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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจทางด้านเหตุผลและอารมณ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยไปเมืองโตเกียว
มาอย่างน้อย 1 ครั้ง และตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ภายใน 1 ปี ข้างหน้า จ านวน 420 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน           
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และหาค่าความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์                   
ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึนไป และมีสถานภาพโสด โดยความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าเมือง
โตเกียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก และแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ภายใน 1 ปี ข้างหน้า            
อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้เวลาท่องเที่ยวเฉลี่ย 6 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 44 ,863.80 บาท และไปท่องเที่ยวแบบไม่จ ากัดฤดู  
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในด้านประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
รายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นใน ในด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ สามารถ
ท านายการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวภายใน 1 ปีข้างหน้า ได้ร้อยละ 46.3 และ แรงจูงใจในการกลับไป              
ท่องเที่ยวซ้ า ด้านอารมณ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมือง
โตเกียว ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ ามาก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ า เมืองโตเกียว นักท่องเที่ยวชาวไทย  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the marketing mix factors affecting repeated traveling decision 
tendencies and behavior in Tokyo, Japan among Thai tourists in the Bangkok metropolitan area and 
the relationship between rational and emotional motives regarding repeated traveling decision 
tendencies and behavior in Tokyo. The sample size of this research lived in the Bangkok metropolitan 
area, had been to Tokyo before and had a tendency to travel in Tokyo every year. There were four 
hundred and twenty samples and a questionnaire was used as a tool for data collection. The 
descriptive statistics included percentage, arithmetical mean, standard deviation, an independent              
t-test, a one-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient.  The 
findings of the research were as follows: most of the samples were females, aged between thirty-one 
to forty, holding a Bachelor's degree or equivalent, employees of a company in the private sector, 
with an average income of more than 45,000 Baht per month and single. Most of the samples had 
opinions on the overall satisfaction of the marketing mix at a high level. The overall motivation of 
repeated traveling decision tendencies to Tokyo were at a high level and for repeated traveling 
decisions and tendencies to Tokyo every year at a high level. The period of travel was six days and 
the average expense was 44,863.80 Baht per trip. Most samples preferred traveling in no specific 
season. Thai tourists with different education levels had different decisions regarding repeated 
traveling decisions in terms of average expenses traveling to Tokyo and with different monthly 
income levels had decisions regarding repeated traveling decisions and tendencies to Tokyo every 
year with statistically significant levels of .05.  The marketing mix factors in terms of place, physical 
evidence and process affected repeated traveling decisions and tendencies to Tokyo in one year with 
46.3 percent and overall emotional motives had a positive relationship with an average expense of 
traveling at the low level with a statistically significant level of .05. 
 
Keywords: Repeated Traveling Decisions, Tendency TOKYO, THAI Tourist  
 

บทน้า 
การท่องเที่ยวมีความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของคนจากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมี

จุดประสงค์หลายอย่างด้วยกัน เช่น การเยี่ยมญาติมิตร การค้าขาย การติดต่อ การอพยพ การจาริกแสวงบุญ รวมถึงการ
พักผ่อนหย่อนใจด้วย  

ในปัจจุบัน “การท่องเที่ยว” เริ่มเป็นที่นิยมเนื่องจากความสะดวกในการเดินทางติดต่อกัน ท าให้เกิดการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นจ านวนมากกว่าในอดีต ส าหรับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ของคน
ไทย พบว่าเมืองที่ได้รับการนิยมเดินทางไปคือ โตเกียว สิงคโปร์ ฮ่องกง โอซาก้า และโซล (MThai, 2560) ซึ่งได้รับความ
สนใจจากคนไทยในด้านทัศนียภาพที่สวยงามอาหารการชอปปิ้งและระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก นอกจากนี้การสื่อสาร
ทางสังคม (Social media) ท าให้มีการรีวิวเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเหล่านี้ส่งผลให้คนไทยจ านวนมากนิยมท่องเที่ยว
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ต่างประเทศตามการรีวิว โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวต่างประเทศใกล้เคียง
กับการท่องเที่ยวในประเทศ โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพูดถึงการท่องเที่ยวจ านวนมาก และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวเนื่องจากมองว่าประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งเรื่องสถานที่
ท่องเที่ยวสวยงาม บ้านเมืองสะอาดปลอดภัย อาหารอร่อย การเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งเป็นจุดเด่นท าให้ประเทศญี่ปุ่น
น่าสนใจและเป็นประเทศขวัญใจของเหลา่นักท่องเที่ยว โดยมีส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถ
ควบคุมได้ และมักถูกน ามาใช้ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

จากสถิติของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น  ณ วันที่ 12 เมษายน 2560  พบว่า ในปีพ.ศ. 
2559 ชาวไทยเดินทางไปญี่ปุ่นมากถึง 901,458 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 104,727 คน และคาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มขยายตัวข้ึนสู่ระดับ 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก (BLT Bangkok, 2560) จากตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยท่ีเดินทางเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ส าคัญของการท่องเที่ยว คือ แรงจูงใจ
เป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวตามความต้องการของตนเองได้ง่ายขึ้นรวมทั้งในปี พ.ศ. 
2559 พบว่า เมืองโตเกียวได้รับการโหวตเป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งจากนิตยสารด้านการท่องเที่ยว Condé Nast 
Traveler 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงเมืองที่ได้รับการโหวตเป็นเมืองยอดนิยมจากนิตยสาร Condé Nast Traveler (Bureau 
of Industrial and Labor Affairs, 2016) 

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศ

ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยท าการส ารวจในนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น             
ทั้งในด้านลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยว
ซ้ า ท้ังนี้ผลการวิจัยคาดว่าจะสามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากท่ีสุด รวมถึง
การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านกระบวนการ ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส  
   1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการให้บริการ 
   1.3 แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ า ได้แก่ ด้านเหตุผล และ ด้านอารมณ์  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนและสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน  
2. ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้าน กระบวนการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

3. แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับ          
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะส่วนบุคคล ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) โดยน าตัวแปรทางด้านลักษณะส่วนบุคคล 

มาแบ่งเป็น เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพ มาใช้ในการศึกษาความแตกต่าง
ลักษณะส่วนบุคคลกับผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

แนวคิดและทฤษฎีประสมทางการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) และ Lovelock Wright (2002 
อ้างถึงใน จารุวรรณ มีศิริ 2553) โดยน าตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมาแบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์                 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้าน
กระบวนการ ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้และสอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวและตัวแปรดังกล่าวยังสามารถใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการ อรรถพร ค าคม (2546) ซึ่งได้สรุปว่า              
ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับ ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับระดับของความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านแรงจูงใจ โดยสาเหตุของแรงจูงใจตามทฤษฏีของ พิบูล ทีปะปาล (2545) สามารถ
แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้  

1. แรงจูงใจที่ เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ (Product Buying Motives) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อ
สินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ 

2. แรงจูงใจท่ี เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการพิจารณาของผู้ซื้ออย่าง
มีเหตุมีผล ก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

3. แรงจูงใจที่ เกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motives) เป็นแรงจูงใจ ที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว ในการ
พิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการ 

4. แรงจูงใจที่  เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า (Patronage Buying Motives) เป็นแรงจูงใจ ที่ เกิดจากการ
ให้บริการดี เป็นที่พอใจ ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล และที่ตั้งของร้านสะดวกในการที่จะไปซื้อสินค้า เป็นต้น ที่ท าให้
พิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการ 

โดยในการศึกษานี้ ได้น าแนวคิดที่ เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ (Product Buying Motives)  และแรงจูงใจท่ี เกิดจาก
การอุปถัมภ์ร้านค้า (Patronage Buying Motives) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับส่วนประสมการตลาดบริการ (7P)  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้น าสาเหตุของแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives)  และสาเหตุของแรงจูงใจที่ เกิดจาก
อารมณ์ (Emotional Buying Motives) เพียง 2 ด้าน  มาเป็นองค์ประกอบเพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค  ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:46)  ซึ่งได้กล่าวว่า การ
ตัดสินใจคือกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์
ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีความตั งใจกลับมาท่องเที่ยวซ ้า Weaver & Lawton (2002 อ้างใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร 
2548) ซึ่งได้กล่าวว่า การกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยว  
ครั้งก่อน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นภาพร กะออน (2553) ที่กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจ              
ที่ให้บริการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยให้การบริการและอ านวยความ
สะดวกทั้งที่พัก อาหาร การเดินทางและการทัศนาจร และการศึกษาของ ดุษฎี เทียมเทศ และคณะ (2557) มาใช้เป็น
แนวคิดในปัจจัยด้านการเดินทางท่องเที่ยวซ้ า ร่วมกับข้อมูลประเทศญี่ปุ่น มาพิจารณาร่วมกัน เป็นความต้องการในการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี

จ านวน 901,458 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทราบ

จ านวนที่แน่นอน จึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรค านวณระดับความเช่ือมั่นที่ 95%  (กัลยา วานิชย์
บัญชา 2549 : 26) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเพิ่มเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 5% 
เท่ากับ 20 ตัวอย่าง รวมเป็น 420 ตัวอย่าง  โดยการจับฉลากจากเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต  และจากอ าภอ
ในเขตปริมลฑล จ านวน 29 อ าเภอ  ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางกะปิ เขตหลักสี่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนนทบุรี 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากสามารถแบ่งประชากร

ออกเป็นกลุ่มพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างด้วยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) ในแต่ละภูมิภาคส าหรับการเก็บตัวอย่าง 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน 
ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการน า

รายช่ือห้างสรรพสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการในแต่ละเขต/อ าเภอ เนื่องจากห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งที่มีผู้บริโภค
หลากหลาย โดยการก าหนดให้แต่ละห้างสรรพสินค้า ได้แก่  เซ็นทรัลเวิลด์  ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย  เดอะมอล             
ท่าพระ  เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา  เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  อิมพีเรียลเวิลด์ ส าโรง  ห้างเทสโก้  โลตัส  สาขา
สมุทรสาคร และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   

ขั้นที่  4 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถาม            
ด้วยตนเอง ให้กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาซื้อของ หรือเดินเล่น ในบริเวณสถานที่ ที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้น ซึ่งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจั ยค รั งนี  ผู้ วิจัยได้ท้ าการสร้างเค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัย  โดยการออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในการ
ประมวลผลการวิจัย ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-
ended response question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีจ านวนข้อค าถาม            
26 ข้อ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินคา่ตอบ (Likert Scale Questions) โดยเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าเมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีจ านวนข้อค าถาม 8 ข้อ เป็นค าถามแบบมาตราสว่นประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) 
โดยเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ  
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นค าถามแบบ
ความหมายที่ตรงข้ามกัน (Semantic Differential Scale) โดยเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval 
Scale) มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือค่าร้อยละ 
(Percentage) 

   1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าค่า                
ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ระดับการศึกษา และ สถานภาพ
สมรส  

   2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 
โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ได้แก่ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การเปรียบเทียบ              
เชิงพหุ (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear Regression) โดยใช้เพื่ อทดสอบการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่   ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอ และด้านกระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย  

   2.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพี ยรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่แต่ละตัวมีระดับการวัดข้อมูลใน
ระดับอันตรภาค (Interval Scale) ขึ้นไป เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2และข้อที่ 3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.40 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
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หรือเทียบเท่า จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป จ านวน 200 คน            
คิดเป็นร้อยละ 47.60 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 และสถานภาพโสด/อย่าร้าง/
ม่าย/แยกกันอยู่ จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 75 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้วเป็นไปในทางเดียวกันและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  คือ ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ 4.35 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85, 
3.82, 3.71 และ 3.53 ตามล าดับและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น พบว่า ระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.53 ระดับ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้านเหตุผลและอารมณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจในระดับมาก โดยด้านแรงจูงใจ             
ด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว                
ชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26  โดยมีประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่นต่ าสุดประมาณ 4 วัน สูงสุดประมาณ 15 วัน  ค่าเฉลี่ยประมาณ 6 วัน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน 
2.224 วัน มีประมาณการของค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่ าสุดเท่ากับ 15,000 
บาท และสูงสุดเท่ากับ  300 ,000 บาท  ค่าเฉลี่ยประมาณ 44 ,863.80 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
31,502.275 บาท และ ส่วนมากเลือกท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แบบไม่จ ากัดฤดูมากที่สุด จ านวน              
127 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้าน
กระบวนการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น  

สมมติฐานที่  3 แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ า ซึ่ งประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์                 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น                    
โดยแรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านเพศ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้า ด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องจาก เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจมากมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสินค้าบริโภคและบทบาท
ของเพศของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:304) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันมีสินค้าจ านวนมากที่ใช้ได้ทั้งเพศหญิงและชาย โดยมี
แนวโน้มในการใช้สินค้าเหมือนกัน จึงท าให้พฤติกรรมการซื้อของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน  

ด้านอายุ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้า ด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างนัยมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงแม้ว่าจะมีอายุที่แตกต่างกันแต่ก็มีการตัดสินใจ มีความชอบ และมีค่ านิยมใกล้เคียงกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ (2558) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรียม ในด้านจ านวนครั้งท่ีมาท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรียม ไม่แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ า
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้า 
และ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นช่วงระดับการศึกษาที่อาจจะสะท้อนถึงลักษณะหน้าที่การงาน
หรือต าแหน่ง ส่งผลให้มีการตัดสินใจและเป้าหมายการท่องเที่ยวที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐทินี รวย
ส าราญ (2553) เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ า
บางน้ าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านการกลับมาเที่ยวและการแนะน าท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน  

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
แตกต่างกัน ในด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สูงกว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มักจะไปท่องเที่ยวท่ีโตเกียวมาน้อยครั้งมากกว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา เหล่าช านาญวุฒิ (2556) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แตกต่างกัน 
ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  

ด้านอาชีพ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ภายใน  1 ปี 
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการ
ท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากแม้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันแต่ก็ยังสามารถที่จะจัดสรรเวลาว่า งจากการท างาน
และมีก าลังซื้อรวมถึงการค านวนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันทิกา หิรัญเทศ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว               
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว    
จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน  

ด้านรายได้เฉลี่ย นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 
1 ปีข้างหน้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย นักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ภายใน 1 ปีข้างหน้า มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 25,001-
35,000 บาท มักจะเป็นกลุ่มที่พึ่งเริ่มท างานและมีเงินเก็บ ท าให้เริ่มมีการท่องเที่ยวในต่างประ เทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมณี พีรกิ (2543:34) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว              
ชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแตกต่างกัน  

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้านระยะเวลา
ที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มักมีการก าหนดระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่แน่นอนอยู่ที่ประมาณ 5-6 วัน ส าหรับ
การท่องเที่ยวแต่ละครั้งและมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวัช คงทน (2559)              
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน  

ด้านสถานภาพสมรส นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานภาพสมรส                
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย ผู้ที่มี
สถานภาพ โสด/ หย่าร้าง /ม่าย/ แยกกันอยู่ มีการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปีข้างหน้า 
มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพ โสด/ หย่าร้าง /ม่าย/ แยกกันอยู่ มักจะอยู่คนเดียว 
ท าให้การตัดสินใจในการท่องเที่ยวคนเดียวคล่องตัวและไม่ต้องรอคนอื่นๆในการไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะจึงท าให้การ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของ ผู้ที่มีสถานภาพ โสด/ หย่าร้าง /ม่าย/ แยกกันอยู่ มีมากกว่าผู้ที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา เหล่าช านาญวุฒิ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภายใน 2 ปี แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานภาพสมรส  แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ              
ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความต้องการในการท่องเที่ยวและ              
การเดินทางอาจจะเปลี่ยนจากคนเดียวหรือกลุ่มเพื่อน เป็นครอบครัวแทนได้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
พัสตร์ หิรัญญการ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดกับนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ              
มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  ด้านกระบวนการ และ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
สามารถท านายการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเมืองโตเกียวมีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมายและแต่ละสถานท่ีก็สามารถเดินทางไปอย่างดาย โดยการใช้การขนส่งสารณะ นอกจากนั้นยังมีช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายตั๋วโดยสาร แพ็กเกจทัวร์ และโรงแรมหลากหลายและง่ายที่หาจะข้อมูลรวมทั้งสามารถไปท่องเที่ยว
กรุงโตเกียวได้ง่าย สะดวกสบาย เพราะไม่ต้องท าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Chen (2010) ที่
กล่าวว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยส าคัญที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและมีอิทธิพลให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าเกิดการแนะน าและบอกต่อให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยวผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอให้ความส าคัญสูงสุดกับความถูกต้องของการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวและ ด้านกระบวนการให้ความส าคัญสูงสุด
ความเพียงพอของสาธารณูปโภค ส่วนความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และ ด้านบุคลากร ไม่สามารถท านายการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศ
ญี่ปุ่น ด้านการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใน 1 ปี ข้างหน้า  

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ                
ไม่สามารถท านายการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ                
ไม่สามารถท านายการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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สมมติฐานข้อที่  3 แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์             
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านเหตุผลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ภายใน 1 ปี ข้างหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านเหตุผลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านเหตุผลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับด้านประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านอารมณ์โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ภายใน 1 ปี ข้างหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านอารมณ์โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านอารมณ์โดยรวม มีความสัมพันธ์ กับประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ถ้านักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีแรงจูงใจในการกลับไปท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้านอารมณ์โดยรวมมากขึ้น จะท าให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะปัจจัยทางด้านอารมณ์โดยรวม นั้นมีผลต่อการใช้จ่ายในขณะ
ท่องเที่ยว ทั้งการไปเยี่ยมชมเทศกาลดนตรี เรียนท าอาหาร จึงท าให้ปัจจั ยด้านอารมณ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ปลอดโปร่ง (2550) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไปเที่ยวเยอรมันของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มูลเหตุจุงใจที่มีต่อการไปเที่ยวประเทศเยอรมนีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการไป
เที่ยวประเทศเยอรมนีของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีในแต่ละครั้ง  
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ หรือ จัดกิจกรรมหรือน าเสนอแพคเกจ

การท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปีข้างหน้า มาปรับใช้  ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพศหญิง ที่มีรายได้เฉลี่ย ตั้งแต่ 25,001-35,000 บาท มีสถานภาพโสด / หย่าร้าง / ม่าย / แยกกันอยู่ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปีข้างหน้ามากท่ีสุด และควร
เสนอแพคเกจการท่องเที่ยวเมืองโตเกียวที่มีราคาสูงกว่า แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  / 
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ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าใช้ในการท่องเที่ยวซ้ าเมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุด 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ควรดึงจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มาเป็นจุดเด่นในการท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองโตเกียว โฆษณาถึงจุดเด่นด้านบริการของร้านค้าในเมืองโตเกียว รวมถึงการท่องเที่ยวเมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่นที่ไม่ต้องมีวีซ่า และ แพคเกจทัวร์ลงขายตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้มากขึ้นและเข้าร่วมเปิดบูทในงานท่องเที่ยว
ประจ าปีเพื่อแนะน าแพ็คเกจทัวร์ 

3. ผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวควรเน้นการน าเสนอในด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามเทศกาล เช่น เทศกาลชม
พลุและดอกไม้ไฟ เทศกาลดนตรีฤดูร้อนประจ าปี เป็นต้น เพราะจะท าให้สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในการไป
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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