
บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “การสง่เสริมการท่องเท่ียวหลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิแผน่ดินไหวและสนึามิ 11

มีนาคม 2011” มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาผลกระทบท่ีมีตอ่อตุสาหกรรมท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ นหลงัจากเกิดเหตุ

แผน่ดินไหวและสนึามใินเดือนมนีาคม 2011 กลยทุธ์ขององค์การทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีใช้สง่เสริมการ

ท่องเท่ียวหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิ ปัญหาและอปุสรรคในการใช้แผนกลยทุธ์ ตลอดจนศกึษาถึงผลก

ของการสง่เสริมการท่องเท่ียวหลงัจากใช้กลยทุธ์ตา่งในการสง่เสริมการท่องเท่ียว เหตผุลท่ียกกรณี

เหตกุารณ์ภยัพิบตัิแผน่ดินไหวและสนึามิในวนัท่ี11มีนาคม ค.ศ.2011 เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากเป็นภยั

พิบตัิท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ญ่ีปุ่ นมากท่ีสดุนบัตัง้แตท่ี่ผา่นมา 

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ประกอบไปด้วยการวิจยัเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และการสมัภาษณ์ (Interview) น าเสนอข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

โดยได้รวบรวมข้อมลูจากสมดุปกขาวการท่องเท่ียว (The white paper on tourism（観光白書）)ของ

กระทรวงท่ีดนิ การคมนาคม และการท่องเท่ียงของญ่ีปุ่ น หนงัสือ บทความวิชาการตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น รวมถึงข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนซึ่ง

เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียงของญ่ีปุ่ น อนัได้แก่ องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น(Japanese National 

Tourism Organization(JNTO)) และบริษัทท่องเท่ียวJapan Tourist Bureau (JTB) โดยใช้กรอบแนวคิด 

“การจดัการท่องเท่ียงในภาวะวิกฤตภยัธรรมชาติ” เป็นแนวทางในการศกึษาวิเคราะห์ 

 ผลจากการศกึษาพบวา่ ภยัพิบตัิแผน่ดินไหวและสนึามิในวนัท่ี11มีนาคม สร้างความเสียหายตอ่

ญ่ีปุ่ นทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้การท่องเท่ียวก็ได้รับความเสียหายมาก นอกจากความเสีย

หานท่ีเกิดจากแผน่ดนิไหวและสนึามิแล้ว ญ่ีปุ่ นยงัได้รับผลกระทบจากการร่ัวไหลของสารกมัมนัตภาพรังสี

จากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ส าหรบักลยทุธ์ท่ีรฐับาลและเอกชนใช้สง่เสริมการท่องเท่ียวคือการให้ข้อมลู

ขา่วสาร และการจดักิจกรรมสนบัสนนุการท่องเท่ียวเพ่ือดงึดใุห้นกัท่องเท่ียวตา่งชาตกิลบัเข้ามาเท่ียวญ่ีปุ่ น

อีกครัง้ ส าหรับผลของการใช้กลยทุธ์ พบวา่นกัท่องเท่ียงตา่งชาติกลบัมาเท่ียวญ่ีปุ่ นมากขึน้ แตก่ลยทุธ์

ดงักลา่วมีปัญหาคือ นกัท่องเท่ียวตา่งชาตยิงักงัวลเก่ียวกบัการปนเปือ้นสารกมัมนัตภาพรังสี 

  



Abstract 

 The Purpose of this thesis is to study the damage to the tourism industry of Japan after 

the earthquake and tsunami disaster on March 2011, the strategies of both the government and 

private organization to promote tourism after disaster including problem after these strategies of 

tourism promotion. This thesis raises the earthquake and tsunami disaster on 11th March 2011 

as a case study, because it has been the most devastating disaster in Japan in the recent. 

 This research is qualitative, consisting of documentary research and interviews. The 

information is presented by descriptive analysis. The researcher collected information from the 

white paper in tourism of the Ministry of Infrastructure, Transport and Tourism of Japan, from 

books and articles in the Thai, English and Japanese language, and from interviews with 

officials from both government and private organizations involved with the promotion of tourism 

of Japan, such as Japan National Tourism Organization (JNTO) and Japan Tourist Bureau (JTB) 

using the framework “Tourism disaster management” as a guide in the study 

 The result of the study showed that disaster in Japan on 11th March caused damage to 

economy and society as well as great damage to tourism. Moreover, Japan has also been 

affected by the leak of radioactive substances from nuclear power plants. The strategies of the 

government and private organizations are giving information and promotion in order to attract 

foreign tourists to visit Japan again. After these strategies were applied, the researcher found 

foreign tourists are visiting Japan once more. However, strategies also face problems about the 

radiation concerns of tourist. 

 


