
พ.ศ. 2546 วิก ฤตเศรษฐกิจตมยํากุง พ.ศ. 2548 เหตุการณทางซึนามิถลมภาคใตของประเทศไทย
พ.ศ. 2547 ปญหาความขัดแยงทางการเมืองตอเนื่องยาวนานหลายป ฯลฯ
ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยใน
ระหวางป 2552-2557
ป
2552
2553
2554
2555
2556
2557

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
14,149,841
15,936,400
19,230,470
22,353,903
26,546,725
24,809,683

อัตราการเพิ่ม (%)
-2.98
12.63
20.67
16.24
18.76
-6.54

2

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ระหวางป
พ.ศ. 2552-2557

3
ตารางที่ 2 รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ ระหวางป 2552-2557
ป
2552
2553
2554
2555
2556
2557

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
510,255.05
592,794.09
776,217.20
983,928.36
1,207,145.82
1,172,798.17

อัตราการเพิ่ม (%)
-11
16.18
30.94
26.76
22.69
-2.85

แผนภูมิที่ 2 รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ ระหวางป พ.ศ. 2552-2557

4

แผนภูมิที่ 2 รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 (ตอ)
อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยวจนติด
อันดับ 1 ใน 10 ของการทองเที่ยวระดับโลก (ป 2015 ประเทศไทยติดอันดับ 5 ของประเทศที่สราง
รายไดจาการทองเที่ยว: UN World Tourism Organization) และติดอันดับ 11 ของประเทศที่มี
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวซึ่งมีจํานวนสูงถึง 29.8 ลานคน
ดวยภาพลักษณของประเทศไทยที่ถูกมองวาเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับผูชาย ดังนั้นตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาจะมีสัดสวนนักทองเที่ยวชายเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากกวาผูหญิง
(สัดสวนแสดงในตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สัดสวนนักทองเที่ยว ชาย-หญิง ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ป 2552-2557
ป

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)

2552
2553
2554
2555
2556
2557

14,149,841
15,936,400
19,230,470
22,353,903
26,546,725
24,809,683

สัดสวน%
ชาย
63
63
59
58
57
57

หญิง
37
37
41
42
43
43
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนนักทองเที่ยวชาย-หญิง ทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
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การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย (ททท) ในฐานะที่เ ปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องการตลาด
ทองเที่ยวของประเทศไดเ ล็ง เห็นถึง บทบาทและความสําคัญ ของสตรี จึง กําหนดยุท ธศาสตร และ
Gimmick ตางๆ เพื่อปรับภาพลักษณของประเทศไทย ใหเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับทุกเพศทุกวัย
เชน ป 2535 ประกาศใหประเทศไทยเปนป Woman Visit Thailand Year และในเดือนสิงหาคม
2559 ซึ่งเปนปเฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 7 รอบ
การทองเที่ ยวแหง ประเทศไทยจึง ไดป ระกาศสง เสริม การทองเที่ย วสําหรับ สตรีภายใต Theme
“Women’s Journey Thailand” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เสริมสรางภาพลักษณประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับผูหญิง
2) สงเสริมการทองเที่ยวสตรีเพื่อนํามาสูรายไดเขาประเทศ
3) เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระชนมายุ ครบ 7 รอบ (84 พรรษา)

ประเทศญี่ปุน (Japan) เปนประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก หางจากประเทศไทย
ประมาณ 4,316 กิโลเมตร มีพื้นที่ขนาด 377,385 ตารางกิโลเมตร แมวาจะมีพื้นที่ขนาดเล็กแตมี
ประชากรอาศัยอยูจํานวน 127.3 ลานคน (2013 World Bank) มากเปนอันดับที่ 10 ของโลก
มีสัดสวนประชากรเพศหญิง 51.5% ญี่ปุนจัดเปนหนึ่งในประเทศ มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก
โดยขอมูล ในป 2557 ญี่ปุ นมีผ ลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 4.6 ลานลานดอลลารส หรัฐ
มากเปนอันดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติตอหัวประชากร (GDP per capita) 36,194.4ดอลลารสหรัฐตอป ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุนเปน
ประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่เปนสมาชิกกลุม ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก (G8) สําหรับ
ขอมูลพื้นฐานทางการทองเที่ยว ใน พ.ศ 2557 ชาวญี่ปุนมีคาใชจายสําหรับการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศรวม 28,608.0 ลานดอลลารสหรัฐ สูงเปนอันดับที่ 11 ของโลก มีชาวญี่ปุนออกเดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศปละประมาณ 16.9 ลานคนครั้ง นับเปนประเทศสงออกนักทองเที่ยวลําดับที่
15 ของโลก และในจํานวนดังกลาวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยปละ 1 ลานคน
สํ า หรั บ ประเทศที่ เ ป น จุ ด หมายปลายทางท อ งเที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ ของชาวญี่ ปุ น ได แ ก
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และฝรั่งเศส ซึ่งมีชาวญี่ปุนเดินทางไปเยือนเฉลี่ย
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ปล ะมากกวา 2.4 ลานคนครั้ง นอกจากนี้ นัก ทองเที่ยวญี่ปุนยังเดินทางไปไตห วัน ไทย เยอรมัน
ฮองกง สเปน เฉลี่ย 1 ลานคนครั้งตอป จากตัวเลขลาสุด Figure of Ministry of Justice, ป 2015
(2558) พบวามีชาวญี่ปุนออกเดินทางทองเที่ยวตางประเทศจํานวน 16,213,789 คน เปนเพศชาย
9,276,393 คน คิดเปน 57.21% และเปนเพศหญิง 6,937,396 คน คิดเปน 42.79%

ชวงเวลาที่ชาวญี่ปุนนิยมเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ มี 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรก ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม และชวงที่สอง คือ เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม
ตารางที่ 4 จํานวนนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ระหวางป 2556-2558
ป

จํานวน
(คน)
2556
1,515,718
2557
1,254,858
2558
1,381,690
ที่มา: กลุมฐานขอมูลการตลาด ททท.

อัตราเพิ่ม
(%)
13.02
-17.2
9.00

คาใชจา ยตอคนตอทริป
(บาท)
4,920.70
4,997.59
5,118.13

สรางรายได
(ลานบาท)
57,728.20
48,728.60
55,789

จากจํานวนนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนทั้งหมดที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย จะพบวามี
สัดสวน ชาย: หญิง โดยเฉลี่ย ประมาณ 70: 30% เทานั้น
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ตารางที่ 5 สัดสวนนักทองเที่ยว ชาย-หญิง ชาวญี่ปุนที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ระหวางป
2556-2558
ป
ชาย
สัดสวน (%) หญิง สัดสวน (%)
รวม
2556
1,114,808 73.55% 400,910
26.45% 1,515,718 (100.00%)
2557
971,630 77.43% 283,228
22.57% 1,254,858 (100.00%)
2558
504,046 75.94% 159,727
24.06%
663,773 (100.00%)
(ม.ค.-มิ.ย)
ที่มา: กลุมฐานขอมูลการตลาด ททท.
ดังนั้นการศึกษาเรื่องปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศของ
สตรีชาวญี่ปุนในครั้งนี้ จึงมีความตั้งใจจะตอบสนอง Theme “Woman’s Journey Thailand” และนํา
ผลการศึกษามากําหนดยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวสตรีญี่ปุนใหมีสัดส วนใกลเคียงกับ
นักทองเที่ยวชาย
1.2 ประเด็นคําถามการศึกษา
สตรีชาวญี่ปุนมีพฤติกรรมในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศอยางไร
1.3 สมมติฐานการศึกษา
วัยและอาชีพที่แตกตางกันของสตรีชาวญี่ปุนจะคํานึงถึงปจจัยในการเลือกประเทศในการ
เดินทางทองเที่ยวตางกัน เชน วัยรุนสตรีจะคํานึงถึงคาใชจายในการเดินทางเปนหลัก ในขณะที่สตรีที่มี
อายุมากกวาและมีอาชีพที่มั่นคงกวาจะคํานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และความสะดวกสบายเปนหลัก
และมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม มากกวาวัยรุน
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อทราบความคิดเห็นของสตรีชาวญี่ปุนในการเลือกประเทศเพือ่ การเดินทางทองเทีย่ ว
1.4.2 เพื่อทราบความแตกตางทางความคิดเห็นของสตรีชาวญี่ปุนในชวงวัยและอาชีพตางๆ
เกี่ยวกับการเลือกเดินทางทองเที่ยวและพฤติกรรมทางการทองเที่ยว
1.4.3 เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวไทยใหตรงกับความ
ตองการของสตรีชาวญี่ปุน
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดําเนินการศึกษา
1) ตองการทราบความคิดเห็นของสตรีชาวญี่ปุนในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ (สตรีชาวญี่ปุนที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศญี่ปุน) จํานวน 100 คน
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2) สตรีชาวญี่ปุนที่มีอายุระหวาง 18-25 ป, 25 ป 1 เดือน-60 ป, 60 ป 1 เดือน-80
ป, 80 ปขึ้นไป
3) ระยะเวลาการที่ทําการสํารวจ คือ เดือนมิถุนายนถึงเดินกรกฎาคม 2559 เพราะ
เดือนสิงหาคมเปนวันหยุดภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจึงเปนชวงเวลาของการตัดสินเลือก
ประเทศในการเดินทางทองเที่ยว
1.5.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ (Literature review)
2) ศึกษาจากขอมูลสถิติซึ่งทําการสํารวจโดยหนวยงานและสถาบันตางๆ
3) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหารการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย บริษัทนําเที่ยวในประเทศญี่ปุน ผูประกอบการโรงแรม ผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยว
สาขาตางๆ จํานวน 7 ราย
4) สํารวจความคิดเห็นจากสตรีชาวญี่ปุนเกี่ยวกับความเห็นในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศและปจจัยในการเลือกประเทศเพื่อการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ โดยใชแบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย: สตรีญี่ปุน 100 ราย (ผูตอบแบบสอบถาม)
5) นําผลการสํารวจมาวิเคราะห โดยใชเครื่องมือทางสถิติ เชน รอยละ X, S.D เปนตน
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดรับความคิดเห็นของสตรีชาวญี่ปุนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ
1.6.2 ไดรับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของสตรีชาวญี่ปุนในการเลือกประเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ
1.6.3 นําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับกลุมสตรี
ชาวญี่ปุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.7 นิยามศัพท
สตรีชาวญี่ปุน คือ สตรีที่มีสัญชาติญี่ปุนมีถิ่นพํานักอยูในประเทศญี่ปุน มีอายุร ะหวาง 18
ป-80 ปขึ้นไป
ปจจัย สํา คัญ หมายถึง สิ่ง สําคัญ ที่สุดที่ส ตรีชาวญี่ปุนใชเปนเกณฑในการเลือกประเทศ
สําหรับการเดินทางทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ
ตางประเทศ คือ ประเทศตางๆ ที่ไมใชประเทศญี่ปุน
การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปประเทศตางๆ เพื่อการพัก ผอนหยอนใจ ที่มีการ
พํานักเกิน 24 ชั่วโมง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและสนับสนุนผลการศึกษา ไดดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ทฤษฎีการทองเที่ยว
การทองเที่ยว (Tourism) คือ กิจกรรมเพื่อผอนคลายจากการทํางานของมนุษย
เปน การเดิน ทางจาก ที่ อยู อาศัยปกติ ไปยัง สถานที่อื่ นเปน การชั่ว คราวดว ยความสมัค รใจ เพื่ อ
วัตถุประสงคใดก็ตามที่ไมใชเปนการประกอบอาชีพหรือหารายได แตเปนไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน
พักผอนในวันหยุด เรียนรูวัฒนธรรมหรือศาสนา รวมเลนกีฬาและบันเทิง ชมประวัติศาสตรและความ
สนใจพิเศษ เปนงานอดิเรก เยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจและเพื่อเขารวมประชุม
หรือสัมมนา (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2543 ; 4) ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว ผู
ประกอบธุร กิจ รัฐบาลและชุมชนผูเ ปนเจาของบาน ในกระบวนการดึง ดูดใจและการตอนรับขับ สู
นักทองเที่ยวและ ผูมาเยือน
2.1.1.1 ประเภทของการทองเที่ยว
การทองเที่ยวหรือแหลง ทองเที่ยวสามารถแบง ออกเปนประเภทจาก
ประสบการณของนักทองเที่ยวไดเปน 7 ประเภท ไดแก
1) การท อ งเที่ ย วเพื่ อ ความสนุ ก โดยใช เ วลาหยุ ด งานเพื่ อ เปลี่ ย น
บรรยากาศ ใหไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม ทิวทัศนอันสวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อสงบ
อารมณและมีผลเปนความสนุก
2) การทองเที่ยวเพื่อพักผอน เปนการใชเวลาวันหยุดเพื่อพักโดยไมทํา
อะไร เพื่อขจัดความเมื่อยลาทั้ง ทางกายและใจที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ฟนฟูรางกาย และสราง
พละกําลังสําหรับการเริ่มตนทํางานใหม
3) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการใชเวลาในการทองเที่ยวแสวงหา
ความรูดานวิทยาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแตละชาติ เพื่อศึกษาชีวิตความเปนอยูในแงมานุษยวิทยา
และสังคมวิทยา รวมทั้งชมโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
4) การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา ซึ่งสามารถแบงไดเปน การทองเที่ยวเพื่อ
ชมการแขงขันกีฬาครั้งใหญของโลก เชน กีฬาโอลิมปก กีฬาเอเชี่ยนเกมส ฟุตบอลโลก เปนตน และ
การทองเที่ยวเพื่อไปเลนกีฬายังถิ่นที่มีการเลนกีฬาชนิดนั้น เชน ตกปลา เรือใบ ลาสัตว กอลฟ สกี
เปนตน
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5) การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ เปนเวลาที่นักทองเที่ยวที่เปนนักธุรกิจมักจะ
จัดเวลาที่วางจากการปฏิบัติภารกิจไวสําหรับการทองเที่ยวโดยเฉพาะ หรือถือโอกาสอยูทองเที่ยวตอ
อีกประมาณ 2–3 วัน
6) การทองเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา ในการจัดการประชุม ผูจัดจะตองมี
รายการนําเที่ยวเพื่อทําใหผูเขาประชุมและผูติดตามกลายเปนนักทองเที่ยว และมักมีการเลือกสถานที่
ที่มีแหลงทองเที่ยวเปนสถานที่จัดประชุม
7) การทองเที่ยวเพื่อการศึก ษา คือ การเดินทางไปศึกษาหรือทําวิจัย
โดยพัก อาศั ย อยู ใ นสถานที่ ศึก ษานั้ น เป น เวลานาน ซึ่ ง ในชว งวัน พั ก หรื อวั น หยุ ด ก็จ ะกลายเป น
นักทองเที่ยวไปโดยปริยาย
การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย (2548: 43) ไดแบง ประเภทของการ
ทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) การแบ ง ตามสากล เปนการแบง โดยใชป ระโยชน เ ปนตัว กําหนด
ไดแก การทองเที่ยว ภายในประเทศ (Domestic Tourism) การทองเที่ยวเขามาในประเทศ
(Inbound Tourism) และการทองเที่ยวออกนอกประเทศ (Outbound Tourism)
2) การแบงตามลักษณะการจัดการเดินทาง ไดแก การทองเที่ยวแบบ
หมูคณะหรือที่เรียกวา Group Inclusive Tour: GIT แบงเปน กรุปเหมาและกรุปจัด และการเดินทาง
แบบอิสระที่เรียกวา Foreign Individual Tourism: FIT ซึ่งการวางแผนการเที่ยวดวยตนเอง
3) การแบงตามวัตถุประสงคของการเดินทาง ดังนี้ การทองเที่ยวเพื่อ
ความเพลิดเพลิน การพักผอน และการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ เปนตน
4) การทองเที่ยวเพื่อวัตถุประสงคพิเศษ แบงออกเปน 5 ประเภทใหญ
ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการทองเที่ยวเพื่อการศึกษา
2.1.1.2 องคประกอบการทองเที่ยว
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย (2543) ได ใ ห ค วามหมายไว ว า
องคประกอบการทองเที่ยว ประกอบดวย 5 องคประกอบที่มีความสัมพันธกันเปนวงจร คือ
1) นักทองเที่ยว เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยว ถาไม
มีนัก ทองเที่ยว การทองเที่ยว ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได นัก ทองเที่ยวแบงออกเปน 2 กลุม ใหญ คือ
นักทองเที่ยวระหวางประเทศ และนักทองเที่ยวภายในประเทศ ดังนี้
(1) นักทองเที่ยวระหวางประเทศ หมายถึง บุคคลที่มิไดพํานักถาวร
ในราชอาณาจักรไทย แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ
- นั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งประเทศที่ ไ ม ค า งคื น หมายถึ ง
นักทองเที่ยวที่มาในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งโดยไมคางคืน
- นักทองเที่ยวระหวางประเทศ หมายถึง นักทองเที่ยวที่เขามา
ในราชอาณาจักรไทยครั้งละอยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 60 วัน
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(2) นักทองเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่
พํานักอาศัยถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใชเปน
ถิ่นที่อยูประจํา แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ
- นัก ท อ งเที่ ย วภายในประเทศที่ ค า งคื น คื อ นั ก ท องเที่ ย ว
ภายในประเทศที่พํานักคางคืนนอกที่อาศัยปจจุบันครั้งละอยางนอย 1 คืน
- นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน คือ นักทองเที่ยวที่
ไมไดพักคางคืนนอกที่พํานักอาศัยปจจุบัน
2) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒ นาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวให
เจริญกาวหนา คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว เพราะในการเดินทางไปยังสถานที่แหงใด
แหงหนึ่งเพื่อการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจนั้น นอกจากนักทองเที่ยวจะตองการเยี่ยมชมบานเมือง
แหลงทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยสิ่งที่นักทองเที่ยวมักจะคํานึงถึง
เปนอันดับแรก คือ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของสถานที่ที่จะเดินทางไป หากนักทองเที่ยว
ไมไดรับความปลอดภัย หรือไมไดรับ ความสะดวกสบายในการบริก ารแลว สิ่งเหลานี้ยอมจะทําให
นักทองเที่ยวเกิดความรูสึกไมพึงพอใจและรูสึกที่ไมดีตอทองถิ่นหรือประเทศที่ตนเดินทางไปทองเที่ยว
จนทําใหเกิดผลเสียตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวจากการรับรูภาพลักษณดานลบ ดังนั้นจึงจําเปนที่
เจาของประเทศจะตองพยายามทําใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายและมีความประทับใจให
มากที่สุด รวมทั้งผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว จะตองรวมมือกันหามาตรการที่เหมาะสมที่จะอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไว
1
หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึง
พอใจไววา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเ รก (2528) กลาววา ความพึง พอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติง านและไดรับผลเปนที่พึง พอใจ ทําใหบุคคลเกิดความ
กระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย
วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึง พอใจเปนความรูสึก ภายในจิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึง่ สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวัง
1

prasert rk, ทฤษฎีความพึงพอใจ [ออนไลน], แหลงที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/
492000%20(12.
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หรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจ
ผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่ง ที่
ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยสอดคลองกับ ฉัตรชัย (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
กิตติมา (2529) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ชอบหรือ
พอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ เมื่อไดรับการตอบสนอง
กาญจนา (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความ
ตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้น
ใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารั ต น (2544) กล า วว า ความพึ ง พอใจเป น ความรู สึ ก ทางบวก
ความรูสึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
เทพพนม และสวิง (2540) กลาววา ความพึงพอใจเปนภาวะของความพึงใจ
หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณของคนๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาด
หายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานของการพอใจและไมพอใจได
สงา (2540) กลาววา ความพึง พอใจ หมายถึงความรูสึก ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายหรือเปนความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
จากการตรวจเอกสารขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดี
ตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
2.1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Shelly อางโดย ประกายดาว (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ วาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ
ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตาง
จากความรูสึก ทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิด
ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้
จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย (2531) กลาววา แนวคิดความพึง
พอใจ มีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความ
ตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมี ความตองการขั้นพื้นฐานไม
ตางกัน
พิทักษ (2538) กลาววา ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา
หรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอก
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ทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ
ตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน
สุเทพ (2541) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจ มีดวยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือ
สภาวะทางกายที่ใหแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ
2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition )
คือ สิ่งแวดลอมในการประกอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย
3) ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่
สนองความตองการของบุคคล
4) ผลประโยชนท างสัง คม (association attractiveness) หมายถึง
ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการ
รวมกัน อันเปนความพึง พอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึก มี
หลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
ขณะที่ ปรียากร (2535) ไดมีการสรุปวา ปจจัยหรือองคประกอบที่ใชเปน
เครื่องมือบงชี้ถึงปญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ
1) ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัว
ของบุ คคลที่ เ กี่ ย วข องกับ งาน ไดแ ก ประสบการณ ในการทํา งาน เพศ จํ านวนสมาชิก ในความ
รับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน
2) ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะ
ในการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและที่ทํางาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร เปนตน
3) ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management)
ไดแก ความมั่นคงในงานรายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาที่ สภาพการ
ทํางาน เพื่อนรวมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน
เปนตน
2.1.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษย
เกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจ
ใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่ งความตองการของแตล ะคนไม
เหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด
เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological)
เกิดจากความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของ
ทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น
ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่
ไดรับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว และทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด
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1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว (A.H.Maslow) คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึง
ถูกผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมาก
เพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลานั้น เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือ
จากผูอื่น คําตอบของมาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมาก
ที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ
(1) ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความ
ตองการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
(2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความ
ตองการที่เหนือกวา ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจาก
อันตราย
(3) ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการ
ยอมรับจากเพื่อน
(4) ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการ
การยกยองสวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม
(5) ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self-actualization
needs) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ
บุคคลพยายามที่สรางความพึงพอใจใหกับความตองการที่สําคัญทีส่ ดุ
เปนอันดับแรกกอนเมื่อความตองการนั้นไดรับความพึงพอใจ ความตองการนั้นก็จะหมดลงและเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับความตองการที่สําคัญที่สุดลําดับตอไป ตัวอยาง
เชน คนที่อดอยาก (ความตองการทางกาย) จะไมสนใจตองานศิลปะชิ้นลาสุด (ความตองการสูงสุด)
หรือไมตองการยกยองจากผูอื่น หรือไมตองการแมแตอากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แตเมื่อความ
ตองการแตละขั้นไดรับความพึงพอใจแลวก็จะมีความตองการในขั้นลําดับตอไป
2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด
ซิกมันด ฟรอยด ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัว
มากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเรา
หลายอยาง สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําที่ไมตั้งใจพูด
มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก
ขณะที่ ชาริณี (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา
บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆ ที่ใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกข
หรือความยากลําบาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 ประเภท คือ
(1) ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism) เปน
ทรรศนะของความพึงพอใจวามนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยง
จากความทุกขใดๆ
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(2) ความพอใจเกี่ย วกับ ตนเอง (egoistic hedonism) เป น
ทรรศนะของความพอใจวามนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหา
ความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษยเสมอไป
(3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะ
นี้ถือวามนุษยแสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปน
ผูไดรับผลประโยชนผูหนึ่งดวย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท และความสําคัญของผูหญิงในสถานการณปจจุบัน
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของผูหญิง
WOMENOMICS เศรษฐกิจพลังผูหญิง ; สําหรับประเทศไทย โอกาสในโลกธุรกิจ
ของผูหญิงคอนขาง2เปดกวาง และผูหญิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ รายงานการจัดอันดับโอกาสทางเศรษฐกิจของผูหญิง โดย Economist Intelligence
Unit (2012) ระบุวา ประเทศไทยอยูอันดับ 2 ในกลุมประเทศอาเซียน เปนรอง เพียงประเทศสิงคโปร
เทานั้น และจากรายงานการสํารวจ ผูห ญิง ในตําแหนง ผูบ ริห ารระดับ สูงของ Grant Thornton
International (2013) พบวา ผูบริหารระดับสูงในภาค เอกชนไทยที่เปนผูหญิง มีสัดสวนรอยละ 36
ในขณะที่ ประเทศญี่ปุนมีเพียงรอยละ 7 เทานั้น นอกจากนั้นแลว บริษัทไทยกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ
49) ยังเปนบริษัทที่มีผูบริหารหญิงรวมอยูดวย และกวารอยละ 35 ของกรรมการบริษัทในภาคเอกชนไทย
เปนผูหญิง
1) พลังผูหญิงในเศรษฐกิจใหม
ปจ จุ บั น ผู ห ญิ ง เข า มามี บ ทบาทและมี ส วนร ว ม ในตลาดแรงงานมากขึ้ น
รายงานจาก The Economist (2006) ระบุวา ในสหรัฐอเมริกา สัดสวนของผูหญิงที่มีงานทําเพิ่มขึ้น
จากเพียงประมาณ 1 ใน 3 ในทศวรรษ 2490s เปนกวา 2 ใน 3 ในปจจุบัน และสัดสวนของผูหญิงใน
ตลาดแรงงานก็เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ ในสหรัฐอเมริกามีสัดสวนของผูหญิงในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 39 ในป 2513 เปนรอยละ 47 ในป 2553 แมกระทั่งในประเทศที่มีปญหาความไมเทาเทียม
ทางเพศในที่ทํางานอยาง ญี่ปุนและอิตาลี สัดสวนนี้ก็ยังสูงถึงกวารอยละ 40
ในแงรายได ปจจุบันผูหญิงมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเพื่อนรวมงานชายในตําแหนง
ระดับเดียวกัน ขอมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ที่เผยแพรในนิตยสาร Time (2010) ระบุวา ในเมืองทีม่ ี
ขนาดใหญที่สุด 50 เมืองในสหรัฐอเมริกา มีถึง 47 เมืองที่โดยเฉลี่ยแลว ผูหญิงทําเงินไดมากกวาผูชาย
และจากผลการสํารวจของ Grant Thornton International (2013) พบวา
ในปจจุบันผูหญิงเขามา มีบทบาทมากขึ้นในตําแหนงผูบริหารระดับสูง โดยเฉลี่ยแลวทั่วโลกมีผูหญิงที่
อยูในตําแหนงผูบริหารระดับสูงคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 24 ของผูบริหารทั้งหมด ในกรณีของประเทศจีน
ผูบริหารระดับสูงที่เปนผูหญิงมีสัดสวนมากถึงรอยละ 51 ผูหญิงในตําแหนงผูบริหารปจจุบันผูหญิงเขามา
มีบทบาทในโลกการ ทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตําแหนง ผูบ ริหาร จากการสํารวจของ
Grant Thornton International (2013) ระบุวา ปจ จุบันคาเฉลี่ยของสัดสวนผูห ญิงในตําแหนง
2

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, “ศูนยวิจัยการตลาดการทองเที่ยว,” TAT Review (July-September 2015).
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ผูบริหารระดับสูง (Senior Management) อยูที่รอยละ 24 โดยสัดสวนของประเทศไทยอยูที่รอยละ
36 ซึ่ง สูงกวาคาเฉลี่ย นอกจากนี้ในบางประเทศ จํานวนของผูบ ริห ารหญิงก็สูง มากจนมีสัดสวน
มากกวาผูบริห ารชาย ตัวอยางเชน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผูหญิงในตําแหนงผูบริหารคิดเปน
สัดสวนถึงรอยละ 51 แตในอีกหลายประเทศ โอกาสในโลกการทํางานของผูหญิงก็ยังไมเปดกวางมากนัก
เชน ในประเทศญี่ปุน สัดสวนของผูบริหารหญิงมีเพียงรอยละ 7 ของผูบริหารทั้งหมดเทานั้น
มูลคาของตลาดผูหญิง ในป 2009 ผูหญิงทั่วโลกมีร ายไดรวมกันเทากับ 13
ลานลานดอลลารส หรัฐ ตัวเลขนี้เ ติบ โตขึ้นเปนกวา 18 ลานลานดอลลาร สหรัฐ ในป 2013 เมื่อ
เปรียบเทียบตัวเลขดังกลาวกับ GDP ของ ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่ง มีประชากรรวมกันมากกวา
2,000 ลานคน ปรากฏวาขนาดของรายไดผูหญิงสูงกวา GDP ของจีนและอินเดีย รวมกันกวา 2 เทา
2) พลังผูหญิงในการบริโภค
ปจ จุ บัน ผู ห ญิง กลายเปน กลุ ม ผู บ ริโ ภคขนาดใหญ และเป น ตลาดใหม ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดในโลก โดยรายงานจาก Harvard Business Review (2009) ระบุวา
ผูหญิงใชจายรวมกันทั่วโลกเปนมูลคากวา 20 ลานลาน ดอลลารสหรัฐ และคาดวาตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้น
เปน 28 ลานลานดอลลารสหรัฐในป 2014 ในแงรายได เปนที่คาดการณกันวา ในป 2014 รายไดรวม
ของผูหญิงทั่วโลกจะมีมูลคาสูงถึง 18 ลานลานดอลลารสหรัฐ ตัวเลขนี้มากกวา GDP ของประเทศจีน
และ อินเดียรวมกันกวา 2 เทา
นอกจากจะมีอํานาจซื้อในมืออยางมากแลว ผูหญิงยังมีอิทธิพลอยางสูงตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในระดับครัวเรือนดวย ขอมูลจาก Harvard Business Review (2009) ระบุวา การ
สํารวจพบวาผูห ญิงเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการใชจายของครัวเรือนทั้งหมด โดย รอยละ 80 เปนผู
ตัดสินใจในการซื้อเฟอรนิเจอรภายในบาน, รอยละ 94 เปนผูตัดสินใจซื้อแพ็คเกจทองเที่ยว, รอยละ
92 เปนผู ตัดสิ นใจซื้อบ าน, รอ ยละ 91 เป นผูตัด สินใจซื้อ รถ, รอ ยละ 60 เป นผูตั ดสิน ใจซื้ อ
เครื่องใชไฟฟาในบาน, รอยละ 51 และสําหรับอาหาร ซึ่งเปนหนึ่งในสินคาจําเปนที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ผูบริโภค นอกจากนี้ผูหญิงยังเปนผูตัดสินใจหลั กในการซื้อวัตถุดิบ และเตรียมอาหารดวย ในหลาย
ประเทศผูหญิงเปนผูตัดสินใจซื้อเครื่องใชในครัวเรือนกวารอยละ 85 ของทั้งหมด และสินคาที่มีราคาสูง
เชน รถยนต กวารอยละ 50 นอกจากนั้น ผูหญิงยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของคนอื่นดวย ทั้งนี้
พบวาการตัดสินใจซือ้ รถยนตกวารอยละ 80 ของสามีหรือลูกไดรับอิทธิพลจากผูหญิง
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3) เมื่อผูหญิงมีพลัง: แบบแผนวิถีชีวิตของผูหญิง ในเศรษฐกิจใหม อิสระมากขึ้น
แตงงานชา และหยารางเร็ว การที่ผูหญิงเขามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ ไมเพียงทําใหอํานาจซื้อของ
ผูหญิงเพิ่มขึ้นเทานั้น แตยังเปลี่ยนแบบแผนวิถีชีวิตและการบริโภคของผูหญิงไปอยางมากดวย ดังนี้
(1) มีอิสระมากขึ้น การที่ผูหญิงมีงานทําเพิ่มมากขึ้นจะทําใหผูหญิงมีระดับ
ความเปนอิสระ ในการกําหนดชีวิตตัวเองที่มากขึ้น ทั้งในแงของพฤติกรรมการใชเวลาและการใชจาย
ในดานกลับกันผูหญิงเองก็มีความตองการอิสระมากกวาที่ผานมาดวยเชนกัน
(2) มีลูกนอยลง การเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิงทําใหผูหญิงมีแนวโนมที่จะ
มีลูกนอยลงดวย ทวาจะซื้อสินคาและบริการใหกับลูกมากขึ้น ขอมูลที่นาสนใจคือในสหรัฐอเมริก า
แมวาอัตราเกิดจะลดลงอยางมาก แตตลาดสินคาสําหรับเด็กกลับเติบโต ขอมูลจาก Brennan (2011)
ระบุวาตลาดสินคาสําหรับ เด็กในสหรัฐอเมริก าในป 2007 มีมูล คากวา 9 พันลานดอลลารส หรัฐ
เพิ่มขึ้นจากมูลคาในป 1995 มากกวาเทาตัว
(3) แตงงานชาลง ขอมูลจาก UNECE (2014) (United Nations Economic
Commission for Europe) ซึ่งเก็บสถิติอายุเฉลี่ยของผูหญิงที่แตงงานครั้งแรกระบุวาในแทบทุก
ประเทศทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป ผูหญิงมีแนวโนมแตงงานชาลง นั่นหมายความวาในอนาคตจะ
เกิดตลาดใหมขนาดใหญนั่นคือ ตลาด ‘สาวโสด’ ขึ้น
(4) หยารางมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากการที่ผูหญิง มีบทบาทในตลาดแรงงาน
มากขึ้น นั่นแปลวา ผูหญิงจํานวนมากสามารถพึ่งพาตัวเองในทางการเงินไดและทําใหไมจําเปนตอง
รักษาชีวิตคูดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวอีกตอไป การหยารางหมายถึงความตองการ
สินคาและบริการบางประเภทที่เพิ่มขึ้น เชน บาน จากที่ตองการ 1 หลัง ก็เพิ่มเปน 2 หลัง เปนตน
(5) ตลาดสินคาออนไลนจะใหญขึ้น ผูหญิง เปนกลุมลูก คาหลัก ของการซื้อ
สินคาออนไลน การสํารวจของ Nielsen (2011) ระบุวา แมวาหญิงและชายจะซื้อสินคาและบริการใน
สัดสวนที่มากทั้งสองเพศ แตวาผูหญิงยังเปนกลุม ที่ซื้อสินคาออนไลนมากกวา โดยผูหญิงกวารอยละ
72 ซื้อของออนไลน มากกวาผูชายอยูที่รอยละ 68 และในกลุมผูหญิงที่ใชอินเทอรเน็ตในการซื้อของ
กวารอยละ 22 ซื้อสินคาออนไลนอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
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(6) ผูหญิงกับการแตงงาน ผูหญิงในแทบทุกประเทศมีแนวโนมที่จะแตงงาน
ชาลง ตัวอยางเชน ในป 1980 ผูหญิงในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยแตงงานเมื่ออายุ 22 ป แตในป 2012
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 26.6 ป
4) โอกาสใหมที่เกิดจากพลังหญิง
เมื่อผูหญิงเขามามีบทบาทอยางมากในทางเศรษฐกิจอยางที่ไมเคยเปนมากอน
โอกาสตางๆ ก็เกิดขึ้น มากมาย กลุมผูบริโภคหญิงจะกลายเปนตลาดขนาดใหญและทรงอิทธิพลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมการบริโภคของผูหญิง ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความตองการใหมตามมา มี
สินคาและบริการใหมจํานวนมากเกิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองตอความตองการนี้ ในขณะเดียวกัน ขนาด
ตลาดของผูหญิงที่ใหญขนึ้ ก็ทําใหผูผลิตสินคาที่เคยมุงแตขายสินคาและทําการ ตลาดกับกลุมลูกคาชาย
ตองหันมาสนใจและออกผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับรสนิยมของผูหญิงมากขึ้น ตอไปนี้คือ ตัวอยางของ
ธุรกิจที่ปรับตัวรับกับแนวโนมเศรษฐกิจพลังผูหญิงไดเปนอยางดี
ตัวอยา งเทรนด เ ศรษฐกิจ พลั ง ผู ห ญิ ง ที่ เ กี่ ยวขอ งกับ อุต สาหกรรมเดิน ทาง
ทองเที่ยว
(1) ในสหรัฐอเมริกา ผูห ญิงเริ่ม เปนแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทองเที่ยว
มากขึ้นเรื่อยๆ และในประเทศอื่นๆ ตลาดนักทองเที่ยวผูหญิงจะขยายตัวเปนอยางมากในอนาคต
(2) การสํารวจจากนักทองเที่ยวหญิงกวา 9,181 คนจากทั่วโลก พบวา กวา
รอยละ 74 วางแผนที่จะเดินทางคนเดียวในป 2015 (TripAdvisor Survey, 2014)
(3) การเดินทางคนเดียวของผูหญิงทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตองปรับตัว
อยางมาก เชน บริษัททัวรเริ่มหันมาคิดโปรโมชั่นและแพ็คเกจทัวรสําหรับบุคคลมากขึ้น จากเดิมที่
มักจะคิดถึงแตเฉพาะลูกคากลุมใหญและลูกคาครอบครัว
(4) ในเอเชีย แนวโนมการเดินทางคนเดียวของผูหญิงเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ที่นาสนใจคือจุดหมายปลายทางของผูหญิงที่เดินทางคนเดียวมักเปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
(5) นักทองเที่ยวหญิงที่เดินทางทองเที่ยวคนเดียว มีแนวโนมที่จะ ทองเที่ยว
แบบผจญภัยและทองเที่ยวกลางแจงเพิ่มมากขึ้น
(6) ก ลุ ม นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ห ญิ ง ที่ น า ส น ใ จ อี ก ก ลุ ม คื อ ก ลุ ม ‘PANK’
(Professional Aunt, No Kids) หรือ ผูหญิงมีอายุทํางานในระดับสูงและไมมีลูก คนกลุมนี้คือกลุมคน
ที่มีอิสระในการเดินทางและมีรายไดมากพอที่จะใชจายเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง Euromonitor
(2013) ระบุวากลุม PANK เปนตลาดนักทองเที่ยวที่นาสนใจมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ทั้งนี้
กลุม PANK (Professional Aunt, No kids) เปนอีกหนึ่งกลุมที่เดินทางคนเดียวเพิ่มมากขึ้น ทวาใน
หลายๆ ครั้งคนกลุมนี้ก็จะเดินทางกับหลานดวย
งานวิจัยของ SavvyAuntie พบวา ในสหรัฐอเมริกามีประชากร กลุม PANK*
มากถึง 23 ลานคน และคาดวาจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก คนกลุมนี้เปนกลุมคนที่มีอิสระใน
การเดินทาง และมีรายไดมากพอที่จะใชจาย เพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง ในแงของพฤติกรรมการ
บริโภค พบวากลุม PANK ใชจาย ใหกับเด็กมากถึง 9 พันลานดอลลารสหรัฐตอป (คิดบนสมมุติฐานวา
PANK 1 คน ใชจายตอเด็ก 1 คน)
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นักทองเที่ยวหญิงมีแนวโนมที่จะตองการที่พักและบริการในระดับทีห่ รูหรามากขึน้
เพราะรายไดของพวกเขามากขึ้น นอกจากนี้การที่ผูหญิงมีป ระสบการณในการเดินทางเพื่อธุรกิจ
(Business Travel) มากขึ้น ยังทําใหนักเดินทางกลุมนี้เคยมีประสบการณในการใชบริการโรงแรมใน
ตลาดระดับ บน และคาดหวัง วาเมื่อตนเองทองเที่ยวเพื่อ พัก ผอนก็จ ะมองหาบริก ารที่มีคุณภาพ
ใกลเ คียงกัน ขอมูล บง ชี้วาในชวงระหวางป 2011-2012 โรงแรมหรูขนาดเล็ก มียอดจองจาก นัก
เดินทางหญิง เพิ่ม มากถึง รอยละ 53 (Dunham, 2013) ไมเพียงเทานี้ การสํารวจยัง พบดวยวา
นักทองเที่ยวหญิงมีแนวโนมที่จะอัพเกรดที่นั่ง เครื่องบินใหเปนระดับที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูโดยสารชาย
พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูหญิงในสหรัฐอเมริกา
Bond (2014) ไดศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของ ผูหญิงในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและเดินทางในสหรัฐอเมริกา พบขอมูลที่นาสนใจตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ในอนาคต ตลาดทองเที่ยวของผูหญิงจะมีมูลคามากถึง 19,000 พันลาน
ดอลลารสหรัฐตอป และไดกลายเปนกลุมเปาหมายอันดับหนึ่งของธุรกิจทองเที่ยวไปแลว (Tourism
Review Online Magazine III, 2008)
(2) กวารอยละ 80 ของการเดินทางที่มีผูหญิงเขารวมดวย ผูหญิงเปนผูที่ทํา
หนาที่ตัดสินเกี่ยวกับการเดินทางในเรื่อง ตางๆ
.(3) สวนใหญของผูหญิงที่เดินทางคนเดียว คือ กลุมสาวโสด แตที่นาสนใจไมนอย
คือ การสํารวจพบวา จํานวนของผูหญิงที่ ‘หนีแฟนเที่ยว’ เริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
(4) ในแงประชากรศาสตร มีสาวโสดมากถึง 32 ลานคน ที่ทองเที่ยวอยางนอย
1 ครั้งในแตละป และรอยละ 30 ของนักทองเที่ยวกลุมนี้นิยมทองเที่ยวแบบผจญภัย เชน การเดินปา
ปนเขา และกิจกรรมกลางแจง
(5) ผู ห ญิ ง มี สั ด ส ว นคิ ด เป น กว า ร อ ยละ 75 ของนั ก ท อ งเที่ ย ว เชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(6) ผูหญิงมีแนวโนมที่จะทองเที่ยวเชิงผจญภัย และทํากิจกรรมกลางแจงมากขึน้
การสํา รวจในป 2014 พบวา ผูห ญิง ใชจ ายในอุป กรณ สําหรับ กิจ กรรมกลางแจง โดยเฉลี่ ย 295
ดอลลารสหรัฐตอคนตอป โดยผูหญิงสูงอายุมีแนวโนม ที่จะชอบทองเที่ยวเชิงผจญภัยมากขึ้นดวย
นักทองเที่ยวหญิงมีความตองการบริการบางอยางเปนกรณีพิเศษ อาทิ
(1) ด า นความปลอดภั ย มี ก ารสํ า รวจพบว า ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง (รถเชา เอเยนตทองเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง ฯลฯ) ที่หันมาใช ‘ความปลอดภัย’ เปนจุดขาย
ของตน เชน การทําปุมฉุกเฉินในหองพัก การมีระบบความปลอดภัย เฉพาะใหกับลูกคาหญิง ทําใหมี
ลูกคาหญิงใหความสนใจมาใชบ ริการมากขึ้น และเมื่อพวกเธอใหความไววางใจแลว พวกเธอมักจะ
กลับมาใชบริการอีกครั้ง
(2) อาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ นักทองเที่ยวหญิงมักใสใจกับอาหารการกิน
เปนพิเศษ แตกอนนั้นนักทองเที่ยวมักจะแสวงหาเมนูที่ขึ้นชื่อดานรสชาติ แตใน ปจจุบันเทรนดการ
บริโภคอาหารทองถิ่นที่มีความอรอย ชวยลดความอวน และมีประโยชนตอสุขภาพก็ไดรับความสนใจ
ไมนอยจากนักทองเที่ยวหญิง (Dunham, 2015) นักทองเที่ยวหญิงนิยมเดินทางไปยังประเทศที่ใช
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ภาษาอังกฤษ นักทองเที่ยวหญิงมีความละเอียดรอบคอบมากกวานักทองเที่ยวชาย และมักเตรียมตัว
สําหรับการทองเที่ยวเปนอยางดี พวกเธอจะหาขอมูลตางๆ อยางละเอียด
(3) นัก การตลาดมัก ใชจุดนี้ในการดึง ดูดนัก ทองเที่ยวหญิง เชน การออก
โปรโมชั่นของโรงแรมที่ตองมีการใชแตมสะสม หรือใชแตมจากบัตรเครดิต แลกรายการสงเสริมการขาย
(4) ผูหญิงมักจะหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตอยางเขมขน ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของนักทองเที่ยวหญิง คือขอมูลจากบุคคลที่มีประสบการณ (Peer Review) ดังนั้น การให
ความสําคัญกับการตลาดบนสื่อออนไลนจะมีบทบาทอยางมาก
(5) นั ก ท อ งเที่ ย วหญิ ง รุ น ใหม มี แ นวโน ม ที่ จ ะสนใจศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ผูห ญิงที่มีพลังทางเศรษฐกิจมักจะมีภูมิหลังทางการศึกษาที่สูง ทําใหพวกเธอมัก
มองหาความแปลกใหม หลากหลาย ที่มีแรงกระตุนทางปญญาจากการทองเที่ยว การสํารวจพบวา
สัดสวนของนักทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เปนผูหญิงสูงถึงรอยละ 75 เลยทีเดียว
(Dunham, 2013)
2.2.2 บทบาทของผูหญิงในสังคมญี่ปุน
ความสัมพันธระหวางเพศชายและหญิงในญี่ปุน เปนความสัมพันธแบบไมเทาเทียม
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กัน สิทธิและอํานาจตางๆ ยังตกอยูในมือของผูชายเปนสวนใหญ ในขณะที่หญิงตองรับภาระเฉพาะ
กิจ ภายในบานไมยุง เกี่ยวกับ กิจ การนอกบานของสามี ความเชื่ อนี้เ ปนมาตั้ง แตอดีตยุคคะมะกุร ะ
ยุคมุโระมาจิ ตอมาจนถึงปจจุบัน แมวานายกรัฐมนตรีอาเบะ พยายามเปดโอกาสใหผูหญิงเขามามี
บทบาททางการเมืองและเปนผูบริหาร แตก็ไดรับการตอตานจากฝายชาย อิทธิพลจากโลกภายนอก
ผลักดันใหญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทุกวันนี้ญี่ปุนพยายามสรางความ เทาเทียม กันระหวางเพศไม
เฉพาะระหวางผูหญิงกับผูชายเทานั้น แตยังครอบคลุมไปยังเพศทางเลือกอื่นๆ อยางไรก็ตามความเชื่อ
ในสถานะที่เหนือกวาของผูชาย ยังคงวนเวียนฝงแนนอยูในสังคม จากความเชื่อเชนนี้ จึงเปนปจจัยที่
เปดโอกาสใหผูหญิงออกนอกบานนอยและรวมถึงการออกเดินทางทองเที่ยวนอยกวาผูชายดวยเชนกัน
2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
1) In-Touch, Research and Consultancy , รายงานการศึกษาตลาดนักทองเที่ยว
คุณภาพสูง ; ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และรายงานผลการสํารวจของ Tourism
Australia พบวาปจจัยซึ่งเปนแรงจูงใจสําหรับการเลือกจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยวของ
ชาวญี่ปุน รอยละ 54% ใหความสําคัญ กับ ความปลอดภัย, 47% ใหความสําคัญ กับ อาหารและ
เครื่องดื่ม, 44% ขึ้นอยูกับความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว, 39% ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม,
34% ความงดงามของธรรมชาติระดับโลก และความคุมคาเงิน 32%
2) A survey of Women’s Leisure Travel Preference ,JTB Corp. 2012; JTB ไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นของผูหญิงญี่ปุนที่มีอายุระหวาง 20-60 ป จํานวน 1,500 คน ที่อาศัยอยูใน
โตเกียว นาโกยา และคันไซ โดยเมื่อถามความเห็นเรื่องการเดินทางทองเที่ยว ผูหญิงทุกกลุมอายุและ
อาชีพใหความสําคัญกับการออกเดินทางทองเที่ยวตางประเทศเปนอันดับหนึ่ง แหลงทองเที่ยวยอด
3

รัตนา ดิศร, โอซะกะฟุ ฮันโดเบียวอิน, 25 กันยายน 2558.
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นิยมที่เธอเหลานี้อยากไปมากที่สุด (Preferred Destination) คือ ยุโรป ซึ่งมีประเทศอิตาลีเปนอันดับหนึง่
ตามดวยฝรั่งเศส และสวิตเซอรแลนด
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
ในสังคมยุคปจจุบันผูหญิงเขามีบทบาทมากขึ้นทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน
ผูหญิงไดออกมาทํางานนอกบาน ผูหญิงมีบทบาทเปนนักบริหาร การเปลี่ยนบทบาทดังกลาวนําสงผล
ใหผูหญิง มีรายไดมากขึ้น มีความคิด มีความเป นตัวของตัวเอง เปนอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผูหญิงตองการหลีกหนี ภาระแหงความจําเจและความเครียดจากการทํางานในบทบาทตางๆ จึงมอง
หาสถานที่แปลกใหมเพื่อการทองเที่ยวและพักผอนในรูป แบบตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ตัวเองทั้งในรูปของความพึงพอในในทางกายภาพและทางดานจิตใจ รวมทั้งการไดเดินทางไปทองเทีย่ ว
เพื่อการพักผอนในประเทศที่แปลกใหมและไดทํากิจกรรม ทันสมัย แปลกใหมไมเ หมือนใคร เมื่อ
กลับมาก็ไดรับการยอมรับและยกยอง สงผลถึงความสุขทางจิตใจ นอกเหนือจากความสุขทางกายทีไ่ ด
ไปสัมผัสมาดวยตัวเอง ถือเปนความพึงพอใจขัน้ สูงสุดตามทฤษฎีของ S.M. Freud
ความพึงพอใจดานจิตวิทยา (Psychological Hedonism)
เปนทรรศนะของความพึง พอใจวามนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวหาความสุขสวนตัว
หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ และตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ‘s Theory motivation ที่
อธิบายความตองการของมนุษยวามี 5 ขั้นตอนคือ
1) ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน คือ อาหาร
ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวาความ
ตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย
3) ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน
4) ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว
ความนับถือและสถานะทางสังคม
5) ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self-actualization needs) เปนความ
ตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวไปประเทศตางๆ ของผูหญิงจึงมีปจจัยสําคัญที่
แตกตางกันไป ตามภูมิหลังดานอายุ อาชีพ และการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความตองการทั้งทาง
รางกาย สังคม การไดรับการ ยกยอง การประสบความสําเร็จ และความปลอดภัยในที่สุด

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากขอมูลของกลุมเปาหมาย 100 ราย ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบขอมูลเปนสตรีที่มี
ถิ่นพํานักอยูในเมืองหลักในทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุน ไดแก โตเกียว โอซากา นารา ไอจิ ฟุกุโอกะ
โดยแบงตามลักษณะของผูตอบแบบสอบถามไดดังนี้
1) การศึกษา
45% เปนสตรีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป, และ 20% มีการศึกษาในระดับ ปวส.
2) อายุ
72% เปนผูที่มีอายุระหวาง 25-60 ป

แผนภูมิที่ 4 แสัดสวนอายุของผูตอบแบบสอบถาม
3) สถานภาพ
53% เปน โสด และ 23% แตงงานแลว
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แผนภูมิที่ 5 สัดสวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
4) อาชีพ
70% เปนเปนวัยทํางาน (เปนพนักงานบริษัทและลูกจาง)
5) สถานะทางเศรษฐกิจ
49% มีรายได 200,000-500,000 JPY/เดือน และ 31% มีรายไดนอยกวา 200,000
JPY/เดือน

แผนภูมิที่ 6 สัดสวนอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
79% ตอบวาเคยไปทองเที่ยวตางประเทศ
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6) ผูที่รวมเดินทางไปทองเที่ยวดวย
35% ไปกับเพื่อน, 20% ไปกับสมาชิกในครอบครัว, 19% ไปกับคนรัก, และ 11% ไป
คนเดียว

แผนภูมิที่ 7 สัดสวนผูที่รวมเดินทางไปตางประเทศของผูตอบแบบสอบถาม
เมื่อถามวาหากมีโ อกาสออกทองเที่ยวตางประเทศครั้ง ตอไป กลุม เปาหมายสนใจ
เดินทางไปที่ใดมากที่สุด พบวา ฮาวาย ยุโ รป อเมริก า เอเชียตะวันออก และประเทศไทย เปน
จุดหมายปลายทางที่กลุมเปาหมายตองการเดินทางไปมากที่สุดตามลําดับ
7) กิจกรรมที่สนใจในการเดินทาง
- ประเภทธรรมชาติ เชน ทะเล ภูเขา ปาไม 42% ใหความสนใจมากที่สุด และ 33%
ใหความสนใจรองลงมา

- ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 38% สนใจมากที่สุด และ 33% สนใจรองลงมา
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- แหลงบันเทิง 37% ใหความสนใจมาก และ 33% ใหความสนใจระดับปานกลาง

- อาหารประจําชาติ 62% ใหความสนใจมากที่สุด และ 25% ใหความสนใจระดับ
รองลงมา

- ชอปปง 42% สนใจมากที่สุด และ 31% สนใจรองลงมา

- สุขภาพและความงาม 26% สนใจมากที่สุด, 32% สนใจรองลงมา, และ 31% สนใจ
ระดับปานกลาง

- กีฬา 14% สนใจมาก, 38% สนใจระดับปานกลาง, และ 23% สนใจเล็กนอย
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- การเรียนรู 14% สนใจมาก, 34% สนใจปานกลาง, และ 27% สนใจเล็กนอย
8) ปจจัยสําคัญในการเลือกประเทศที่จะเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ
- ระยะทาง 16% ตอบวาไมสําคัญ, 27% สําคัญเล็กนอย, 25% สําคัญ ปานกลาง,
24% สําคัญมาก, และ 6% สําคัญที่สุด
- คาใชจายและคาครองชีพ ในประเทศที่จะไป 4% ตอบวาไมสําคัญ, 15% สําคัญนอย
, 23% สําคัญปานกลาง, 37% สําคัญมาก 16% สําคัญมากที่สุด
- ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 4% สําคัญนอย, 15% สําคัญ ปานกลาง, 41%
สําคัญมาก, 39% สําคัญที่สุด
- ความเปนมิตรของคนทองถิ่น 5% สําคัญนอย, 27% สําคัญปานกลาง, 44% สําคัญ
มาก, 22% สําคัญที่สุด
- สิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศนั้น 24% สําคัญปานกลาง, 43% สําคัญมาก,
23% สําคัญมากที่สุด
- มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 32% สําคัญปานกลาง, 35% สําคัญมาก, และ 17%
สําคัญมากที่สุด
- ความหลากหลายในกิจกรรม 12% สําคัญนอย, 39% สําคัญปานกลาง, 28% สําคัญ
มาก, 13% สําคัญที่สุด
9) การสื่อสารเมื่อเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
24% บอกวา ไมถนัดภาษาอังกฤษ 37% ไมมีปญหาเพราะใชภาษาอังกฤษได 4% บอก
วาไมมีปญหา แตถามีภาษาญี่ปุนจะดีมาก
10) การวางแผนทองเที่ยวภายในระยะเวลา 1 ป
47% ตอบวาใช 32% ไมใช 31% ยังไมแนใจ
11) ชวงเวลาที่อยากเดินทางทองเที่ยว
17% มกราคม-มีนาคม 21% เมษายน-มิถุนายน 31% กรกฎาคม-กันยายน 47%
ตุลาคม-ธันวาคม
12) ความคาดหวังในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
- เพื่อพักผอน 18% คาดหวังปานกลาง, 26% คาดหวังมาก, 49% คาดหวังมากที่สุด
- เพื่อหาประสบการณใหม 13% คาดหวัง ปานกลาง, 28% คาดหวัง มาก, 55%
คาดหวังมากที่สุด
- เพื่อชอปปง 10% คาดหวังนอย, 34% คาดหวังปานกลาง, 26% คาดหวังมาก,
39% คาดหวังมากที่สุด
- เพื่อสุขภาพและความงาม 13% คาดหวังนอย, 37% คาดหวัง ปานกลาง, 31%
คาดหวังมาก, 8% คาดหวังมากที่สุด
- เพื่อพบเพื่อนใหม 12% คาดหวังนอย, 21% คาดหวังปานกลาง, 35% คาดหวัง
มาก, 27% คาดหวังมากที่สุด
หากนําขอสมมติฐานเรื่องวัยและอาชีพที่แตกตางกัน จะคํานึงถึงปจจัยในการเลือกประเทศ
ในการเดินทางทองเที่ยวที่แตกตางกัน มีความสนใจและพฤติกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางกัน

28
จากการศึกษาพบวา
1) ดานความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว
พบว า สตรี ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 25-59 ป มี ค วามสนใจ ด า นอาหารประจํ า ชาติ
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ธรรมชาติ ( ทะเล ภูเขาและปาไม ) มากที่สุด ตามลําดับ
ขณะที่สตรีที่มีอายุ ก็มีความสนใจ อาหารประจําชาติ ธรรมชาติ และ ชอปปง ซึ่ง ไมแตกตางจาก สตรี
อายุระหวาง 25-59 ป
2) ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินเลือกประเทศในการเดินทางทองเที่ยว
การศึกษาพบวา สตรีที่มีอายุระหวาง 25-59 ป คํานึงถึงความปลอดภัยในการทองเที่ยว
มากเปนอันดับ หนึ่ง ตามดวย สะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว ความเปนมิตรของประชาชนในชาติ
และความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ ในขณะที่ สตรีที่มีอายุระหวาง18-24 ป จะ
คํานึงถึงความปลอดภัย คาใชจาย และความหลากหลายในแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา
สตรี ช วงอายุร ะหวา ง 25-59 ป และ 18-24 ป ให ความสํา คั ญ เรื่ อ งความปลอดภัย เป นอั น แรก
เหมือนกัน
3) ความคาดหวัง หรือวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว
จากการศึก ษาพบวาสตรีที่ มีอายุร ะหว าง 25-59 ป มีวัต ถุป ระสงคในการเดิน ทาง
ทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณใหมมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเดินทางทองเที่ยวเพื่อการพักผอน
ขณะที่สตรีอายุระหวาง 18-24 ป เดินทางเพื่อการพักผอนและหาประสบการณใหม ตามลําดับ
4) สมมติฐานดานอาชีพที่แตกตาง
สตรีที่ทํางานในบริษัท หางราน จะใหความสนใจกั บอาหารประจําถิ่นเปนอันดับหนึ่ง
ตามดวยธรรมชาติ (ทะเล ปาไม ภูเ ขา) และประวัติศาสตรและวัฒ นธรรม ตามลําดับ ในขณะที่
ขาราชการ แมบาน และเจาของกิจการ มีความสนใจในสิ่งเดียวกันกับสตรีที่ทํางานในบริษัท
5) ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกประเทศในการเดินทางทองเที่ยวของสตรีที่ทํางานใน
บริษัท หางราน และกลุม ขาราชการแมบาน และเจาของกิจการใหความสําคัญเหมือนกัน คือ ความ
ปลอดภัย ความเปนมิตรของประชาชนในประเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศนั้น
6) วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว
สตรี ที่ ทํ า งานในบริ ษั ท ห า งร า น ข า ราชการ กลุ ม แม บ า น และเจ า ของกิ จ การมี
วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนและหาประสบการณใหมเหมือนกัน
การศึกษาครั้งนี้ นอกจากการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามจากสตรีชาวญี่ปุนแลว ผู
ศึกษายังไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเกี่ยวกับการใหบริการ
นักทองเที่ยวสตรีญี่ปุน โดยมีประเด็นสัมภาษณหลักๆ ดังนี้
1) มีสัดสวนนักทองเที่ยวญี่ปุนคิดเปนรอยละเทาใดของนักทองเที่ยวทั้งหมด และเปน
นักทองเที่ยวสตรีรอยละเทาใด
2) เพราะเหตุใดถึงสนใจเจาะกลุมนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน
3) ในการใหบริการนักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน จําเปนตองมีบริการพิเศษไหม
4) นักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุนมีความตองการพิเศษอะไรบาง
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5) ทานคิดวาทําไมนัก ทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน จึง เลือกมาทองเที่ยวประเทศไทย และ
เลือกใชบริการจากบริษัทของทาน
สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ มีดังนี้
1) นางสาวสะชล ธีระประวัติ ผูจัดการฝายขายแผนกกลุมประชุม สัมมนา โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพ
- มีนักทองเที่ยวญี่ปุนประมาณ 35% ของลูกคาทั้งหมด เปนชายมากกวาหญิง สวน
ใหญเปนลูกคาประจํา
- โรงแรมไดจัดเตรียมบริการตางๆ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทั่วไปของชาวญี่ปุน เชน
หองพักตองมีสองเตียง
- ลูก ค าสตรี ชาวญี่ ปุน จะเน นเรื่ องความสะอาด สะดวก และปลอดภัย สาเหตุ ที่
นักทองเที่ยวสตรีญี่ปุนเลือกโรงแรมนี้เพราะมีเอกลักษณของความเปนไทย มีบริการ
ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย ปลอดภัย มีสถานีรถไฟฟา สะดวกในการเดินทาง และอยู
ใกลแหลงชอปปง
2) นางสาวกมลนุช ภิรมยสวัสดิ์ ผูจัดการฝายขายและการตลาด Rambrandt Hotel Bangkok
มีนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนประมาณ 13% ของลูกคาทั้งหมด นักทองเที่ยวญี่ปุนจะมีความ
จงรักภักดีตอโรงแรม มักจะมาซ้ํา ทางโรงแรมใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา เชน มี
อาหารญี่ปุน มีพนักงานสื่อสารภาษาญี่ปุนไวบริก าร มีการอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัย
สําหรับลูกคาสตรี โดยเฉพาะการจัดใหมี Lady Floor ไวบริการ
3) นายนรัล วิวรรธนไกร ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท สยาม เวลเนสกรุป (ระรินจินดาสปา)
- นักทองเที่ยวญี่ปุนมีสัดสวน 20% ของลูกคาทั้งหมด โดยเปนเพศหญิง 60%
- นักทองเที่ยวสตรีญี่ปุนสวนใหญมากันเปนกลุมเพื่อน ชอบ บริการดาน beauty &
rejuvenate
- ตองการพนักงานที่สื่อสารภาษาญี่ปุนได มีการจับจายสูง
- นักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุนมาใชบริการที่นี่เพราะมีมาตรฐาน 5 ดาว มีความสะอาด
และสะดวกในการเขาถึง
4) นางสาวอัจฉรา เอกากาย ผูจัดการบริษัท WedzTrip (บริษัทนําเที่ยว)
- นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสนใจแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สนใจ
แหลงทองเที่ยวแปลกใหม เพื่อหาประสบการณใหมๆ และเขาถึงไดสะดวก สะอาด
และปลอดภัย
- กลุม ที่ม าใชบ ริก ารสวนใหญสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได จัดการเดินทางดวย
ตนเอง และหาขอมูลแหลงทองเที่ยวมากอน มีการเตรียมตัวอยางดี
5) นายสกุล อินทกุล ผูจัดการพิพิธภัณฑดอกไม กรุงเทพฯ
- นักทองเที่ยวญี่ปุนมีสัดสวน 15% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด โดยเปนเพศหญิง 95%
- นักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน สนใจวัฒนธรรมไทย
- มีการจัดบริการพิเศษโดยใหมีชาวญี่ปุนมาเปนอาสาสมัครนําชมเปนภาษาญี่ปุนทุก
วันพุธ
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6) นายสิทธิชัย อภิรักษดุล ผูจัดการทั่วไป โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม
- มีลูกคาชาวญี่ปุน ติดอันดับ 10 ของลูก คาทั้งหมด โดยเปนสตรี 75% ซึ่งนับเปน
ลูกคาที่มีคุณภาพ ใชจายสูง
- ทางโรงแรมมีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนคอยบริการ และมีบริการพิเศษ
เชน หมอตม ชา กาแฟภายในหองพัก มีอางอาบน้ําบริก าร หองพัก ตองสะอาด
สวยงาม ประณีต และปลอดภัย
7) นางสาววันวิสาข ตันติสุข โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยต สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ
- มีลูกคาชาวญี่ปุน 30% ของลูกคาทั้งหมด โดย 10% เปนสตรีชาวญี่ปุน
- ลูกคาชาวญี่ปุนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมอยางเครงครัด ไมสงเสียงดัง
เรียบรอย มีการใชจายสูง
- โรงแรมจัดเตรียมพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนไวบริการ มีอางอาบน้ําใน
หองพัก มีสุขภัณฑต ามมาตรฐานญี่ปุน ซึ่ง ลูก คาญี่ปุนเลือกพัก โรงแรมนี้เ พราะ
เดินทางสะดวก อยูใกลสถานีรถไฟฟาและแหลงชอปปง
จะเห็ น ได ว า ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาจาก
แบบสอบถามสตรีชาวญี่ปุนที่ยืนยันการศึกษาวานักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน ใหความสําคัญกับความ
ปลอดภัย ความสะดวก สะอาด และ สตรีชาวญี่ปุน สนใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เลือกเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณใหมๆ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
วัยและอาชีพที่แตกตางของสตรีชาวญี่ปุน จะคํานึงถึงปจจัยในการเลือกประเทศเพื่อการ
เดินทางทองเที่ยว ที่ไมแตกตางกัน มีพฤติกรรมและวัตถุประสงคในการทองเที่ยวที่คลายคลึงกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้การศึกษาไดสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจของ Tourism Australia
ที่พบวา ปจจัยที่เปนแรงจูงใจสําหรับการเลือกจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยวของชาวญี่ปุน
คือ ความปลอดภัย อาหารและเครื่องดื่ม และความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว
จากประเด็น คํ าถามการศึ ก ษาว า สตรีช าวญี่ ปุ นมี พฤติ ก รรมในการเดิน ทางทอ งเที่ ย ว
ตางประเทศอยางไร ผลการศึกษาจะเห็นไดวาสตรีชาวญี่ปุนมีวัตถุประสงคสําคัญในการเดินทางเพื่อ
การพักผอนและเพื่อหาประสบการณใหมๆ และคํานึงถึงความปลอดภัย อาหารการกิน และความเปน
มิตรของประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนลําดับ ตนๆ นอกจากนี้แลวสตรีชาวญี่ปุนเมื่อออกเดิน ทาง
ทองเที่ยวจะใหความสนใจอาหารทองถิ่น ประวัติศาสตรวัฒนธรรม และธรรมชาติ (ชายทะเล ภูเขา
ปาไม) นอกจากนี้ แหลง ทองเที่ยวยอดนิยมที่สตรีชาวญี่ปุนมีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว
มากที่สุด ไดแก ฮาวาย ยุโ รป (ฝรั่ง เศส อิตาลี เยอรมัน ) สหรัฐอเมริก า (นิวยอรก) ประเทศไทย
ออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคลองกับรายงานการสํารวจของ JTB Corp.2012
ที่ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูหญิงญี่ปุนที่มีอายุระหวาง 20-60 ป และพบวาแหลงทองเที่ยว
ยอดนิ ย มที่ ส ตรี ช าวญี่ ปุ น เหล า นั้ น อยากไปมากที่ สุ ด คื อ ยุ โ รป ได แ ก อิ ต าลี ฝรั่ ง เศส และ
สวิสเซอรแลนด
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ดานความปลอดภัย
4.2.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหตรงกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวสตรีชาวญี่ปุน ที่คํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว รัฐบาลไทยควร
กําหนดมาตรการที่เขมงวดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวและมีการบังคับใช
อยางเขมงวด ดังเชน เสนอบทลงโทษเพิ่มเติมแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมาย จัดสรรทรัพยากรบุคคลแก
หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ํา การเพิ่มบทลงโทษนายจางดวยใน
กรณีลูกจางทําผิดกฎหมายหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2) เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย การจราจรทั้งทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ
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3) กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจร ทางบก ทางน้ํา ทาง
อากาศ
4.2.1.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) ในการโดยสารรถสาธารณะ เชน รถไฟ รถไฟฟา รถไฟใตดิน ควร
กําหนดใหมี ตูรถไฟเฉพาะสําหรับสุภาพสตรีเพิ่มจํานวนพนักงานขับรถสาธารณะเปนสุภาพสตรี
2) ดานมัคคุเทศก เพิ่มจํานวนมัคคุเทศกสตรี
3) นอกเหนือจากภาครัฐ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน
โรงแรม ควรกําหนดหองพักสําหรับสตรีแยกแยะไปจากนักทองเที่ยวชาย เชน กําหนดใหมี Lady
Floor, Pink Check-in Desk เปนตน
4.2.2 ความสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว
4.2.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) นอกจากดานความปลอดภัยแลว สตรีชาวญี่ปุนยัง คํานึง ถึง ความ
สะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว รัฐบาลไทยควรจัดระบบการคมนาคมขนสงใหมีความเชื่อมโยง
กันใหมากขึ้น
2) รัฐบาลรวมลงทุนกับเอกชนลงทุนสราง one stop shopping โดยใช
แนวทางประชารัฐ เพื่อนําเสนอขายสินคา หัตถกรรม ไทย สินคา OTOP สินคา Thai Brand เพื่อ
อํานวยความสะดวก นักทองเที่ยวสตรี โดยเฉพาะชาวญี่ปุนที่ชอบซื้อสินคาหัตถกรรม ทํามือของไทย
4.2.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) การอํ า นวยความสะดวก ด า นการเตรี ย มการบุ ค คลากรใน
อุตสาหกรรมท องเที่ยวที่ ส ามารถสื่อสารภาษาญี่ ปุนไดอย างดี เชน พนั ก งานโรงแรม พนั ก งาน
รานอาหาร มัคคุเทศก นําเที่ยว พนักงานขับรถ
2) ความสะดวกสบายในแหลงทองเที่ยว เชน กําหนดมาตรฐานหองน้ํา
สะอาด รานอาหารที่ถูกสุขอนามัยดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรฐานรานอาหาร
ถูกสุขอนามัย
4.2.3 ดานการตลาดและประชาสัมพันธ
4.2.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยอย า งต อ เนื่ อ ง ส ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชน การรอยเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ เพิ่ม
ศักยภาพการตลาดแกชุมชนและ SME หรือกลุม Start up เพื่อสามารถทําการขายแกนักทองเที่ยว
ชาวญี่ปุนตรงตามความตองการของลูกคา
2) การจํ า กั ด จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว ใน แหล ง ท อ งเที่ ย ว ทา ง
ประวัติศาสตรและวัฒ นธรรมบางแหง เพื่อใหนัก ทองเที่ยว สามารถเขาไปศึก ษาและซาบซึ้ง กับ
บรรยากาศไดโดยปราศจากการรบกวนและเขาถึงแกนแทของประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมได
อยางแทจริง
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4.2.3.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) ดานการตลาดและการประชาสัมพันธ จากการศึกษาพบวาสตรีชาว
ญี่ปุนใหความสนใจ อาหารทองถิ่น ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเปนอันดับตนๆ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธอาหารไทย เมนูตางๆ ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
นอกเหนือ จากแกงเขี ย วหวาน มั ส มั่ น ผั ด ไทย โดยนํ าเสนอผา นช อ งทางและรู ป แบบต า งๆ ที่
หลากหลายเปนภาษาญี่ปุนใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
2) ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ควรจัดใหมีขอมูลขาวสารทั้งใน
รูปแบบ Digital และ Audio Visual เปนภาษาญี่ปุนในแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร อุทยาน
ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ ที่นกั ทองเที่ยวสามารถเรียนรูเองได ฯลฯ ทั้งนี้ Audio Vsual อาจใหบริการ
ในรูปแบบใหยืมหรือเชาแลวนํามาคืนเมื่อทองเที่ยวแลวเสร็จ
3) เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเปนการ
หาประสบการณใหม จึงควรจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริม ใหมีการเรียนรูโดยการสัมผัส
และมีประสบการณจริง (Experienced Tourism) เชน เมื่อการชมอุตสาหกรรมทํารมกระดาษสาบอ
สรางและฝกหัดทํารมและวาดรมที่จังหวัดเชียงใหม, การอาบน้ําชางเมื่อไปเยี่ยมชมปางชาง, การเรียน
ทําอาหารไทย, การทดลองทํานาปลูกขาว ฯลฯ ซึ่งสามารถรวมอยูในเพคเกจการขายรายการนําเที่ยวได
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แบบสํารวจความคิดเห็น
เรื่อง
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของผูหญิงชาวญี่ปุน
คําชี้แจง
- แบบสํารวจความคิดเห็นฉบับ นี้เ ปนการสํารวจเพื่ อใชป ระกอบการศึก ษาสวนบุคคล
(Individual Study) ของนางสาวรัญจวน ทองรุต ผูอํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ซึ่งกําลังเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
- ขอความรว มมื อตอบแบบสํ ารวจความคิ ดเห็น นี้ทุ ก ข อ โดยกรอกคํ าตอบ หรือ ทํ า
เครื่องหมาย กากบาท (X) หนาขอที่ตรงกับทาน
- ขอมูลที่ไดรับจากแบบสํารวจนี้จะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวรัญจวน ทองรุต
มิถุนายน 2559
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แบบสํารวจความคิดเห็น
เรื่อง
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของผูหญิงชาวญี่ปุน
A. ขอมูลผูตอบแบบสํารวจ
1. ที่อยู-ตอบชื่อเมือง
2. การศึกษา
a. ม.6 หรือนอยกวา
b. ระดับวิทยาบัย / ปวส.
c. ระดับปริญญาตรี
d. ระดับปริญญาโท ขึ้นไป
3. อายุ
a 18-25 ป
b 25 ป 1 เดือน-60 ป
c 60 ป 1 เดือน-80 ป
d 80 ป ขึ้นไป
4. สถานภาพทางครอบครัว
a โสด
b แตงงาน
c หยาราง / เปนมาย
5. อาชีพ
a. พนักงานบริษัท
b. ขาราชการ
c. เจาของกิจการ
d. ลูกจาง/part-time
e. แมบาน
f. นักศึกษา
g. อื่นๆ (ระบุ) ............................................
6. สถานะทางเศรษฐกิจ
a. นอยกวา JPY200,000/เดือน
b. JPY200,000-500,000/เดือน
c. JPY500,001-JPY800,000/เดือน
d. JPY 800,001/เดือน ขึ้นไป
e อื่นๆ (ระบุ) ............................................
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B ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
7. ทานเคยเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ
a เคยไป
b ไมเคยไป
8. หากทานวางแผนจะไปทองเที่ยวตางประเทศทานจะไปกับใคร
a ไปกับเพื่อน
b ไปกับคนรัก
c ไปกับคนในครอบครัว หรือญาติ
d ไปคนเดียว
e อื่นๆ (ระบุ).......................................
9. ทานสนใจที่จะเดินทางทองเที่ยวประเทศอะไรมากที่สุด (โปรดระบุชื่อประเทศ/ภูมิภาค ภายใน 3 แหง)
................................................ ................................................ ...................................................
10. แหลงทองเที่ยว หรือกิจกรรมที่ทานสนใจ (ทานสามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
a ธรรมชาติ (ชายทะเล ภูเขา ปาไม เปนตน)
b ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
c ศึกษาวิถีชีวิต
d แหลงบันเทิง
e อาหารประจําชาติ
f จับจายซื้อของ (Shopping)
g สุขภาพ และความงาม
h กีฬา
i การเรียนรู
j อื่นๆ (ระบุ)...............................
11. ปจจัยในการเลือกประเทศที่ทานจะเลือกไปทองเที่ยวตอไป มีความสําคัญมากนอยเพียงใด
ปจจัยในการเลือกประเทศที่จะเดินทางทองเที่ยว
ไมสําคํญ-------สําคัญมาก
a.ระยะทางในการเดินทางไมไกลเกินไป
1
2
3
4
5
b.คาใชจายและคาครองชีพไมสงู มากนัก
1
2
3
4
5
c.ความปลอดภัยในการทองเที่ยวในประเทศนั้น
1
2
3
4
5
d.ความเปนมิตรของประชาชนในประเทศนั้น
1
2
3
4
5
e.สิ่งอํานวยความสะดวกของประเทศนั้น
1
2
3
4
5
f.ความหลากหลายในแหลงทองเที่ยว
1
2
3
4
5
g.ความหลากหลายในกิจกรรม
1
2
3
4
5
h.อื่นๆ (ระบุ)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

2

3

4

5
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12. หากเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
a. คอนขางลําบากเพราะไมถนัดภาษาอังกฤษ
b. ไมมีปญหาเพราะสามารถใชภาษาอังกฤษหรือภาษาทองถิ่นได
c. ไมคอยมีปญหาเรื่องการสื่อสาร แตถาใชภาษาญี่ปุนไดก็ดีเหมือนกัน
13. ทานวางแผนจะเดินทางทองเที่ยวตางประเทศภายใน 1 ปนี้
a ใช
b ไมใช
c ยังไมแนใจ
14. ชวงเวลาที่อยากเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
a มกราคม-มีนาคม
b เมษายน-มิถุนายน
c กรกฎาคม-กันยายน
d ตุลาคม-ธันวาคม
15. ทานมีความคาดหวังในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศแตละขอมากนอยเพียงใด
ความคาดหวัง
ไมคาดหวังเลย- คาดหวังมาก
a.เพื่อพักผอน
1
2
3
4
5
b.เพื่อหาประสบการณใหมๆ
1
2
3
4
5
c.เพื่อการจับจาย ซื้อของ (Shopping)
1
2
3
4
5
d.เพื่อสุขภาพ และความงาม
1
2
3
4
5
e.เพื่อคนหาเพื่อนใหม
1
2
3
4
5
f.อื่นๆ (ระบุ)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

2

3

4

5
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวรัญจวน ทองรุต

ประวัติการศึกษา

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
– สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน
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นักวิจัยดานสังคมศาสตร สถาบันแหลงน้ําขนาดเล็ก
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ Ford Foundation
นักสังคมสงเคราะห ศูนยเยาวชนเตชะวณิช
สํานักนันทนาการ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ผูชวยผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน
ผูชวยผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภูเก็ต
ผูอํานวยการกองแผนนโยบาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ผูอํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก

รางวัล

– รางวัล The most Influential Person in Travel Industry by
Travel News Digest Magazine in 2014, Mumbai, India.
– รางวัล Super Women in Tourism Industry in 2015 by Radio
one in New Delhi, India

ตําแหนงปจจุบัน

ผูอํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก

