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การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตลอดจนลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตรข์องนักท่องเทีย่วผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื ลูกคา้ทีเ่คย
มาใช้บริการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)จ ากดั จ านวน 300 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหโ์ดยใชค้่าความแปรปรวนทางเดยีว 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 40-49 ปี มสีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี ธุรกจิสว่นตวั อาชพีอสิระ มรีายไดส้ว่นตวัต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป  
 ด้านภาพลักษณ์ และ คุณภาพบริการ ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ป ระเทศไทย) จ ากัด ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ี   
 ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ น ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ นของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัในครัง้ต่อไป มแีนวโน้มอยู่ในระดบั คาดว่าอาจจะซือ้ทวัร ์ 
และ มแีนวโน้มอยู่ในระดบั อาจจะแนะน า 

ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั พบว่า 
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น ดา้น ในอนาคตจะซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป และดา้นแนะน าให้
บุคคลที่รู้จกัซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัระดบัปานกลาง  

คุณภาพบรกิารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ด้าน ในอนาคตจะซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป และ ด้าน 
แนะน าให้บุคคลทีรู่้จกัซื้อทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 
 
 

                                         
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ คุณภาพบรกิาร ความสมัพนัธ ์การซือ้ทวัรท์่องเทีย่ว 
 

Abstract 
 

The research aimed to study the factors related to tendencies in purchasing behavior on 
traveling in Japan on a tour package provided by Image Holiday (Thailand) Company Limited, to study 
demographic characteristics of the tourists as well.  The sample size in this research the consisted of 
three hundred customers who purchased a Japan tour package.  The data was gathered through 
questionnaires and the statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation. The 
differences between the two independent group means were tested by using a t-test and a one-way 
analysis of variance.  The relationship analysis was applied by using the Pearson product moment 
correlation coefficient. 

The findings are as follows: 
Most of the samples were male, aged between forty and forty-nine years old, married or living 

with a partner, holding a bachelor’s degree, business owners or freelance, and earned a monthly income 
of 40,001 Baht or more. 

Consumers had opinions regarding overall image and the quality of services of Image Holiday 
were at a good level.  

Results of the research are as follows: 
The image of Image Holiday had a positively moderate correlation to the tendency of 

purchasing behavior regarding a tour package in Japan provided by Image Holiday in the category of “In 
the future, will you purchase a Japan tour package?” and “Will you suggest a Japan tour package to 
your acquaintances?” with a statistical significance of 0.01. 

The quality of the service provided by Image Holiday had a positively moderate correlation to 
the tendency of purchasing behavior regarding a tour package in Japan provided by Image Holiday in 
the category of “In the future, will you purchase a Japan tour package?” and “Will you suggest a Japan 
tour package to your acquaintances?” with a statistical significance of 0.01. 
 
Keywords: Image, Quality of Service, Relationships, Trends, Tour Package Purchasing 
 
บทน า 
 ประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศทีม่เีรื่องราวประวตัศิาสตรย์าวนาน มวีถิชีวีติ ประเพณี วฒันธรรมเก่าแก่ ผูค้น
มจีติใจโอบออ้มอาร ีเป็นมติร จรงิใจกบัคนแปลกหน้าต่างวฒันธรรม จงึสามารถดงึดดูความสนใจและกระตุน้ความ
ตอ้งการของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิหเ้ดนิทางไปยังประเทศญี่ปุ่ นเพิม่มากขึน้ ซึง่ประเทศญี่ปุ่ น
นัน้มหีลากหลายสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ความลงตวัของเทคโนโลยทีนัสมยักบัวฒันธรรมในอดตีทีม่คีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรท์ีก่ระจายตามเมอืงส าคญัต่างๆ ในประเทศญีปุ่่ น 



3 

 ปัจจุบนัจงึมบีรษิทัทวัรใ์นประเทศไทยมกีารด าเนินการรปูแบบต่างๆ โดยจดัโปรแกรมท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่่ น แพคเกจทวัรป์ระเทศญีปุ่่ น ตัว๋เครื่องบนิประเทศญีปุ่่ น เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางไปยงัประเทศ
ญีปุ่่ นอย่างต่อเนื่อง  
 จากขอ้มูลขา้งต้น จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจที่จะศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น           
ทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์และคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 
เน่ืองจากบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย)จ ากดั เป็นบรษิัทที่ได้รบัรางวลั Top Agent Award จากองค์การ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศญีปุ่่ น (JNTO)  และไดร้บัรางวลัมาตรฐานธุรกจิการท่องเทีย่วจากสภาไทยธุรกจิ
บรกิาร ซึง่ทางบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน างานวจิยันี้ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางน าไปใชว้างแผน ก าหนดกลยุทธแ์ละกลยุทธด์า้นการท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้บริการ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัใหม้ากยิง่ขึน้ 
  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของ  บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์และคุณภาพการใหบ้รกิารกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ ดงันี้ 
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
  1.1  เพศ 
   1.1.1  ชาย 
   1.1.2  หญงิ 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1  ต ่ากว่า 20 ปี 
   1.2.2  20 – 29 ปี 
   1.2.3  30 – 39 ปี 
   1.2.4  40 – 49 ปี 
   1.2.5  50 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1  โสด 
   1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3  หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
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  1.4  ระดบัการศกึษา 
   1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2  ปรญิญาตร ี
   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5  อาชพี 
   1.5.1  นกัเรยีน นกัศกึษา 
   1.5.2  รบัราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั อาชพีอสิระ 
   1.5.5  อื่นๆโปรดระบุ……… 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.6.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.6.2  10,001 – 20,000 บาท 
   1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
   1.6.4  30,001 – 40,000 บาท 
   1.6.5  40,001 บาทขึน้ไป 
 2. ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. คุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นของ บรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้ใช้บรกิารท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของ บรษิัท อิมเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั              
มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของ บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
แตกต่างกนั 
 2. ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นของ บรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. คุณภาพการให้บรกิารของ บรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นของ บรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ คือ ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความ

แตกต่างทางดา้นลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมทีต่่างกนั นกัวชิาการทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องประชากรศาสตรไ์ดใ้หค้ า
นิยามไว ้ดงันี้ 

พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529:312-315) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร 
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ปรมะ สตะเวทิน (2533 : 112) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทาง
จติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั เพศ อายุ การศกึษา และ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ คณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ 
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา  เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการ               
แบ่งสว่นตลาด 

สดุาดวง เรอืงรุจริะ (2541: 67) กล่าวถงึ การแบ่งตลาดตามลกัษณะประชากรนัน้เป็นการแบ่งตลาดตาม
อายุ รายได ้อาชพี เชือ้ชาต ิและ ชัน้ของสงัคม การแบ่งเช่นน้ีไดป้ระโยชน์เน่ืองจากไดต้ลาดใหญ่ และ สามารถวดั
ค่าได ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 821) ระบุว่า ภาพลักษณ์เป็นค านาม 

หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิด หรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ บางครัง้เรียก “จินตภาพ” มาจากค า
ภาษาองักฤษว่า “Image” 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2541)ได้กล่าวไว้ว่า “ภาพลกัษณ์” เป็นผลรวมระหว่างขอ้เท็จจรงิ (Objective Facts) 
กบัการประเมนิส่วนตวั (Personal Judgment) ซึง่มผีลมาจากการรบัรูข้องบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ตวัอย่างเช่น 
ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อมหาวทิยาลยัแหง่หนึ่งจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัมหาวทิยาลยันัน้ คอื สถานทีต่ัง้ คณะ
ที่เปิดสอน อาจารย์นักศกึษา ชื่อเสยีงเกยีรติคุณที่ปรากฏ เป็นต้น ส่วนการประเมนิส่วนตัว ของแต่ละบุคคลนัน้ 
เช่น ถา้ถามถงึสถานทีต่ัง้กบัคนทีอ่าศยัอยู่ใกลม้หาวทิยาลยักจ็ะไดร้บัค าตอบเป็นไปใน ทางบวก เป็นตน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพบริการ 
 ค าว่า “คุณภาพบรกิาร” (Service quality) ในทางธุรกจิไดม้ผีูใ้ห้ความหมายและค านิยามไวห้ลากหลาย 
ดงันี้ 
 เพญ็จนัทร์ แสนประสาน (2539: 16) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพบรกิาร คอื การท าให้ลูกค้าได้รบัความพึง
พอใจ เป็นบรกิารที่สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขัน้ตอนของบรกิารนัน้ๆ จนถึงภายหลงัการ
บรกิารดว้ย ทัง้นี้ต้องตอบสนองต่อความต้องการเบือ้งต้นตลอดจนครอบคลุมไปถงึความคาดหวงั (Expectation) 
ของลกูคา้เพราะย่อมท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจมากขึน้ 
 นายกิา เดดิขนุทด (2549: 71) กล่าวว่า คุณภาพบรกิาร หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัต่อ
บรกิารของลกูคา้กบัการรบัรูบ้รกิารทีไ่ดร้บั ซึง่อาจเป็นการไดร้บับรกิารตามทีค่าดหวงัหรอืสูงกว่าทีค่าดหวงักไ็ด ้
 ปิยพรรณ กลัน่กลิน่ (2544: 65) กล่าวว่า คุณภาพบรกิาร คอื การสง่มอบการบรกิารทีด่เีหมาะสมทัง้เวลา 
สถานที ่รูปแบบ และลกัษณะทางจติวทิยา โดยใชแ้รงงานมนุษยเ์พื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุจากการใชบ้รกิาร 
 วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2539: 14-17) ใหค้ านิยาม “คุณภาพบรกิาร”ว่า คอื การจดับรกิารใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึระดบัของความสามารถของบรกิารในการบ าบดัความตอ้งการของลกูคา้ และระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้หลงัจากไดร้บับรกิารไปแลว้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 แนวโน้ม หมายถึง การเปลีย่นแปลงหรอืสถานการณ์ที่คนส่วนมากนิยม มกัเป็นการเปลี่ยนแปลงหรอื
พัฒนาการที่เกิดขึ้นแก่การแต่งกาย แฟชัน่ เสื้อผ้า เครื่องส าอาง เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน , ออนไลน์. 16 
กรกฎาคม 2559) 
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 ชนาทิป อ่อนหวาน (2553 : 10) ได้ให้ค านิยาม ความหมายของ "แนวโน้มพฤติกรรม" ว่า แนวโน้ม
พฤติกรรม หมายถึง ความคดิที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรอืความโน้มเอยีงที่อาจจะเกดิพฤติกรรมหรอืไม่เกดิ
พฤตกิรรมในอนาคต ไดแ้ก่ แนวโน้มในการซือ้และการบอกต่อ 
 แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ แนวโน้มในการตอบสนอง หรอืการกระท าทีบุ่คคล ไดร้บัอทิธพิล
ทัง้จากภายในและภายนอกต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผน
กลยุทธ์การตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บรโิภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต             
(เสร ีวงษ์มณฑา 2542: 12) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในงานวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกค้าที่เคยมาใช้บรกิารท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบรษิัท อมิเมจ             
ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทัง้สิ้นจ านวน 1 ,200 คน (ข้อมูล:ฝ่ายการตลาดบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์               
(ประเทศไทย) จ ากดั : 2557) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบรษิัท อิมเมจ           
ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดตวัอยา่งทีโ่ดยทราบจ านวนประชากร โดยใชส้ตูรของ Taro 
Yamane (Yamane. 1967: 580-581) ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 300 คน ใชก้าร
สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling )โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเฉพาะผูม้าใชบ้รกิาร
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการวจิยัเพื่อศกึษา ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ น
ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้จิยัขอสรุปผล อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  และเพศหญิง 
จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 
 อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 40 – 49 ปี มจี านวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมาได้แก่ อายุ 50 ปีขึน้ไป มจี านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 27.7 อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 19.7 อายุต ่ากว่า 30 ปี มจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.6 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส  ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั มีจ านวน 201 คน              
คดิเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคอืมสีถานภาพโสด มจี านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.7 และสถานภาพหย่ารา้ง/
หมา้ย/แยกกนัอยู่ มจี านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 
ระดับการศึกษา  ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 191 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 63.7 รองลงมาได้แก่ระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
รองลงมามีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
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รฐัวสิาหกจิ มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.33 อาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มจี านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 
และมอีาชพีอื่นๆ อาทเิช่น แม่บา้น หรอืไม่ไดท้ างาน มจี านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.67 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดอืน ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 174 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 58.00 รายได ้30,001 - 40,000 บาท มจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.7 รายได ้20,001 - 30,000 บาท 
มจี านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 รายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มจี านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.6 
ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 ภาพลกัษณ์ ของ บรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 
เมื่อพิจารณรายด้านพบว่าทุกด้านมีภาพลกัษณ์ระดบัดี ได้แก่ ด้านการบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นประสทิธภิาพของบรกิาร และดา้นองคก์าร พจิารณารายดา้นไดด้งันี้ 
 ภาพลกัษณ์ ด้านการบรกิารของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัดโดยรวมอยู่ในระดับด ี               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความน่าเชื่อถือในการบริการ มีระดับภาพลักษณ์ดีมาก 
รองลงมาไดแ้ก่ ลกัษณะการบรกิารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีการบรกิารทีท่นัสมยั ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ได ้มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23, 3.87 และ 3.76 ตามล าดบั 
 ภาพลกัษณ์ดา้นราคาของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ราคาไม่สงูเกนิไป เมื่อเทยีบกบัทวัรข์องบรษิทัอื่นๆ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ี
รองลงมาไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัการบรกิารที่ไดร้บั มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีราคาเหมาะสมกบัช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง           
มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85, 3.80 และ 3.79 ตามล าดบั 
 ภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความปลอดภัยในการใช้
บรกิาร มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายเขา้ถงึไดง้่ายมรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีมชี่องทาง
การจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลาย มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80, 3.62 และ 3.52 ตามล าดบั 
 ภาพลกัษณ์ด้านการส่งเสรมิการตลาดของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า สื่อโฆษณาที่ใช้มคีวามทนัสมยั มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ี
เน้ือหาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร ตรงกบัความเป็นจรงิ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีมรีูปแบบทีเ่ขา้ใจง่าย 
มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92, 3.79 และ 3.69 ตามล าดบั 
 ภาพลกัษณ์ดา้นประสทิธภิาพของบรกิารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานสุภาพ มบีุคลกิภาพด ีมรีะดบัภาพลกัษณ์ด)ี 
รองลงมาได้แก่ ระบบการให้บริการมีความรวดเร็ว มีระดบัภาพลกัษณ์ดี พนักงานมีความเชี่ยวชาญมีระดับ
ภาพลกัษณ์ดี ข้อมูลในระบบ มีความถูกต้องแม่นย า จริง เช่น ข้อความ รูปภาพ มีระดบัภาพลกัษณ์ดี โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01, 3.99, 3.91 และ 3.69 ตามล าดบั 
 ภาพลักษณ์ด้านองค์การของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัดโดยรวมอยู่ในระดับด ี             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า บรษิัทมคีวามมัน่คง น่าเชื่อถอื มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรองลงมา
ได้แก่ มีความทนัสมยั ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีระดบัภาพลกัษณ์ดี มีการแสดงออกถึงจรยิธรรมและการรบัผิดชอบ          
ต่อสงัคม มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04, 3.80 และ 3.79 ตามล าดบั  
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพบริการ ของบริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 คุณภาพบรกิาร ของ บรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 
เมื่อพิจารณรายด้านพบว่าทุกด้านมีคระดับดี ได้แก่ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองของบริษัท ด้าน
ความสามารถของบรษิทั ดา้นการเขา้ถงึ  ดา้นความสุภาพ ดา้นการสื่อสาร ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการบรกิารทีส่มัผสัได ้พจิารณารายขอ้ไดด้งันี้ 
 คุณภาพการบรกิารดา้นความเชื่อถอืได ้ของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เวลาในการท่องเที่ยวตรงตามก าหนด มีระดับ
ภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาไดแ้ก่ พนักงานมใีบอนุญาตวชิาชพีทีถู่กต้อง มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรูปแบบการท่องเทีย่ว 
เมื่อเทยีบกบัภาพจ าลองในสื่อต่างๆ มคีวามถูกต้อง มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76, 3.75 และ 
3.74 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนองของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนกังานดแูล แกปั้ญหาอย่างรวดเรว็มรีะดบัภาพลกัษณ์
ดี รองลงมาได้แก่ พนักงานดูแล เอาใจใส่อย่างสม ่าเสมอ มีระดับภาพลักษณ์ดี ความสามารถในการแก้ไข
ขอ้บกพร่อง และความไม่พงึพอใจของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างใจ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81, 3.76 
และ 3.65 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารด้านความสามารถของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า รูปแบบการบรกิารมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของ
ลูกค้ามีระดับภาพลกัษณ์ดี รองลงมาได้แก่ พนักงานมีความรู้ เกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีระดับ
ภาพลกัษณ์ดี พนักงานสามารถสื่อสารกับคนพื้นที่ได้เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวได้เป็น อย่างด ี               
มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68, 3.62 และ 3.52 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารดา้นการเขา้ถงึของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า สามารถตดิต่อขอขอ้มูลต่างๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์ทาง Email เป็นต้น มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาไดแ้ก่ มขี ัน้ตอนการให้ขอ้มูลต่างๆ ที่สะดวก เขา้ใจ
ง่าย มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ี ผู้ใชบ้รกิารได้รบัขอ้มูลอย่างรวดเรว็ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81, 
3.71 และ 3.62 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารด้านความสุภาพของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน  
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานบรกิารดว้ยท่าทางทีอ่่อนน้อมถ่อมตน มรีะดบั
ภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาได้แก่ พนักงานให้เกยีรติผู้มาใช้บรกิาร มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีพนักงานใช้ค าพูดที่สุภาพ            
มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82, 3.69 และ 3.64 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารดา้นการสือ่สารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ขอ้มูลที่ได้รบัมีความสมบูรณ์ เพียงพอ เหมาะสมกบัผู้มาใช้
บรกิาร มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาได้แก่ ผูม้าใชบ้รกิารเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ทีถู่กสื่อสารออกมาได้ง่าย มรีะดบั
ภาพลกัษณ์ด ีขอ้มูลในดา้นต่างๆมคีวามชดัเจนมรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62, 3.51 และ 3.42 
ตามล าดบั 
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 คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นต่างๆ มรีะดบัภาพลกัษณ์
ดีมาก รองลงมาได้แก่ ผู้บริหาร และ พนักงานมีความน่าเชื่อถือ มีระดับภาพลักษณ์ดี มีความพร้อมในการ
ใหบ้รกิารเสมอ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22, 3.81 และ 3.71 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารด้านความมัน่คงปลอดภยัของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวม
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามรูส้กึปลอดภยัในการเดนิทาง             
มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีรองลงมาได้แก่ มอีุปกรณ์ฉุกเฉิน และ พยาบาลพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ มรีะดบัภาพลกัษณ์ด ี           
มกีารให้บรกิารอย่างรอบคอบ ละเอยีด ปลอดภยั มรีะดบัภาพลกัษณ์ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62, 3.56 
และ 3.40 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารด้านความเข้าใจของบริษัท อิมเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยู่ใน            
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับการเอาใจใส่อย่างดี มีระดับ            
ภาพลกัษณ์ดี รองลงมาได้แก่ พนักงานสามารถน าเสนอสิง่ที่ท่านต้องการได้เป็นอย่างดี มีระดบัภาพลกัษณ์ด ี
พนกังานสามารถหาทางออกของปัญหาของท่านได ้มรีะดบัภาพลกัษณ์ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62, 3.60 
และ 3.28 ตามล าดบั 
 คุณภาพการบรกิารดา้นการบรกิารทีส่มัผสัไดข้องบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวม
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า อุปกรณ์ต่างๆ มสีว่นช่วยในการใชบ้รกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ มรีะดบัภาพลกัษณ์ปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายรดักระเป๋า / ป้ายชื่อ ที่ใช้ใน
การบรกิาร มคีวามชดัเจน ใชง้านไดท้นัท ีมรีะดบัภาพลกัษณ์ด ีอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้อง เหมาะสมในการใชง้านใน
ดา้นต่างๆ มรีะดบัภาพลกัษณ์ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78, 3.76 และ 3.67 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือทวัรท่์องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นของ
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ในด้านแนวโน้มที่จะซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของ
บรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดัในครัง้ต่อไป มแีนวโน้มอยู่ในระดบั ในระดบัคาดว่าอาจจะซื้อทวัร ์ 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 และ ในด้านแนวโน้มที่จะแนะน าให้บุคคลที่รู้จกัซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของ
บรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดัในครัง้ต่อไป มแีนวโน้มอยู่ในระดบั ในระดบัทีอ่าจจะแนะน า โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 
 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บรกิารท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด             
ที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบรษิัท อิมเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั แตกต่างกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ นของบรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนัในด้าน ในอนาคตจะซื้อทัวร์ท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่ น และ แนะน าให้บุคคลที่รูจ้กัซื้อทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ใชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทัวรท์่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่ นของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ในด้าน ในอนาคตจะซื้อทวัร์ท่องเที่ยว
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ประเทศญี่ปุ่ น และ แนะน าให้บุคคลที่รูจ้กัซื้อทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทวัร์ท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่แตกต่างกนัในด้าน ในอนาคตจะซื้อทัวร์
ท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น และ แนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซื้อทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์
ท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนัในดา้น ในอนาคตจะซื้อ
ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น และ แนะน าให้บุคคลที่รู้จกัซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไปที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ นของบรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนัในด้าน ในอนาคตจะซื้อทัวร์ท่องเที่ยว
ประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป และแนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่แตกต่างกนัในด้าน ใน อนาคตจะซื้อทัวร์
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป และแนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีความสมัพนัธ์
กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือทัวรท่์องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)  
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ น ดา้น ในอนาคตจะซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง และ ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ด้าน แนะน าให้
บุคคลที่รู้จกัซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัระดบัปานกลาง ซึง่ทัง้สองดา้นสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อ ท่ี  3 คุณภาพบริการของบริษัท  อิม เมจ ฮอลิ เดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด                      
มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือทัวรท่์องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์
(ประเทศไทย) สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 คุณภาพบรกิารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั  แนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ น ดา้น ในอนาคตจะซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า และ คุณภาพบรกิารของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพันธก์บั แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ด้าน แนะน าให้
บุคคลที่รู้จกัซื้อทวัร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัระดบัต ่า ซึง่ทัง้สองดา้นสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ผลจากการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น

ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
ผู้ใช้บริการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั               
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในดา้น
ในอนาคตจะซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป และ ดา้นแนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น กบั บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไท ย) จ ากัด ที่มี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดใ้ดกต็าม            
มลีกัษณะการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเดยีวกนั ท าใหไ้ดร้บัประสบการณ์เช่นเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พศิมยั จตุัรตัน์ (2546) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่ว
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ม ีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้แตกต่างกนั มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บ รกิารธุรกิจ            
น าเทีย่วไม่แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น พบว่า ภาพลักษณ์ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น ดา้น ในอนาคตจะ
ซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นในครัง้ต่อไป และ ดา้น แนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ น อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดับปานกลางทัง้สองด้าน โดยทัง้สองด้าน
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนัย เสรไีพศาล (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ท างาน กบับรษิทัซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้น
ภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์าร ดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ท างานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ด้านการตดัสนิใจเขา้ท างานกบับรษิัท             
ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) และดา้นการแนะน าบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพีอีอลล ์จ ากดั (มหาชน) อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 

ผลการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพบรกิารของบรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น พบว่า คุณภาพบริการของบริษัท อิมเมจ             
ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น ดา้นใน
อนาคตจะซื้อทวัรท์่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในครัง้ต่อไป และด้าน แนะน าใหบุ้คคลที่รูจ้กัซื้อทวัรท์่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า  ทัง้สองด้าน โดยทัง้สอง
ด้านสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิพงศ์ วรธรรมทองดี (2558) ได้ศกึษาเรื่อง 
คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิของการบนิไทยมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร 
พบว่า คุณภาพการบริการบนเครื่องบิน ของการบินไทย ด้านบริการที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ และ ด้านความเข้าถึง มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูโ้ดยสาร ดา้นการกลบัมาใช้บรกิารสายการบนิไทย และ ด้านแนะน าหรอืบอกกล่าวผู้อื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการ
บนิไทยในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาโดยขยายผลการศกึษาไปยงัประเทศอื่นๆที่ บรษิัท อมิเมจ ฮอลเิดย ์(ประเทศไทย)            

มีบริการทัวร์ เช่น ประเทศในทวีปเอเชีย  ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงค์โปร์ หรือ ประเทศในทวีปยุโรป เช่น 
ประเทศฝรัง่เศส ประเทศเยอรมัน เป็นต้น เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ภาพรวมของทัง้บริษัท                 
ไม่จ ากดัเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ท าได้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั 
3. ควรศกึษากลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัคู่แข่งขนั เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทีเ่หนือกว่าและสามารถ

แขง่ขนักบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจากท่าน อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในงานวิจยันับตัง้แต่เริ่มต้นด าเนินงานจนเสร็จ
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตต า ที่ได้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม
ดว้ยความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์            
ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติทัง้ทีเ่ป็นรุ่นพี ่รุ่นน้องและรวมไปถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั ทุกๆ ท่านทีไ่ดใ้ห้
ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
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