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กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุน 
 

 
ท่ีมา : http://www.scholarship.in.th/wp-content/uploads/2016/01/japan-chureito-pagoda-fuji.jpg 

ญ่ีปุนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียวนานาประเทศมาเปนเวลานาน  

ไมวาจะเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดึงดูด วัฒนธรรมและเทศกาลท่ีนาสนใจ ระบบคมนาคมภายในประเทศท่ี

สะดวกรวดเร็ว อาหารการกิน ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของชาวญ่ีปุน เสนหเหลานี้ลวนเปนปจจัยดึงดูด

นักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ทําใหญ่ีปุนไดรับความนิยมอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนกระท่ังเกิดเหตุการณ

แผนดินไหวและสึนามิข้ึนในป 2554 ภัยธรรมชาติครั้งดังกลาวทําใหนักทองเท่ียวตางชาติท่ีในญี่ปุนลดลงถึงกวา

รอยละ 50 แตภายในเวลาเพียง 1 ป ญี่ปุนก็ประสบความสําเร็จในการฟนฟูการทองเท่ียวอีกครั้ง โดยไดดําเนิน

มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังการจัดนิทรรศการการทองเท่ียวญ่ีปุนในตางประเทศ การเรง

สรางความนิยมญ่ีปุนผานสื่อตาง ๆ รวมท้ังวัฒนธรรมอาหาร ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประชาชน โดยในป 2555 มีนักทองเท่ียวจากตางชาติเดินทางมาญ่ีปุนกวา 8.37 ลานคน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 35 

จากปกอนหนา) และเพ่ิมข้ึนจนมีจํานวนมากกวา 10 ลานคนเปนครั้งแรกในป 2556 

อยางไรก็ดี เพ่ือบรรลุเปาหมายการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติใหได 18 ลานคนในป 2559 และ 

25 ลานคนในป พ.ศ. 2563 ตามท่ีรัฐบาลต้ังไว ญ่ีปุนจึงตองเรงใชมาตรการกระตุนการขยายตัวของ

นักทองเท่ียวตางชาติข้ึนอีก โดยปรับกลยุทธการตลาด มุงดึงดูดนักทองเท่ียวจากอาเซียน (ซ่ึงมีไทยเปน

เปาหมายสําคัญอันดับ 1) และอินเดีย เพ่ือทดแทนนักทองเท่ียวจีนท่ีลดลงตั้งแตชวงปลายปพ.ศ.2555 เปนตน

มาจากปญหาความสัมพันธจีน-ญ่ีปุนท่ีย่ําแยลง และหนึ่งในมาตรการกระตุนดังกลาว คือ มาตรการยกเวนการ

ตรวจลงตราหรือวีซาเขาประเทศใหกับนักทองเท่ียวไทยและมาเลเซีย ท่ีตองการเดินทางเขาญ่ีปุนเพ่ือพํานัก

ระยะสั้นไมเกิน 15 วัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทําใหนักทองเท่ียวไทยในญ่ีปุนเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็ว โดยในป 2556 มีนักทองเท่ียวไทยไปญ่ีปุน 453,600 คน เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 74 

ซ่ึงเปนอัตราเพ่ิมสูงสุดในบรรดานักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด และเปนจํานวนสูงสุดเปนประวัติการณ 

(โดยเฉพาะภายหลังญี่ปุนเริ่มดําเนินมาตรการยกเวนวีซาใหแกนักทองเท่ียวไทยเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556 อัตรา
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การเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวไทยในชวงครึ่งหลังของป 2556 อยูท่ีรอยละ96 จากปกอนหนา) และยังคงเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของป 2557 ไดเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 64 จากชวงเดียวกันป 2556 

 
ท่ีมา : http://travel.mthai.com/app/uploads/2013/06/5japan51.jpg 

ขณะเดียวกัน เพ่ือปองกันการใชชองโหวจากการยกเวนวีซา เชน การหลบหนีเขาเมืองเพ่ือเขาไป

ทํางานในญี่ปุนอยางผิดกฎหมาย ปญหาการคามนุษย ซ่ึงท่ีผานมา ก็พบวามีนายหนาท่ีใชโอกาสจากการยกเลิก

วีซา หลอกลวงคนไทยไปทํางานในญ่ีปุน (ท้ังนี้ จากสถิติในชวงป 2553 – 2554 คนไทยท่ีกระทําผิดกฎหมาย

ตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน มีจํานวนลดลงทุกปจาก 1,475 ราย เปน 1,108 ราย และเปน 786 ราย ตามลําดับ) 

ทางการญ่ีปุนจึงไดเพ่ิมความเขมงวดดานการตรวจคนเขาเมือง โดยมีมาตรการตรวจสอบอยางละเอียดถ่ีถวน

ข้ึน นักทองเท่ียวตองมีหนังสือเดินทางท่ีถูกตอง มีการสํารองเท่ียวบินขากลับเรียบรอย ตอบคําถามเจาหนาท่ีได

อยางชัดเจนและตรงไปตรงมาเก่ียวกับรายละเอียด เชน กิจกรรมท่ีจะเขาไปดําเนินการในญ่ีปุน ระยะเวลาใน

การพํานักท่ีญ่ีปุนซ่ึงตองไมเกิน 15 วัน ตองไมมีประวัติกระทําผิดกฎหมาย เก่ียวของกับยาเสพติด หรือเคยถูก

เนรเทศออกจากญ่ีปุนรวมถึงการคามนุษยหรือคาบริการ ขณะเดียวกัน แมจะมีแรงงานตางชาติบางคนท่ีรอด

พนจากสายตาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองญ่ีปุนได ก็ไมใชการรับประกันวาแรงงานเหลานั้นจะสามารถมี

ชีวิตท่ีสุขสบายเนื่องจากจะตองถูกจํากัดใหทํางานในสาขากรรมกรกอสรางและแรงงานในภาคเกษตรกรรม ซ่ึง

เปนสาขาท่ีขาดแคลนแรงงานชาวญ่ีปุน ไดคาจางท่ีต่ํามาก อีกท้ังยังตองใชชีวิตอยางหลบๆ ซอนๆ ตรงกันขาม

กับแรงงานตางชาติท่ีเขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย เชน ในสวนของไทย กระทรวงแรงงานก็มีโครงการท่ี

รวมกับองคกรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติของญ่ีปุน (IM Japan)รับสมัครคัดเลือกและจัดสงคนไทยไป

ฝกงานท่ีญ่ีปุนเปนประจําทุกป โดยผูท่ีเขารวมโครงการนี้ นอกจากจะไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมไมนอยกวา

คาจางของแรงงานชาวญ่ีปุนแลว ยังมีหลักประกันท่ีม่ันคง และไดรับการคุมครองดานสุขภาพ ดังนั้น ผูท่ี

ตองการเขาไปทํางานในญ่ีปุน ควรผานกระบวนการท่ีถูกตองและไมลักลอบเขาไปโดยอาศัยชองโหวจากการ

ยกเลิกวีซาเสียจะดีกวา 
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ขอมูลเบื้องตนของประเทศญี่ปุน 
 

 
ท่ีมา : http://asean.dla.go.th/download/aseanNews/img/20161127/0DBD1CF4-6EFC-3652-9ACC-

4882759DECC2_Untitled_10.jpg 

ขอมูลท่ัวไป 

ประเทศญี่ปุนไดรับเอกภาพ ในป ค.ศ.1945 (หลงัจากแพสงครามโลกครั้งท่ี 2) เริ่มดําเนินการเรงดวน

ในเรื่องการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและดวยการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ญี่ปุนจึงได

เปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศหลายแหง ซ่ึงทําใหญ่ีปุนเขามามีสวนรวมในการคาเสรีหลายฝาย

ระหวางประเทศและในฐานะท่ีเปนสมาชิกสําคัญของความตกลงท่ัวไปเก่ียวกับอัตราภาษีศุลกากรและการคา 

(General Agreement on Tariffs and Trade) และองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Cooperation and Development) ซ่ึงมุง ท่ีจะรักษาการคาเสรี ทําให ใน

ปจจุบันมีบทบาทสําคัญในดานการคา การเงิน และความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเปนอยางมาก 

ขอมูลเศรษฐกิจ 

ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา โดยมูลคานําเขาคิด

เปนรอยละ 4.36 ของมูลคาการคารวมของโลก ในป 2550 และรอยละ 5.11 ของมูลคาการสงออกของโลก สืบ

เนื่องมาจากจากระบบการคาเสรีท่ีไดรับแรงขับเคลื่อนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหมสูตลาดโลก ปจจุบันเศรษฐกิจของญี่ปุนมีการหดตัวลดเล็กนอย 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความแข็งตัวมากข้ึน GDP (คิดเปนเงินเยน) มีความแกวงตัวมาก เนื่องจากยอด

จําหนายสินคาญี่ปุนตกลง มีการปรับเปลี่ยนดานราคาสินคาท่ีต่ํา ในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตกลับมีอัตรา

สูงข้ึนรวมถึงการใชจายของผูบริโภคท่ีลดลงอยางตอเนื่อง การสงออกมีอัตราการเติบโตเร็วกวาการนําเขาป 

2551 อัตราการสงออกรอยละ 9.54 สวนอัตราการนําเขาเพ่ิมข้ึน รอยละ 22.47 
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นโยบายการตางประเทศของญ่ีปุน 

 ญ่ีปุนตองการเขามามีบทบาทและสวนรวมในประชาคมระหวางประเทศอยางสรางสรรค อาทิ ความ

ประสงคท่ีจะเปนสมาชิกถาวรคณะมนตรคีวามม่ันคงแหงสหประชาชาติ การผลักดันใหมีการเจรจาการคารอบ

ใหมของ WTO เปนตน โดยยังคงเนนความสําคัญกับการเปนพันธมิตรกับสหรัฐฯ และพยายามสงเสริม

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะจีน รัสเซีย เกาหลีใต และอาเซียน ไทยสนับสนุนบทบาท

ดังกลาวโดยเห็นวาจะชวยสงเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาคและโลกภายหลังเหตุการณ

กอวินาศกรรมในสหรัฐฯ เม่ือกันยายน 2544 ญ่ีปุนไดมีบทบาทท่ีชัดเจนและสรางสรรคในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติการตอตานการกอการรายของสหรัฐฯ ท้ังในการปรับขยายบทบาททางทหารของกองกําลังปองกัน

ตนเองญี่ปุน โดยสามารถใหการสนับสนุนแนวหลังแกกองกําลังสหรัฐฯ ในการสกัดก้ันการหมุนเวียนทาง

การเงินของขบวนการกอการรายและเปนตัวกลางรณรงคใหประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางรวมมือในการ

ตอตานการกอการรายระหวางประเทศ นอกจากนั้นยังเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี เก่ียวกับการ

ใหความชวยเหลือในการฟนฟูบูรณะอัฟกานิสถานท่ีกรุงโตเกียวเม่ือเดือนมกราคม 2545 อีกดวย เม่ือเดือน 

กรกฎาคม 2546 ญ่ีปุนไดผานรางกฎหมายเพ่ือตออายุกฎหมายท่ีใหการสนับสนุนการตอตานการกอการราย 

เพ่ือใหญ่ีปุนสามารถจัดสงทหารไปปฏิบัติการในอิรัก ญ่ีปุนประกาศสนับสนุนการปฏิบัติการดังกลาว โดยจะ

บริจาคเงินชวยเหลือจํานวน 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และไดสงทหารไปอิรักในปลายป 2546 เพ่ือเตรียมเขา

รวมการปฏิบัติการขนสงยุทโธปกรณ เสบียงและการซอมบํารุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ทองเที่ยวเชิงเกษตร เทรนดฮิตใหมในญี่ปุน 
 

 
ท่ีมา : https://mgronline.com/japan/detail/9600000014206 

เม่ือไมนานมานี้รัฐบาลญ่ีปุนอนุมัติแผนสงเสริมการทองเท่ียวลาสุด โดยอนุญาตใหนักทองเท่ียว

ตางชาติสามารถพักแบบโฮมสเตยในทองไรทองนา สัมผัสชีวิตชุมชน และเรียนรูการเกษตรกรรม นักทองเท่ียว

ตางชาติจะสามารถพักแบบโฮมสเตยในชุมชนเกษตรกรรมและการประมง 500 แหงท่ัวประเทศญี่ปุนได  

พรอมสัมผัสประสบการณการทําไรทํานา, ทํางานฝมือพ้ืนเมืองและเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนการทองเท่ียว
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นี้จะสรางรูปแบบใหมของการทองเท่ียวญี่ปุน รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจภาคชนบทและเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร

ดวยซ่ึงตามกฎหมายแลว นักทองเท่ียวตางชาติจะตองพักในโรงแรมหรือท่ีพักท่ีจดทะเบียนถูกตอง  

การพักอาศัยตามบานหรือโฮมสเตยไมถือวาถูกตองตามกฎหมาย แตในระยะหลังท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมายัง

ญี่ปุนจํานวนมาก ทําใหโรงแรมท่ีพักไมเพียงพอ รัฐบาลญี่ปุนจึงไดผอนคลายขอจํากัดการพักแบบโฮมสเตย 

 
ท่ีมา : https://mgronline.com/japan/detail/9600000014206 

รัฐบาลญ่ีปุนไดรับรองแผนสงเสริมการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยการเกษตรนี้ เพ่ือหวังเพ่ิมจํานวน

นักทองเท่ียวตางชาติตอปตามเปาหมาย 40ลานคนในป 2020 ซ่ึงกรุงโตเกียวจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

โอลิมปก 

ซ่ึงผลจากมาตรการผอนคลายดานวีซา ทําใหนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางไปเยือนญ่ีปุนเพ่ิมข้ึน

หลายเทาตัวในรอบ 2-3 ปท่ีผานมา หากแตแหลงทองเท่ียวสวนใหญยังคงกระจุกตัวอยูในเมืองใหญตางๆ เชน 

โตเกียว โอซากา และเกียวโต รัฐบาลญี่ปุนจึงมุงท่ีจะผลักดันใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยังเมืองรอบนอก รวมท้ัง

สรางกิจกรรมใหมๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาญี่ปุนซํ้าอีก. 

แนวคิดการตลาดดี ๆ จากบริษัทญี่ปุน (ดานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว) 

ในสวนนี้ไดเลือกแบรนดตาง ๆ ท่ีมอบคุณคาอ่ืนใหกับผูบริโภคนอกเหนือจากสินคาและบริการ คุณคา

นั้นคือ “ความสัมพันธ” ซ่ึงเปนท่ีมาของความรูสึกรัก ความอบอุน ความสนุกสนาน ท่ีนักการตลาดญ่ีปุนสราง

ใหเกิดในใจผูบริโภคได ความสัมพันธอันดีเหลานี้ ท้ังกับผูบริโภค และระหวางกลุมผูบริโภคดวยกันเอง 

ขณะเดียวกัน ก็สรางความแตกตางใหกับแบรนดไดอยางชัดเจนและยั่งยืน 
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1. โรงแรมท่ีกลายเปนสถานท่ีสรางความสัมพันธ 

โรงแรมท่ัวไปอาจมองวาแขกท่ีมาพักตองการหองพักท่ีดี สะอาด ใหม สะดวกสบาย แตโรงแรม Wired 

Hotel Asakusa ในกรุงโตเกียวกลับมองวา มีนักทองเท่ียวบางกลุมตองการไปท่ีท่ีคนทองถ่ินไป ตองการทาน

รานอาหารท่ีคนในเมืองนั้นทาน มิใชสถานท่ีหรูหรือสถานท่ีท่ีไดรับการโหวตจากนักทองเท่ียว พวกเขาตองการ

สัมผัสวิถีชีวิตคนทองถ่ินอยางแทจริง 

 
ท่ีมา : https://q-ak.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/102/102550011.jpg 

โรงแรม Wired Hotel Asakusa จึงวาง Positioning ตนเองใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน (Community) 

โดยแขกท่ีมา จะไดสัมผัสประสบการณการ “อยู” ในชุมชนนั้น และได “พูดคุย” กับคนในชุมชนนั้น ทาง

โรงแรมคิดระบบ “Ambassadors (ทูต)” Ambassadors เหลานี้ คือ ผูท่ีอาศัยอยูในยานอาซากุสะ พวกเขา

มาจากหลากหลายเชื้อชาติ อาชีพ ตลอดจนความสนใจ ตางมีสถานท่ีโปรดในกรุงโตเกียวแตกตางกัน แขก

โรงแรมสามารถพบปะพูดคุยกับ Ambassador ผูจะแวะเวียนมาพบแขกท่ีคาเฟของโรงแรมได คนในชุมชนก็

ตองการเรียนรูเรื่องราวจากคนชาติอ่ืน ๆ สวนแขกท่ีพัก ก็ไดขอมูลหรือบทสนทนารวมกับคนในทองถ่ินอยาง

แทจริง นอกจากนี้ ชั้น 2 ของโรงแรมเปดเปนโรงละครเล็กๆ จุคนไดประมาณ 100 คน โดยทางโรงแรมเห็นวา 

ศิลปน นักแสดง ผูชมก็ลวนเปนสวนหนึ่งของชุมชนนี้และสามารถมาพบปะพูดคุยกันหรือกับแขกท่ีพักไดเชนกัน 

Wired Hotel Asakusa อาจกลายเปนสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวท่ีชอบการเตนฟลามิงโก มาพบกับนักเตนสไตล

ญ่ีปุนก็เปนได นี่คือเสนหและคุณคาใหมท่ีทางโรงแรมไดสรางใหแกแขกท่ีมาพัก และผูมาใชบริการสถานท่ี 

โรงแรม มิไดเปนเพียงท่ีพัก แตไดกลายเปนสถานท่ีสรางและกระชับความสัมพันธ ยิ่งมายิ่งไดพบคนหลากหลาย 

ไดเรียนรู ไดเพ่ือนท่ีรสนิยมคลายกัน ซ่ึงไมมีโรงแรมอ่ืนในโตเกียวเลียนแบบได  
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2. บริษัททองเท่ียวท่ีสรางความสัมพันธระหวางลูกทัวร 

  

ท่ีมา : http://www.esct.rnu.tn/site/images/base/extrauniversitaires/CLUBTOURISME.png 

ในชวงป 1990 เม่ือธุรกิจทองเท่ียวเริ่มแขงขันกันมากข้ึน บริษัททัวรตางแยงกันทําโปรโมชั่นลดราคา

เพ่ือดึงดูดลูกคา บริษัท Club Tourism เห็นวา กลยุทธดังกลาวไมยั่งยืน เนื่องจากลูกคาก็จะมองหาโปรโมชั่นท่ี

ถูกกวาในครั้งถัด ๆ ไป มิไดผูกพันกับบริษัทอีก 

ชวงตนป 1990 ผูบริหาร Club Tourism จึงใหไกดทุกคนเก็บขอมูลเก่ียวกับความชอบ ความสนใจ

ของลูกคา เนื่องจากไกดเปนผูท่ีมีโอกาสสัมผัสลูกคามากท่ีสุด จากนั้นทางบริษัทก็นําขอมูลเหลานี้มาสราง

โปรแกรมทัวรตาง ๆ เชน ทัวร “ไปชมพิพิธภัณฑหลังเวลาปดใหบริการ” ทัวร “เท่ียวสบายไมเดินเยอะ” ทัวร 

“สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ิมพลังรัก” โปรแกรมทัวรอันเปนเอกลักษณเหลานี้เปนท่ีนิยมในหมูลูกคามาก เพราะไม

มีบริษัททัวรรายใดนําเสนอโปรแกรมเชนนี้มากอน จนบริษัทถึงกับตั้งแผนกวางแผนโปรแกรมข้ึนมา จนในชวง

ป 2000 ทางบริษัทไดตั้งชมรม “1000 ไอเดีย” ข้ึนมา โดยรวมลูกคาท่ีมีความสนใจเหมือนกัน ใหมาพบเจอกัน 

และรวมเดินทางไปดวยกัน ทําใหลูกคาไดพบปะเพ่ือนใหมท่ีคุยกันถูกคอ ลูกทัวรบางคนเขารวมทัวร “ปนภูเขา

ไฟฟูจิ” ถึง 5 ครั้ง แตก็ยังบอกวา อยากมาอีกเนื่องจากทุกๆ ครั้ง ไกดจะพาชมจุดท่ีแตกตางกันและใหความรู

ดานตาง ๆ เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรหรือเลาเรื่องดอกไม ทําใหลูกทัวรไดเรียนรูและสนุกสนานใน

บรรยากาศท่ีแตกตางกัน ไปพรอมกับเพ่ือนๆ รูใจ 

บริษัททัวรท่ัวไปอาจเห็นวาลูกคาชวนกันมาเท่ียวดวยกันเอง โดยอาจเปนญาติหรือเพ่ือนสนิทท่ี

ตองการไปทองเท่ียวตามสถานท่ีท่ีตนเองสนใจ เราจึงมักเห็นโปรแกรมทัวรแบบ “เท่ียวอิตาลี-สเปน 5 คืน 6 

วัน” หรือ “ทัวรเท่ียวโตเกียว-โยโกฮามา” ลูกคาอาจบังเอิญไดรวมทางกับคนอ่ืนท่ีไมรูจัก แตเม่ือจบทัวรทุกคน

ก็แยกจากกันไป ในทางกลับกัน Club Tourism กลับมองวา ตนเองเปนพ้ืนท่ีท่ีดึงดูดผูท่ีมีความสนใจคลายกัน

เขามาดวยกัน ทางบริษัทจึงนําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีแตกตาง โดยเนนไปท่ีความสนใจหรืองานอดิเรก

ของลูกทัวร ทําใหลูกทัวรไดเจอสหายคอเดียวกัน กลายเปนเพ่ือนกันและอยากกลับมาเท่ียวกับทางบริษัทอีก 

การสรางความแตกตางของ Club Tourism จึงไมใชแคเนนการบริการท่ีดี แตเปนการสราง “ความสัมพันธอัน

ดี” ระหวางลูกคาดวยกันนั่นเอง 
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จากกรณีศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา การตลาดท่ีสรางความสัมพันธนั้น ไมไดใชเงินลงทุนสูงแตอยางใด 

ไมวาจะเปนโรงแรม Wired Hotel Asakusa ซ่ึงสรางพ้ืนท่ีใหคนไดพบปะพูดคุยกัน บริษัททัวร Club Tourism 

ซ่ึงออกแบบโปรแกรมทัวรตามความสนใจหรืองานอดิเรก กลาวคือ กลุมแฟนคลับหรือลูกคาผูจงรักภักดีและ

การสรางความแตกตางจากคูแขงไดอยางยั่งยืน ในท่ีสุดนั้นท้ังสองสิ่งนี้จะนําไปสูยอดขายและกําไรท่ีสูงข้ึน

นั่นเอง ประเทศญ่ีปุนยังมีการตลาดท่ีนาสนใจอีกมากมาย ท้ังเรื่องการใหบริการและการขายสินคาซ่ึงเรา

สามารถเรียนรูเพ่ือนําไปตอยอดได 

 

แหลงท่ีมา  

เจาะกลยุทธการทองเท่ียวของญี่ปุน: ไทยครองสถิติเบอรหนึ่ง 4.5 แสนคน : อาคม 

http://oknation.nationtv.tv/blog/akom/2014/05/14/entry-1 

ความตกลงทางการคาไทย – ญี่ปุน : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ FACT BOOK 

พั ก ใ น ฟ า ร ม  ช ว ย ง า น ใ น ไ ร  ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  เ ท ร น ด ฮิ ต ใ ห ม ใ น ญ่ี ปุ น , MGR Online, 

https://mgronline.com/japan/detail/9600000014206 

แตกตางอยางยั่งยืน: แนวคิดการตลาดดี ๆ จากบริษัทญ่ีปุน, เกตุวดี Marumura, เพลิน by Krungsri GURU, 

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/creative-japanese-marketing-ideas.html 

 


