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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่าง การรบัรูข้อ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณา และ รปูแบบ
ของการทอ่งเทีย่ว โดยท าการศกึษาเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้น้ีคอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครทีไ่ม่เคยเดนิทางไปท่องเทีย่วในประเทศญี่ปุ่น
และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ภายใน 2 ปีนี้ ทัง้ทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วไปดว้ยตนเอง หรอื 
จะเดนิทางไปกบับรษิทัน าเทีย่ว จ านวน 408 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมสถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาคา่ประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด            
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น  
 2.  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรบัรู้ขอ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  
 3.  นกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจรปูแบบของการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่โดยรวม
ในระดบัมาก 
 4.  นกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ภายในอกี 
2 ปีขา้งหน้า ในระดบัมาก ดา้นประมาณการค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่ประมาณ 74,509.80 บาท ดา้น
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 7 วัน จังหวดัที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด คอื โตเกียว 
รองลงมา คอื ฮอกไกโด โอซากา้ เกยีวโต และอืน่ๆ ตามล าดบั และนักท่องเทีย่วเลอืกทีจ่ะไปท่องเทีย่วในฤดหูนาว
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ฤดใูบไมผ้ล ิไม่จ ากดัฤด ูฤดใูบไมร้ว่ง และฤดรูอ้นตามล าดบั 
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบว่า 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุและรายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัประมาณการค่าใช้จ่ายและมรีะยะเวลา           
ในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 2. นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า 
ประมาณการค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ             
ทีร่ะดบั .01 
 3. นักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว ภายใน 2 ปี 
ขา้งหน้า ประมาณการค่าใชจ่้าย และมรีะยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 4. นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมรีะยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. การรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง โฆษณากลางแจง้และโฆษณา
โต้ตอบมคีวามสมัพนัธ์กบัการไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 6. การรบัรูข้ ้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อสิง่พมิพ์ โฆษณาทางไปรษณีย์ และโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ              
มคีวามสมัพนัธก์บัประมาณการคา่ใชจ้่ายอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า 
 7. การรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆมคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า 
 8. การท่องเทีย่วเยีย่มเยยีนเพื่อนและญาต ิเพือ่ฟ้ืนฟูสุขภาพ เพือ่พกัผ่อนหย่อนใจและการท่องเทีย่ว
เชิงธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัการไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ข้างหน้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า 
 9. การท่องเทีย่วแบบสวสัดกิาร และเพื่อการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น 
ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า 
 10.  การท่องเทีย่วเชิงธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 11.  การท่องเทีย่วเชิงธุรกจิ และไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ ีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุน่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 12.  การท่องเทีย่วไปเคารพสิง่ศักดิส์ทิธิม์ ีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ์ แนวโน้ม การท่องเทีย่ว ญีปุ่น่ 

 
Abstract 

 
 This research aims to study the factors relating to travelling decision tendency behavior in 
Japan and the relation between the perception on advertising media with the feature of travelling. The 
sample size of this research are lived in Bangkok Metropolis and never go to traveling in Japan and has 
tendency to traveling in Japan within 2 years. There are 408 Samples size. Questionnaire is a tool for 
data collection. Descriptive statistics for data analysis are percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, independent t-test, one way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient. 
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 The findings of the research are as follows: 
 1.  Most samples are female, aged between 31- 40 years old, being single, holding bachelors 
degree, and being employees of companies in the private sector with an average income more than Baht 
40,001 per month.  
 2.  Most samples has opinion in the overall perception on advertising media at the moderate 
level. 
 3.  Most samples are interesting in overall feature of travelling in Japan at the high level. 
 4.  Most samples who has decision tendency to traveling in Japan within 2 years in high level. 
Average expense in travelling is Baht 74,509.80 per trip. Period of travelling trip average are 7 days. 
Most interesting province is Tokyo, Hokkaido, Osaka, Kyoto and others respectively. Most samples prefer 
to travel in winter, spring, not specific season, autumn and summer respectively. 
 The results of the hypotheses testing are as follows; 
 1. Thai tourists with different age and monthly income have decision tendency to go to Japan 
in terms of average expense of travelling and period of travelling with statistical significance of 0.01 
levels. 
 2.  Thai tourists with different marital status has decision tendency to go to Japan in terms of 
travelling decision within 2 years, average expense of travelling and period of traveling with statistical 
significance of 0.01 levels. 
 3.  Thai tourists with different education level has decision tendency to go to Japan in terms of 
travelling decision within 2 years, average expense of travelling and period of travelling with statistical 
significance of 0.01 levels. 
 4.  Thai tourists with different occupation has decision tendency to go to Japan in terms of 
period of travelling in Japan with statistical significance of 0.01 levels. 
 5.  Perception on advertising media in terms of broadcasting, outdoor advertising and 
interactive media have positive relationship toward the decision tendency to go to Japan in terms of 
travelling decision within 2 years at the low level with statistical significance of 0.01 levels. 
 6.  Perception on printing media in terms of advertising mail and others special advertising 
have negative relationship toward the decision tendency to go to Japan in terms of average expense of 
travelling at the low level with statistical significance of 0.01 levels. 
 7.  Perception on media in terms of others special advertising have negative relationship 
toward the decision tendency to go to Japan in terms of period of travelling at the low level with 
statistical significance of 0.05 levels. 
 8.  Tourism model in terms of visiting friend and relative tourism, business tourism, health 
tourism and leisure tourism have positive relationship toward the decision tendency to go to Japan in 
terms of travelling decision within 2 years at the low level with statistical significance of 0.05 levels. 
 9.  Tourism model in terms of social tourism and educational tourism have negative 
relationship toward the decision tendency to go to Japan in terms of travelling decision within 2 years at 
the low level with statistical significance of 0.05 levels. 
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 10.  Tourism model in terms of business tourism have positive relationship toward the decision 
tendency to go to Japan in terms of average expense of travelling at the low level with statistical 
significance of 0.05 levels. 
 11.  Tourism model in terms of business tourism and religious tourism have positive relationship 
toward the decision tendency to go to Japan in terms of period of at the moderate level with statistical 
significance of 0.05 levels. 
 12.  Tourism model in terms of religious tourism have positive relationship toward the decision 
tendency to go to Japan in terms of period of travelling at the low level with statistical significance of 0.05 
levels. 
 
Key words: Relationship, Tenor, Tourism Japan            
 
บทน า 
 “การเดนิทาง” ในประเทศไทยพบวา่ มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยวตัถุประสงคข์องการเดนิทางในสมยันัน้ 
คอื การไปตดิต่อการคา้ การพบปะเยีย่มญาตพิีน้่อง หรอื คนรูจ้กัทีอ่ยูห่า่งไกลออกไป แต่การเดนิทางปจัจุบนัมกีาร
พฒันารปูแบบและเกดิวตัถุประสงคใ์หม่ๆ ขึน้มา เช่น การเดนิทางไปเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ การเดนิทางไปเพื่อเปิด
โลกทศัน์ใหม่ๆ การเดนิทางไปเพื่อชื่นชมศลิปวฒันธรรมและธรรมชาต ิ กลายเป็นทีน่ิยมจนเกดิเป็นอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วขึน้ 
 “การท่องเทีย่ว” ถอืว่า เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอย่างมาก น าไปสู่ความ
ร่วมมือทางด้านการลงทุน การค้า พฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและความเป็นอยู่ของคนในประเทศนัน้ๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางความคดิในยุคของการสื่อสารที่ไรพ้รมแดน ท าให้ทุกประเทศหนัมาใหค้วามสนใจกบัธุรกจิการ
ท่องเทีย่ว เพือ่เสรมิสรา้งรายไดใ้หเ้กดิขึน้ภายในประเทศ 
 เมื่อเอย่ถงึ “ประเทศญี่ปุน่” หรอื “เกาะญีปุ่น่” นัน้ ภาพลกัษณ์ทีน่ึกถงึ คอื ความแปลกใหม่ วฒันธรรมที่
โดดเด่น ความทนัสมยั และ เทคโนโลยทีีก่า้วล ้า ทีท่ าใหป้จัจุบนัญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศทีเ่ป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม
ใหม่ๆ รวมถงึแฟชัน่ในดา้นต่างๆ เช่น เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง ทรงผม  เป็นตน้ นอกจากน้ี ประเทศญี่ปุ่นยงัมคีวาม
สวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คอื ประเทศญี่ปุ่นห้อมล้อมไปด้วยเกาะเล็กใหญ่ราวๆ    
6,852 เกาะ ม ี“เกาะฮอนช”ู เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ด รองลงมา คอื ฮอกไกโด ควิชู ชนิโกกุ และ โอกนิาว่า ตามล าดบั 
พืน้ทีก่ว่า 70-80% ของประเทศเป็นภเูขา ยอดเขาทีม่คีวามโดดเด่นและสูงทีสุ่ดในประเทศ คอื “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ทีส่งู
ถงึ 3,776 เมตรอยู่ในมหานครโตเกยีว ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น ในดา้นสภาพภูมอิากาศญี่ปุ่นม ี4 
ฤดกูาล ไดแ้ก่ ฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว แต่ละฤดจูะมคีวามสวยงามแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ช่วงฤดใูบไมผ้ลทิีช่าวญีปุ่น่จะเฉลมิฉลองเทศกาลฮานาม ิ(hanami) ชื่นชมกบัดอกซากุระผลบิานทัว่เกาะ  
 จุดเด่นของประเทศญี่ปุ่น นอกจากสถาปตัยกรรม บา้นเรอืนและสิง่ปลูกสรา้งต่างๆทีบ่่งบอกถงึความ
เป็นแดนอาทติย์อุทยัแล้ว ยงัม ี“ภาษา” ที่เป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ ส าหรบัคนญี่ปุ่นนัน้จะเรยีกแทนตวัเองว่า 
“นิฮนจนิ” (nihonjin) ที่ใหค้วามส าคญักบัการอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม วฒันธรรมและปจัจยัในดา้นต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่น่ เช่น อาหาร ศาสนา ศลิปะการชงชา การจดัสวน กฬีายอดนิยม ซูโม่ และ เบสบอล ประเพณตี่างๆ การแต่ง
กาย สนิคา้ญีปุ่น่ และ ละครซรีสีท์ีเ่ป็นทีนิ่ยมนัน้ มสีว่นส าคญัในการดงึดดูนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกใหม้าเยอืนแดน
อาทติยอ์ทุยัเป็นจ านวนมาก 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศึกษาปจัจยัต่างๆ ที่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มการ
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร การท าวจิยัในครัง้นี้            
จะท าการส ารวจเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก กรงุเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากร ประมาณ 8.25 
ลา้นคน ซึง่มากทีส่ดุจากทกุจงัหวดัในประเทศไทย (ส านักงานสถติแิห่งชาต.ิ 2553: 1) และเป็นศูนย์กลางของการ
พฒันาประเทศในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา เทคโนโลย ีและการลงทุน ผูว้จิยัศกึษาปจัจยัต่างๆ 
ได้แก่ ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ การรบัรูข้้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณา และรูปแบบของการท่องเที่ยว            
ทัง้นี้ผลการวจิยัจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางพฒันา และ ปรับปรงุรปูแบบการท่องเทีย่วส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บันกัท่องเทีย่วชาวไทย
มากที่สุด รวมถงึสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพื่อสร้างความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั และเป็น
แนวทางในการปรบัปรุง พฒันาการท่องเทีย่วของประเทศไทย เพื่อรองรบัการขยายตวัของนักท่องเทีย่วต่างชาติ           
ทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาถงึแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา ลกัษณะ
รายได ้และอาชพี 

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่โฆษณากบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบของการท่องเที่ยวกับแนวโน้มการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและรปูแบบการท่องเท่ียว สมบตั ิกาญจนกจิ (2542) [1] กล่าววา่ 
ค าว่า “การท่องเทีย่ว” (Tourism) เป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้งมาก มไิดม้เีฉพาะการเดนิทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ
หรอืเพือ่สนุกสนานบนัเทงิเรงิรมยด์งัทีส่่วนมากเขา้ใจ การเดนิทางเพื่อการเขา้ประชุม สมัมนา เพื่อหาความรู ้เพื่อ
การกฬีา เพือ่การตดิต่อธุรกจิ ตลอดจนการเยีย่มญาตพิีน้่องกน็ับเป็นการท่องเทีย่วทัง้สิน้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค สทิธโิชค วรานุสนัตกิุล (2529: 9-11) [2]            
ใหค้วามหมายไวว้า่ “พฤตกิรรม หมายถงึ ปฏกิริยิาทุกชนิดทีม่นุษยแ์สดงออกมาภายนอก พฤตกิรรมภายในอาจมี
สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม นามธรรม เช่น ปฏกิริยิาของอวยัวะภายในรา่งกาย ความรูส้กึนึกคดิ เจตคต ิทศันคต ิมกัจะเป็น
พฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถ สงัเกตเหน็ไดช้ดั ส่วนพฤตกิรรมภายนอกเป็นปฏกิริยิาทีค่นเราแสดงออกตลอดเวลาของ
การด ารงชวีติ เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาใหผู้อ้ ืน่มองเหน็ทัง้จากวาจาและการกระท า 
 3. แนวคิดเร่ืองการโฆษณา สือ่โฆษณา หมายถงึ ตวักลางทีท่ าการกระจายขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้หรอื
บรกิารไปสู่ผูซ้ื้ออย่างถูกตอ้งและสถานทีอ่นัควรหรอืเครื่องมอืทีใ่ช้ถ่ายทอดขอ้ความ ข่าวสารต่างๆ จากแหล่งที่
ตอ้งการโฆษณาไปสูล่กูคา้เป้าหมาย (นพรตัน์ ภมูวิุฒสิาร.  2543: 101) [3]  
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ การรบัรู ้เป็นกระบวนการทีบุ่คคลแปลความจากสิง่ทีส่มัผสั 
โดยผา่นประสาทสมัผสัต่างๆ และตคีวามเป็นขอ้มูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การรบัรู้
ขึ้นอยู่กบัพื้นฐานความคดิ ความรูส้กึ และสภาพแวดล้อมของผูบ้รโิภค ผู้บรโิภคจะไม่สามารถเปิดรบัขอ้มูลได้
ทัง้หมด แต่จะเลือกรบัรูห้รอืเปิดรบัขอ้มูลเท่าที่ศกัยภาพในการรบัรูข้องแต่ละคนจะท าไดเ้ท่านัน้ ดงันัน้ นักการ
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ตลาดตอ้งสรา้งจุดเดน่ทีจ่ะช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจ าไดง้า่ยขึน้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเหน็ประโยชน์หรอืรบัรูป้ระโยชน์
ของผลติภณัฑ ์(ฉตัยาพร เสมอใจ. 2550: 66) [4] 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ม่เคยเดนิทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศญี่ปุ่น และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นภายใน 2 ปีนี้ ทัง้ทีจ่ะเดนิทาง
ท่องเทีย่วไปดว้ยตนเอง หรอื จะเดนิทางไปกบับรษิทัน าเทีย่ว ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยันี้ เป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ม่เคยเดนิทาง
ไปทอ่งเทีย่วในประเทศญีปุ่น่ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ภายใน 2 ปีนี้ ทัง้ทีจ่ะเดนิทาง
ท่องเที่ยวไปด้วยตนเอง หรอื จะเดนิทางไปกบับรษิัทน าเที่ยว ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  (Non-
Population) โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 408 ตวัอยา่ง 
และใชส้ตูรส าหรบักรณทีีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ (Level of Confidence) 95% และ
ยอมใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอยา่ง 5% (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2548: 193-194) [5]   
 
ผลการวิจยั 
 1.  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด               
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน/หา้งรา้น  
 2.  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้ขอ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  
 3.  นกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจรปูแบบของการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่โดยรวม
ในระดบัมาก 
 4.  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น               
ภายในอกี 2 ปีขา้งหน้า ในระดบัมาก ดา้นประมาณการค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยวมคี่าเฉลีย่ประมาณ 74,509.80 
บาท ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 7 วนั จังหวดัที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด คอื 
โตเกยีว รองลงมา คอื ฮอกไกโด โอซากา้ เกยีวโต และอื่นๆ ตามล าดบั และนกัท่องเทีย่วเลอืกทีจ่ะไปท่องเทีย่ว           
ในฤดหูนาวมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ฤดใูบไมผ้ล ิไม่จ ากดัฤด ูฤดใูบไมร้ว่ง และฤดรูอ้นตามล าดบั 
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบว่า 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุและรายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัประมาณการค่าใช้จ่ายและมรีะยะเวลา          
ในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า 
ประมาณการค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ              
ทีร่ะดบั .01 
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 3. นักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัตดัสนิใจเดินทางไปท่องเทีย่ว ภายใน 2 ปี 
ขา้งหน้า ประมาณการค่าใชจ่้าย และมรีะยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 4. นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมรีะยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. การรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง โฆษณากลางแจง้และโฆษณา
โต้ตอบมีความสัมพันธ์กับการไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ข้างหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั .01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 6. การรบัรูข้ ้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อสิง่พมิพ์ โฆษณาทางไปรษณีย์ และโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ             
มคีวามสมัพนัธก์บัประมาณการคา่ใชจ้่ายอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า 
 7. การรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆมคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
ทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า 
 8. การท่องเทีย่วเยีย่มเยยีนเพื่อนและญาต ิเพือ่ฟ้ืนฟูสุขภาพ เพือ่พกัผ่อนหย่อนใจและการท่องเทีย่ว
เชงิธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัการไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า 
 9. การท่องเทีย่วแบบสวสัดกิาร และเพื่อการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น 
ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า 
 10.  การท่องเทีย่วเชิงธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 11.  การท่องเทีย่วเชิงธุรกจิ และไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ ีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุน่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 12.  การท่องเทีย่วไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ ีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่น่ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร” มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 ผลการศึกษาเก่ียวกบั ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉล่ียต่อเ ดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกันของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในเขต
กรงุเทพมหานครมีแนวโน้มการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 
 เพศ 
 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้านการ
ตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า ดา้นประมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็น และ
ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเทีย่วทุกกลุ่มเพศ นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น
ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ข้างหน้า นอกจากนัน้ปจัจุบนับรษิทัจดัทวัร ์           
นิยมน าเสนอแพก็เกจท่องเทีย่วญีปุ่น่ในลกัษณะเหมาจ่ายทีร่วมค่าพาหนะ  ค่าทีพ่กั  ค่าอาหาร  ค่าบรกิารส าหรบั
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สิง่อ านวยความสะดวกและการใชจ้่ายซื้ออื่นๆส าหรบันักท่องเทีย่วทัง้หญงิและชายไม่ต่างกนั และแต่ละแพก็เกจ           
ก็ใช้ระยะเวลาส าหรบัเที่ยวชมสถานที่และท ากิจกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วนและเหมาะส าหรบัทัง้นักท่องเที่ยว              
ทัง้หญงิและชาย ดงันัน้นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัจงึมแีนวโน้มการประมาณการคา่ใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเป็นและ
ระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ไม่แตกต่างกนั  
 อาย ุ      
 นักท่องเทีย่วที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นประมาณ
การค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  .01 ซึง่สอดสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน            
ทีต่ ัง้ไว ้โดยผูท้ีม่อีาย ุ31 – 40 ปีมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่ดา้นประมาณการคา่ใชจ้่าย
ทีค่าดวา่จะเป็นมากทีส่ดุ ทัง้นี้เนื่องจากช่วงอายุดงักล่าวอยู่ในวยัท างานทีม่กี าลงัซื้อสงูจงึอาจมคีวามตอ้งการทีจ่ะ
ใชจ่้ายเงนิในการท่องเทีย่วญีปุ่น่ทัง้ซือ้สนิคา้ใหก้บัตนเอง ครอบครวัหรอืเป็นของฝากเพือ่นๆ หรอืคนรูจ้กัมากมาย 
รวมทัง้สนใจในกจิกรรมการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายจงึคาดการว่าจะมคี่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วค่อนขา้งสงูและสูง
กวา่กลุ่มอายอุื่นๆ 
 นกัท่องเทีย่วทีม่อีายแุตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นระยะเวลา
ในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ซึ่งสอดสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ ัง้ไว ้โดยผูท้ีม่อีายุมากกว่า 40 ปี มแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นระยะเวลาในการ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่มากทีส่ดุ เน่ืองจากช่วงอายดุงักล่าวอาจมตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานในระดบับรหิารซึง่จดัสรร
เวลาว่างส าหรบัท่องเที่ยวไดย้าวนานมากกว่าผูท้ีม่ตี าแหน่งงานต ่าลงมา มรีะดบัรายไดสู้งเพยีงพอทีจ่ะใชจ้่ายใน
ญี่ปุ่นส าหรบัท ากจิกรรมและท่องเทีย่วสถานทีต่่างๆไดห้ลากหลาย จึงมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุน่ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่มากทีส่ดุ   
 สถานภาพ 
 นกัท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นการ
ตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า ดา้นประมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็นและ
ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผูท้ีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่มแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว
ประเทศญี่ปุ่นด้านการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า ด้านประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเป็นและด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าผู้ที่มสีถานภาพสมรส /อยู่
ดว้ยกนั เนื่องจากผูท้ีม่สีถานภาพสมรส/ อยูด่ว้ยกนัมคีวามตอ้งการทีจ่ะเตมิเตม็ความสุขใหก้บัครอบครวั มคีวามรกั
และความเอาใจใส่ เพื่อใหค้รอบครวัอบอุ่น การท่องเทีย่วจงึเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งความผกูพัน ความอบอุ่นให้
เกดิขึ้นในครอบครวั โดยนอกเหนือจากประเทศอื่นๆ แลว้การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นยงัเป็นทางเลอืกหน่ึงที่ผูม้ ี
สถานภาพสมรส และมรีายได้สูงมีความต้องการไปท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจากสถานภาพโสด /หย่ารา้ง/หม้าย/
แยกกนัอยู่ที่จะมีทศันคติส่วนบุคคลและต้องการความเป็นส่วนตวัสูง จึงมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่  
 ระดบัการศึกษา 
 นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า ดา้นการประมาณการค่าใช้จ่ายและ           
ดา้นระยะเวลาในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ซึ่งสอดสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรมีแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า มกีารประมาณการคา่ใชจ้่ายและระยะเวลาในการท่องเทีย่วญีปุ่น่สงูทีส่ดุ เน่ืองจากช่วง
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ระดบัการศกึษาดงักล่าวอาจสะทอ้นถงึลกัษณะของหน้าทีก่ารงานหรอืต าแหน่งทีร่วมทัง้ระดบัรายไดท้ีสู่งกว่าระดบั
การศึกษาอื่นๆ มีก าลงัซื้อและความพรอ้มในการเดินทางท่องเที่ยวสูง ส่งผลใหม้ีการตดัสนิใจ เป้าหมายการ
ท่องเที่ยวและระยะท่องเที่ยวแตกต่างกนัไปด้วย เช่น นอกจากมเีป้าหมายเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจแล้วยงัอาจไป
ท่องเทีย่วในเชงิธุรกจิไปพรอ้มๆกนัดว้ย จงึท าใหม้กีารประมาณการคา่ใชจ้่ายและระยะเวลาในการทอ่งเทีย่วสงูกวา่
กลุ่มอืน่ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่
ดา้นประมาณการค่าใชจ้่ายและระยะเวลาในการท่องเทีย่วญี่ปุ่นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โดยผูม้รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึ้นไปมแีนวโน้มการตดัสนิใจ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ในดา้นประมาณการคา่ใชจ่้ายและระยะเวลาในการท่องเทีย่วมากกว่าผูม้รีายไดต้่อเดอืนใน
ระดบัต ่ากว่าลงมา เนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากกว่าย่อมมีเงนิเหลือใช้เป็นงบประมาณส าหรบัค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ท่องเทีย่วมากกว่า  
 อาชีพ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ซีง่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โดยผูท้ีม่อีาชพีเจ้าของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่น่ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่มากทีส่ดุ เน่ืองจากอาชพีดงักล่าวอาจมกี าลงัซือ้สงูและมเีวลาวา่ง
จากการท างานมากกวา่ผูท้ีม่อีาชพีอืน่ๆ  
 
 ผลการศึกษาเก่ียวกบั การรบัรู้ข้อมลูประเทศญ่ีปุ่ นจากส่ือโฆษณามีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น พบว่า 
 ด้านการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น ภายใน 2 ปี ข้างหน้า 
 1. การรบัรูข้อ้มลูประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพ-มหานครดา้น
สื่อการออกอากาศและกระจายเสยีงและดา้นสื่อโฆษณาโตต้อบมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากสื่อการออกอากาศและกระจาย
เสียง เช่น วทิยุ โทรทศัน์สามารถน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี              
ทัง้ภาพและเสยีง และสื่อโฆษณาโตต้อบ เช่น สื่อออนไลน์ก าลงัเป็นทีน่ิยมและมบีทบาทอย่างมากต่อวถิชีวีติของ
ผูค้นในกรุงเทพมหานคร จงึมีผลใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัประเทศญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน ท าใหน้ักท่องเที่ยวมี
การตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าเพิม่มาก 
 2.  การรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร           
ดา้นสื่อสิง่พมิพ์ ด้านสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ และดา้นสื่อโฆษณาชนิดพเิศษไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการ
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า 
เน่ืองจากปจัจุบนันกัท่องเทีย่วในกรงุเทพฯมวีถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก นิยมสบืหาขอ้มูลจากเครื่องมอื
สื่อสารที่ทนัสมยัมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ แต่การหาขอ้มูลจากสื่อสิง่พมิพ์  สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ และสื่อ
โฆษณาชนิดพเิศษ เช่น ป้ายโฆษณา หนังสอืพมิพ ์ไปรษณีย์ โปสการ์ด ใบปลวิ ฯลฯ ค่อยๆมบีทบาทน้อยลง 
เพราะถอืไดว้่าเป็นการสือ่สารทางเดยีวทีม่ขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึความตอ้งการ รบัฟงัความคดิหรอืของลูกคา้ หรอื
น าเสนอขอ้มลู ท าใหเ้กดิการรบัรูไ้ดไ้มม่ากนกัจงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจ 
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  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าจดหมายซึง่เป็นสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์และพวงกุญแจซึ่งเป็นสื่อ
ชนิดพเิศษอืน่ๆมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นการตดัสนิใจเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า  เน่ืองจากปจัจุบนัวถิชีวีติของผูค้นในกรุงเทพมหานครนิยมตดิตามข่าวสารและหา
ข้อมูลจากสื่อสงัคมออนไลน์มากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะได้รบัเชิงลึกมากกว่าข้อมูลโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของ
ผูป้ระกอบการทีส่ง่มาทางจดหมาย แต่ไดร้บัทราบขอ้คดิเหน็และประสบการณ์ทีห่ลากหลายจากผูท้ีเ่คยเดนิทางไป
ท่องเทีย่วญีปุ่น่ ท าใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลรอบดา้น และพวงกุญแจเป็นสื่อทีไ่ม่สามารถใหข้อ้มูลหรอืจูงใจใหเ้กดิการ
ตดัสนิใจไปท่องเที่ยวไดม้ากนัก เพราะการท่องเทีย่วมคี่าใชจ่้ายสงู นักท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องมขีอ้มูลรอบดา้น  
และมสีิง่ทีด่งึดูดใจอย่างมาก ดงันัน้หากนักท่องเที่ยวมกีารรบัรูข้อ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากจดหมายและพวงกุญแจ
เพิม่ขึ้น การตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าจงึจะลดลงในระดบัต ่า เพราะ
นกัท่องเทีย่วไม่ใหค้วามสนใจสือ่ดงักล่าวมากนกั 
 ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเป็นในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
 1. การรบัรู้ขอ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อดา้นสื่อสิง่พมิพ์ ดา้นสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ และดา้นสื่อ
โฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นประมาณการ
คา่ใชจ้่ายทีค่าดวา่จะเป็นในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า เนื่องจากในการประมาณการค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเป็น นักท่องเทีย่วตอ้งศกึษา
ประสบการณ์จากผูท้ ีเ่คยไปมาก่อน เช่น สอบถามจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัที่ไวใ้จได ้หรอืเพื่อนในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ว่าโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมักเกินจ านวนที่ประมาณการไว้ล่วงหน้า และมากกว่าที่
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ข้อมูลไว้ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ เช่น คอลัมน์ในนิตยสารหรือ           
วารสารท่องเที่ยว แผ่นพบั หรอืใบปลิวต่างๆ เป็นต้น ดงันัน้หากนักท่องเที่ยวรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อ        
ดา้นสื่อสิง่พมิพ์ ดา้นสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ และดา้นสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ ลดลง โดยหนัไปหาขอ้มูลจาก
แหล่งบุคคลที่เคยไปเที่ยวมาแล้วมากขึ้น จะท าให้แนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้าน
ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีค่าดวา่จะเป็นในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า  
 2. การรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่ดา้นสือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง ดา้นสือ่สิง่พมิพ ์ดา้นสื่อ
โฆษณาทางไปรษณีย์ และดา้นสื่อโฆษณาชนิดพเิศษมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว
ประเทศญี่ปุ่นด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคญัทาง             
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า เนื่องจากสื่อดา้นสื่อการออกอากาศและ
กระจายเสยีง ดา้นสือ่สิง่พมิพ ์ดา้นสือ่โฆษณาทางไปรษณยี ์และดา้นสือ่โฆษณาชนิดพเิศษมขีอ้จ ากดัในการสื่อสาร
ขอ้มูล เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์หรอืนิตยสารท่องเทีย่วต่างๆ มรีะยะเวลาและพืน้ทีไ่ม่มากนักส าหรบัให้
ขอ้มูลที่จ าเป็นในการประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการทราบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมี
รายละเอยีดชดัเจน เช่น สอบถามจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้ว ดงันัน้หากนักท่องเทีย่วรบัรู้
ขอ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่ดา้นสือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ดา้นสื่อโฆษณาทางไปรษณีย ์
และดา้นสือ่โฆษณาชนิดพเิศษลดลง โดยอาจหนัไปหาขอ้มลูจากแหล่งบุคคลทีเ่คยไปเทีย่วมาแลว้มากขึน้ จะท าให้
แนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นดา้นประมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็นในการท่องเทีย่ว
ประเทศญี่ปุน่เพิม่ขึน้ในระดบัต ่าดว้ย    
 3. การรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อด้านสื่อการออกอากาศและกระจายเสียง ด้านสื่อโฆษณา
กลางแจง้ และดา้นสื่อโฆษณาโตต้อบไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น
ดา้นประมาณการคา่ใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเป็นในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ เนื่องจากในการประมาณการค่าใชจ้่ายที่



 11 

คาดว่าจะเป็น นักท่องเทีย่วต้องการรายละเอยีดค่าใช้จ่ายทีช่ดัเจน และตอ้งระยะใช้เวลาในการศกึษาพจิารณา
ขอ้มลู แต่สือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง สือ่โฆษณากลางแจง้ และสือ่โฆษณาโตต้อบมขีอ้จ ากดัในดา้นการให้
รายละเอยีดที่ครบถ้วน เช่น ป้ายประกาศมพีืน้ที่จ ากดัในการเสนอขอ้มูลแจกแจงค่าใช้จ่าย สื่อออกอากาศ เช่น 
รายการวทิยมุรีะยะเวลาจ ากดัในการน าเสนอขอ้มลู เป็นตน้ 
 ด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
 1. การรบัรู้ข้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาด้านสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ มีความสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มการตดัสินใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า เนื่องจากแมส้ื่อโฆษณาชนิด
พเิศษอืน่ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นของขวญัหรอืของสมนาคุณต่างๆถอืเป็นการสง่เสรมิการขายทีด่งึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่ว
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ แต่ไม่สามารถใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการก าหนดระยะเวลาท่องเทีย่วมากนกั 
ดงันัน้หากนักท่องเทีย่วรบัรูข้อ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆลดลง โดยอาจหนัไปหาขอ้มูลจาก
แหล่งบุคคลที่เคยไปเที่ยวมาแล้วมากขึ้น จะท าให้แนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น          
ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าโปสการ์ดซึง่เป็นสื่อโฆษณาทางไปรษณียก์บัพวงกุญแจซึง่เป็นสื่อ
โฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ดา้นระยะเวลา           
ในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม           
ในระดบัต ่า เนื่องจากโปสการ์ดกบัพวงกุญแจไม่สามารถใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการก าหนดระยะเวลาท่องเทีย่ว           
มากนกั ดงันัน้หากนกัท่องเทีย่วรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากโปสการด์กบัพวงกุญแจลดลง โดยอาจหนัไปหาขอ้มูล
จากแหล่งบุคคลที่เคยไปเที่ยวมาแล้วมากขึ้น จะท าให้แนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น           
ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่เพิม่ขึน้ในระดบัต ่าดว้ย 
 2. การรบัรูข้อ้มลูประเทศญีปุ่น่จากสือ่โฆษณาดา้นสือ่สิง่พมิพ ์ดา้นสือ่การออกอากาศและกระจายเสยีง 
ดา้นสือ่โฆษณากลางแจง้ ดา้นสือ่โฆษณาทางไปรษณีย ์และดา้นสื่อโฆษณาโตต้อบไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
การตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากระยะเวลา
ท่องเทีย่วทีน่านขึน้ท าใหค้า่ใชจ้่ายสงูขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ก่อนตดัสนิใจเลอืกระยะท่องเทีย่วในญีปุ่น่ นักท่องเทีย่ว
จงึตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ เช่น พจิารณาความจ าเป็นทีแ่ทจ้รงิ เปรยีบเทยีบความคุม้ค่า เป็นตน้ การโฆษณา
ในสื่อต่างๆ ดงักล่าวจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ดา้นระยะเวลาในการ
ท่องเทีย่ว  
 ผลการศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบของการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น พบว่า 
 ด้านการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น ภายใน 2 ปี ข้างหน้า 
 1. รูปแบบของการท่องเที่ยวด้านท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติพี่น้องที่ประเทศญี่ปุ่น            
ดา้นทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิ ดา้นทอ่งเทีย่วเพือ่ฟ้ืนฟสูขุภาพและดา้นท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจมคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ ภายใน 
2 ปี ขา้งหน้า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจาก 
สภาพการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯต่างเต็มไปด้วยเร่งรบี เคร่งเครียดและอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เป็นพษิมากมาย รูปแบบของการท่องเที่ยวด้านท่องเทีย่วเพือ่เยีย่มเยยีนเพื่อนและญาตพิีน้่อง 
ท่องเทีย่วเพือ่ฟ้ืนฟูสขุภาพ หรอืท่องเทีย่วเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจจงึเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วสนใจและมคีวามตอ้งการ  
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 2. รปูแบบของการท่องเทีย่วดา้นการท่องเทีย่วเพือ่ไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ดา้นทอ่งเทีย่วเพือ่เขา้รว่มประสบการณ์ใหม่ ดา้นท่องเทีย่วแบบชมทวิทศัน์ความสวยงาม และดา้นท่องเทีย่วตาม
กจิกรรมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทยที่มี
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนาต่างๆ มากมาย มวีฒันธรรมที่หลากหลายและมวีวิทวิทศัน์ที่สวยงามมากและเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวทัว่โลก หากนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวสามารถ
ท่องเทีย่วในกรุงเทพฯหรอืในประเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องเดนิทางออกไปนอกประเทศ และยงัมคี่าใช้จ่ายถูกกว่า
เดนิทางไปท่องเทีย่วญีปุ่น่มาก รปูแบบการดงักล่าวเหล่านัน้จงึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า  
 ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเป็นในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
  1. รูปแบบของการท่องเที่ยวดา้นการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นประมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็นในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากการท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ
ที่มีผลต่อเนื่องไปถึงการติดต่อการค้าหรอืสานสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างกันต้องมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ค่อนขา้งสูง หากนักท่องเที่ยวสนใจรปูแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวมากขึ้น การประมาณการค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะ
เป็นในการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่กจ็ะเพิม่มากขึน้ดว้ย 
 2. รูปแบบของการท่องเที่ยวด้านท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติพี่น้องที่ประเทศญี่ปุ่น            
ดา้นทอ่งเทีย่วเพือ่ไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นทอ่งเทีย่วแบบสวสัดกิาร ดา้นท่องเทีย่วเพือ่การศกึษา ดา้นท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม ดา้นท่องเทีย่วเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นท่องเทีย่วเพือ่เขา้รว่มประสบการณ์ใหม่ ดา้นทอ่งเทีย่วแบบ
ชมทวิทศัน์ความสวยงาม และดา้นท่องเที่ยวตามกิจกรรมที่สนใจไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศ ดา้นประมาณการค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจาก
รูปแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวมตี้นทุนที่ไม่สูงมาก เช่น ค่าเขา้ชมสถานที่ศกัดิส์ทิธิ ์ศูนย์ศลิปวฒันธรรม แหล่ง
ธรรมชาตเิพือ่ชมทวิทศัน์หรอืแหล่งท่องเทีย่วดา้นการศกึษามกัดแูลจดัการโดยหน่วยงานราชการจงึมคี่าใชจ่้ายไม่
สูงมากนัก ดงันัน้ความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวดงักล่าวจึงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการประมาณการค่าใช้จ่าย              
ทีค่าดวา่จะเป็นในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่  
 ด้านระยะเวลาในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
 1. รปูแบบของการท่องเที่ยวดา้นท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ และดา้นท่องเที่ยวเพื่อไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์             
มีความสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและต ่า 
เน่ืองจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาหรือสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่โด่งดัง มีชื่อเสียงมายาวนาน 
นกัท่องเทีย่วจงึสนใจทีจ่ะเทีย่วชมใหม้ากสง่ผลใหม้แีนวโน้มทีจ่ะใชร้ะยะเวลาทอ่งเทีย่วดา้นทอ่งเทีย่วเพือ่ไปเคารพ
สิง่ศกัดิส์ทิธิย์าวนานมากขึน้ และรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิธุรกจิตอ้งอาศยัการลงพืน้ทีศ่กึษาสถานการณ์แวดลอ้ม
ทางการตลาดหรอืการลงทนุในพืน้ทีต่่างๆซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท่องเทีย่ว ท าใหร้ปูแบบของการท่องเทีย่วดา้น
ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ดา้นระยะเวลาในการ
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ 
 2. รูปแบบของการท่องเที่ยวด้านท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติพี่น้องที่ประเทศญี่ปุ่น           
ดา้นท่องเทีย่วแบบสวสัดกิาร ดา้นท่องเทีย่วเพื่อการศกึษา ดา้นท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ ดา้นท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม ดา้นท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ด้านท่องเทีย่วเพื่อเข้าร่วมประสบการณ์ใหม่ ดา้นท่องเที่ยว             
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แบบชมทวิทศัน์ความสวยงาม และดา้นท่องเทีย่วตามกจิกรรมทีส่นใจไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นระยะเวลาในการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
เนื่องจากรปูแบบการท่องเทีย่วดงักล่าวเหล่านัน้มขีอ้จ ากดัในหลายดา้น เช่น รปูแบบการท่องเทีย่วดา้นท่องเทีย่ว
แบบสวสัดกิารเป็นสิง่ทีอ่งคก์รเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาท่องเทีย่ว พนกังานไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่องเทีย่วได ้
และในปจัจุบนัหากนักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวด้านท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้านท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม            
ดา้นทอ่งเทีย่วเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นทอ่งเทีย่วแบบชมทวิทศัน์ความสวยงาม หรอืการทอ่งเทีย่วตามกจิกรรมที่
สนใจ กย็งัสามารถมทีางเลอืกทีจ่ะไปแหล่งท่องเทีย่วทดแทนอื่นๆ ทีต่อบสนองความตอ้งการเช่นนัน้ไดไ้ม่แพก้นั 
เช่น จีน เวียดนาม เกาหลี หรอืหมู่เกาะต่างๆ แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ท่องเที่ยวได้นานมากขึ้น ดงันัน้หาก
นกัท่องเทีย่วสนใจในรปูแบบการท่องเทีย่วดงักล่าวเหล่านัน้มากขึน้กไ็ม่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาท่องเทีย่วในญี่ปุ่น
ยาวนานขึน้แต่อยา่งใด 
   
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอ ดงันี้ 
 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจควรวางแผนกลยุทธ์จดักิจกรรมหรอืน าเสนอแพก็เกจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่
เหมาะสมกบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่มอีายุ 31-40 ปี สมรส/อยู่ดว้ยกนั การศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี รายได ้
40,001 บาทขึ้นไป อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเทีย่วประเทศญีป่น่มากทีส่ดุ โดยพบว่านกัท่องเทีย่วทีม่อีาย ุ31-40 ปี มปีระมาณการคา่ใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็น
และมกีารคาดการณ์ระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่สงูทีสุ่ด กลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมแีนวโน้ม
การตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี 
ขา้งหน้า มปีระมาณการค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะเป็นและมกีารคาดการณ์ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น         
สงูที่สุด กลุ่มที่มกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีปีระมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าดว่าจะเป็นและมกีารคาดการณ์
ระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่นสงูทีสุ่ด กลุ่มทีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไปมปีระมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าด
ว่าจะเป็นและมกีารคาดการณ์ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสงูทีสุ่ด และกลุ่มที่อาชพีเจา้ของกจิการ/
ธุรกจิสว่นตวัมกีารคาดการณ์ระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่สงูทีส่ดุ 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายประมาณการท่องเที่ยวคนละ 74,509.80 บาท           
ในระยะเวลา 7 วนั พาไปท่องเที่ยวจงัหวดัโตเกยีวมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ฮอกไกโด โอซาก้า เกยีวโตและอื่นๆ            
จดัไปในฤดูหนาวมากที่สุด รองลงมาคอื ฤดูใบไม้ผลิ ไม่จ ากดัฤดู ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูรอ้น เนื่องจากข้อมูล
ดงักล่าวเป็นผลการศกึษาในเชงิพรรณนาทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ 
 3. ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่วประเทศญีปุ่น่ควรเรง่ทุ่มงบประมาณและใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอ
ขอ้มูลผ่านสื่อโต้ตอบทัง้ Internet และโฆษณาออนไลน์ สื่อการออกอากาศและกระจายเสยีง และสื่อโฆษณา
กลางแจง้ใหม้ปีระสทิธภิาพในการดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วมากขึน้ เนื่องจากการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรู้
ขอ้มูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อโฆษณาดา้นสื่อโฆษณาโต้ตอบสื่อการออกอากาศและกระจายเสยีง และสื่อโฆษณา
กลางแจ้งในระดบัมากและมากที่สุด และผลการทดสอบสมมตฐิานยงัพบว่าการรบัรูข้ ้อมูลประเทศญี่ปุ่นจากสื่อ
โฆษณา ดา้นสือ่โฆษณาโตต้อบ สื่อการออกอากาศและกระจายเสยีง และสื่อโฆษณากลางแจ้งมคีวามสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุน่ ภายใน 
2 ปี ขา้งหน้า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
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 4. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรเน้นและให้ความส าคญักบัรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อน           
หย่อนใจ ท่องเทีย่วแบบชมทวิทศัน์ความสวยงาม เช่น ภูเขา น ้าตก ดอกซากุระและการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
เช่น ลิ้มรสอาหารประจ าชาตญิี่ปุ่น ชมกีฬาพื้นเมือง ศิลปหตัถกรรมต่างๆเนื่องจากการวจิยัครัง้นี้พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามสนใจรปูแบบการท่องเทีย่วดงักล่าวเหล่านัน้มากทีส่ดุ 
 5. ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเที่ยวควรพจิารณาปรบัลดงบประมาณทีใ่ช้ในสื่อโฆษณา ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์
ดา้นสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ และดา้นสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆลดลง เช่น จดหมาย หรอืพวงกุญแจ เนื่องจาก 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การรบัรูข้อ้มูลประเทศญี่ปุน่จากสื่อโฆษณา ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ดา้นสื่อโฆษณาทาง
ไปรษณีย ์และดา้นสื่อโฆษณาชนิดพเิศษอื่นๆมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่น่ ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้า ดา้นประมาณการค่าใชจ่้ายทีค่าด
วา่จะเป็นในการทอ่งเทีย่วประเทศญี่ปุน่ และดา้นดา้นระยะเวลาในการทอ่งเทีย่วประเทศญี่ปุ่น โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่า  
 6. ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่วควรน าเสนอโปรโมชัน่หรอืแพก็เกจท่องเทีย่วทีน่่าสนใจผา่นสือ่วทิยแุละ
โทรทศัน์เพือ่กระตุ้นใหน้ักท่องเทีย่วใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวญี่ปุ่นนานขึ้น เนื่องจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า          
การรบัรูผ้่านสื่อการออกอากาศและกระจายเสยีงทัง้วทิยุและโทรทศัน์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่า  
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรศึกษาวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะในดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่เยีย่มเยยีนเพือ่นและญาตพิีน้่องทีป่ระเทศญี่ปุ่น ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ ท่องเทีย่ว
เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ และท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด เนื่องจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในด้านต่างๆดงักล่าวเหล่านัน้มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจ
เดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 8.  ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่วควรลดระดบัความส าคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในรปูแบบการ
ท่องเทีย่วแบบสวสัดกิาร และการท่องเทีย่วดา้นการศกึษา เนื่องจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่ารปูแบบของการ
ท่องเทีย่วดา้นการท่องเทีย่วแบบสวสัดกิารและท่องเทีย่วดา้นการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ ดา้นการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี ขา้งหน้าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า  
 9. ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรให้ความส าคญักบัการวางแผนกิจกรรมหรอืน าเสนอโปรโมชัน่
ท่องเที่ยวเชงิธุรกจิที่น่าสนใจดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้กีารใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากการทดสอบ
สมมตฐิานพบวา่รปูแบบของการทอ่งเทีย่วดา้นทอ่งเทีย่วเชงิธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ         
ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 10. ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรให้ความส าคญักบัการวางแผนกิจกรรมหรอืน าเสนอโปรโมชัน่
ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิและการท่องเที่ยวเพื่อไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัวาอาราม ของประเทศญี่ปุ่นทีน่่าสนใจดงึดูด
นักท่องเที่ยวให้ใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนานขึ้น เน่ืองจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการ
ท่องเทีย่วเชงิธุรกจิและการท่องเทีย่วเพื่อไปเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิม์คีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาในการท่องเทีย่วประเทศ
ญีปุ่น่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รศ.ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้ าปรกึษา 
ขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลอืในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยัฉบบันี้ จนงานวจิยั
ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ รศ.สพุาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร. ชวลัลกัษณ์ คณุาธกิรกจิ  
ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื รวมทัง้อาจารย์ดร . วรนิทรา ศริสิุทธิกุล            
ทีไ่ดก้รณุามาเป็นคณะกรรมการสอบเคา้โครงและสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและค าแนะน า 
ซึง่เป็นประโยชน์ยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณมารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนับสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมา
โดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่ไดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาการต่างๆแก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ  
ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี้ทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาตอบ
แบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการวจิยั 
 ผูว้จิ ัยขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติ
วทิยาลยัทุกท่านที่ไดแ้นะน าใหค้ าปรกึษาในขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามงานวจิยั 
ครัง้นี้ทุกท่าน ซึง่มสี่วนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผูว้ ิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา 
มารดา และคนในครอบครวัทุกคน ผู้ให้ความรกั ก าลังใจ ความเมตตา ความห่วงใย และสนับสนุนให้ได้รบั
การศึกษาเป็นอย่างด ีรวมทัง้พระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู ้           
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญั ท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธ์คร ัง้นี้ 
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