
รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ใน

แฟนเพจเฟซบุ๊ก“คุณนายปลาดิบ” 
 

Lifestyle, Motivation and Perceived Factors of Tourism Composition 
Affecting Making decisions to travel to Japan of independent Thai 

traveler “Madam Sashimi” Facebook page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“คุณนายปลาดิบ” 
 

Lifestyle, Motivation and Perceived Factors of Tourism Composition Affecting Making 
decisions to travel to Japan of independent Thai traveler “Madam Sashimi” 

Facebook page 
 
 
 
 
 
 

นวรัตน์ ทรงไทย 
 

 
 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปีการศึกษา 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2561 
นวรัตน์ ทรงไทย 

สงวนลิขสิทธิ์ 





นวรัตน์ ทรงไทย.  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, พฤศจิกายน 2561, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.   
รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “คุณนายปลาดิบ” 
(55 หน้า) 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้วยตนเอง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง อายุระหว่าง 20 ถึง 65 ปี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 120 คนผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ” โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยนักเที่ยวมีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดมากกว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก   ในขณะที่การ
รับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักท่องเที่ยวมีการรับรู้
องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจมากท่ีสุดตามด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุด ตามด้วยแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, แรงจูงใจ, การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว, การตัดสินใจ, 
นักท่องเที่ยวด้วยตนเอง  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to analyze the lifestyle, motivations and 
perceived factors of tourism composition. This survey was primarily focused 
independent Thai travelers. For this research sample respondents questionnaire 
online via the “Madam Sashimi” Facebook page. In total, 120 respondents between 
the ages of 20-65 in the survey. The statistics used in this study were segregated 
according to percentages, frequency, mean, standard deviation and multiple 
regression analysis. 
 As a result of this research, it was evidenced that people’s lifestyles and 
Personal motivations to travel to Japan significantly affected their decision-making. In 
addition, it is important to note that many Thai travelers flagged that there were also 
a range of ‘pull factors’, in addition to the ‘push factors’, that influenced their 
decision to travel. Importantly however, it was the perception of Japan having robust 
tourist infrastructure that was the most influential factor. In fact, the most alluring 
tourism element for most Thai travelers across the board was ‘convenient access to 
tourist attractions’ and ‘facilities’. 
 The study also unveiled the fact that it was people’s personal motivation to 
Travel that influenced visit Japan the most. This was closely followed by the desire 
for friendly tourism services and interesting and accessible tourist attractions. In 
summary, the decision by Thai’s to travel to Japan was statistically significant at 0.05. 
 
Keywords: Lifestyle, Motivation, Perceived Factors of Tourism Composition, Making 
Decision, Independent Travelers 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน คนไทยเกิดและ
เติบโตมาพร้อมๆ กับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนต่างๆ ล้วนมาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นดราก้อน
บอล โดราเอมอน เซเลอร์มูน และตัวการ์ตูนอ่ืนๆอีกมากมาย แทบจะเรียกได้ว่าวัฒนธรรมต่างๆของ
ญี่ปุ่น ได้ฝังรากลึกมาทางการ์ตูนเลยก็ว่าได้  นอกจากการ์ตูนแล้วสิ่งที่คนไทยรู้สึกคุ้นเคยนั่นคือเรื่อง
อาหาร ดังจะเห็นได้จากรายการโทรทัศน์ที่ไทยซื้อลิขสิทธิ์มา คอรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ที่ได้นําเสนอ
เมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นราเมน ข้าวหน้าไข่ ข้าวหน้าหมูทอด เค้กญี่ปุ่น เพราะเมื่อได้ดูครั้งใดก็ย่อมที่จะ
อยากลิ้มชิมรสเมนูนั้นๆถึงที่ต้นตํารับ คนไทยจึงรู้สึกผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก 
 การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น  การเดินทางสู่ต่างประเทศ ด้วย
ความที่ประเทศไทยมีอากาศที่มีความร้อนถึงขั้นร้อนมากนักท่องเที่ยวไทยก็แสวงหาอากาศเย็นสบาย 
ประเทศที่เป็นจุดหมายลําดับต้นๆนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นประเทศท่ีสามารถเดินทางได้ใกล้
อยู่ในแถบเอเชียด้วยกัน ใช้เวลาในการเดินทางไม่ก่ีชั่วโมง ราคาตั๋วเครื่องบินก็มีราคาที่ถูกกว่าก็
สามารถสัมผัสอากาศเย็นสบายได้โดยไม่ต้องเดินทางถึงทวีปยุโรป หรืออเมริกา 
 นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนมากก็เติบโตมากับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะ
เกมส์ การ์ตูนต่างๆในความทรงจํามันคือสินค้าของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย ส่วนทางด้านเทคโนโลยีทีทันสมัย 
เช่น เข้าห้องน้ําทีมีปุ่มมากมาย เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติที่ร้านค้า ก็เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และอีกสิ่ง
ที่สําคัญคืออาหารอร่อย  อาหารญี่ปุ่นเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีให้เลือก
หลากหลายและเป็นอาหารที่สดใหม่การตกแต่งที่ยิ่งทําให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ปัจจัยเสริมด้าน
อ่ืนๆ เช่น บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ และมีการคมนาคมที่สะดวกซึ่งนอกจากจะสะดวกแล้วยังมี
ความแม่นยํามากด้วยคือตรงต่อเวลามากๆ  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็
มักจะติดใจ ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องมาซํ้า ไม่ช้าก็เร็ว  ซึ่งมักจะมีคําพูดที่ว่ามาญี่ปุ่นแล้วครั้งเดียวไม่พอ
จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan National Tourism 
Organization สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติประจําปี 2017 ที่มาคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุดคือ ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และไต้หวัน ตามลําดับ ส่วนประเทศไทยอยู่
ลําดับที่ 6  จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจํานวนถึง  987,211 คน ที่มา:องค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan National Tourism Organization  
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ภาพที่ 1.1: ตารางเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปี 2017 
 

 
 
ที่มา:  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น.  (2561).  ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ 
 เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น.  สืบค้นจาก   
 https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/. 
 
 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2013  
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 และ
สามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน ซึ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan National 
Tourism Organization ในปี 2013 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 453,642 คน และในปี 2017 มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 987,211 คน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 54  
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ภาพที่ 1.2: ตารางเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2012–  
 กันยายน 2018 
 

 
 
ที่มา:  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น.  (2561).  ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ 
 เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น.  สืบค้นจาก   
 https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/. 
 
 จากการที่มีการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กล่าวคือไม่จําเป็นต้องเตรียมเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารการประกอบ
อาชีพเพ่ือขอวีซ่า  นั่นยิ่งเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวไทยสนใจที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
เพราะเดินทางเมื่อใดก็ได้ และยิ่งไปกว่านั้น สายการบินที่มีเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศ
ญี่ปุ่นที่เป็นสายการบินต้นทุนต่ํา ก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Air AsiaX ,Jet Star, Peach Air 
และอ่ืนๆอีกมากมายซึ่งเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีการท่องเที่ยวแบบอิสระ การ
ท่องเที่ยวแบบ FIT มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางโดย
ลําพัง และความหมายที่สองคือ การท่องเที่ยวทั้งโดยลําพังหรือเป็นกลุ่ม แต่ ไม่ได้ใช้บริการบริษัทนํา
เที่ยวที่มีตารางท่องเที่ยวที่แน่นอน แต่อาจจะมีการใช้บริการ บางอย่างจาก บริษัทนําเที่ยวได้ 
นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Traveler หรือ Free/Fully Independent Traveler) คือ 
นักท่องเที่ยวที่วางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Lang & Frost, 2014, p. 14) 
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 การประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆของประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนจาก Yokoso! Japan” เป็น 
“Japan Endless Discovery” โดยใช้รูปดอกซากุระบนดวงอาทิตย์สีแดงแทนความสวยงามของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ศิลปะ ที่มีให้ค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เกิดการเดินทางซ้ํา (A destination for multiple visits) อีกท้ังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization) ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สโลแกนใหม่ 'Japan Endless 
Discovery’ พร้อมนําเสนอโลโก้โทนสีขาว-แดง ที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่น นั่นคือลวดลายของ
ซากุระบาน บนดวงอาทิตย์สีแดงสดใส กับความต้องการที่จะสื่อให้รู้ว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้มาเยือน
จะได้พบกับประสบการณ์อันหลากหลายไม่รู้จบ กล่าวคือสามารถไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดทั้งปี 
และแต่ละฤดูก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่นซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ  ทุ่งดอกไม้หลากสีในฤดูร้อน  
ใบเมเปิ้ลแดงในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะหนาฟูขาวโพลนในฤดูหนาว ซึ่งสถานที่เดียวกันแต่แตกต่าง
ช่วงเวลา แตกต่างฤดูกาลก็ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน สามารถไปซ้ําอีกกี่ครั้งก็สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ เที่ยวแบบ
อิสระและเที่ยวแบบทัวร์  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตัวเอง มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งข้ึน ซึ่งส่งผลให้การ
เดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ(Independent Travel)  เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั่วโลก  และด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ มี
การคมนาคมที่สะดวกมากๆ และข้อมูลต่างๆที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเอื้ออํานวยต่อนักท่องเที่ยวก็มีมากมาย
ซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายดายที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่จําเป็นต้องพ่ึงบริษัททัวร์ 
 งานศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ผลการวิจัยที่ได้จะ
ทําให้เข้าใจแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก  สาย
การบิน  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึง Blogger Youtuber ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการ
บริการที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบนโยบายต่างๆในเป็น
ที่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาในท่องเที่ยวในประเทศไทย
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ“คุณนายปลาดิบ” ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ” 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ”  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ” 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
  1.3.1 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก สายการบิน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
การท่องเที่ยวต่างๆ สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับกลยุทธ์ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการให้กับองศ์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งข้ึน
เนื่องจากนักท่องเที่ยวแบบอิสระมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  1.3.2 องค์กรภาครัฐทั้งทางประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวนํา
ผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
 1.3.3 ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวกับการดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระในประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถนําผลวิจัยที่ได้ไปใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและใช้เป็นข้อมูลใน การอ้างอิงต่อไป 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัย 
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ” ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ท าวิจัยได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแสดงเป็นหัวข้อ ดังนี้  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้  
 2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สมมติฐานในการวิจัย 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) Solomon (1996) ได้อธิบายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
ในเชิงผู้บริโภคว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมใน
การ ด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่างๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่
ชอบเหมือนๆกันโดยใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อของที่คล้ายกัน ดังนั้น นับเป็นโอกาสที่ดี
ของนักการตลาดในการก าหนด กลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและความ ต้องการของกลุ่ม
คนต่างๆ เหล่านี้  
 Plummer (1974) ได้สรุปแนวทางส าหรับหัวข้อ ที่จะใช้ในการตั้งค าถามส าหรับการศึกษา
ลักษณะ รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs โดยมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ (Opinions) ของบุคคล รวมถึงลักษณะทาง
ประชากร (Demographics) ดังนั้นแนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นหลักหนึ่งใน การแบ่งส่วนตลาด
ตามหลักจิตวิทยาและสามารถช่วยให้ เข้าใจถึงความแตกต่างส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้เป็น อย่างดี 
(Haley, 1972) โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็น ปัจจัยที่จะสะท้อนถึงผู้บริโภควันต่อวันในเรื่องความ
สนใจเพ่ืออธิบายผู้บริโภค (Assael, 1994) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs   
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2550, หน้า 277) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า “การด ารงชีวิต
ของ  มนุษย์แต่ละยุคไม่ได้เป็นไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือ
เกณฑ์ที่ทุกคน ในกลุ่มพึงยึดถือปฏิบัติพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
กลุ่มสังกัดชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และ วัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้พัฒนา
แบบแผนการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดไปจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาใช้ในสังคมแบบหรือ
แบบ แผนดังกล่าว เราจึงเรียกว่า “แบบของการใช้ชีวิต”    
 ส าหรับวิธีการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต มีการใช้ในมาตรวัดลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งเป็น 
วิธีการวัดเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และ ความคิดเห็น  
(Activities Interests and Opinions: AIOs) ซ่ึง William, Wells & Tigert (1971, pp. 27-35) ได้
อธิบายถึงการวัดแบบ AIOs ไว้ว่า เป็นการวัดรูปแบบการ ด าเนินชีวิตในรูปของการ จัดสรรเวลาต่อ
กิจกรรมต่างๆ เรื่องท่ีให้ความสนใจ หรือเอาใจใส่เป็นพิเศษ และความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของใน
แต่ละบุคคล นอกจากนี้ อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ (2548, หน้า 199) กล่าวว่า แบบส ารวจ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้บริโภคโดยใช้แนวทาง AIOs ซ่ึงจะประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้วัดถึง  กิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นของผู้บริโภคจ านวนในหลายๆ ข้อโดยให้ผู้ตอบแสดงความเห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยกับข้อค าถาม เหล่านั้น  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs   
  การวัดวิถีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพรรณนาลักษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวัดจิต
นิสัย ในทางปฏิบัติมักจะใช้ 3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ(Interests)และความ
คิดเห็น  (Opinions) หรือเรียกอีกอย่างว่า AIOs โดยแบบส ารวจ AIOs นี้ประกอบด้วยข้อค าถาม
ต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ท า เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดเผยสิ่งที่ท าและสิ่งที่ซื้อ รวมถึงการใช้เวลาว่าง 2. 
ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวัดความชอบและการจัดล าดับความส าคัญของผู้บริโภค  3. ความคิดเห็น 
เป็นค าถามที่มุ่งเน้นความคิดรวมไปถึงความรู้สึก และทัศนะคติต่างๆของผู้บริโภค รายละเอียดและ
ความหมายของ AIOs มีดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 285)  
  A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่ได้แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรือ เล่า
ให้เพ่ือน แม้ว่าปฏิกิริยานี้ใคร ๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถ เดาเหตุผลของการกระท าได้หมด  
 I คือความสนใจเป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ หรือวัตถุโดยมีระดับของความตื่นเต้นที่ 
เกิดข้ึนเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันมาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษต่างๆซึ่งเกี่ยวกัน    
 O คือความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ซึ่งจะกระตุ้น 
ค าถามความคิดเห็นใช้เพ่ืออธิบายแปลความหมายการคาดคะเนและการประมาณค่าจากการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
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 การวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธีAIOs 
 AIOs (Activities, Interest and Opinion) เป็นวิธีการวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยอาศัยลักษณะในทางจิตวิทยา (Psychographics) ซึ่งเป็นวิธีการวัดเชิงปริมาณ (Quantitative) 
เพ่ือหาข้อมูลของผู้บริโภคเก่ียวกับการจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ (Activities) มีความสนใจ
ในเรื่องใด (Interest) และ มีความคิดเห็นอย่างไร (Opinion)  
 Wells (1984) กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านประชากรของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถให้
ข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอ ควรมีการเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพ่ือให้สามารถได้รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริโภคได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 นักจิตวิทยาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสิ่งที่มนุษย์แสดงได้ออกมา ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล 
พฤติกรรมระหว่างบุคคลหรือพฤติกรรมกลุ่ม เพ่ือพยายามตอบค าถามที่ว่า เพราะเหตุใดคนเราหรือ
สัตว์นั้นจึงได้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ พฤติกรรมเหล่านั้นอยู่เสมอมาตั้งแต่เกิดจนตาย และพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เกิดข้ึนซึ่งเป็นกิจวัตรประจ าวัน  
 ความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจ 
 ค าว่า “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาในภาษาละตินทีว่่า “Movere” (Kidd, 1973, p.101)  มี
ความหมายตรงกับค าภาษาอังกฤษทีว่่า “to move” ซ่ึงมีความหมายคือ  การผลักให้เกิดการ
เคลื่อนไหว (Simmering; 2010) เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือชักน าบุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบัติการ  
(To move a person to a course of action) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าหากเกิดมีแรงจูงใจเกิดข้ึนจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดกิจกรรมไปยังเป้าหมาย (Goal) หรือไปยังสิ่งล่อใจ (Incentives)  
 สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) พฤติกรรมใดๆนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแรงจูงใจ หรือแรง
กระตุ้น (Behavior is caused) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง เครือข่ายทั้งหมดที่ก าหนด
พฤติกรรมการท่องเที่ยว เป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา พลังทางด้าน
จิตวิทยา คือ ความต้องการท าสิ่งต่างๆ  
 Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่าเกิดจาก 
ปัจจัยผลัก (Push Factors) และปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) สองปัจจัยนี้เป็นแรงหลักท่ีก่อให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวของบุคคลขึ้น  
 1) ปัจจัยผลัก (Push Factors) คือ ความอยากจากภายในตัวบุคคล เป็นชนวนที่ท าให้เกิด
ความอยากท่ีจะออกเดินทางท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย1.ทางกายภาพ เช่น ร่างกายที่ต้องการการ
พักผ่อน 2. อยากหลีกหนี เปลี่ยนบรรยากาศ หรือคือการออกจากชีวิตที่จ าเจ 3. ได้เจอสิ่งใหม่ เช่น 
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พบเจอสิ่งแปลกใหม่ ประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอ ได้ไปเยือนสถานที่ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบเห็นมา
ก่อน 4. ความภูมิใจที่ได้ไปยังที่ใหม่ ๆ 5. ความอยากไปเรียนรู้ ไปศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
แตกต่าง 6. ไปพบปะผู้คน ไปเข้าสังคมและรู้จักคนเพ่ิมข้ึน 
 2) ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือสิ่งดึงดูดที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ 
ประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจหรือดึงดูดใจ เช่น ความสวยงามของ
สถานที่เที่ยว เทศกาลงานส าคัญ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่เก่ียวข้อง ราคาค่า
เดินทางหรือที่พัก เป็นต้น 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
 ความหมายของการรับรู้มีดังนี้  การรับรู้ (Perception) ไดม้ีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน
(Latin) คือ“Percipere” ซ่ึง per หมายถึง “ผ่าน” (Through) และ Cipere หมายถึง “การน า” (To 
Take) (Chaplin, 1985) ได้ให้ความหมายถึงการรับรู้ว่าคือ การแสดงออกถึง ความรู้ความเข้าใจตาม
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ของตน (ทิพย์ทยา หอมทรัพย์, 2538)  
 Garrison & Magoon (1972, p. 607) กล่าวว่า การรับรู้นั้นเป็นกระบวนการที่สมองแปล
ความหมายที่ได้จากสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งเร้าได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกายท าให้เรานั้น
ทราบว่าสิ่งเร้า เป็นอะไร มีความหมายและลักษณะอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ซ่ึงเป็นเครื่องช่วย
ในการแปลความหมาย  
 Schiffman & Kanuk (1991, p. 146) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ไว้ว่า การ
รับรู้ (Perception) หมายถงึว่ากระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวล และการ
ตีความ เกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมายและได้ภาพของสิ่งที่มีเนื้อหา  
 Walters (1978 อ้างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ไว้ว่า การ
รับรู้ หมายถึง การตีความหมายในจิตใจของบุคคลนั้นๆที่จะท าให้เกิดการได้รับรู้ได้เข้าใจด้วยการ
แสดงให้เห็นถึง การรับรู้โดยใช้ค าเพ่ือสื่อถึงความหมายดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: กระบวนการรับรู้ของ Walters 
 

 
 
ที่มา:  Huse, E.F., & Bowditch.  (1977).  Behavior in organization: A system approach to   
 managing (2nd ed.).  Sydney: AddisionWesky. 
 
 สรุปการรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกายถูกกระทบต่อ
จาก สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วนาสิ่งที่ได้รับจากเหตุการณ์ต่างๆ มาจัดระบบในการรับรู้ก่อนที่จะแสดง
ความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ  
 ปัจจัยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 Collier & Harraway (1997) กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3 As ได้แก่ 
 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) โดยสถานที่นั้น
อาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่น าประทับใจเกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น  
 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึงบริเวณพ้ืนที่และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆที่สร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน เช่นระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบ 
สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวนั้นได้รับความ 
สะดวกสบายและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย  
 3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) 
ประกอบด้วยเส้นทางยานพานะ และผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือล าเลียงคนและ สิ่งของไปยังจุดหมาย 
ปลายทาง    
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค       
 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค        
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2534) ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคออกเป็น 5    
ขั้นตอน ดังนี้ 1.การเล็งเห็นปัญหาหรือการที่ได้ตระหนักถึงความต้องการ (Problem or Need Re-  
cognition) คือ กระบวนการที่ผู้บริโภค ทราบและเล็งเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ได้  
ปรารถนา (The desired state of affairs) และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง (The actual situation)  
โดยความแตกต่าง   นั้นมีมากพอที่จะท าการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ 2.การเสาะแสวงหา  
ข่าวสารต่างๆ  (Search for Information) คือ การเสาะหาข่าวสารของผู้บริโภคจากความนึกคิดหรือ 
ความทรงจ า ของผู้บริโภคหรือเสาะหาขาวสารจากสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 3.การ 
ประเมินค่าทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การที่ผู้บริโภคนั้นได้ท าการประเมินค่าหาทาง 
เลือกจาก คุณประโยชน์ที่ได้คาดหมายไว้ และท าให้การเลือกแคบลงจนในสุดท้ายได้ทางเลือกที่พึง 
พอใจที่สุด  4.การซื้อ คือการที่ผู้โภคได้เลือกซื้อทางเลือกท่ีมีความพึงพอใจที่สุด ยอมรับให้ทดแทนกัน
ได้ 5.ผลที่ตามมา คือผู้บริโภคได้ท าการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง หลังการใช้หรือบริโภคทางเลือกว่า
ทางเลือกท่ีได้ เลือกมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหมายของตนได้มากน้อย
เพียงใด 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ไว้
ดังนี้ 1 ความจ าเป็น (Need) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของ มนุษย์ โดย
ทั้งสามส่วนนี้สามารถใช้แทนกนได้ โดยความจ าเป็น (Needs) ส าหรับสินค้าที่มีความ จ าเป็นในการ
ครองชีพ ความต้องการ (Wants) ส าหรับความต้องการทางด้านจิตวิทยาที่สูงมากกว่า ความจ าเป็น 
ส่วนความปรารถนา (Desire) ส าหรับความต้องการด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุด 2 แรงจูงใจ (Motive) มี
พ้ืนฐานมาจากความจ าเป็น (Based on Needs) เพราะถ้า ไม่มีความจ าเป็น (Needs) จะไม่เกิด
แรงจูงใจ  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล (2558) ได้ท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง (Free Independent Traveler) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวแบบ FIT ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 878 ชุด โดยมีเนื้อหาค าถามเก่ียวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  
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 โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยอายุจะส่งผลในขั้นการตระหนักถึงความต้องการ กล่าวคือ นักท่องเที่ยว
ในช่วงอายุต่างๆจะมีแรงจูงใจและทัศนคติต่อการไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน ส่วนในขั้นการ แสวงหาข้อมูล
นั้น นอกจากอายุแล้ว ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อวิธีการหรือ ช่องทางในการหา
ข้อมูลที่ต่างกันด้วยเช่นกัน ด้านขั้นการประเมินทางเลือก มีปัจจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุที่ เลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนในขั้นการตัดสินใจเดินทางไป ท่องเที่ยวนั้น 
ปัจจัยส่วนบุคคลทุกตัวมีผลต่อขั้นตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ร่วมเดินทาง ช่วงเวลา ในการ
เดินทาง ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่เลือกท าหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไป ส่วนรูปแบบการด าเนิน ชีวิตนั้น
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในทุกข้ันตอน ตั้งแต่แรงจูงใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน ไปจนถึงความ พึง
พอใจภายหลังการท่องเที่ยว ที่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการท่องเที่ยวนั้นสามารถตอบสนอง 
ความสนใจของตนได้หรือไม่ 
 ชลวิกา อาจองค์ (2555) ได้ท าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตติของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
กับการตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน และเพ่ือศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
กับการตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีกิจรรม เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ความคิดเห็น และ อันดับสุดท้ายคือ ความสนใจ ส่วนการรับรู้ในตราสินค้าของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้
สูงสุดในจิตใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การรับรู้ที่มีตัวช่วย และอันดับสุดท้ายคือ การรับรู้ที่ไม่มีตัว
ช่วย การตั้งใจซื้อของ กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยเมื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่ากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน และยังพบว่าการรับรู้สูงสุดในจิตใจ การรับรู้ที่มีตัวช่วย และ การรับรู้ที่ไม่มีตัว
ช่วย มีผลต่อ การตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของ สมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆศึกษารูปแบบโปรโมชั่นหรือการให้บริการในส่วนของเครือข่ายโทรศัพท์ ต่อ
ความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน หรือไม่และการวางแผนการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดผู้ใช้ ควรท าไปใน
ทิศทางใดรูปแบบโครงสร้างตลาดโทรศัพท์มือถือธรรมดากับตลาดสมาร์ทโฟนว่าแตกต่างกันอย่างไร 
และกลยุทธ์การท าตลาดแตกต่างหรือเหมือนกัน อย่างไรและควรศึกษา กลยุทธ์การท าตลาดของ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนแต่ละรุ่นว่าด้วยคุณสมบัติของแต่ละรุ่นนั้นความต้องการใช้งาน หรือความตั้งใจ
ซื้อของผู้บริโภคมีเหตุผลหรือมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 ธัญชนก แววแก้ว  (2557) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม การท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีหรือญี่ปุ่น ข้อมูลประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Psที่ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 400 ชุด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นระหว่าง 
พฤศจิกายน 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 โดยไปสุ่มตัวอย่างที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและ 
14 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ชุดค าถามครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาหลีหรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป 
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ จากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์หลักในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของ กลุ่มตัวอย่างคือเพ่ือไปพักผ่อน โดยจะใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 วัน มีคา่ใช้จ่าย
ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท โดยจะ เลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
ใช้ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งในการหาข้อมูล ส่วน ใหญ่จะเดินทางกับเพ่ือน รองลงมาคือคู่รัก/สามี/
ภรรยา โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.) การส่งเสริม 
การตลาดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้น ค่าธรรมเนียมวีซ่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมหรือ เทศกาลต่างๆ 2.) แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ 
ท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลาย มีชื่อเสียง สะอาด  ปลอดภัย สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงแหล่งช้อป
ปิ้ง รสชาติอาหาร และความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น 3.)  ราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่า 
เครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอ่ืนๆ  และ 4.) การส่งเสริมการขาย ได้แก่ 
การดูแลของบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ การให้ส่วนลดและของแถมต่างๆ  
 ธันยพร มาตผล (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การ
ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น 
พนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด มีรายได้ 30,001-40,000 บาท 2) นักท่องเที่ยว ให้
ความส าคัญกับ ปัจจัยทางการตลาดด้าน ลักษณะกายภาพภายนอกมากท่ีสุดและรองลงมา ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้าน กระบวนการการให้บริการ ด้าน บุคลากร ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้าน ราคา ตามล าดับ และ 3)  ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่าอายุที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง
แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่ แตกต่างมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการ ท่องเที่ยวต่อ
ครั้งแตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างมี พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง  
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง และ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน
มี พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมท่องเที่ยวด้าน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่าง
กัน และปัจจัยทางตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการการให้บริการมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี 
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 สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2556) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศ เกาหลีของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน ใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ระดับ 20,001-30,000 บาท นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว โดยวิธี
ไปด้วยตนเองมากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยมากที่สุดคือ 
ครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรก ใช้เวลา ท่องเที่ยว 3-5 วัน 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับส าคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม ทางการตลาด
บริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศ
เกาหลีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 หทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ท่องเที่ยว
ประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวประเทศ สิงคโปร์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ จ านวน 400 ตัวอย่าง 
จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สมรส
แล้ว ท าอาชีพเป็นนักธุรกิจหรือท าธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน โดย
จะเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล ใช้ระยะเวลา 5 วันในการท่องเที่ยว และเดินทาง กับครอบครัวหรือ
ญาติ  นอกจากนี้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ สถานภาพ
สมรสที่ต่างกันมีผลต่อการพฤติกรรมการท่องเที่ยวและตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ เพศที่
ต่างกันไม่ส่งผล ส่วนปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านที่พัก ด้านข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการตัดสินใจไป 
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของคนไทยใน ระดับมาก 
 นริศา มัจฉริยกุล (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระบน
เกาะไต้หวัน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือนน าไป
ประยุกต์ใช้หรือ พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการและได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย แบบอิสระ (FIT- Free/Fully Independent Traveler) มากที่สุด รวมไปถึง
ภาครัฐไทยท่ีสามารถน า ข้อมูลไปประเมิน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายด้านการท่องเที่ยวของตนที่ใช้
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ชาวไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระมาก ที่สุด ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 18 คน ซึ่งทั้งหมด เป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) ที่ไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันมาแล้ว โดย
ค าถามครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกไป ท่องเที่ยวไต้หวัน พฤติกรรมในการท่องเที่ยวไต้หวันและการท่องเที่ยว
โดยทั่วไปของ และการ เปรียบเทียบการท่องเที่ยวไต้หวันกับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ด้าน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบว่าก่อนการไปท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่รู้ว่า ไต้หวันมีอะไร แค่
อยากลองไปหรือเป็นทางเลือกใหม่ๆเท่านั้น แต่ภายหลังจากการไปท่องเที่ยวไต้หวัน มาแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวันตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของตน นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจมากต่อการท่องเที่ยวไต้หวัน และคาดว่าน่าจะ  กลับไปหรือจะ
กลับไปท่องเที่ยวไต้หวันอีกแน่ๆ รวมไปถึงยังจะแนะน าให้คนรู้จักไปท่องเที่ยวไต้หวัน อีกด้วย จุดเด่น
ของไต้หวันในสายตาของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ได้แก่ อาหาร ค่าใช้จ่ายที่ถูก ความเป็น 
ระเบียบ ความปลอดภัย ความง่ายและสะดวกสบายในการท่องเที่ยว   
 
2.6 สมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเองในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“คุณนายปลาดิบ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 
    สมมติฐานที่  1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
 สมมติฐานที่ 2  แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 
  สมมติฐานที่  2.1 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ 
  สมมติฐานที่  2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
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 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 
   สมมติฐานที่  3.1 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  3.2 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
   สมมติฐานที่  3.3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
 ตัวแปรตาม  การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง 
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ภาพที่ 2.2: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการ  
  ท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย 
  ตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ” 
 
                 ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ 
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ”   
 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต   
Wells & Tigert (1971, pp. 27-35) AIOs โดยมี 3 ตัวแปรย่อย คือ ด้านกิจกรรม (Activity) ด้าน
ความสนใจ (Interests) และด้านความคิดเห็น (Opinions) แรงจูงใจ แนวคิด เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
Pearce, Morrison & Rutledge (1998) โดยมี 2 ตัวแปรย่อย คือ ด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) 
และด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factors)   การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการ
รับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวของ Collier & Harraway (1997) การรับรู้องค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวของ องค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3 As โดยมี 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1.ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

- กิจกรรม  

- ความสนใจ  

- ความคิดเห็น  
 

แรงจูงใจ 

- ปัจจัยผลัก   

- ปัจจัยดึงดูด   

 

การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบแหล่ง
ท่องเท่ียว  

- สิ่งดึงดูดใจ 

- สิ่งอ านวยความสะดวก  

- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  

 

การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น       
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(Attraction)  2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  3.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2534) 
 
 



บทที่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้  
 
3.1 การออกแบบงานวิจัย  
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล  
 
3.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
  3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากร ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ติดตามเฟซบุคแฟน
เพจ“คุณนายปลาดิบ”ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจ านวน 80,000 คน และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วย
ตนเอง  
 3.2.2 การเลือกตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ คือ บุคคลที่
เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง ที่มีอายุระหว่าง 20-65 และเป็นผู้ติดตามเฟซบุคแฟนเพจ
“คุณนายปลาดิบ” มีซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจ านวน 80,000 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างและ วิธีการเลือกตัวอย่างดังนี้  
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการค านวณของ Cohen 
(1977) โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น3.1.5 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรการค านวณ 
ของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน (Erdfelder, Faul & 

Buchner, 1996 และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการค านวณก าหนดค่าพาวเวอร์ (1-β) เท่ากับ 

0.80 ค่าอัลฟ่า (∝) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 8 ตัวค่าขนาดของอิทธิพล (Effect 
Size) เท่ากับ 0.15 ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องเก็บส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 
109 ตัวอย่าง ดังภาพที่ 3.1 แต่เนื่องจากวิจัยนี้เป็นวิจัยทางธุรกิจจึงต้องพิจารณาความมีนัยส าคัญทาง 
ธุรกิจและปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555, หน้า 83) จึงได้ส ารองเก็บเป็น 
จ านวน 120 ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 3.1: หน้าจอแสดงการโปรแกรม G*Powerเวอร์ชั่น 3.1.5 ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม 
 ตัวอย่าง 
 

 
 
 3.2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
 การศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ โดยใช้
วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยผู้วิจัยได้กระจายแบบสอบถามผ่านทาง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“คุณนายปลาดิบ” ซึ่งมีผู้ติดตาม ประมาณ 80,000 คน  
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3.3 เครื่องมือส าหรับการวิจัย  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และ
การรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
แบบสอบถามและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.3.2 การสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 
  3.3.3 หาค่าความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ของค าถามหลังจากสร้างเครื่องมือใน 
การวิจัยโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจ  
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามาท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ก่อนน าไปทดลองใช้เก็บกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด และน าผลวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach's Alpha 
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) เพ่ือทดสอบค่าความเชื่อมั่น และความสอดคล้องของ 

แบบสอบถาม ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงค่าความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0≤∝≤1ค่าท่ี 
ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method)  
ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยค าถามทั้งหมดในแบบสอบถามชุดนี้ใช้ค าถามแบบปลายปิด 
(Closeended Question) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ 1.
เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา  4.อาชีพ 5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6.ท่านเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ทั้งหมดก่ี ครั้ง 7.จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ครั้งล่าสุด โดยมีมาตรวัด
ข้อมูลประเภท นามบัญญัติ(Nominal) และมาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal)  
  ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มิติ อันได้แก่ ด้าน
กิจกรรม ด้านความสนใจ  และด้านความคิดเห็น โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) วัดระดับ 20 ความคิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับโดย 
1 หมายถึง มีระดับความ คิดเห็นน้อยที่สุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดซึ่งมีจ านวน
ข้อค าถามทั้งสิ้น 9 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ อันได้แก่ ปัจจัยผลัก (Push 
Factor) ปัจจัยด้านที่ท าให้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และ ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) 
ปัจจัยที่ดึงดูดให้เข้าไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval 
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Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับโดย 1 หมายถึง มี
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ซึ่งมีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งสิ้น 6 ข้อ 
  ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มิติ 
อันได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction), สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  และการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilityโดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale)วัดระดับความ 
คิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับโดย 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
ที่สุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งสิ้น 9 ข้อ 
  ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ระดับ
วัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale)วัดระดับความ คิดเห็นเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับโดย 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย ที่สุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ 
 
3.4 ความเชื่อม่ัน และความตรงของเนื้อหา  
 3.4.1 การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอ 
แบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของ 
เนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรมากน้อยเพียงใด เพื่อ 
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะน าไปทดลองแจก  
 3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จากการเก็บแบบสอบถามโดยได้น าไป
ทดลอง (try out) ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา 
(Cronbach's Alpha Coeffcient) ของแบบสอบถามมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

ตารางที่ 3.1: ค่าความเชื่อม่ัน 
 

ตัวแปร 
ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 
ของกลุ่มตัวอย่าง (n=30) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 0.811 

  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 0.737 
  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 0.716 

  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น 0.741 

แรงจูงใจ 0.703 

  แรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก 0.721 

  แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด 0.708 

การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 0.912 

  การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ  0.710 

  การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  0.886 
  การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่ง 
  ท่องเที่ยว  0.888 

การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 0.828 

รวม 0.909 
 
 จากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาของแบบสอบถามจ าแนกรายตัวแปร แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เนื่องจากมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70 (Hair, et al., 2006) 
 
3.5 สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการรวบรวม และท าการประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท าการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ คือ 
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูล 
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแสดงค่าร้อยละ (Percentage)และค่าความถี่ (Frequency) 
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ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวและ การ
ตัดสินใจท่องเที่ยว ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน (Standard Deviation) ในการแปลผล 
ค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผลโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอัตราภาคชั้น มีดังนี้ 
(มัลลิกา บุนนาค, 2548)   
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น   = (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 
       จ านวนชั้น 
      = (5-1)/5   
      = 0.8 
 ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินผล และการแปลผลค่าเฉลี่ยในส่วนของการวิจัยเชิงพรรณนา มี 
รายละเอียดดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวธิี Enter ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในบทนี้จะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล“รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้

องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ” ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 120 ชุด โดยผู้วิจัยได้กระจายแบบสอบถามผ่านในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนาย
ปลาดิบ” โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก   โดยแยกออกตามส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ส่วนที่ 4.3 แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนที่ 4.4 การรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 4.5 การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนที่ 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ส่วนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 

ตัวแปร/ตัวช้ีวัด จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 37 30.80 

    หญิง 83 69.20 
รวม 120 100.00 

อายุ 
  

    20 – 40 ปี 98 81.70 
    41 – 60 ปี 22 18.30 
รวม 120 100.00 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ    
   ผู้ตอบ 
 

ตัวแปร/ตัวช้ีวัด จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา  
      ต่ ากว่าปริญญาตรี  5 4.20 

    ปริญญาตรี  73 60.80 

    สูงกว่าปริญญาตรี  42 35.00 

รวม 120 100.00 

อาชีพ 
      นักเรียน/นักศึกษา 7 5.80 

    ธุรกิจส่วนตัว 31 25.80 

    ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 13 10.80 

    พนักงานบริษัทเอกชน 57 47.50 

    อ่ืนๆ  12 10.00 

รวม 120 100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

    ไม่เกิน 10,000 บาท  5 4.20 

    10,000 - 30,000 บาท  35 29.20 

    30,001- 50,000 บาท 47 39.20 

    มากกว่า 50,000 บาท 33 27.50 

รวม 120 100.00 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ    
   ผู้ตอบ 
 

ตัวแปร/ตัวช้ีวัด จ านวน ร้อยละ 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดกี่ครั้ง   
     1-2 ครั้ง 46 38.30 

    3-4 ครั้ง 32 26.70 

    มากกว่า 4 ครั้ง 42 35.00 

รวม 120 100.00 

จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น ครั้งล่าสุด 

      คนเดียว  11 9.20 

    2-3 คน 55 45.80 

    4-5 คน 36 30.00 

    มากกว่า 5 คน 18 15.00 

รวม 120 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 83 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 69.2 อายุระหว่าง 20 – 40 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 57 คนคิดเป็นร้อย
ละ 47.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 50,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 1-2 ครั้ง จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 38.3 และจ านวนสมาชิกที่ร่วม
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 2-3 คน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
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ส่วนที่ 4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 

1.ท่านมักจะเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน
ต่างประเทศในช่วงวันหยุด 

3.29 0.71 ปานกลาง 

2.ท่านมักจะไปทานร้านอาหารหรือร้านที่
จ าหน่ายขนมต่างประเทศท่ีเป็นที่นิยม 

3.43 0.56 มาก 

3.ท่านมีความชื่นชอบกิจกรรมพักแรมนอก
สถานที่เช่น แคมป์ปิ้ง  

2.76 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.49 ปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 

1. วารสารที่ท่านมักจะหยิบอ่านคือวารสาร
เกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 

3.43 0.57 มาก 

2. ท่านมีความสนใจ ในภาษาและวัฒนธรรม
ของต่างประเทศ 

4.03 0.78 มาก 

3. ท่านมักจะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว 

4.64 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.04 0.60 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น  

1.การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย  

3.70 0.78 มาก 

2. การเดินทางท่องเที่ยวคือการใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุข  

4.52 0.55 มากที่สุด 

3. เมื่อท่านมีวันหยุดพักผ่อนยาวท่านเห็นว่า
ควรใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 

4.27 0.92 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.57 มาก 

รวมรูปแบบการด าเนินชีวิต 3.78 0.51 มาก 

 
จากตาราง 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.78, S.D.= 0.51)  แต่ละมิติพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.16 , S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ และในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทาน

ร้านอาหารหรือร้านที่จ าหน่ายขนมต่างประเทศท่ีเป็นที่นิยมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 3.43 , S.D. = 

0.56) มักจะเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนต่างประเทศในช่วงวันหยุด (x  = 3.29 , S.D. = 0.71)  มีความ

ชื่นชอบกิจกรรมพักแรมนอกสถานที่เช่น แคมป์ปิ้ง (x = 2.76 , S.D. = 0.72) รูปแบบการด าเนินชีวิต

ด้านความสนใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x = 4.04 , S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ข้อ และในระดับมาก 1 ข้อ โดย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.64 , S.D. = 0.58) มี

ความสนใจ ในภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ (x  = 4.03 , S.D.= 0.78) วารสารที่หยิบอ่านคือ

วารสารเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (x = 3.43 , S.D.= 0.57) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x = 4.16 , S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ข้อ และในระดับมาก 1 ข้อ โดย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ

เดินทางท่องเที่ยวคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.52 , S.D. = 0.55)  เมื่อมี

วันหยุดพักผ่อนยาวเห็นว่าควรใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว (x = 4.27 , S.D. = 0.92) การเดินทาง

ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย (x  = 3.70 , S.D. = 0.78) 
 

ส่วนที่ 4.3 แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน  
  ประเทศญี่ปุ่น 
 

แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยด้านที่ท าให้ท่านออก

เดินทางไปท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย (x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยที่
ตรงกับความต้องการของท่าน 

3.13 0.83 ปานกลาง 

2.การจัดโปรโมชั่นของสายการบิน ที่จะ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น  

3.70 0.55 มาก 

3.ท่านมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะสัมผัสความ
เป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริง  

4.18 0.87 มาก 

รวม 3.67 0.70 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน 
   ประเทศญี่ปุ่น 

 

แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน 
ประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยท่ีดึงดูดให้ท่านเข้าไป

ท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย (x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่าให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

4.03 0.96 มาก 

2. ประเทศญี่ปุ่นมีการคมนาคมที่สะดวก และ 
หาข้อมูลการเดินทางได้ง่าย   

4.61 0.54 มากที่สุด 

3. ประเทศญี่ปุ่นสามารถเดินทางได้ตลอดทั้ง 
ปีซึ่งแต่ละฤดูก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป  

4.54 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.49 มากที่สุด 

รวมแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน 
ประเทศญี่ปุ่น 

4.31 0.48 มาก 

  
จากตาราง 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางไป

ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.31, S.D.= 0.48)  แต่ละมิติพบว่า 
แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยด้านที่ท าให้ท่านออกเดินทางไปท่องเที่ยว 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 3.67 , S.D.= 0.70) เมื่อ  พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 2 
ข้อ และในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่

จะสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.18 , S.D. = 0.87) การจัดโปรโมชั่น

ของสายการบิน ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (x = 3.70 , S.D. = 0.55) ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ประเทศไทยที่ตรงกับความต้องการของ (x = 3.13 , S.D. = 0.83) แรงจูงใจในการเดินทางไป

ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยที่ดึงดูดให้ท่านเข้าไปท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 
4.39 , S.D.= 0.49) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และในระดับมาก 1 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีการคมนาคมที่สะดวก และหาข้อมูลการ

เดินทางได้ง่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.61 , S.D. = 0.54) ประเทศญี่ปุ่นสามารถเดินทางได้ตลอด 
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ทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป (x = 4.54 , S.D. = 0.53) ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่า

ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย (x = 4.03 , S.D. = 0.96) 
 

ส่วนที่ 4.4 การรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 

การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านสิ่งดึงดูใจ 

1. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม  

4.53 0.56 มากที่สุด 

2. ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างกันในแต่
ละภูมิภาค   

4.43 0.60 มากที่สุด 

3.ประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรม/อีเว้นท์ /กีฬาที่
น่าสนใจระดับโลกเช่น โตเกียวมาราธอน, 
Goods design award เป็นต้น 

3.46 0.76 มาก 

รวม 4.14 0.56 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. ประเทศญี่ปุ่นมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีตาม
สถานีรถไฟฟ้า ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 

3.83 0.92 มาก 

2. ทุกสถานที่ของประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ 

4.29 0.78 มากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 

การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ประเทศญี่ปุ่นมีจุดให้บริการข้อมูลต่างๆ
แก่นักท่องเที่ยว  

4.15 0.80 มาก 

รวม 4.09 0.71 มาก 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
เดินทางได้ง่าย มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว   

4.61 0.51 มากที่สุด 

2. การเดินทางไปยังสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่าย เพราะมี 
Website และ Application  

4.60 0.59 มากที่สุด 

3. แหล่งเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมี
ป้ายบอกทางท่ีชัดเจน 

4.29 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.50 มากที่สุด 

รวมการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 4.24 0.46 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้องค์ประกอบแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.24 , S.D.= 0.46)  แต่ละมิติพบว่า การรับรู้

องค์ประกอบการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.41 , S.D.= 0.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และในระดับมาก 1  ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x  = 4.53 , S.D. = 0.56) ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจซึ่ง
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แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค (x = 4.43 , S.D. = 0.60)  ประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรม/อีเว้นท์ /กีฬาที่

น่าสนใจระดับโลกเช่น โตเกียวมาราธอน, Goods design award เป็นต้น (x = 3.46 , S.D. = 0.76) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.09 , S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้  ทุกสถานที่ของประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.29, 

S.D. = 0.78) ประเทศญี่ปุ่นมีจุดให้บริการข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยว (x = 4.15, S.D. = 0.80) 

ประเทศญี่ปุ่นมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีตามสถานีรถไฟฟ้า ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า (x = 3.83, S.D. = 

0.92) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x  = 4.50 , S.D.= 0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเดินทางได้ง่าย มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x  = 4.61, S.D. = 0.51)  การเดินทางไปยังสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่าย เพราะมี 

Website และ Application (x  = 4.60, S.D. = 0.59) แหล่งเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีป้าย

บอกทางที่ชัดเจน (x  = 4.29, S.D. = 0.69) 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 

การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น 

ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. การที่ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่า
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ท าให้ท่านตัดสินใจไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 

3.91 0.65 มาก 

2. เมื่อท่านมีวันหยุดพักผ่อนท่านเลือกที่จะ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพราะมีสถานที่ที่
ตรงกับความต้องการของท่าน 

4.14 0.74 มาก 

3.ท่านตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่นเพราะมีโปรโมชั่นสายการบินให้ท่าน
ได้เลือกมากมาย 

3.73 0.85 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 

การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น 

ค่าเฉลี่ย (x  ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

4. ท่านต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่น ท่านจึงตัดสินใจที่จะ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 

3.80 0.90 มาก 

5. เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมีฤดูกาลที่
แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ท่าน
ตัดสินใจที่จะเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง  

4.34 0.66 มากที่สุด 

รวม 3.98 0.60 มาก 

 
จากตาราง 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยว

ประเทศญี่ปุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.98 , S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  1 ข้อ และในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ประเทศญี่ปุ่นมีฤดูกาลที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเองอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.34, S.D. = 0.66) เมื่อมีวันหยุดพักผ่อนเลือกท่ีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 

เพราะมีสถานที่ที่ตรงกับความต้องการ (x = 4.14, S.D. = 0.74) การที่ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่า

ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ตัดสินใจไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (x = 3.91, S.D. = 
0.65) ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 

(x  = 3.80, S.D. = 0.90) ตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพราะมีโปรโมชั่นสายการบินให้เลือก 

(x  = 3.73, S.D. = 0.85) 
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ส่วนที่ 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษาในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้

องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ”โดยมีสมมุติฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้      
   สมมติฐานที่  1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
 สมมติฐานที่ 2  แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 
  สมมติฐานที่  2.1 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ 
  สมมติฐานที่  2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง โดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 
   สมมติฐานที่  3.1 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
  สมมติฐานที่  3.2 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
   สมมติฐานที่  3.3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 4.6: แสดงรูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผล 
  ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในแฟนเพจ 
  เฟซบุ๊ก“คุณนายปลาดิบ” 
 

ตัวแปรอิสระ B beta t Sig. Torelence VIF 

1.รูปแบบการด าเนินชีวิต 
      

     1.1 รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านกิจกรรม 

0.088 0.117 1.567 0.120 0.728 1.373 

     1.2 รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความสนใจ 

0.096 0.097 1.291 0.199 0.729 1.372 

     1.3 รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความคิดเห็น 

-0.016 -0.015 -0.193 0.847 0.700 1.429 

2.แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

     2.1 แรงจูงใจด้านปัจจัย
ผลัก 

0.259 0.301 4.147* 0.000 0.777 1.287 

     2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัย
ดึงดูด 

0.408 0.333 4.032* 0.000 0.597 1.674 

3.การรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

     3.1 การรับรู้องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ  

0.257 0.241 3.082* 0.003 0.669 1.496 

     3.2 การรับรู้องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

0.016 0.019 0.239 0.812 0.622 1.608 

    3.3 การรับรู้องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ว  

-0.040 -0.034 -0.427 0.670 0.659 1.518 

n = 120 , R2= 0.514, F= 16.731, Sig = 0.000, p < 0.05      
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าอยู่ระหว่าง 
1.287 – 1.674 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 จึงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระ (Hair, Black, Babin and Anderson, 2014) 
 เมื่อวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยสามารถอธิบายการ 
เปลี่ยนแปลงของค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ได้ร้อยละ 51.40  (R2 = 
0.514, F= 16.731, Sig = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ร้อยละ 48.60 เกิด 
จากตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการวิจัยนี้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นด้าน
ปัจจัยดึงดูด (Beta = 0.333, t = 4.032, Sig. = 0.000) ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
มากที่สุด รองลงมาคือ แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นด้านปัจจัยผลัก (Beta = 
0.301, t = 4.147, Sig. = 0.000) การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ (Beta = 
0.241, t = 3.082, Sig. = 0.003) ตามล าดับ    
 
ตารางที่ 4.7: ผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบ 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง  

          1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

          1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

          1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): ผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบ 

2.แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง  

          2.1 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 

สนับสนุนสมมติฐาน  

         2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง  

สนับสนุนสมมติฐาน  

3.การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง  

         3.1 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ มีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย
ตนเอง  

สนับสนุนสมมติฐาน  

         3.2 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้วยตนเอง  

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

         3.3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยด้วยตนเอง  

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน  

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัย“รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ“คุณนายปลาดิบ” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 40 ปี  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 50,000 บาท เดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่น 1-2 ครั้ง และจ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 2-3 คน 
 ส่วนที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
1 ข้อ คือทานร้านอาหารหรือร้านที่จ าหน่ายขนมต่างประเทศท่ีเป็นที่นิยม รองลงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง 2  ข้อ คือมักจะเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนต่างประเทศในช่วงวันหยุด และความชื่นชอบ
กิจกรรมพักแรมนอกสถานที่เช่น แคมป์ปิ้ง รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมีความสนใจ ในภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือวารสารที่หยิบอ่านคือวารสารเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือการเดินทางท่องเที่ยวคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และ เมื่อมีวันหยุด
พักผ่อนยาวเห็นว่าควรใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว รองลงมาอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย 
 ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่า แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยด้านที่ท าให้ท่านออกเดินทาง
ไปท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ 
ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริง และการจัดโปรโมชั่นของสายการบิน ที่จะ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศ
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ไทยที่ตรงกับความต้องการ ) แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยที่ดึงดูดให้
ท่านเข้าไปท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ คือประเทศญี่ปุ่นมีการคมนาคมที่สะดวก หาข้อมูลการเดินทางได้ง่าย และประเทศ
ญี่ปุ่นสามารถเดินทางได้ตลอด ทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป  รองลงมาอยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ คือประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่วนที่ 4 การรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การ
รับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
และประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรม/อีเว้นท์ /กีฬาที่น่าสนใจระดับโลกเช่น 
โตเกียวมาราธอน, Goods design award เป็นต้น การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ 
คือทุกสถานที่ของประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ รองลงมาอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ 
คือ ประเทศญี่ปุ่นมีจุดให้บริการข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยว และประเทศญี่ปุ่นมีบริการอินเตอร์เน็ต
ฟรีตามสถานีรถไฟฟ้า ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเดินทางได้ง่าย มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ
การเดินทางไปยังสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่าย เพราะมี Website และ 
Application ตามมาด้วย แหล่งเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน 
 ส่วนที่ 5 การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภาพรวม อยู่
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ คือประเทศญี่ปุ่นมีฤดูกาลที่
แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง รองลงมาอยู่ในระดับมาก 4 
ข้อ คือ เมื่อมีวันหยุดพักผ่อนเลือกที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพราะมีสถานที่ที่ตรงกับความ
ต้องการ การที่ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
ตัดสินใจไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นจึงตัดสินใจที่จะ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพราะมีโปรโมชั่นสายการบินให้
เลือก 
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 ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้าน
ความคิดเห็น ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ  ได้แก่ด้านปัจจัยผลัก และด้านปัจจัยดึง  ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
  สมมติฐานที่ 3 การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ด้านด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  ในขณะที่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ไมส่่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว  
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
“คุณนายปลาดิบ” ผู้วิจัยน าเสนอการตีความ และประเมินข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเพื่ออธิบาย และ
ยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบ กับสมมติฐานการวิจัย โดยอธิบายข้อค้นพบว่าสนับสนุนทาง
ทฤษฎีเกี่ยวข้องอย่างไร ดังนี้ 
 จากสมมติฐานที่ระบุว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความ
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น  ไมส่่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับแนวคิดของ Wells (1984) กล่าวว่า ข้อมูลทางด้าน
ประชากรของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอ ควรมีการเพ่ิมข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
เพ่ือให้สามารถได้รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริโภคได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนหรือเรียกอีกอย่างว่า AIOs โดยมี 
3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) อันได้แก่ 
1.A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก  2. I คือความสนใจเป็นความสนใจในเรื่องราว
เหตุการณ์ หรือวัตถุโดยมีระดับของความตื่นเต้นที่ เกิดข้ึนเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันมาหรือมีความตั้งใจ
เป็นพิเศษเก่ียวกัน 3. O คือความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อ
สถานการณ์ที่กระตุ้น  
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 จากสมมติฐานที่ระบุว่า แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจทั้งด้านปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเพียร์ส, มอร์ริสัน และรุจเล็จน์ (Pearce, Morrison & Rutledge, 1998) ได้ กล่าวถึง
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่าเกิดจากปัจจัยผลัก (Push Factors) และปจัจัยดึงดูด (Pull Factors) สอง
ปัจจัยนี้เป็นแรงหลักท่ีก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลขึ้น 1.ปัจจัยผลัก (Push Factors) คือ 
ความอยากจากภายในตัวบุคคล เป็นชนวนที่ท าให้เกิดความอยากท่ีจะออกเดินทางท่องเที่ยว ร่างกาย
ที่ต้องการการพักผ่อน อยากหลีกหนี เปลี่ยนบรรยากาศ ได้เจอสิ่งใหม่ๆ  ความภูมิใจที่ได้ไปยังที่ใหม่ๆ 
ความอยากไปเรียนรู้ ไปศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง ไปพบปะผู้คน ไปเข้าสังคมและรู้จักคน
เพ่ิมข้ึน และ 2. ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือสิ่งดึงดูดที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่
นั้น ๆ ประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจหรือดึงดูดใจ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน
มีทั้งสายการบินให้เลือกมากมาย และประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจึงท าให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าสามารถท่ีจะเดินทางได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลาย
ฤดูกาลซึ่งแต่ละฤดูกาลก็ให้อารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ระบุว่า การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้องค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  ส่วนการรับรู้
องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  จึงท าให้ผลการศึกษาในครั้งนี้มีบางส่วนไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Collier & 
Harraway (1997) ได้ กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 
ประการ หรือ 3 As ได้แก่ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ 
(Event) โดย สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่น าประทับใจเกิดจาก
มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถงึบริเวณพ้ืนที่และโครงสร้างสิ่ง
ปลูก สร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน และ 3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วยเส้นทาง ยานพานะ และ
ผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือล าเลียงคนและ สิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นควรมุ่งเน้นแรงจูงใจในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพราะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด ซึ่งการสร้าง
แรงจูงใจนั้นสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
เพ่ือที่จะสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริง หรือการที่สายการบินต่างๆจัดโปรโมชั่นพิเศษเพ่ือเป็น
แรงจูงใจและกระตุ่นให้เกิดการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 
 5.3.2 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นควรมุ่งเน้นเรื่องรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง
รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว 
พักผ่อนประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันหยุด หรือการมีข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านตาม 
เว็บไซต์หรือสื่อโซเชี่ยลมีเดียให้เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 53.3 จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบที่นักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่นและการท่องเที่ยว
ไทย ที่ เห็นจะเห็นได้ชัดเจนคือว่าการทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นง่ายกว่าประเทศไทยและมีระบบการ
ดูแล จดัการที่ค่อนข้างดี รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศเพ่ือสร้างระบบที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สถานที่ ท่องเที่ยว ทั้งการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถโดยสาร
ประจ าทาง ที่ควรท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายขึ้น การเพ่ิมป้ายบอกข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและ อังกฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เช่น การ บริการการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว  
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป    
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
  5.4.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ 
นอกเหนือหรือแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ เช่น ความพึงพอใจ มุมมองทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะ
เป็นทั้งทางภาครัฐหรือท้ังทางภาคเอกชน   
   5.4.2 การศึกษาในครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง จึงควร
เพ่ิม จ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เพ่ือศึกษาได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น  
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 5.4.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในเชิงลึก ว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างไปจาก
งานวิจัยนี้ เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
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แบบสอบถาม 

รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“คุณนายปลาดิบ” 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความ อนุเคราะห์ และ
โปรดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับข้อคิดเห็นมาก
ที่สุด 

1. เพศ     1) ชาย       2) หญิง  

2. อายุ     1) ต่ ากว่า 20 ปี      2) 20 – 40 ปี  

  3) 41 – 60 ปี      4) มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา    1) ต่ ากว่าปริญญาตรี     2) ปริญญาตรี 

    3) สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพ    1) นักเรียน/นักศึกษา     2) ธุรกิจส่วนตัว 

 3) ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   4) พนักงานบริษัทเอกชน 

 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   1) ไม่เกิน 10,000 บาท    2) 10,000 - 30,000 บาท  

 3) 30,001- 50,000 บาท   4) มากกว่า 50,000 บาท 
6. ท่านเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดกี่ครั้ง 

 1) ไม่เคย     2) 1-2 ครั้ง 

 3) 3-4 ครั้ง     4) มากกว่า 4 ครั้ง 
7. จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ครั้งล่าสุด 

 1) คนเดียว     2) 2-3 คน 

 3) 4-5 คน     4) มากกว่า 5 คน 
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ส่วนที่ 2  รูปแบบการด าเนินชีวิต   

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตใน
ด้านท่องเที่ยวของท่านมากที่สุด 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านกิจกรรม 
1. ท่านมักจะเดินทางท่องเที่ยว 
พักผ่อนต่างประเทศในช่วงวันหยุด           

2.ท่านมักจะไปทานร้านอาหารหรือ
ร้านที่จ าหน่ายขนมต่างประเทศท่ี
เป็นที่นิยม           

3.ท่านมีความชื่นชอบกิจกรรมพัก
แรมนอกสถานที่เช่น แคมป์ปิ้ง            
ด้านความสนใจ 

1. วารสารที่ท่านมักจะหยิบอ่านคือ
วารสารเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ           
2. ท่านมีความสนใจ ในภาษาและ
วัฒนธรรมของต่างประเทศ           

3. ท่านมักจะสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว           

ด้านความคิดเห็น 
1.การเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย           
2. การเดินทางท่องเที่ยวคือการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข           
3. เมื่อท่านมีวันหยุดพักผ่อนยาว
ท่านเห็นว่าควรใช้เวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว           
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ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับระดับแรงจูงใจที่ท าให้ท่านเดินทางไป
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุด 

แรงจูงใจในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

ระดับแรงจูงใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก (4) 
ปานกลาง 

(3) 
น้อย (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านที่ท าให้ท่านออกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  

1. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยที่ตรงกับความ
ต้องการของท่าน           

2.การจัดโปรโมชั่นของสายการ
บิน ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น            

3.ท่านมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะ
สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้จริง            

ปัจจัยท่ีดึงดูดให้ท่านเข้าไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  

1. ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่า
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย           

2. ประเทศญี่ปุ่นมีการคมนาคมที่
สะดวก และหาข้อมูลการเดินทาง
ได้ง่าย           

3. ประเทศญี่ปุ่นสามารถเดินทาง
ได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็ให้
ความรู้สึกแตกต่างกันไป           
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ส่วนที่ 4  การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น 

การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด (1) 

สิ่งดึงดูดใจ 
1. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม            

2. ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาค             

3.ประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรม/อีเว้นท์ /กีฬาที่
น่าสนใจระดับโลกเช่น โตเกียวมาราธอน, 
Goods design award เป็นต้น           

สิ่งอ านวยความสะดวก  
1. ประเทศญี่ปุ่นมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี
ตามสถานีรถไฟฟ้า ร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า           

2. ทุกสถานที่ของประเทศญี่ปุ่นมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ           

3. ประเทศญี่ปุ่นมีจุดให้บริการข้อมูลต่างๆ
แก่นักท่องเที่ยว 

 
      

   
 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
เดินทางได้ง่าย มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว             

2. การเดินทางไปยังสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่าย เพราะมี 
Website และ Application            
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การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด (1) 

3. แหล่งเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมี
ป้ายบอกทางท่ีชัดเจน           

 
ส่วนที่ 5  การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของท่านมากท่ีสุด 

การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย (2) 
น้อย

ที่สุด (1) 
1. การที่ประเทศญี่ปุ่นมีการยกเว้นวีซ่า
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ท าให้ท่านตัดสินใจไปเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น           
2. เมื่อท่านมีวันหยุดพักผ่อนท่านเลือกที่
จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพราะมี
สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของท่าน 

 
        

3.ท่านตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่นเพราะมีโปรโมชั่นสายการบินให้
ท่านได้เลือกมากมาย           
4. ท่านต้องการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ท่านจึง
ตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น           

5. เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมีฤดูกาลที่
แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ท่าน
ตัดสินใจที่จะเดินทางไปสัมผัสด้วย
ตนเอง           

******ขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ตอบแบบสอบถาม****** 
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