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บทคัดย่อ 
 
  งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การนำเสนอส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง ซ่ึงการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยด้วยการสนทนากลุ่ม 

(Focus group) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง จำนวน 12 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 คือ นักท่องเท่ียวท่ีมักเดินทาง

ตัวคนเดียว และกลุ่มท่ี 2 คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับกลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว ในมุมมองของ

ผู้บริโภคท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการช่วงวางแผนและศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับการเดินทางไปท่องเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่น โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ 4Ps และ 4Cs มาช่วยวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเพ่ือพักผ่อนเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือซ้ือของ และ

เพ่ือไปตามไอดอลท่ีตัวเองช่ืนชอบ ในขณะเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพัก และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ นอกจากน้ัน สถานท่ีพัก ช่วงเวลา 

ท่ีเดินทาง ตลอดจนการเลือกวิธีการเดินทางถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางท่องเท่ียวไปญ่ีปุ่นด้วย

ตนเอง รายละเอียดช่องทางการติดต่อสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น 

นักท่องเท่ียวยังคำนึงถึงรายละเอียดช่องทางการติดต่อสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง 

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นอีกด้วย 
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Abstract 
 
 This research aimed to study the effects of social network launched on the 

Internet on free individual travel in Japan. Two focus groups were conducted with, 

per group, six independent traveler who travel alone and with family or friend had 

ever been to Japan and used social media for travel consideration. The researchers 

analyzed the collected data based upon the 4Ps and 4Cs concepts. The results 

showed that, based upon the 4Ps and 4Cs concepts, the independent travelers  

went to Japan for visiting tourist attractions, shopping, and following a favorite idol’s 

pathway. They also concerned about costs and prices regarding travelling, 

accommodation, and eating and living. Furthermore, accommodation choices, period 

of travel, and transportation means encouraged this travel group to visit Japan. Last 

but not least, informational communication platforms were of high concern.  

 

Keywords: Social media, Marketing communication, Japan travel, Independent 

travel 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาท่ีดีอย่างมากจาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมา สตะเวทิน อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต้ังแต่

เร่ิมต้นทำงานวิจัยช้ินน้ีอีกท้ังให้คำแนะนำในการทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย และช้ีแนะ

แนวทางการศึกษา รวมถึงตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ซ่ึงทำให้ผลงานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดีในท่ีสุด 

  นอกจากน้ีขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียว
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เชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทัลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง ซ่ึงทำให้

ผลการวิจัยท่ีออกมาเป็นข้อมูลท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออีกหลาย ๆ บุคคลในสังคมอย่างไรก็ตาม

ต้องขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่าน รวมถึง คณาจารย์เพ่ือนร่วมรุ่นนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือนในกลุ่ม A to Z และ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน ท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขและให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด 

  และท่ีสำคัญท้ายสุด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้อบรมเล้ียงดูและสนับสนุนให้แก่

ข้าพเจ้าอย่างเต็มท่ี รวมท้ังเป็นผู้คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนงานวิจัยคร้ังน้ี

สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร นับต้ังแต่การเปิดตัวเทคโนโลยี 3G/4G ได้ก่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ทางสังคมท่ีรู้จักกันในช่ือ “สังคมออนไลน์” (Social Network) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี

ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกเช้ือชาติจากท่ัวโลก สามารถถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราวและประสบการณ์

ต่าง ๆ ในรูปแบบของบทความ รูปภาพ และวิดีโอ ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีอาจจะเกิดจากการท่ีสมาชิกเขียน

และทำข้ึนมาเอง หรือเป็นการพบเจอจากส่ืออ่ืน แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนท่ีอยู่ในเครือข่ายของตน

ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันน้ันเติบโตอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท 

(ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2553)  

 นอกจากน้ี เทคโนโลยีด้านการส่ือสารยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนท่ัวไป โดยผลจาก

การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียถึง 10 ช่ัวโมง 5 

นาทีต่อวัน ซ่ึงสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และน่ีถือเป็นจุดเปล่ียนสำคัญของการเปล่ียนผ่านเข้าสู่

สังคมดิจิทัลของคนไทย ผลสำรวจดังกล่าวยังเผยด้วยว่า กลุ่มคน Gen Y ยังคงครองแชมป์ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตสูงสุดเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน โดยมีการใช้ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip 

เฉล่ียถึง 3 ชม. 30 นาทีต่อวัน อีกท้ังยังมีกิจกรรมทางออนไลน์อ่ืน ๆ มากข้ึนกว่าเดิม โดยมี 5 อันดับ

แรก ได้แก่ การส่งข้อความ 94.5% การจองโรงแรม 89.2% การจอง/ซ้ือต๋ัวโดยสาร 87.0% การชำระ

ค่าสินค้าและบริการ 82.8% และการดูหนัง/ฟังเพลง 78.5% ตามลำดับ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีมีความเก่ียวกับการท่องเท่ียว

โดยตรง  

 เม่ือพูดถึงเร่ืองท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหน่ึงท่ี

นักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางไปเย่ียมเยียนมาโดยตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา ด้วยเสน่ห์ทาง

วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศท่ียาวนานกว่า 131 ปี ท่ีส่งผลให้คนไทย

มีความใกล้ชิดและคุ้นชินกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร ไอดอล หรือ

กระท่ังวัฒนธรรมด้านการ์ตูนและอนิเมช่ัน คือหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ “ญ่ีปุ่น” กลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางทางการท่องเท่ียวท่ีคนไทยจำนวนไม่น้อยหลงใหล และอยากจะไปสัมผัสแผ่นดินต้นกำเนิด

ทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีสักคร้ังในชีวิต  
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 ความนิยมในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมท่ีจะมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะ

ต้ังแต่ในปี 2556 หลังจากท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นภายใต้การบริหารของ นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้นำ

นโยบายผ่อนปรนและยกเลิกการขอวีซ่าเข้าประเทศให้มาประกาศใช้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่าง

เป็นทางการเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 สำหรับการเดินทางมาท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 

15 วัน ซ่ึงน่ีถือเป็นหน่ึงในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและพลิกอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้กลับมา

คึกคักอีกคร้ัง หลังจากเศรษฐกิจญ่ีปุ่นอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างหนักจากเหตุการณ์สึนามิและวิกฤต

พลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2554 

 นับต้ังแต่ญ่ีปุ่นใช้มาตรการฟรีวีซ่าเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเท่ียว ประกอบกับ 

การท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนมากเม่ือเทียบกับเงินเยน การทำตลาดอย่างหนักของบริษัทนำเท่ียวของ

ไทย ส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึนจาก 260,640 คน 

ในปี 2555 เป็น 453,642 คน ในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองเป็น 901,458 คนในปี พ.ศ. 2559 

ซ่ึงจากความนิยมในการเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศญ่ีปุ่นของคนไทย ยังส่งผลให้หลายสายการบิน

ทำการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น รวมถึงการเพ่ิมจำนวนเท่ียวบินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ

ปริมาณผู้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว ส่งผลให้มีจำนวนเท่ียวบินเพ่ิมข้ึนจาก 16,200 เท่ียวบินในปี 

พ.ศ. 2555 เป็น 20,300 หม่ืนเท่ียวบินในปี พ.ศ. 2560 และมีจำนวนผู้โดยสารจาก 3,070,000 คน 

ในปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมมาเป็น 4,790,000 คนในปี พ.ศ. 2560 (องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศญ่ีปุ่น [JNTO], 2561) 

 จุดเปล่ียนสำคัญของพฤติกรรมการเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

เกิดข้ึนหลังจากการเข้ามารุกตลาดอย่างหนักของบรรดาสายการบินราคาประหยัด (Low-Cost 

Airline) ท่ีได้ทำการเปิดตัวเส้นทางบินระยะกลาง-ระยะไกลระหว่างไทย-ญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ มีท้ังการอัด

แคมเปญโปรโมช่ัน และทำสงครามราคากันอย่างดุเดือด ทำให้นักท่องเท่ียวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่ม

คนรุ่นใหม่เร่ิมเปล่ียนจากการซ้ือแพคเกจกรุ๊ปทัวร์จากบริษัทนำเท่ียว มาสู่การท่องเท่ียวในรูปแบบของ

การวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ (Foreign Independent Tourism: FIT) เน่ืองจากสามารถ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เอง และยังสามารถเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนสนใจได้อย่างอิสระ 

และนอกจากน้ี องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) ยังได้มีการจัดงานท่ีส่งเสริม

การเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นด้วยตัวเองอย่างงานเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง (Visit Japan FIT Fair) 

ซ่ึงจัดต่อเน่ืองมาทุกปี 

 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของนักท่องเท่ียว FIT คือ ข้อมูลการท่องเท่ียวท่ียังไม่สามารถหา

เป็นภาษาไทยได้มากนัก อาจจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเท่ียวญ่ีปุ่นโดยตรง 

รวมถึงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงด้วยอุปสรรคทางภาษาทำให้ยังมีนักท่องเท่ียว

ชาวไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความลังเล และไม่กล้าท่ีจะเร่ิมต้นเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวเอง 
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 งานวิจัยช้ินมุ่งศึกษา พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวด้วย

ตัวเอง ว่าพวกเขาให้ความสนใจคอนเทนต์หรือส่ือออนไลน์ลักษณะใดสำหรับการวางแผนการท่องเท่ียว

ด้วยตัวเองในแต่ละคร้ัง รวมถึงข้อมูลบนส่ือออนไลน์ลักษณะแบบไหนท่ีจำเป็นต่อการเดินทางแต่ละ

คร้ังและการนำเสนอแบบใดท่ีจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเกิดความสนใจในการเดินทางใน

คร้ังต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการวิจัย  
1.1.1 เพ่ือศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 
1.1.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่น

ด้วยตัวเอง 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร หมายถึง ผู้ท่ีเคยเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นด้วยตัวเองต้ังแต่หน่ึงคร้ัง

ข้ึนไป มีความสนใจในเน้ือหาบนส่ือดิจิทัลท่ีเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นโดยใช้เป็นองค์ประกอบในการไป

เท่ียวแต่ละคร้ัง อย่างน้อย 1 คร้ัง 

 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนด้านการหาข้อมูลเร่ืองสถิติการเดินทาง

ไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของคนไทย ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 และเก็บข้อมูลของผู้ท่ีได้ไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง

ในช่วงเดือนกันยายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 

 ผู้วิจัยเลือกการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจากการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group 

Discussion) โดยเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือศึกษา

ข้อมูลแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีมากข้ึน 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทำให้ทราบถึงช่องทางการค้นหาข้อมูลของกลุ่มคนท่ีชอบในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น

ด้วยตัวเอง 

 1.4.2 ผลวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตเน้ือหาบนส่ือดิจิทัลท่ี

น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนท่ีชอบในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง  

 1.4.3 ผลวิจัยในคร้ังน้ีกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นสามารถนำข้อมูล

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างส่ือดิจิทัลท่ีมีประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีย่ิงข้ึน 
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1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ  
 1.5.1 การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อมปกติเป็น

การช่ัวคราวแต่ไม่มากเกินกว่า 1 ปี เพ่ือเดินทางพักผ่อน ทำธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ (UNWTO: 

World Tourism Organization)  

 1.5.2 เท่ียวด้วยตัวเอง หมายถึง กลุ่มคนท่ีเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวเอง ศึกษาหาข้อมูลเอง 

เดินทางเอง โดยไม่พ่ึงพาทัวร์ 

 1.5.3 F.I.T ย่อมาจาก Free Individual Traveler หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าพักตาม

ลำพัง จองประมาณ 1-2 ห้อง ซ่ึงจะตรงข้ามกับ G.I.T (Group Individual Travelers) ซ่ึงเป็น

นักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่ม รวมไปถึงกรุ๊ปทัวร์ต่าง ๆ บางที F.I.T ก็หมายถึง การท่องเท่ียวแบบอิสระ 

(Foreign Individual Tourism) เป็นลักษณะท่ีนักท่องเท่ียววางแผนทุกอย่างด้วยตัวเอง เหมาะกับ

นักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบความเป็นส่วนตัวสูง ซ่ึงปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวประเภทน้ีจำนวนมาก 

 1.5.4 Low-Cost Airline หมายถึง สายการบินราคาประหยัดหรือสายการบินต้นทุนต่ำ  

เป็นกลยุทธการดำเนินธุรกิจด้านการบิน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน 

อาหารบริการบนเคร่ืองบิน ทำให้สามารถขายต๋ัวโดยสารในราคาประหยัดได้ อีกท้ังยังมีการขายต๋ัว

ล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถวางแผนจัดการเท่ียวบินได้ง่าย ลดความเส่ียงเร่ือง

โดยสารไม่เต็มลำ 

 1.5.5 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้

บุคคลท่ัวไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน อินเทอร์เน็ต ส่ือเหล่าน้ีเป็น 

ของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)  

และวิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น 

 1.5.6 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการแสดงออกของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ประเภทของข้อมูล วิธีการใช้ในการหาข้อมูล 

วัตถุประสงค์ในการหาข้อมูล และความถ่ีในการสืบค้น 

 1.5.7 ส่ือดิจิทัลท่ีมีประโยชน์ หมายถึง ส่ือข้อมูลบนดิจิทัลท่ีนำเสนอออกมาได้อย่างมีประโยชน์

ต่อกลุ่มคนท่ีมีความต้องการในการใช้ข้อมูลน้ัน ๆ เพ่ือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การนำเสนอส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วย

ตัวเองในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำมาใช้เป็น 

แนวคิดในการศึกษา ในบทน้ีผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิดทฤษฎี เน้ือหา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องออกเป็น  

4 ส่วน โดยรายละเอียดดังน้ี 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน์ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการเดินทาง 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  
 ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553 อ้างใน จิราภรณ์ ศรีนาค ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์, 2557 หน้า 86) 

เก่ียวกับความหมายและประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ว่าคือส่ือท่ีแพร่กระจายด้วย

การปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม โดย Social media อาจจะอยู่ในรูปของเน้ือหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ ซ่ึง

สอดคล้องกับ (กานดา รุณนะพงศา, 2557) ท่ีกล่าวว่า “Social” หมายถึงการแบ่งปันในสังคม ซ่ึงใน

ท่ีน้ีอาจจะเป็นได้ท้ังการแบ่งปันความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร รสนิยม หรือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

ขณะท่ี “Media” จะหมายถึงส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงปัจจุบันมีช่องทางใหม่ ๆ เกิดข้ึน

มากมายและทำให้มีการแบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) ง่ายมากข้ึน และไม่จำกัดว่าเน้ือหาน้ัน

จะต้องมาจากคนรู้จักหรือเพ่ือนเท่าน้ัน ขณะเดียวกันส่ือสังคมออนไลน์ยังเป็นการแพร่กระจาย

ข่าวสารท่ีสามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้หลายคน (many-to-many) โดยอาจจะเป็นการร่วมพูดคุยใน

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีสนใจร่วมกัน การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางสังคม การวิพากษ์วิจารณ์สินค้าและ

บริการ โดยท่ีไม่มีการควบคุมเน้ือหาของการสนทนาเหล่าน้ัน แม้กระท่ังตัวของผู้ท่ีเร่ิมผลิตเน้ือหาก็ไม่

สามารถควบคุมหรือแก้ไขการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนได้ อีกท้ังเน้ือหาน้ันจะถูกกระจายไปยัง

ผู้รับสารคนอ่ืน ๆ ได้อย่างเสรี ซ่ึงหากใครผลิตเน้ือหาท่ีโดนใจและถูกแพร่กระจายต่อไปยังกลุ่มคน

จำนวนมาก ก็จะถูกเรียกว่าเป็น “ผู้ทรงอิทธิพล” (Influencer) โดยในทางการตลาดคนกลุ่มน้ีจะ

สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้ติดตามตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการตามพวกเขาได้ง่าย 

 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ได้ดังน้ี 

(สุภาวรรณ์ นวลนิล, 2557)  
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 2.1.1 บล็อก 

  บล็อกย่อมาจากคำว่า Weblog ซ่ึงเป็นระบบการจัดการเน้ือหารูปแบบหน่ึง ท่ีผู้ใช้งาน

สามารถเผยแพร่เน้ือหาหรือบทความท่ีเรียกว่า “โพส” ซ่ึงระบบของบล็อกสามารถเรียนรู้และทำความ

เข้าใจได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเร่ืองภาษา HTML และไม่จำเป็นจะต้องใช้

โปรแกรมทำเว็บไซต์ โดยโครงสร้างของบล็อกจะทำการจัดเรียงเน้ือหาจากใหม่สุดก่อน จากน้ันจะ

ลดหล่ันตามลำดับเวลา (Chronological Order) ซ่ึงการเกิดข้ึนของบล็อกทำให้ใครก็สามารถท่ีจะ

ผลิตเน้ือหาได้อย่างเสรี โดยไม่ถูกจำกัดในเร่ืองเทคนิคทางคอมพิวเตอร์อีกต่อ ทำให้เกิดบล็อกใหม่ ๆ 

ข้ึนจำนวนมาก ซ่ึงในทางการตลาดบล็อกถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสำคัญท่ีใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร 

โปรโมช่ัน ของสินค้าและบริการต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ใช้ตัวจริง 

 2.1.2 ทวิตเตอร์ (Twitter) 

  Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีจำกัดการโพสแต่ละ

คร้ังไว้ท่ี 140 ตัวอักษร ซ่ึงจุดประสงค์เร่ิมต้นของผู้ออกแบบทวิตเตอร์น้ันต้องการให้ผู้ใช้เข้ามาเขียน

เร่ืองราวว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ในขณะน้ี (What are you doing?) การแสดงความคิดเด็นใน

ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการบอกข่าวสารแบบย่อ ซ่ึงทวิตเตอร์เป็นส่ือท่ีถูกเผยแพร่ต่อได้ง่ายและรวดเร็ว

กว่าส่ืออ่ืน ทำให้ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ัวโลก ซ่ึงในปัจจุบันมีการนำ

ทวิตเตอร์มาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจมากมาย อาทิ การบอกต่อเพ่ือเพ่ิมยอดขาย การสร้างแบรนด์ 

การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ ๆ โดยผ่านช่องทางการติดต่อของแบรนด์โดยตรง และผ่าน

กลุ่มผู้ใช้ท่ีมีคนติดตามจำนวนมาก ท่ีเรียกว่า Micro Influencer 

 2.1.3 Social Networking  

  “โซเชียลเน็ตเวิร์ก” (Social Networking) แปลความหมายได้ตรงตัวว่าเป็นเครือข่ายท่ี

เช่ือมโยงผู้คนจากท่ัวโลกผ่านอินเตอร์เน็ตจนเกิดข้ึนเป็นสังคม โดยผู้ใช้จะเร่ิมสร้างตัวตนของตนเองข้ึน 

(Profile) และอาจจะเพ่ิมข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) และอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือเราทำการโพสข้อความ

หรือแชร์เน้ือหาใด ๆ ลงไปในเครือข่าย ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรู้และเข้าถึงเน้ือหาน้ันได้ 

รวมถึงยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงนักการตลาดมักจะนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ใน

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ท้ังในรูปของการสร้างแบรนด์ และการใช้เป็นเคร่ืองมือของ CRM โดย

ในปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ Facebook ตามมาด้วย Myspace 

Linkedin และ Plaxo เป็นต้น 

 2.1.4 Media Sharing 

  Media Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถเข้าไปอัพโหลด (upload) 

รูป วิดีโอ เพลง รวมถึงไฟล์ข้อมูลท่ีตนมีเข้าไปฝากไว้ในระบบเพ่ือแบ่งปันให้กับสมาชิกในเว็บไซต์ 

เพ่ือน สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม ได้แก่  
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Youtube Flickr Multiply และ 4shared เป็นต้น ซ่ึงจากความนิยมท่ีเพ่ิมมากข้ึนของเว็บไซต์

ประเภท Media Sharing ทำให้เกิดนักผลิตเน้ือหาใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก โดยท่ีพวกเขาไม่จำเป็น

จะต้องมีเคร่ืองมือในการผลิตเน้ือหาราคาแพงอย่างในอดีต รวมไปถึงนักการตลาดเองก็หันมาเลือกใช้ 

Media Sharing เป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาและส่ือประชาสัมพันธ์กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงหาก

ผู้ท่ีได้พบเห็นถูกใจก็จะมีการส่งต่อไปยังกลุ่มเพ่ือนของตัวเองได้อีกด้วย 

 2.1.5 Social News and Bookmarking  

  Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงไปยังบทความหรือเน้ือหาใน

อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถทำการให้คะแนนและทำการโหวตบทความหรือเน้ือหาท่ีตนช่ืนชอบได้ 

อีกท้ังยังสามารถแบ่งปันเน้ือหาน้ันให้กับผู้อ่ืนได้ด้วย ซ่ึงเน้ือหาท่ีถูกให้คะแนนเข้ามากท่ีสุดจะถูกจัด

อันดับให้อยู่ในอันดับแรกสุดของการแสดงผล ขณะท่ี Social Bookmarking เป็นบริการบนเว็บไซต์

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทำการ Bookmark เน้ือหาหรือเว็บไซต์ท่ีตนสนใจผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเน้ือหาท่ี

เราทำ Bookmark ไว้จะสามารถท่ีแบ่งปันให้คนอ่ืน ๆ ได้ด้วย  

 2.1.6 Online Forums  

  Online Forums ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในรูปแบบของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท่ี

เก่าแก่ท่ีสุด โดยจะเป็นพ้ืนท่ีให้สมาชิกเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นท่ีพวกเขาสนใจ การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแนะนำสินค้าและบริการ ซ่ึงในบางเว็บไซต์

อาจจะมีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ในประเด็นท่ีหลากหลายโดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ขณะท่ีบาง

เว็บไซต์จะเปิดในเข้าไปพูดคุยแสดงความเห็นเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเว็บไซต์เท่าน้ัน ซ่ึงแม้ว่า 

Online Forums ในปัจจุบันจะได้รับความนิยมไม่มากเท่าช่องทางอ่ืน ๆ แต่นักการตลาดก็จำเป็นต้อง

ให้ความสำคัญและมองข้ามไม่ได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับแบรนด์ในเชิงลบ 

หากไม่รีบเข้าไปแก้ปัญหาและอธิบายแก่ลูกค้า ก็จะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ในระยะยาวได้  

 
2.2 แนวคิดเร่ืองการเดินทางท่องเท่ียว 
 2.2.1 แนวคิดด้านการท่องเท่ียว 

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การท่องเท่ียว คือ การออกเดินทางเพ่ือพักผ่อน 

เพลิดเพลิน และมักเป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไขอยู่ 3 ประการคือ 

  1. การออกเดินทางจากท่ีอยู่ปัจจุบันไปยังท่ีอยู่อ่ืนช่ัวคราว 

  2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 

  3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ท่ีไม่ใช่เพ่ือค้า 

  รูปแบบของการท่องเท่ียว ปาริฉัตร อ้ิงจะนิล. (2554 อ้างในองค์การท่องเท่ียวโลก

2561) มีการกำหนดรูปแบบของการท่องเท่ียวได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
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  2.2.1.1 การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ ประกอบไปด้วย 

   1. การท่องเท่ียวเชิงศึกษาระบบนิเวศ หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ หรือเป็นแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศ 

   2. การท่องเท่ียวเชิงศึกษาระบบนิเวศทางทะเล หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศทางทะเล  

   3. การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรณีวิทยา หมายถึงการท่องเท่ียวท่ัวไปในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีเป็นหิน ผา ลาน หินทราย อุโมงค์ โพรง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำหินงอก หินย้อย เพ่ือช่ืนชมความ

งดงามของภูมิทัศน์ท่ีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานท่ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลก รวมไป

ถึงการศึกษาธรรมชาติของฟอสซิล หิน ดิน และแร่ต่าง ๆ  

   4. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เก่ียวข้องทางการเกษตร สวนเกษตรวนเกษตร สวนปลูกสมุนไพร รวมไปถึงฟาร์มแหล่งปศุสัตว์และ

เล้ียงสัตว์  

   5. การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้น

เก่ียวกับการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เช่น สุริยุปราคา 

ฝนดาวตก จันทรุปราคา การดูจักราศีท่ีปรากฏข้ึนในท้องฟ้า การชมแสงเหนือ เป็นต้น 

  2.2.1.2 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรมประกอบด้วย 

   1. การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยัง

สถานท่ีท่ีเป็นโบราณคดีและมีความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย  

   2. การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึงการเดินทาง

ท่องเท่ียวเพ่ือไปเย่ียมชมงานประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีชาวท้องถ่ินได้จัดข้ึน  

   3. การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยัง

หมู่บ้านชนบทท่ีมีความโดดเด่นในด้านวิถีชีวิต และการสร้างผลงานท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่าง ไม่

สามารถหาดูได้จากพ้ืนท่ีอ่ืน 

  2.2.1.3 รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีต้องมีความสนใจเป็นพิเศษประกอบด้วย 

   1. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางไปท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนและเรียกรู้วิธี

รักษาสุขภาพ โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงมาใช้ในกิจกรรมการดูและรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ การนวด การ

ออกกำลังกาย หรือกระท่ังการรักษาพยาบาล เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

   2. การท่องเท่ียวเชิงศาสนา หมายถึง การเดินทางเพ่ือการศึกษาหาความรู้

ทางปรัชญาศาสนาและสัจธรรมแห่งชีวิต โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องทาง

ศาสนา เช่น วัด แหล่งโบราณสถาน และสถานท่ีปฏิบัติธรรม 



9 

   3. การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย หมายถึง การเดินทาง

ท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีห่างไกล เช่น 

ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่ากะเหร่ียง ชนเผ่าชาวกูย ชนเผ่ามาลาบรี เป็นต้น  

   4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีใช้กิจกรรมการกีฬาเข้ามา

เก่ียวข้อง โดยอาจจะแบ่งได้ท้ังกลุ่มท่ีต้องการท่องเท่ียวไปพร้อมการออกกำลังกาย และกลุ่มท่ี

ท่องเท่ียวเพ่ือไปดูการแข่งขันกีฬา 

   5. การท่องเท่ียวแบบผจญภัย หมายถึงการท่องเท่ียวในรูปแบบเฉพาะท่ี

เก่ียวกับการสำรวจธรรมชาติ หรือการเดินทางท่ีมีความเส่ียงระดับหน่ึงและอาจต้องใช้ทักษะพิเศษใน

การเดินทางหรือทำกิจกรรม 

   6. การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีเข้าไป

ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในท้องถ่ินในระยะเวลาหน่ึงเป็นการช่ัวคราว เพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตของ

ชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

   7. การท่องเท่ียวพำนักระยะยาว หมายถึงกลุ่มผู้ท่ีเกษียณอายุท่ีต้องการ

เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีต่างแดนเป็นหลัก โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเลือกใช้วิธีการเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศเฉล่ีย 3–4 คร้ังต่อปี โดยใช้เวลาเดินทางต่อทริปนาน 1-2 เดือน 

   8. การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนเป็นพิเศษ

สำหรับกลุ่มลูกค้าหรือพนักงานของบริษัท เพ่ือเป็นการรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นการ

ตอบแทนท่ีบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย โดยบริษัทจะเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าอาหารในระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง โดยการ

เดินทางจะมุ่งเน้นไปท่ีการเย่ียมชมสถานท่องเท่ียวท่ีต่าง ๆ เป็นหลัก  

 2.2.2 แนวคิดด้านนักท่องเท่ียว  

  องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศ

ข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้เปล่ียนจากการใช้คำว่า “นักท่องเท่ียว” มาเป็นคำว่า “ผู้เย่ียมเยือน

ต่างประเทศ” หรือ “Foreign Visitor” ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหน่ึง  

ท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัยถาวรของตน ด้วยเหตุผลใดก็ตามท่ีไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

  ประเภทท่ี 1 นักท่องเท่ียวต่างประเทศ หมายถึง ผู้มาเยือนช่ัวคราวท่ีมาพำนักอยู่ใน

ประเทศท่ีมาเย่ียมเยียนอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง และเป็นการมาเยือนด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน ท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือธุรกิจเป็นหลักแหล่งหรือไปอยู่เป็นประจำ 
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  ประเภทท่ี 2 นักท่องเท่ียวแบบทัศนาจรไปยังต่างประเทศ หมายถึง ผู้มาเยือนช่ัวคราว

ท่ีเข้าไปอยู่ในประเทศท่ีมาเยือนน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง และไม่ได้พักค้างคืน ซ่ึงรวมถึงผู้มาเยือนกับเรือ

ท่ีมาเยือนด้วยตาเพ่ือชมทิวทัศ 2 ฝ่ังแม่น้ำ 

  สำหรับนักท่องเท่ียวภายในประเทศ หมายถึงนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศ โดยใช้เส้นทางท่ีไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำ หรือออกไปนอกเขตจังหวัดภูมิลำเนาเดิม 

ของตน 

  ส่วนประเทศไทยได้ให้ความหมายของนักท่องเท่ียวไว้ในมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 ว่านักท่องเท่ียว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากท้องถ่ิน

อันเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยโดยปกติของตนไปยังท้องถ่ินอ่ืนเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจ และด้วย

วัตถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบของการเดินทางท่องเท่ียว 

  รูปแบบการท่องเท่ียวตามลักษณะการจัดการการเดินทางการท่องเท่ียวแบ่งเป็น 2 

รูปแบบตามลักษณะของการเดินทางของนักท่องเท่ียว คือ การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะและการ

ท่องเท่ียวแบบอิสระ (สุวัฒน์ จุธากรณ์ และจริญญา เจริญสุขใส, 2544)  

  2.2.3.1 การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Group Individual Tourism) เป็นการท่องเท่ียว

ในรูปแบบท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซ้ือทัวร์ (Package Tour) จากบริษัทนำเท่ียว เพ่ือเดินทางท่องเท่ียวเป็น

หมู่คณะต้ังแต่ 11-30 คนข้ึนไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทนำเท่ียวอาจจะทำหน้าท่ีเป็นผู้จัดหา

ยานพาหนะ ท่ีพัก อาหาร และนำเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว โดยมีท้ังการอำนวยความสะดวกแบบเต็ม

รูปแบบ (Full Package) หรืออาจอำนวยความสะดวกเพียงบางส่วนเท่าน้ัน แต่หากเป็นลักษณะการ

ท่องเท่ียวท่ีมีโปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะท่ีมีการจ่ายล่วงหน้า นักท่องเท่ียวท้ังกลุ่มจะต้อง

เดินทางไปและท้ังกลับในเท่ียวบินเดียวกันท้ังหมด ตลอดจนใช้เวลาการเดินทางท้ังหมดในการเดินทาง

ร่วมกัน เรียกว่า การท่องเท่ียวเป็นกลุ่มแบบจ่ายเบ็ดเสร็จ (Group Inclusive Tour: GIT หรือ All 

inclusive: AIT) ซ่ึงโดยท่ัวไปนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมักจะเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ด้วยรถนำ

เท่ียว โดยมีมัคคุเทศก์ของบริษัทนำเท่ียวเป็นผู้นำทาง และบรรยายเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงการ

ท่องเท่ียวในลักษณะน้ีเหมาะสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเคยมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ันเป็นคร้ังแรก (First 

Visitor) เดินทางไปต่างประเทศเป็นคร้ังแรก หรืออาจจะยังไม่คุ้นเคย หรือไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับสถานท่ี

น้ัน ๆ มาก่อน โดยนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเลือกการเดินทางในรูปแบบการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ให้

เหตุผลดังน้ี 

   1. ประหยัดค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะเหมาจ่าย และมี

จำนวนผู้เดินทางมาก ทำให้บริษัทนำเท่ียวสามารถทำราคาพิเศษให้แก่นักท่องเท่ียวได้ 
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   2. ได้เพ่ือนร่วมทางใหม่ นักท่องเท่ียวบางคนอาจจะรู้สึกโดดเด่ียวท่ีจะต้อง

เดินทางไปยังสถานท่ีแปลกใหม่เพียงคนเดียว แต่เม่ือเดินทางเป็นกลุ่มไปกับบริษัทนำเท่ียว นอกจาก

จะไม่เหงาแล้วยังอาจได้เพ่ือนใหม่ท่ีมีความสนใจคล้ายกันในระหว่างการเดินทาง 

   3. ความเหมาะสมคล่องตัว โดยเฉพาะในเร่ืองการวางแผนและการเดินทาง 

เน่ืองจากบริษัทนำเท่ียวจะมีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า อีกท้ังยังช่วยดูแลเร่ืองความปลอดภัย

และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทำให้ในระหว่างการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวจึงรู้สึกสบาย

ใจและท่องเท่ียวได้อย่างเต็มท่ี 

   4. ความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร นักท่องเท่ียวหลายคนมีความกังวล

ใจ โดยเฉพาะถ้าเป็นการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากประเทศบ้านเกิด

ของตัวนักท่องเท่ียวอย่างมาก และนักท่องเท่ียวไม่สามารถส่ือสารภาษาน้ันได้เลย การเดินทางเป็น

กลุ่มไปจะช่วยลดอุปสรรคดังกล่าวได้ 

   5. สิทธิพิเศษท่ีได้รับ โดยนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่มอาจได้รับสิทธิพิเศษ

บางอย่าง เช่น การเข้าชมสถานท่ีบางแห่งท่ีเปิดให้แก่บุคคลท่ีมาเป็นกลุ่มเท่าน้ัน หรือการร่วมเดินทาง

ไปกับบุคคลสำคัญท่ีมีช่ือเสียงท่ีบริษัทจัดหามาให้ เป็นต้น  

  2.2.3.1 การท่องเท่ียวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism: FIT) เป็นลักษณะ

ของการท่ีท่องเท่ียววางแผนจัดการการเดินทางด้วยตนเอง หรืออาจใช้บริการบริษัทนำเท่ียวใน 

การอำนวยความสะดวกแค่บางส่วน เช่น จองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน จองท่ีพัก เป็นต้น การวางแผน

การท่องเท่ียวท่ีจะเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียวตอนไหน และจะใช้เวลาเท่าไร เป็นความรับผิดชอบของ

นักท่องเท่ียวเองหรือบริษัทจัดให้ก็ได้แล้วแต่ตกลง 

   สำหรับเหตุผลหลักท่ีนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางในรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ

อิสระ มีดังน้ี 

   1. ต้องการความเป็นส่วนตัวและสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามต้องการ 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นกลุ่มกับบริษัทนำเท่ียว นักท่องเท่ียวจะต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาท่ีแจ้งไว้

ในตารางการท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด ทำให้ในบางคร้ังอาจจะพลาดโอกาสท่ีจะได้เย่ียมชมในสถานท่ีท่ี

ตนสนใจ หรืออาจจะต้องเดินทางไปเย่ียมชนในสถานท่ีท่ีตนไม่ต้องการไป หรือมีความสนใจน้อยกว่า

เม่ือเทียบกับสถานท่ีอ่ืน 

   2. ต้องการการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากกกว่าปริมาณแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไป

เท่ียว หมายถึง การท่องเท่ียวแบบกลุ่ม บริษัทนำเท่ียวมักจะจัดสรรสถานท่ีให้นักท่องเท่ียวเดินทางไป

เย่ียมชมหลายท่ีภายในวันเดียวกัน แต่จะใช้เวลาในสถานท่ีน้ัน ๆ น้อยมาก ทำให้นักท่องเท่ียวไม่ได้

ศึกษาสถานท่ีน้ันอย่างละเอียด หรือขาดโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม หรือรู้จักกับคนในท้องถ่ินได้

เต็มท่ี ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเองมีโอกาสท่ีจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องการไป



12 

เยือนได้อย่างตามความต้องการ เน่ืองจากมีเวลาท่ียืดหยุ่น สามารถปรับและตัดลดแผนการเดินทางได้

ด้วยตนเอง 

 โดยแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องคือ ชุติมา น้อยใจดี (2556) ศึกษา 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่าของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์ในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่าไม่

แตกต่างกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นในกรณีท่ีมีการ

ยกเลิกวีซ่าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่า มูลเหตุ

จูงใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นใน

กรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่า และทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยท่ัวไปส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ธัญชนก 

แววแก้ว (2557) ศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุ่น ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเท่ียวคือการพักผ่อน เป็น

การท่องเท่ียวในระยะส้ันไม่เกิน 5 วัน ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาทแหล่งข้อมูล

ท่องเท่ียวได้จากอินเทอร์เน็ต การเดินทางใช้บริการบริษัทนำเท่ียวมากกว่าการจัดการท่องเท่ียวด้วย

ตัวเอง กิจกรรม อ่ืนท่ีสามารถทดแทนการท่องเท่ียวในสองประเทศน้ีคือการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ นโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวราคา และการส่งเสริมการขาย สำหรับปัจจัยย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว ได้แก่ ความสวยงามและทัศนียภาพ การยกเว้นวีซ่า ค่าโดยสารเคร่ืองบิน และการดูแลของ

บริษัททัวร์ ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยันว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ด้านค่าใช้จ่าย ผู้ออก

ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาเดินทาง อำนาจการตัดสินใจ การใช้ภาษา และความคุ้มค่าในการเดินทางมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีการใช้ภาษา

เป็นอุปสรรคสำหรับการท่องเท่ียว ในสองประเทศ 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
 2.3.1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรม 

  พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระทำใน กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีมีความคล้ายคลึง

กันอย่างบ่อยคร้ัง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตน ความหมายของคำว่าพฤติกรรมอาจจะ

คล้ายกับคำว่า นิสัยแต่จะแตกต่างกัน เพียงมีการแสดงออกมาให้เห็นได้ถือว่า เป็นพฤติกรรมหากไม่

แสดงออกมาให้เห็นเราจะเรียกว่านิสัย ตรงกับภาษาอังกฤษท่ีว่า Behavior หรือ อเมริกันเรียกว่า 
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Behavior ซ่ึงแปลว่า การปฏิบัติตัว ความประพฤติ คุณสมบัติ พฤติกรรม อาการ หรือการแสดงออก 

(สุรีรัตน์ เตชะทวีวรรณ, 2545)  

 2.3.2 ประเภทของพฤติกรรม 

  ประสิทธ์ ทองอุ่น (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

  2.3.2.1 พฤติกรรมจากภายใน คือ พฤติกรรมท่ีเจ้าของพฤติกรรมเท่าน้ันท่ีรับรู้ได้ 

บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เจ้าของพฤติกรรม จะไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

ภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ก็โดยการสันนิษฐานหรือคาดเดา

เท่าน้ัน พฤติกรรมภายในน้ันเป็นกระบวนการการทำงานของสมองซ่ึงหมายถึง ข้ันตอนการทำงานของ

สมองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิด การตัดสินใจค่านิยม และแรงบันดาลใจ เป็นต้น 

  2.3.2.2 พฤติกรรมจากภายนอก คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของ

พฤติกรรม สามารถท่ีจะรู้ได้และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมยังไม่รู้ถึงพฤติกรรมน้ันของตนเอง 

บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ต้องอาศัย การสังเกต ไม่ว่าจะใช้ ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช้เคร่ืองมือช่วยใน 

การสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

พฤติกรรมภายใน คือ กระบวนการการทำงานของสมอง และพฤติกรรมภายนอก คือ ส่ิงท่ีแสดงออก 

 

 2.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

  สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียว หรือ Tourist 

Behavior หมายถึง การแสดงออกลักษณะการกระทำของนักท่องเท่ียวน้ัน ๆ  

  การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวก็เพ่ือวัตถุประสงค์ในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 

  - การประมาณการจำนวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางในแต่ละช่วงของฤดูกาล เพ่ือ

คำนวนถึงอัตราการขยายตัวของนักเท่ียวเท่ียวในแต่ละปี กำลังซ้ือ และความหนาแน่นของ

นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

   - การวางแผนและพัฒนาด้านบริการการท่องเท่ียว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเท่ียวให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความสะอาดของสถานท่ี 

ส่ืออำนวยความสะดวกและส่ือประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงในด้านบุคลากรท้ังด้านความรู้เก่ียวกับสถานท่ี

และด้านภาษา 

  - การวางแผนและพัฒนาด้านการตลาด โดยจำเป็นต้องทราบถึงวัตถุประสงค์และ

พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียว เพ่ือนำมาปรับใช้ในการผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะนำไปสู่งการวางแผนและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  - การวางแผนและป้องกันการเกิดปัญหา เพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ปัญหาท่ีเกิดจากความหนาแน่นของนักท่องเท่ียว รวมไปถึงการวางแผน

รับมือกับความคิดเหตุในเชิงลบจากส่ือออนไลน์ 

  - การวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะในยุคของ

เทคโนโลยี สถานท่ีท่องเท่ียวจำเป็นจะต้องมีช่องทางการส่ือสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ี

ครอบคลุม และจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

  การวางแผนในเชิงกลยุทธ์และดำเนินการทางด้านการตลาดใด ๆ ก็ตาม หากไม่ทราบ

ถึงพฤติกรรมและความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ก็อาจจะทำให้เกิดความคาดเคล่ือนจาก

เป้าหมายท่ีวางไว้ ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจึงเป็นเร่ืองของการนำเหตุผลมาใช้เพ่ือ

วิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาและท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคตมาคาดคะเนผลท่ีจะ

เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามการท่ีจะประสบผลสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลขององค์กร ด้วยเช่นกัน 

 2.3.4 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจท่องเท่ียว 

  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กล่าวว่าพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจ

ท่องเท่ียว หมายถึง ปฏิกิริยาของนักท่องเท่ียวท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว รวมท้ังกระบวนการความคิดท่ี

มีผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจท่องเท่ียวพอจะ

สรุปได้ว่า มีข้ันตอนสำคัญอยู่ 9 ข้ันตอน คือ 

  2.3.4.1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเท่ียว เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารทางการ

ท่องเท่ียวให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือต่าง ๆ   

   2.3.4.2 ความต้องการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวแต่ละคน หลังจากนักท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแล้ว ก็จะทำให้นักท่องเท่ียวแต่ละคนเกิดความต้องการ

ท่องเท่ียวข้ึน 

  2.3.4.3 ส่ิงจูงใจสำหรับนักท่องเท่ียว เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเท่ียวซ่ึงเกิดจากปัจจัย 

2 ประการคือ Push Factor เป็นแรงผลักดัน ให้เกิดความอยากท่องเท่ียว และ Pull Factor เป็นแรง

ดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเท่ียวน้ัน ๆ อาทิ การให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษ ส่วนลด และข้อเสนอ

ท่ีจูงใจ 

  2.3.4.4 การตัดสินใจของนักท่องเท่ียว อันเกิดจากแรงกระตุ้นจากส่ิงจูงใจ จะทำให้เกิด

ภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวในแต่ละท่ีข้ึน โดยนักท่องเท่ียวจะนำข้อมูลน้ันมาประกอบการตัดสินใจ

ว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด โดยคำนึงถึงความประหยัด สะดวกสบาย ปลอดภัย และความน่าสนใจ

มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ 
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  2.3.4.5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว คือ การเตรียมวางแผนด้านค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดข้ึนท้ังหมดในระหว่างการเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีน้ัน ๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าของท่ีระลึก เป็นต้น 

  2.3.4.6 การเตรียมการเดินทาง คือ การเตรียมตัวในเร่ืองของการจองต๋ัวพาหนะท่ีจะ

เดินทาง การจองแพคเกจท่องเท่ียว การเตรียมเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง การอนุญาต

เข้าประเทศ เป็นต้น 

  2.3.4.7 การเดินทางท่องเท่ียวเป็นการออกเดินทางจากบ้านเพ่ือท่องเท่ียวจนกระท่ัง

ท่องเท่ียวเสร็จแล้วถึงกลับบ้าน 

  2.3.4.8 ประสบการณ์นักท่องเท่ียว จะเกิดจากการท่ีนักท่องเท่ียวได้ประเมินผลการ

เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ัน ๆ อาจเป็นสถานท่ี สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ ส่ิงอำนวยความ

สะดวก ซ่ึงท้ังหมดจะผู้ประมวลได้ออกมาเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะคือ 

    1. มีความพึงพอใจ ท่ีต้องการกลับไปท่องเท่ียวซ้ำอีกคร้ัง และต้องการบอกต่อ

ความประทับใจในการเดินทางกับกลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว 

    2. ไม่มีความพึงพอใจ ไม่ต้องการเดินทางกลับไปท่องเท่ียวซ้ำ และบอกต่อ

ความไม่ประทับใจในการเดินทางกับกลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว รวมไปถึงอาจจะมีการบอกเล่า

ประสบการณ์เชิงลบลงในส่ือสังคมออนไลน์ 

  2.3.4.9 ทัศนคติของนักท่องเท่ียว เม่ือนักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์จากการ

ท่องเท่ียวแล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเท่ียวในคร้ังน้ัน หากนักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจก็จะมี

ทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ัน ซ่ึงอาจทำให้เขากลับมาท่องเท่ียวใหม่อีกคร้ัง หรือบอกเล่า

ประสบการณ์ท่ีดีต่อไปสู่บุคคลอ่ืน แต่หากนักท่องเท่ียวไม่ได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ

การท่องเท่ียวคร้ังน้ัน ซ่ึงอาจจะส่งผลในเชิงลบทำให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเท่ียวอีก หรือบอกต่อ

ประสบการณ์เชิงลบไปสู่บุคคลอ่ืน 

 โดยในส่วนของพฤติกรรมการท่องเท่ียวมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องคือ วรรณิดา คชสุนทร และนนทร์ 

วรพาณิชช์ (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นซ้ำของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เดินทาง

เพ่ือการพักผ่อน มีลักษณะการท่องเท่ียวแบบอิสระ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจท่องเท่ียว คือ คนใน

ครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน บุคคลร่วมเดินทาง คือ คนในครอบครัว ฤดูกาลท่ีนิยม/ช่ืนชอบ คือ ฤดูหนาว 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย สำหรับการท่องเท่ียวคร้ังแรก คือ 20,000-30,000 บาท สำหรับการท่องเท่ียวซ้ำ คือ 

50,000 บาทข้ึนไป และอุปสรรคท่ีสำคัญ คือ ภาษาในการส่ือสาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

นักท่องเท่ียวให้ความสำคัญ 3 ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
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อำนวยความสะดวก และปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกาย อีกท้ังการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความต้องการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นซ้ำของนักท่องเท่ียวชาวไทย แบ่งออกเป็นปัจจัยท่ีทำให้

ท่องเท่ียวซ้ำเพ่ิมข้ึน ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว/ค้าขาย นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 35,000 บาทข้ึนไป นักท่องเท่ียวท่ีมีบุคคลร่วมเดินทาง คือ 

คนในครอบครัว/ญาติ และนักท่องเท่ียวท่ีให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ในทาง

ตรงกันข้ามปัจจัยท่ีทำให้ท่องเท่ียวซ้ำลดลง ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ฤดูกาล คือ ฤดู

หนาว และนักท่องเท่ียวท่ีมีความรู้เก่ียวกับสถานท่ีน้อยและมีอุปสรรคด้านภาษาในการส่ือสาร 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาการนำเสนอส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ประเภท ลักษณะ เน้ือหา ของการนำเสนอส่ือ

สังคมออนไลน์บนส่ือดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องกับประเทศญ่ีปุ่นในปัจจุบัน การนำเสนอเน้ือหาบนส่ือดิจิทัลท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจให้คนหันมาเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง และต้องการทราบถึงการนำเสนอส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองต้องการ  

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย  
 การศึกษาวิจัยค้นคว้าในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประกอบไปด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion)  

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก 

นักท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง และสนใจในการหาข้อมูลก่อนการเดินทาง โดยรวบรวม

ข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม ในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือนำมาวิเคราะห์ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีสนใจ และมีความคิดเห็นเช่นไรต่อการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีผู้วิจัย

จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 6 คน โดยท้ัง 2 กลุ่มเป็น กลุ่มคนท่ีเคย

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองอย่างน้อย 1 คร้ัง และติดตามข่าวสารบนส่ือดิจิทัลอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

เพ่ือใช้วางแผนการท่องเท่ียวในอนาคต 

 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  
 ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก

จากกลุ่มคนท่ีเคยไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง และมีแนวโน้มท่ีจะเนินทางไปเท่ียวอีกอ้างอิงจากการ

ติดตามข่าวสารโปรโมช่ันของสารการบินต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 

คน ทำการอภิปรายกลุ่มในวันเวลาท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วย

ตัวเองคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองแบบเป็นกลุ่มเป็น

ส่วนใหญ่ การแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายมาวิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.1:  แสดงกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ อาชีพ จำนวนคร้ังท่ีเคยไปญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง และวันท่ีทำ

การอภิปรายกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี นามสมมุติ อายุ อาชีพ จำนวนคร้ังท่ีเคยไป

ญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

วันท่ีทำการอภิปรายกลุ่ม 

1 นางสาว A 30 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

13 5 กันยายน 2561 

1 นาย B 25 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

5 5 กันยายน 2561 

1 นาย C 29 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

2 5 กันยายน 2561 

1 นาย D 23 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

2 5 กันยายน 2561 

1 นางสาว E 28 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4 5 กันยายน 2561 

1 นางสาว F 33 อาชีพอิสระ 6 5 กันยายน 2561 

2 นางสาว G 29 แพทย์ 3 8 มีนาคม 2562 

2 นางสาว H 36 อาชีพอิสระ 2 8 มีนาคม 2562 

2 นางสาว I 30 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3 8 มีนาคม 2562 

2 นางสาว J 34 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

5 8 มีนาคม 2562 

2 นางสาว K 26 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

1 8 มีนาคม 2562 

2 นางสาว L 33 พนักงาน

บริษัทเอกชน 

1 8 มีนาคม 2562 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 คำถามแบบสัมภาษณ์สำหรับการอภิปรายกลุ่ม คำถามเพ่ือศึกษาลักษณะ เน้ือหา และ

องค์ประกอบของส่ือดิจิทัลท่ีผู้เดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองสนใจ 

 1) ทำไมถึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น 

 2) อะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีกระตุ้นให้อยากไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

 3) คร้ังแรกไปเท่ียวท่ีเมืองไหน หาข้อมูลจากไหน 

 4) ส่วนใหญ่ไปเท่ียวกันคร้ังละก่ีวัน อะไรเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับจำนวนวันท่ีไป 

 5) หลังจากคร้ังแรกท่ีไปแล้ว อะไรท่ีทำให้กลับไปเท่ียวอีก 

 6) ก่อนจะตัดสินใจท่ีจะไปเท่ียวเอง หาข้อมูลจากท่ีไหนอย่างไรบ้าง 

 7) ไปเท่ียวส่วนใหญ่ไปคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่ม ช่วยกันหาข้อมูลหรือสะดวกท่ีจะจัดการเอง 

 8) พวก Content ปัจจุบันท่ีมีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ใน Pantip น่าเช่ือถือหรือไม่ รอยบ้างไหม 

หรือส่วนใหญ่มักเข้าไปอ่านข้อมูลประเภทไหนก่อนไปเท่ียวแต่ละคร้ัง 

 9) การจัดตารางเท่ียวในแต่ละทริปสำคัญแค่ไหน หากสำคัญ ต้องเป็นข้อมูลประเภทไหน หา

จากท่ีไหนบ้าง 

 10) ใช้เวลาในการหาข้อมูลก่อนไปนานไหม อะไรท่ีม่ันใจว่าการหาข้อมูลคร้ังน้ีเพียงพอแล้ว 

 11) ปัจจัยอะไรท่ีช่วยตัดสินใจในการเลือกช่วงเวลาการเดินทาง 

 12) ปัจจัยท่ีช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าจะต้องจองต๋ัวเคร่ืองบิน ณ ตอนน้ันคืออะไร  

 13) ช่วงเวลามีผลในการเลือกเดินทางไหม ช่วงเวลาแบบต้นปี กลางปี ท้ายปี 

 14) อนาคตถ้าต้องการท่ีจะเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นอีก อยากไปเมืองใหม่ ๆ ไหม หรืออยากโฟกัส

ท่ีเมืองเก่า ๆ  

 15) มีเว็บไซต์ท่ีเข้าเป็นประจำไหม 

 16) ปัจจัยในการเลือกท่ีพักแต่ละคร้ังข้ึนอยู่กับอะไร รีวิวท่ีพักมีผลประกอบการตัดสินใจไหม 

ส่วนใหญ่นิยมนอนแบบไหน และจองท่ีไหน จองก่อนไปทุกคร้ังไหม หรือมีกรณีไปจองหน้างานเลย 

 17) นอกจากต๋ัวเคร่ืองบินจองโรงแรม จัดแพลนแล้ว มีอะไรอีกบ้างท่ีคิดว่าจะเป็นต้องพกติดตัว

สำหรับไปเท่ียวญ่ีปุ่น  

 18) ค่าใช้จ่ายแต่ละรอบท่ีไปประมาณเท่าไร ส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร ในแต่ละรอบค่าใช้จ่ายท่ี

ใช้มีการเปล่ียนแปลงไหม ข้ึนอยู่กับอะไร 

 19) ใช้ต๋ัวในการเดินทางกันหรือไม่ แล้วหาข้อมูลเร่ืองต๋ัวหรือประเภทการเดินทางจากท่ีไหน 

 20) เว็บไซต์ท่ีจะเข้าไปหาข้อมูลสำหรับประกอบการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น ต้องมีลักษณะแบบ

ไหนบ้าง (ชอบแบบไหน ข้อมูลมาก ๆ รูปสวย หรือเป็นรีวิวของคนดัง)  

 21) ถ้าหาข้อมูลเจาะลึกเป็นเร่ือง ๆ จะหาข้อมูลยังไง 
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 22) รีวิวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ต ณ ปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจในแต่ละคร้ังไหม 

 23) หากต้องการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นอีก ต้องการข้อมูลประเภทไหน (สถานท่ีใหม่ ๆ หรือรีวิว

อะไร content อะไรท่ีอยากได้ แล้วแบบยังไม่เห็นคนไทยมี) 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.5.1  ผู้วิจัยได้นำเสนอคำถามโดยได้รับการอนุมัติในการตรวจสอบเน้ือหาของคำถามอย่าง

ครบถ้วนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 3.5.2  ผู้วิจัยได้ทำการการอภิปรายกลุ่มพร้อมท้ังสังเกตการณ์ เพ่ือให้เข้าใจถึงประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึน และทำความเข้าใจเหตุการณ์น้ัน ๆ  

 3.5.3 ผู้วิจัยได้ถอดการอภิปรายกลุ่ม และส่งให้ทางกลุ่มผู้ท่ีทำการอภิปรายกลุ่มได้ตรวจสอบ

ข้อมูลว่าถูกต้องและตรงกับท่ีได้สนทนากลุ่ม 

 

3.6 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ผู้วิจัยได้คำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัยในคร้ังน้ี โดยมีการช้ีแจงถึงจุดประสงค์การทำวิจัย เพ่ือ

นำมาอภิปรายในกลุ่มก่อน จนเม่ือได้การยินยอมจากทุกท่านแล้วจึงได้ลงนามร่วมกัน และผู้วิจัยจึงได้

เร่ิมทำการอภิปรายกลุ่ม  

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเทียบเคียงในแบบ (Pattern Matching) โดยมีข้อสรุป 

จากข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับทฤษฎี โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง Miles & 

Huberman (1994) โดยมีกานำเสนอข้ันตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ 

3 ข้ันตอนดังน้ี 

 3.7.1 การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือ กระบวนการย่อข้อมูล โดยมีการแปลงข้อมูล

ให้มีความเข้าใจง่าย โดยจะสรุปจากหัวข้อท่ีเก่ียวข้องและสร้างหลักในการแยกข้อมูล ตลอดจนการจด

บันทึกในการวิจัย จนกระท้ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

 3.7.2 การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) หมายถึง 

การตีความหมาย การทำความเข้าใจถึงรูปแบบข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงกันและรวบรวมมาเพ่ือนำไป

สรุปผลการวิจัย Miles & Huberman (1994)  
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3.8 การนำเสนอข้อมูล  
 การนำเสนอข้อมูลการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการนำเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

Analysis) โดยมีการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงมีวิธีการอธิบายข้อมูลโดยการนำความ

คิดเห็น และประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยมีการยกเหตุผลในการสนับสนุนตลอดจนตัวอย่างประกอบใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาการนำเสนอส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง มีผลการวิจัยท่ีสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไป

ด้วยการ การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

 1. เพ่ือศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วย

ตัวเอง 

 

4.1 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 
 สรุปผลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม ท้ัง 2 กลุ่มให้ความคิดเห็นท่ีตรงกันว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผล

ต่อการตัดสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่น โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่น

น้ันมีท้ังหมด 4 ชนิดโดยเรียงตามลำดับตามความถ่ีและความสำคัญในการใช้งานดังน้ี 

 4.1.1 ทวิตเตอร์ (Twitter) ถือเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มคนท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วย

ตัวเองเลือกใช้มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือใช้ติดตามข้อมูลท่ีมีส่วนช่วยเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น ท้ังข้อมูล Twitter ของ Reviewer และข้อมูล

ด้านโปรโมช่ันต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เช่น Twitter ของสายการบิน

ต่าง ๆ ท่ีจะทวิตข้อมูลโปรโมช่ันออกมาเป็นช่วง ๆ โดยจากการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ให้ความ

คิดเห็นว่า การเห็นโปรโมช่ันจากสายการบิน หรือรีวิวการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นจาก Influencer ท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดังด้านการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในตัวกระตุ้นท่ีทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากออกเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น  
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ภาพท่ี 4.1: การทวิตข้อมูลโปรโมช่ันไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

 

 
 

ท่ีมา: Twitter. (2562). Twitter AirAsia (Thai) @AirAsia_Thai. สืบค้นจาก

http://www.Twitter.com 

 

  ส่วนเหตุผลในการเลือกใช้ทวิตเตอร์ จากการอภิปรายกลุ่ม ท้ังสองกลุ่มให้เหตุผลว่า 

Twitter เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความรวดเร็ว เน้ือหากระชับ และมีรูปแบบเน้ือหาท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะ โดยกลุ่มท่ี 2 ยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า ทวิตเตอร์ยังเป็นช่องทางท่ีทำให้

สามารถติดตามข่าวสาร หรือติดตามข้อมูลจากกลุ่มคนท่ีตนช่ืนชอบได้เฉพาะเจาะจงมากกว่าส่ือสังคม

ออนไลน์ในช่องทางอ่ืน ๆ  
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   “พอเห็นภาพทางทวิตเตอร์ก็รู้สึกสนใจ อยากลองไปเท่ียว ไปกินข้าว พอลองก็ชอบ

อาหารเขา ไปตามรีวิวน่ะ ชอบอาหารญ่ีปุ่น อาหารแต่ละเมืองมันก็จะมีความหลากหลายอย่างน้ีไง 

อยากกินราเม็ง เจอรีวิวอิฟุโดก็เออ ไปกินอิฟุโดะท่ีโตเกียวดูดีกว่าดีกว่าต่างกับไทยไหม” (นาย B 

พนักงานบริษัทเอกช, มี อายุ 25 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

  “เราก็ตามทวิตเตอร์ของ Katto ท่ีเค้าทวิตเก่ียวกับญ่ีปุ่น เห็นแล้วก็แบบ กด Fav ไว้ ไป

ถึงต้องไปลองให้ได้” (นางสาว I พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 30 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 

8 มีนาคม 2562)  

 

ภาพท่ี 4.2: การทวิตข้อมูลเก่ียวกับขนมโตเกียว บานาน่า 

 

 
 

ท่ีมา: Twitter. (2562). Twitter Katto @redlovetree. สืบค้นจากhttp://www.Twitter.com 
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 4.1.2 เว็บไซต์ (Website) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความสำคัญอันดับท่ี 2 รองลงมาจาก 

Twitter โดยวัตถุประสงค์หลักท่ีใช้คือ จะใช้เม่ือต้องการค้นหาข้อมูลเป็นหลัก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น

ข้อมูลท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดมากกว่าในทวิตเตอร์ หรือเป็นการกดลิงก์จากทวิตเตอร์เพ่ือเข้าไปดู

ข้อมูลท่ีน่าสนใจ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอันดับถัด ๆ ไป โดยข้อมูลท่ีได้จาก

เว็บไซต์จะมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ 

  4.1.2.1 ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) เช่นข้อมูลต๋ัวรถโดยสาร รถไฟ รถทัวร์ ต๋ัว

จำพวก Pass ต่าง ๆ พยากรณ์อากาศ ยกตัวอย่างเช่น  

 

ภาพท่ี 4.3: การเข้าเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบตารางรถไฟแต่ละรอบ  

 

 
 

ท่ีมา: hyperdia. (2562). การค้นหาจาก Tokyo Station ไป Shinjuki (JR) Station (สิงหาคม 

2562). สืบค้นจาก http://www.hyperdia.com 
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ภาพท่ี 4.4: การเข้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบพยากรณ์อากาศของประเทศญ่ีปุ่น  

 

 
 

ท่ีมา: accuweather. (2562). ตรวจสอบพยากรณ์อากาศประเทศญ่ีปุ่น (สิงหาคม 2562). สืบค้นจาก                     

https://www.accuweather.com/th/jp/japan-weather.  

 

ภาพท่ี 4.5: การเข้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบ Pass ต่าง ๆ สำหรับเดินทางในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
 

ท่ีมา: japanrailpass. (2562). ข้อมูล Pass ต่าง ๆ (สิงหาคม 2562). สืบค้นจาก

http://www.japanrailpass.net/th/.  



27 

 

  4.1.2.2 ข้อมูลประเภทรีวิว (Review) โดยเว็บไซต์หลักท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ

และเลือกกดเข้าชมมากท่ีสุดคือเว็บไซต์ Pantip.com เน่ืองจากมีค่า SEO สูงจากการท่ีคนส่วนใหญ่

เข้าไปเพ่ือต้ังกระทู้/แสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และเม่ือมีการค้นหา

มากข้ึน ทำให้นักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลมากข้ึน ก็ย่ิงกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการไปท่องเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่น โดยกระทู้ท่ีมีเน้ือหาเชิงบอกเล่าประสบการณ์และภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

เป็นปัจจัยกระตุ้นหลัก ซ่ึงทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกว่าจะต้องเดินทางไปประสบด้วยตัวเองสัก

คร้ังในชีวิต โดยนักท่องเท่ียวแต่ละคนจะมีเหตุผลในการเดินทางท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป 

อาทิเช่น การเดินทางไปช่ืนชมความงามทางธรรมชาติ การเดินทางเพ่ือไปช้อปป้ิง การเดินทางไปชิม

อาหารในแต่ละท้องถ่ิน การเดินทางเพ่ือความชอบส่วนบุคคล เช่น การไปชมคอนเสิร์ต การไปอีเวนท์

เก่ียวกับไอดอล การไปตามรอยการ์ตูน เป็นต้น ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นวัฒนธรรมท่ีมีเพียงในประเทศญ่ีปุ่น

เท่าน้ัน  

   ส่วนเหตุผลในการเลือกใช้ Website เน่ืองจากแหล่งข้อมูลหลักของกลุ่มคนท่ี

เดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองใช้คือ Twitter ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จาก Twitter มักเป็นข้อมูลสรุปส้ัน ๆ ไม่

เพียงพอต่อการนำข้อมูลมาใช้ อีกท้ังข้อมูลจาก Website ยังมีความน่าเช่ือถือมากกว่า และใช้ตาม

จุดประสงค์ได้หลากหลายตรงกับความต้องการมากกว่า เช่น การหาพยากรณ์อากาศ การหารีวิว

เก่ียวกับร้านค้าร้านใดร้านหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจง 

   “ก็ชอบเพราะดูการ์ตูน อ่านการ์ตูนมา ก็เป็นประเทศท่ีอยากไป เราก็เห็นผ่าน

ส่ือ ผ่านอะไรมาเยอะมากอย่างใน google ก็มีรูปมีกระทู้ให้อ่านเยอะแยะน่าสนใจ แบบแค่พิมพ์ว่า 

ประเทศญ่ีปุ่น เท่ียวไหนดี เวปก็มาเป็นล้านละ” (นางสาว A พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 30 ปี, กลุ่มท่ี 

1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

   “ก็จะอ่านรีวิว เน้นดูรูป ดูรูป เห็นว่าสวยก็ google street view ก็ไปเดินดู” 

(นางสาว G แพทย์ อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

 4.1.3 เฟซบุ๊ก (Facebook) จากการอภิปรายกลุ่ม ท้ัง 2 กลุ่มกล่าวว่า ช่องทางเฟซบุ๊กไม่ใช่

ช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นท่ีตนเองใช้อยู่เป็นประจำ แต่วัตถุประสงค์ใน

การใช้น้ันคือเพ่ือสำหรับการแชร์ข้อมูลท้ังท่ีรับมาจากเพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จักและแชร์ให้กับเพ่ือนเอง 

และหาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก Community ต่าง ๆ  

  สำหรับเหตุผลในการใช้น้ัน เป็นเพราะเฟซบุ๊กมีสังคมท่ีกว้างกว่าทวิตเตอร์ นอกจากใช้

สำหรับแชร์และรับข้อมูลจากเพ่ือนแล้ว ยังมีกลุ่ม Community สำหรับเข้าไปสอบถามข้อมูล หรือ

ค้นหาข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจอะจงอีกด้วย โดยกลุ่มท่ี 1 ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า บางคร้ังหาก

ต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่น จะเข้าไปสอบถามผ่าน Group Facebook ท่ีเก่ียวข้อง
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กับการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น อาทิ รวมพลคนไปเท่ียวญ่ีปุ่น ท่ีมีสมาชิกอยู่หลัก 7 หม่ืนคน หรือ กลุ่ม

คนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่น ท่ีมีสมาชิกอยู่หลัก 3 แสนคน เน่ืองจากข้อมูลภายในชุมชนเหล่าน้ีจะมี

ความหลากหลายและมีเน้ือหาสดใหม่มากกว่าการค้นหาจากทาง Website 

  “เฟซบุ๊กน่ีก็เข้าบ้างนะ เพราะบางทีเพ่ือนก็แท็กมาเก่ียวกับพวกร้านอาหารอ่ะ พอเห็นก็

เออน่าสนใจเก็บเป็น list เอาไว้” (นางสาว J พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 34 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสาร

ส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

  “บางทีเราก็เข้าไปดูใน Group ของเฟซบุ๊กอ่ะ เข้าไปบางทีเจอคำถามแปลก ๆ แบบ

ห้องน้ำญ่ีปุ่นปุ่มกดยังไง อะไรอย่างง้ี ก็ตลกดี 5555” (นาย D พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 23 ปี, กลุ่ม

ท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

 

ภาพท่ี 4.6: เฟซบุ๊ก “รวมพลคนไปเท่ียวญ่ีปุ่น” 

 

 
 

ท่ีมา: Facebook. Group รวมพลคนไปเท่ียวญ่ีปุ่น. (2562). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/groups/gotojapaninapril/ 
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ภาพท่ี 4.7: เฟซบุ๊ก “กลุ่มคนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่น”  

 

 
 

ท่ีมา: Facebook. Group กลุ่มคนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่น. (2562). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/ 

 

 4.1.4 ยูทูบ (Youtube) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง

ใช้ แต่เป็นส่ือท่ีเลือกใช้น้อยท่ีสุด โดยจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดูรายการต่าง ๆ ใน Youtube เพ่ือ

โน้มน้าวใจในการเดินทางไปเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่น เพราะสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นด้วยตัวเองจะเน้นบริโภคข้อมูลประเภทภาพมากท่ีสุด โดยจะมี Text ลองลงมา 

ทำให้ ข้อมูลประเภท Video จาก Youtube ถือเป็นข้อมูลท่ีเป็นภาพแบบต่อเน่ืองซ่ึงสำหรับบางคน

แล้วการดูรายการผ่าน Youtube ช่วยให้ได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ท่ีมากข้ึนของสถานท่ีแต่ละท่ี 

  ส่วนเหตุผลในการใช้น้ัน เพ่ือทำให้นักท่องเท่ียวสามารถเห็นภาพของสถานท่ีต่าง ๆ ใน

ประเทศญ่ีปุ่นได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดนกลุ่มท่ี 2 ให้ความคิดเห็นว่า การติดตาม Channel ท่ี

เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เช่น รายการ Sey Hi! มีเน้ือหาเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นในแง่มุมท่ี

แปลกใหม่ และไม่เคยเจอจากส่ือออนไลน์ในช่องทางอ่ืน 

  “บางทีก็ดูใน youtube นะ อย่างพวกรายการทีวีด้วยอย่าง say hi อะไรอย่างน้ี เวลา

เขาพาไปเท่ียวก็เห็นว่าสวยดีอะไรอย่างน้ี” (นางสาว I พนักงานบริษัทเอกชน, อายุ 30 ปี, กลุ่มท่ี 2, 

การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  
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ภาพท่ี 4.8: ยูทูบรายการเซย์ไฮ (Say Hi) 

 

 
 

ท่ีมา: YouTube. Chanel เซย์ไฮ (Say Hi). (มิถุนายน 2562) สืบค้นจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy4byYMNudwr 

 

4.2 พฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 
 ส่ือสังคมออนไลน์มีส่วนทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกว่าการเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึนกว่าในอดีต อีกท้ังยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีถูกลง โดยจากการอภิปราย

กลุ่มท้ัง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นท่ีตรงกันในเร่ืองน้ี เม่ือนำมาวิเคราะห์ตามหลักการตลาด 4P และ 4C 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวแล้วได้ผล

ดังน้ี 

 4.2.1 Product คือความคาดหวังในการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง และเม่ือวิเคราะห์จาก 

Customer Solution/Customer Need แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี คือ  

  4.2.1.1 เดินทางไปญ่ีปุ่นเพ่ือพักผ่อนเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

            สรุปผลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางไปญ่ีปุ่นเพ่ือ

พักผ่อนเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ จะหม่ันดูข้อมูลอยู่ 2 ประเภทคือ 
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   1. ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) อาทิ ข้อมูลจำพวกตารางรถไฟ เน่ืองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นมีตารางเดินรถไฟท่ีละเอียดและแม่นยำ สามารถนำมาใช้วางแผนการเดินทางเพ่ือระบุ

เท่ียวรถไฟท่ีต้องการเดินทางได้, ข้อมูลบัตรโดยสารรถไฟประเภทต่าง ๆ เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นมีบัตร

โดยสารมากมายหลายประเภท และถูกแบ่งการใช้งานออกตามภูมิภาค โดยมีราคาและเส้นทางการ

เดินทางท่ีครอบคลุมแค่เพียงบางส่วนของจังหวัด อีกท้ังยังมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ทุกปี ทำให้นัก

เท่ียวจะต้องติดตามข่าวสารละหาข้อมูลก่อนการเดินทางอย่างละเอียด การพยากรณ์อากาศ เพ่ือใช้ใน

การวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเพ่ือใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

ภาพท่ี 4.9: ใบเดียวคุ้ม JR TOKYO Wide Pass สุดประหยัดเท่ียวรอบโตเกียว 

 

 
 

ท่ีมา: chillchilljapan. (2562). ใบเดียวคุ้ม JR TOKYO Wide Pass สุดประหยัดเท่ียวรอบโตเกียว    

(เมษายน 2562). สืบค้นจาก https://chillchilljapan.com/jr-tokyo-wide-pass/, HWA 

�� 
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    “พยากรณ์อากาศของญ่ีปุ่นเช่นจะไป USJ จะพยากรณ์ว่าคนเยอะ คน

น้อย ส่วนถ้ารีวิวอาหารการกิน ก็ดูของไทยเป็นหลัก” (นางสาว G แพทย์ อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 2, 8 

มีนาคม 2562)  

    “ผมดูท่ีเว็บทัวร์ของญ่ีปุ่นเองเลยน่ะ อย่างเช่นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเว็บ

ของเขาน่ะ แต่ละจังหวัดผมก็ไปดูตรงน้ันเลย มันก็มีภาษาอังกฤษบ้าง ญ่ีปุ่นบ้าง (นาย D พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 23 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

    “ผมก็หาเมืองรอบ ๆ ไงอย่างโซนโอซาก้ามันก็มีทางเลือกโกเบ นาโกย่า

อะไรอย่างน้ีใช่ไหม ก็อาศัยดูรอบ ๆ แล้วก็ไปดูเว็บ tourism ของแต่ละจังหวัดเอาท่ีเขาแนะนำให้ไป 

ไม่ค่อยอ่านรีวิวเท่าไร อาจจะถามเพ่ือนปากต่อปากท่ีเคยไปน่ีไหมหรือมีอะไรแนะนำหรือเปล่า หรือว่า

เคยไปกินร้านไหนอะไรอย่างน้ี” (นาย C พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วน

บุคคล, 5 กันยายน 2561)  

   2. ข้อมูลประเภทรีวิว (Review) โดยข้อมูลท่ีถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจจะ

เป็นรายละเอียดการเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ร้านอาหารช่ือดัง 

โดยเฉพาะคอนเทนต์ในรูปแบบของการบอกเล่าประสบการณ์จริง ท่ีบางคร้ังไม่สามารถหาได้จาก

ข้อมูลท่ีเป็น Fact เช่น ประสบการณ์การต่อแถวร้านอาหารช่ือดังนาน 4 ช่ัวโมงแล้วผิดหวัง เพราะไม่

อร่อยเท่าท่ีคิด, ประสบการณ์การตามรอยภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดัง แต่ของจริงไม่สวยเหมือน

ภาพถ่าย หรือกระท่ังการแนะนำสถานท่ีใหม่ ๆ ท่ีคนไทยยังไม่รู้จัก  

   ข้อมูล 2 ประเภทน้ี สามารถค้นหาได้ท่ัวไปจากในส่ือออนไลน์ประเภท 

Website โดยเฉพาะข้อมูลประเภทรีวิว ซ่ึงท้ัง 2 กลุ่มให้ความเห็นตรงกันว่า พวกเขาไม่ได้อ่านข้อมูล

ใดข้อมูลหน่ึงแล้วเช่ือในทันที แต่จะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากกระทู้อ่ืนอีกคร้ัง ก่อนจะนำมาย่อย

ข้อมูลแล้วสรุปด้วยตัวเองว่าจะเลือกไปในสถานท่ีใด แต่ก็ยอมรับว่าคอนเทนต์ประเภทรีวิวท่ีมีรูปภาพ

สวยงาม เป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกว่าสถานท่ีน้ีน่าสนใจและต้องการจะไปเย่ียมชม 

    “คนไทยชอบไปญ่ีปุ่น ข้อมูลภาษาไทยเลยเยอะมาก จริง ๆ ณ ตอนน้ี เรา

เท่ียวญ่ีปุ่นแบบ beginner ไง ไปแค่ 2-3 คร้ังไง คนไทยท่ีเขียนบล็อกเทพ ๆ คือ ไปบ่อยกว่าเรามาก รู้

เร่ืองเยอะกว่าเรามาก จะหาลึกกว่าท่ีเราไป 2 รอบน้ีก็ยังได้ ยังพออยู่” (นางสาว I พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 30 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  
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  4.2.1.2 เดินทางเพ่ือไปซ้ือของ (Shopping)  

            หากนักท่องเท่ียวมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางไปช็อปป้ิง พวกเขาก็จะ

ค้นหาข้อมูลของสินค้า หรือช่วงเวลาท่ีสินค้าท่ีต้องการลดราคา การเปิดตัวสินค้าใหม่ โดยมักจะเข้าไป

ค้นหาจาก Website ของสินค้าตัวน้ัน หรือ Website ของร้านค้าท่ีขายสินค้าตัวท่ีตัวเองต้องการเพ่ือดู

รายละเอียดสินค้าและโปรโมช่ันด้านราคาต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกท่ีจะเดินทางไป

ญ่ีปุ่น 

   “มีคร้ังนึงแบบต้ังใจไปซ้ือของเลยแบบอยากช็อปอ่ะ ก็จะดูว่าเดือนไหนเค้าลด

ราคากัน แล้วก็ดูพวกเว็บของญ่ีปุ่นท่ีเป็นพวกขายของของอันน้ันเลยอ่ะ เราจะได้เช็กราคาได้ คือบางที

ถึงเค้าไม่ได้ลดราคาอะไรมาก แต่ค่าเงินตอนน้ันมันก็ทำให้ซ้ือของได้ถูกกว่าท่ีไทย (นางสาว I พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 30 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

  4.2.1.3 เดินทางเพ่ือไปตาม Idols ท่ีช่ืนชอบ 

            การเดินทางไปทำกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ การไปชมคอนเสิร์ต การไปอีเวนท์ 

ต่าง ๆ ก็จะต้องมีการค้นหาข้อมูลเร่ืองวันเวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรมอย่างละเอียด โดยกลุ่มน้ี 

จะติดตามข่าวสารจากช่องทาง Twitter เป็นหลักเน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความรวดเร็วใน

การให้ข้อมูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ Email จาก Website Official ท่ีตนเองสมัครสมาชิกเอาไว้เพ่ือรับ

ข่าวสาร 

            “น่ีตอนไปต่ิง ก็กำหนดไรไม่ได้ พอข่าวออกปุ๊บก็ต้องจองต๋ัวเลย บางที

กะทันหัน 1 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนไปก็มี” (นางสาว H อาชีพอิสระ อายุ 36 ปี, กลุ่มท่ี 2, เคยไปเท่ียว

ญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 2 คร้ัง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

 4.2.2 Price คือ ราคาของสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และ

เม่ือวิเคราะห์จาก Customer Cost แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

  4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

            ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) ต๋ัวเคร่ืองบิน 2) 

ค่าโดยสารพาหนะต่าง ๆ ท่ีใช้ระหว่างการเดินทางในญ่ีปุ่น โดยต๋ัวเคร่ืองบินนักท่องเท่ียวจะพิจารณา

เพ่ิมเติมจากสถานท่ีท่ีต้องการไปเท่ียวและโปรโมช่ันในช่วงน้ันประกอบไปด้วย โดยส่วนใหญ่จะดูข้อมูล

จาก Twitter ท่ีรวบรวมโปรโมช่ันของสายการบินต่าง ๆ ไว้ เช่น ติดโปร - PRO addict @TidPromo  
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ภาพท่ี 4.10: ติดโปร - PRO addict @TidPromo 

 

 
 

ท่ีมา: Twitter. (2562). Twitter ติดโปร - PRO addict @TidPromo. สืบค้นจาก

http://www.Twitter.com 

 

   “ใช่เร่ืองราคา มีโปรอะไรเนอะ ลดพอดีก็เลยอยากไป” (นาย B พนักงานบริษัทเอกชน 

อายุ 25 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

   “ก็อยากจะไปไง อยากไปโตเกียว พออยากก็หาข้อมูลครบก็จองต๋ัวเลย” (นาย B 

พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 25 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

  สำหรับค่าโดยสารพาหนะต่าง ๆ ท่ีใช้ในระหว่างเดินทางในญ่ีปุ่นก็เช่นกัน แต่มักจะ

เลือกตามความสะดวกของการเดินทางในคร้ังน้ัน เช่นหากต้องการเดินทางท่องเท่ียวแบบครอบคลุม

หลาย ๆ จังหวัด ก็มักจะเลือกต๋ัวโดยสารเป็น Pass ท่ีครอบคลุมการเดินทางคร้ังน้ัน หรืออีกกลุ่มทาง

เดินทางเพียงแค่พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงอาจต้องการเพียงแค่ต๋ัวรายเท่ียว ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถดูได้จาก

เว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเร่ืองการเดินทางอย่าง http://www.hyperdia.com/ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด

ต้ังแต่เวลารถไฟมาถึง ค่าโดยสาร และเวลาท่ีเดินทางถึง ซ่ึงสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเท่ียว

ท่ีต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง 
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ภาพท่ี 4.11: การค้นหาเส้นทางรถไฟท่ีเดินทางจากสถานี Tokyo ไปยังสถานี Shibuya 

 

 
 

ท่ีมา: hyperdia. (2562). การค้นหาจาก Tokyo Station ไป Shibuya (สิงหาคม 2562). สืบค้นจาก  

http://www.hyperdia.com 

  4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพัก 

            สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองปัจจัยเร่ืองค่าใช้จ่ายด้าน

ท่ีพักน้ันถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหน่ึง และย่ิงเร่ืองราคาน้ันจะย่ิงสำคัญสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเลือก

เดินทางเป็นกลุ่ม เพราะต้องนำค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีมาหารกับคนในกลุ่ม ต้องปรึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ 

ประกอบด้วยในการเลือกท่ีพัก โดยปกติแล้วเร่ืองราคาน้ันนักท่องเท่ียวมักเข้าไปตรวจสอบจากเว็บไซต์

ท่ีเก่ียวข้องกับท่ีพักท่ีตัวเองต้องการ โดยอาจจะต้องการพักจาก Hostel Hotel หรือ เช่าห้องพักเป็น

รายอาทิตย์จากเว็บไซต์อย่าง Airbnb ซ่ึงเว็บไซต์เหล่าน้ีจะรวบรวมท่ีพักไว้หลาย ๆ แบบ รวมท้ัง

สามารถตัดสินใจเลือกด้วยราคาโปรโมช่ันท่ีมีเฉพาะจากเว็บไซต์น้ันโดยตรงได้ 

           “น่ีชอบเข้าไปดูข้อมูลใน booking นะเจอท่ีพักท่ีอยากไปพัก บางทีมันมีดีล

โปรโมช่ันตอนน้ันอ่ะ จองเลยบางทีก็ถูกกว่าท่ีอ่ืน” (นาย C พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 

1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

  4.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค 

            นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่จะ list รายการท่ีต้ังใจจะซ้ือไว้แล้ว และด้วย

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเภทท่ีสินค้าบางอย่าง เช่นเคร่ืองสำอางหรือ สินค้าอุปโภคต่าง ๆ ราคาแต่ละ

ร้านไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องหาราคากลางของสินค้าหรืออาจจะเช็คราคาจากท่ีไทยก่อน เพ่ือไปดู

ราคาท่ีถูกกว่าและรับได้ท่ีญ่ีปุ่นอีกที  
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ภาพท่ี 4.12: เช็คราคาขนม & ของฝาก ณ โตเกียว (ราคาเดือน ม.ค. 2018) 

 

 
 

ท่ีมา: sukiyashi. (2561). เช็คราคาขนม&ของฝาก ณ โตเกียว (ราคาเดือน ม.ค. 2018). (กุมภาพันธ์ 

2561). สืบค้นจาก http://www.sukiyashi.com/japan-snack-price-list-tokyo-2018 

 

   “ไปช็อปบางทีมันก็ต้องเช็คราคาก่อนอ่ะนะ อย่างท่ีรู้อ่ะอย่างพวกร้าน 

Mustsumoto ไรพวกเน่ียจะซ้ือยาหยอดตาซักอัน ราคาก็ไม่เท่ากันซักสาขาอ่ะ ถ้ามีเวลาก็เดินเทียบ

เอา แต่ถ้าไม่มีเจอร้านไหนราคากลางพอ ๆ กับท่ีหามาพอใจก็ซ้ือเลย” (นางสาว K พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 26 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  
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 4.2.3 Place คือ ช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่น และเม่ือวิเคราะห์จาก Convenience Choice แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

  4.2.3.1 ด้านสถานท่ี 

            เว็บไซต์ประเภท online travel agencies (OTA) อย่าง Expedia, Agoda, 

Bookig.com โดยนักท่องเท่ียวจะมีเหตุหลักในการเลือกท่ีพักแตกต่างกัน มีท้ังเหตุผลเร่ืองราคา ความ

สะดวกในการเดินทาง เรตต้ิงของรีวิวจากผู้เข้าพักก่อนหน้า ความปลอดภัย ซ่ึงแต่ละคนจะมีการ

จัดลำดับความต้องการแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมท่ี ราคา ความปลอดภัยดูควบคู่กับเรตต้ิง 

และความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงโดยส่วนมากแล้วนักท่องเท่ียวจะเช่ือถือข้อมูลรีวิวจากในเว็บไซต์

ตัวแทนมากกว่ารีวิวจากภายนอก เพราะข้อมูลในเว็บไซต์พวก OTA จะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า 

เพราะเกณฑ์การให้คะแนนเกิดจากผู้เข้าพักจริง ถึงจะสามารถให้คะแนนได้ 

  4.2.3.2 ด้านช่วงเวลา 

            ฤดูกาลก็มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวเช่นกัน ทำให้

วัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลข้ึนอยู่กับว่านักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวแบบใด เช่น การ

เดินทางเพ่ือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติ หากต้องการไปชมดอกไม้แดงก็จะต้องเดินทางไปในช่วง

ปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนธันวาคม, หากต้องการไปชมดอกซากุระบานก็จะต้องเดินทางไปในช่วง

ปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนเมษายน เป็นต้น ซ่ึงนักท่องเท่ียวก็จะเร่ิมค้นหาข้อมูลตามช่วงฤดูกาลท่ี

อยากไป เช่น รีวิวของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในฤดูกาลน้ัน ๆ รวมถึงการค้นหาคอนเทนต์ท่ีเป็น

ภาพถ่ายในสถานท่ีจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

   “อย่างเราก็เลือกท่ีโปรเหมือนกัน ก็จะมีธงว่าอยากไปช่วงหนาวนะ ช่วงต้ังแต่

ธันวาถึงกุมภา อันน้ีได้ อยากไป แต่ถ้ามันมีต๋ัวท่ีมันโปรก่อนน้ัน ถูกมากจริง ๆ 5000-7000 อะไรอย่าง

น้ี โอเคช่วงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นช่วงท่ีอยากไป อย่างหน้าหนาวก็พยายามจะหาต๋ัวท่ีถูกท่ีสุด แต่ก็จะต้ังธง

ว่าอยากไปหน้าหนาว ต้องไปให้ได้ช่วงน้ีอย่างน้ีค่ะ ราคาถ้าประหยัดก็ดี แต่ถ้ามันแพงก็คงต้องยอมไง 

เพราะอยากไป” (นางสาว H อาชีพอิสระ อายุ 36 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 

2562)  

  4.2.3.3 ด้านวิธีการเดินทาง 

            การหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ยังทำนักท่องเท่ียวให้เกิด

ความรู้สึกในแง่ลบต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวกับบริษัททัวร์ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลไปในทิศทาง

เดียวกันคือ การเดินทางไปเท่ียวด้วยตัวเองมีความอิสระมากกว่า และใช้เวลาได้คุ้มค่ามากกว่า ซ่ึงจาก

การอภิปรายกลุ่ม ร้อยละ 83 (10 คนจาก 12 คน) เป็นพนักงานออฟฟิศท่ีมีวันหยุดจำกัด และพวก

เขาต้องการใช้เวลาในวันหยุดท่ีได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือไปในสถานท่ีท่ีต้องการ ขณะเดียวกันยังสามารถ

ปรับเปล่ียนแผนการเดินทางได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีพวกเขายังต้องการความเป็นส่วนตัวในการ
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เดินทาง ต้องการเดินทางไปกับเพ่ือนหรือครอบครัวในลักษณะกลุ่มนักเดินทางขนาดเล็ก มากกว่าการ

เดินทางพร้อมกลุ่มคนแปลกหน้าจำนวนมาก 

   “เหมือนไปเองมันได้ผจญภัยไง” (นาย D พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 23 ปี, 

กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

   “เพราะไม่ชอบไปกับทัวร์ ไม่ชอบวัฒนธรรมทัวร์ ไม่เคยมีประสบการณ์กับ

ทัวร์ คือประสบการณ์กับทัวร์จากท่ีเรารู้น่ะคือ 1) เร่ืองการเดินทางมันต่างกันแล้ว เหมือนกับว่า ทัวร์ 

5 วันไม่ใช่ 5 วัน 4 คืน มันก็จะเป็น 3 วันท่ีได้เท่ียวจริง 2 วันคือบิน อะไรอย่างน้ี แล้วก็ไม่ชอบอะไรท่ี

แบบไปชะโงกน่ะ รู้สึกไม่คุ้ม” (นางสาว J พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 34 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสาร

ส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

   “มันได้ไปในส่ิงท่ีไม่อยากไปด้วย ท่ีท่ีหน่ึงไม่นาน ถ้าไปกับทัวร์ก็ต้องยอมรับใน

การพาไปร้านพวกท่ีเราไม่อยากไปเข้า เช่นร้านชา แวะชิมชา แวะดูหยก แวะดูของฝากอะไรอย่างน้ี” 

(นางสาว L พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 33 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

   “เพราะถ้าอย่างเราไปเองก็คือเราไปเอง แล้วเราก็จำนวนคนน้อย 2-3 คนไม่

ต้องมาน่ังวุ่นวาย” (นางสาว K พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 26 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 

มีนาคม 2562)  

 4.2.4 Promotion คือ รายละเอียด Promotion สินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และเม่ือวิเคราะห์จาก Communication แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

  4.2.4.1 รายละเอียดช่องทางการติดต่อสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไป

ท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ปัจจัยสนับสนุนท่ีตัวช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอยากเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน เกิดจากการท่ีสายการบิน Low Cost อาทิ สายการบิน Thai Airasia 

X และสายการบิน Nokscoot ได้ประกาศเปิดตัวเส้นทางบินใหม่สู่ญ่ีปุ่นในราคาประหยัด ซ่ึงถือว่ามี

ราคาถูกลงกว่าสายการบิน Full Service ไม่น้อยกว่า 30% อีกท้ังยังมีการโหมโปรโมช่ันด้านราคา

อย่างรุนแรงเพ่ือจูงใจให้เกิดความรู้สึกอยากเดินทาง ขณะเดียวกันก็ได้มีการสร้างคอนเทนต์เพ่ือสร้าง

การรับรู้สู่ผู้บริโภคในวงกว้างผ่านส่ือต่าง ๆ ท้ังส่ือออนไลน์ อาทิ Facebook และ Twitter หรือ 

Youtube แม้กระท่ังส่ือออฟไลน์อย่างการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนผ่านทางรายการโทรทัศน์ การเปิดตัว

ภาพยนตร์โฆษณา หรือการลงโฆษณาผ่านทางส่ือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และส่ือนอกบ้าน  
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  “เพราะโปร Air Asia มาเปิด route ใหม่แล้วมันก็ 3000 กว่าตอนน้ันมันก็ต่ืนตาต่ืนใจ

เลย” (นาย D พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 23 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

  “อย่างไปเท่ียวฮอกไกโด เพราะ Air Asia เปิดเส้นทางใหม่ก็จอง flight แรกปฐมฤกษ์

เลยอะไรอย่างน้ี (นางสาว G แพทย์ อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

 

ภาพท่ี 4.13: Airasia X เปิดรูทใหม่บินตรง “กรุงเทพ-ซัปโปโร” เท่ียวรับหิมะ กินปู ดูหมี เล่นสกี ชม

ลาเวนเดอร์ 

 

 
 

ท่ีมา: brandbuffet. (2560). Airasia X เปิดรูทใหม่บินตรง “กรุงเทพ-ซัปโปโร ” เท่ียวรับหิมะ กินปู 

ดูหมี เล่นสกี ชมลาเวนเดอร์. สืบค้นจาก 

https://www.brandbuffet.in.th/2018/01/airasia-x-bkk-sapporo-route/ 
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ภาพท่ี 4.14: โปรโมช่ัน NokScoot 2018 D-Day Sale บินโตเกียวไป-กลับ แค่ 5,700 บาท 

 

 
 

ท่ีมา: promotiontoyou. (2561). โปรโมช่ัน NokScoot 2018 D-Day Sale บินโตเกียวไป-กลับ แค่ 

5,700 บาท. สืบค้นจาก https://www.promotiontoyou.com/2018/06/promotion-

nokscoot-d-day-sale-2018-fly-to-tokyo-only-5700/ 

 

  การท่ีประเทศญ่ีปุ่นประกาศ Free Visa ให้กับประเทศไทย เป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ี

ทำนักท่องเท่ียวรู้สึกว่าการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน โดยข่าวสารในเร่ืองการประกาศ 

Free Visa ได้สร้างความต่ืนตัวและกระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเท่ียวจำนวนมาก ท้ังในกลุ่มท่ีเคย

เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นมาแล้ว รวมถึงกลุ่มท่ียังไม่เคยเดินทางไปแต่มีความช่ืนชอบและ

สนใจค้นหาข้อมูลอยู่ก่อนหน้า อีกท้ังยังถือเป็นจุดเปล่ียนสำคัญท่ีทำให้เกิดคอนเทนต์ท่ีมีความแปลก

ใหม่และหลากหลายเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นจำนวนมาก ซ่ึงผู้สร้างคอนเทนต์เหล่าน้ีมีท้ัง Influencer 

ด้านการท่องเท่ียว สายการบิน ประกันการเดินทาง เครือข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากแบรนด์น้ัน ๆ ในระหว่างการ

เดินทางท่องเท่ียว 

  “ตอนน้ันเรายังเด็ก ๆ ด้วย เลยคิดว่า visa คือเร่ืองยุ่งยาก ในความคิดเด็ก ๆ ก็เออ 

ทำไมต้องขอ visa ด้วย แต่พอ free visa ก็เลยรู้สึกไปง่ายข้ึน ไม่ต้องทำอะไร” (นางสาว E พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 28 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  
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  “แค่มีเงิน กับพ่อแม่ยอมให้ไปก็แย่แล้ว ต้องทำ visa อีก” (นาย C พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 29 ปี, กลุ่มท่ี 1, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 กันยายน 2561)  

   “จบไม่ถึงปีเก็บเงินก็ยากหน่อย ทีน้ีพอมัน free visa ราคาค่าต๋ัวมันถูกลง ค่าต๋ัวมันตก

ลงมาเหลือ 9000 อย่างน้ี มันก็ save ไปได้หม่ืนหน่ึงน่ีเยอะเหมือนกันนะ” (นางสาว K พนักงาน

บริษัทเอกชน อายุ 26 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 2562)  

  “ไปก่อน Free Visa คร้ังหน่ึง แล้วพอ Pre visa แล้วก็ไปอีก ไปได้ถ่ีข้ึนเพราะมันไม่

วุ่นวาย” (นางสาว J พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 34 ปี, กลุ่มท่ี 2, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มีนาคม 

2562)  

 

ภาพท่ี 4.15: การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
 

ท่ีมา: Website สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจำประเทศไทย. (2562). การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

ญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ใน วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556. สืบค้นจาก 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาการนำเสนอส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่น 

ด้วยตัวเอง 

 ในการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปด้วย 

การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) 2 กลุ่ม 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง  

        สรุปผลการวิจัยได้ว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่น โดยส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นน้ันมีท้ังหมด 4 ชนิดโดยเรียงตามลำดับตาม

ความถ่ีและความสำคัญในการใช้งานดังน้ี 

  5.1.1.1 ทวิตเตอร์ถือเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มคนท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง

เลือกใช้มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง เน่ืองจากมีความรวดเร็ว ส้ัน กระชับ และมีการอัพเดทข้อมูล

ตลอดเวลา อีกท้ังยังสามารถเลือกติดตามข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นจากกลุ่มคนท่ีตน

ช่ืนชอบได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะข้อมูลประเภทท่ีเป็นรีวิวการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นจาก 

Influencer ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังด้านการท่องเท่ียว และการบอกเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่นจากบุคคลท่ัวไปท่ีถูกแชร์ต่อกันมา ซ่ึงน่ีถือเป็นหน่ึงในตัวกระตุ้นท่ีทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่า

อยากออกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ ประกอบกับการพบเห็นข้อมูลด้านโปรโมช่ันจากสายการบิน  

ก็ย่ิงทำให้พวกเขารู้สึกว่าสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นได้ตลอดเวลา โดยท่ีไม่จำเป็นต้อง

วางแผนการเดินทางนานเหมือนในอดีต 

  5.1.1.2 เว็บไซต์เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความสำคัญอันดับท่ี 2 รองลงมาจาก 

ทวิตเตอร์ โดยวัตถุประสงค์หลักท่ีใช้คือ การค้นหาข้อมูล ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลท่ีมีเน้ือหาและ

รายละเอียดมากกว่าในทวิตเตอร์ หรือเป็นการกดลิงค์จากทวิตเตอร์เพ่ือเข้าไปดูข้อมูลท่ีน่าสนใจ 

รวมถึงการหาข้อมูลจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอันดับถัด ๆ ไป โดยข้อมูลท่ีได้จากเว็บไซต์จะมี

ข้อมูลอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
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   1. ใช้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) เช่นข้อมูลต๋ัวรถโดยสาร รถไฟ รถทัวร์ 

ต๋ัวจำพวก Pass ต่าง ๆ พยากรณ์อากาศ  

   2. ข้อมูลประเภทรีวิว (Review) โดยเว็บไซต์หลักท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ

สนใจและเลือกกดเข้าชมมากท่ีสุดคือเว็บไซต์ Pantip.com  

  5.1.1.3 เฟซบุ๊กไม่ใช่ช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียว

ญ่ีปุ่นด้วยตัวเองใช้อยู่เป็นประจำ แต่วัตถุประสงค์ในการใช้คือเพ่ือแชร์ข้อมูลท่ีน่าสนใจ ท้ังท่ีรับมาจาก

เพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จัก และแชร์ต่อให้กับเพ่ือนในแวดวงของตนเอง เพราะเฟซบุ๊กมีสังคมท่ีกว้างกว่า

ทวิตเตอร์และยังสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก Community ต่าง ๆ  

  5.1.1.4 ยูทูบเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองใช้ 

แต่เป็นส่ือท่ีเลือกใช้น้อยท่ีสุด โดยจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดูรายการต่าง ๆ ในยูทูบเพ่ือโน้มน้าวใจ

ในการเดินทางไปเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากส่ือจากยูทูบจะช่วยทำให้นักท่องเท่ียว

สามารถเห็นภาพของสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

 5.1.2 พฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

         เม่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ตามหลักการตลาด 4P และ 4C เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเองแล้วได้ผล  

ดังน้ี 

  5.1.2.1 ด้านสินค้า คือความคาดหวังในการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง และ 

เม่ือวิเคราะห์จาก Customer Solution/Customer Need แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

   1. เดินทางไปญ่ีปุ่นเพ่ือพักผ่อนเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ สรุปผลท่ีได้

จากการอภิปรายกลุ่ม นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางไปญ่ีปุ่นเพ่ือพักผ่อนเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่าง ๆ จะหม่ันดูข้อมูลอยู่ 2 ประเภทคือ 

    1.1 ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) อาทิ ข้อมูลจำพวกตารางรถไฟ หรือ

ข้อมูลบัตรโดยสารต่าง ๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลสำคัญท่ีนักท่องเท่ียวต้องทราบเพ่ือนำมา

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเดินทางในแต่ละคร้ัง รวมถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ีนักท่องเท่ียวนำมาใช้พิจารณาจองต๋ัวเคร่ืองบิน  

    1.2 ข้อมูลประเภทรีวิว (Review) จะถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบ 

ในการตัดสินใจเพ่ือเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงคอนเทนต์ท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด คือ 

คอนเทนต์ในรูปแบบของการบอกเล่าประสบการณ์การเดินทางจริง ท่ีบางคร้ังไม่สามารถหาได้จาก

ข้อมูลท่ีเป็น Fact 
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    ข้อมูล 2 ประเภทน้ี สามารถค้นหาได้ท่ัวไปจากในส่ือออนไลน์ประเภท

เว็บไซต์โดยเฉพาะข้อมูลประเภทรีวิวท่ีมีให้เลือกอ่านมากมายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงท้ัง 2 

กลุ่มต่างให้ความเห็นตรงกันว่า พวกเขาไม่ได้อ่านข้อมูลใดข้อมูลหน่ึงแล้วเช่ือในทันที แต่จะนำไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืนก่อนจะนำมาสรุปผลด้วยตัวเองอีกคร้ัง 

   2. เดินทางเพ่ือไปซ้ือของ (Shopping) นักท่องเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค์หลักใน

การเดินทางไปช็อปป้ิง พวกเขาก็จะมีวิธีการค้นหาข้อมูลท่ีละเอียดและเจาะลึกมากข้ึน โดยจะมุ่งไปท่ี

ข้อมูลของสินค้า หรือช่วงเวลาท่ีสินค้าท่ีต้องการลดราคา การเปิดตัวสินค้าใหม่ โดยมักจะเข้าไปค้นหา

จาก Website ของสินค้าตัวน้ัน หรือ Website ของร้านค้าท่ีขายสินค้าตัวท่ีตัวเองต้องการ 

   3. เดินทางเพ่ือไปตาม Idols ท่ีช่ืนชอบการเดินทางไปทำกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ 

การไปชมคอนเสิร์ต การไปอีเวนท์ต่าง ๆ นักท่องเท่ียวจะไม่สนใจข้อมูลท่ีเก่ียวกับโปรโมช่ันหรือ

ฤดูกาลของการท่องเท่ียว แต่จะมุ่งเน้นไปท่ีการหาข้อมูลเร่ืองวันเวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรมของ 

อีเวนท์ท่ีตนสนใจอย่างละเอียด โดยพวกเขาจะเลือกจองต๋ัวเคร่ืองบินในช่วงเวลาท่ีมีการจัดกิจกรรม 

รวมถึงการเลือกหาข้อมูลท่ีพักท่ีใกล้สถานท่ีจัดงาน ซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะติดตามข่าวสารจาก

ช่องทาง Twitter เป็นหลักเน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความรวดเร็วในการให้ข้อมูลมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ Email จาก Website Official ท่ีตนเองสมัครสมาชิกเอาไว้เพ่ือรับข่าวสาร 

  5.1.2.2 ด้านราคา คือราคาของสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไป

ท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และเม่ือวิเคราะห์จาก Customer Cost แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ  

    1.1 ต๋ัวเคร่ืองบิน  

    1.2 ค่าโดยสารพาหนะต่าง ๆ ท่ีใช้ระหว่างการเดินทางในญ่ีปุ่น  

    โดยในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินน้ัน นักท่องเท่ียวจะพิจารณาเพ่ิมเติมจาก

สถานท่ีท่ีต้องการไปเท่ียวและโปรโมช่ันในช่วงน้ันประกอบกัน โดยส่วนใหญ่จะเลือกดูข้อมูลจาก 

Twitter ท่ีรวบรวมโปรโมช่ันของสายการบินต่าง ๆ ไว้ เช่น ติดโปร-PRO addict @TidPromo  

ขณะท่ีค่าโดยสารพาหนะต่าง ๆ ท่ีใช้ในระหว่างเดินทางในญ่ีปุ่นน้ัน นักท่องเท่ียวมักจะศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้า และเลือกใช้ตามความสะดวกของการเดินทางในคร้ังน้ัน ๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถดูได้จาก

เว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเร่ืองการเดินทางอย่าง http://www.hyperdia.com/ ท่ีจะแสดงรายละเอียดต้ังแต่

เวลารถไฟมาถึง ค่าโดยสาร และเวลาท่ีเดินทางถึง ซ่ึงสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเท่ียวท่ี

ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง 

   2. ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพัก สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

จะให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักเป็นย่ิงสำคัญ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทางเป็นกลุ่ม

ท่ีมักจะเลือกท่ีพักในลักษณะของ Hostel ซ่ึงพวกเขาจะเข้าไปหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาจาก
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เว็บไซต์ online travel agencies (OTA) หรือเว็บไซต์ของท่ีพักโดยตรง ขณะท่ีบางกลุ่มอาจจะสนใจ

เลือกเช่าห้องพักเป็นรายอาทิตย์จากเว็บไซต์อย่าง Airbnb รวมท้ังสามารถตัดสินใจเลือกด้วยราคา

โปรโมช่ันท่ีมีเฉพาะจากเว็บไซต์น้ันโดยตรงได้ 

   3. ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่จะหา

ข้อมูลและ list รายการท่ีต้ังใจจะซ้ือไว้แล้วล่วงหน้า โดยเฉพาะราคาสินค้า แต่จะมีการเปรียบเทียบ

ราคาจากหน้าร้านอีกคร้ัง เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีต้องการในราคาถูกท่ีสุด โดยเฉพาะสินค้าประเภท

เคร่ืองสำอางหรือสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ท่ีแต่ละร้านจะมีการจัดโปรโมช่ันไม่เหมือนกัน ทำให้แม้จะเป็น

สินค้าประเภทเดียวกันและปริมาณเท่ากัน แต่กลับมีราคาไม่เท่ากัน  

  5.1.2.3 ด้านสถานท่ี คือช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และเม่ือวิเคราะห์จาก Convenience Choice แล้วจะได้เหตุผลดังต่อไปน้ี 

   1. การเลือกสถานท่ีพัก นักท่องเท่ียวมักจะเลือกจองท่ีพักจากเว็บไซต์

ประเภท Online Travel Agencies (OTA) อย่าง Expedia, Agoda, Bookig.com โดยมีเหตุผลใน

การเลือกท่ีพักแตกต่างกัน อาทิ ราคา ความสะดวกในการเดินทาง คะแนนของท่ีพัก หรือความ

ปลอดภัย ซ่ึงโดยส่วนมากแล้วนักท่องเท่ียวจะเช่ือถือข้อมูลรีวิวจากในเว็บไซต์ตัวแทนมากกว่ารีวิวจาก

ภายนอก เพราะผู้ท่ีเข้าพักจริงเท่าน้ันถึงจะสามารถให้คะแนนได้ 

   2. ช่วงเวลาท่ีเลือกในการไปเท่ียว ฤดูกาลถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ

ของนักท่องเท่ียวเช่นกัน ทำให้วัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลข้ึนอยู่กับว่านักท่องเท่ียวต้องการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวแบบใด เช่นหากต้องการไปชมความงามทางธรรมชาติ นักท่องเท่ียวก็จะเร่ิมค้นหาข้อมูล

ตามช่วงฤดูกาลท่ีอยากไป และเปรียบเทียบกับฤดูกาลอ่ืนด้วยเช่นกัน เช่น รีวิวของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงในฤดูกาลน้ัน ๆ รวมถึงการค้นหาคอนเทนต์ท่ีเป็นภาพถ่ายในสถานท่ีจริงเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ 

   3. เลือกวิธีการเดินทาง จากการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ นอกจากจะทำให้พวกเขามีข้อมูลข่าวสารมากข้ึนแล้ว ยังส่งผลให้นักท่องเท่ียวให้เกิด

ความรู้สึกในแง่ลบต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวกับบริษัททัวร์ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลไปในทิศทาง

เดียวกันคือ การเดินทางไปเท่ียวด้วยตัวเองมีความอิสระมากกว่า และใช้เวลาได้คุ้มค่ามากกว่า 

ขณะเดียวกันยังสามารถปรับเปล่ียนแผนการเดินทางได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีพวกเขายังต้องการ

ความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง ต้องการเดินทางไปกับเพ่ือนหรือครอบครัวในลักษณะกลุ่มนักเดินทาง

ขนาดเล็ก มากกว่าการเดินทางพร้อมกลุ่มคนแปลกหน้าจำนวนมาก 

  5.1.2.4 ด้านโปรโมช่ัน คือรายละเอียด Promotion ของสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้อง

กับการเดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และเม่ือวิเคราะห์จาก Communication แล้วจะได้เหตุผล

ดังต่อไปน้ี 
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   1. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ปัจจัยสนับสนุนท่ีตัวช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอยากเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน เกิดจากการท่ีสายการบิน Low Cost มีราคาถูกลงกว่าสายการบิน 

Full Service อย่างมาก แม้จะมีการตัดทอนบริการบางอย่างออกไป แต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าและประหยัด

ค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก อีกท้ังจากการการโหมโปรโมช่ันด้านราคาอย่างรุนแรงเพ่ือจูงใจให้เกิดความรู้สึก

อยากเดินทาง ขณะเดียวกันก็ได้มีการสร้างคอนเทนต์เพ่ือสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคในวงกว้างผ่านส่ือ

ต่าง ๆ ท้ังส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์  

    ขณะเดียวกัน การท่ีประเทศญ่ีปุ่นประกาศ Free Visa ให้กับประเทศไทย 

เป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ีทำนักท่องเท่ียวรู้สึกว่าการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน โดย

ข่าวสารในเร่ืองการประกาศ Free Visa ได้สร้างความต่ืนตัวและกระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเท่ียว

จำนวนมาก อีกท้ังยังถือเป็นจุดเปล่ียนสำคัญท่ีทำให้เกิดคอนเทนต์ท่ีมีความแปลกใหม่และหลากหลาย

เก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นจำนวนมาก ซ่ึงผู้สร้างคอนเทนต์เหล่าน้ีมีท้ัง Influencer ด้านการท่องเท่ียว 

สายการบิน ประกันการเดินทาง เครือข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การเดินทาง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากแบรนด์น้ัน ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 

 

5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

        ผลการศึกษาพบว่าส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจให้คนเดินทางไปญ่ีปุ่นด้วย

ตัวเองในแทบจะทุกช่องทาง โดยช่องทางท่ีเป็นตัวกระตุ้นหลักคือช่องทาง Twitter เน่ืองจากเป็น

ช่องทางท่ีสามารถรับสารได้อย่างรวดเร็ว ส้ัน กระชับ และมีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ท้ังยัง

สามารถเลือกติดตามข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่นจากกลุ่มคนท่ีตนช่ืนชอบได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง ย่ิงส่ือประเภทรูปภาพ ท้ังยังมาพร้อมข้อความรีวิวส้ัน ๆ ย่ิงเป็นการส่ือสารท่ีคนไทย

นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก ช่องทางถัดมาท่ีสำคัญไม่แพ้กันคือ Website เพราะถึง Twitter จะเป็น

ช่องทางหลักในการกระตุ้นความอยากในการเดินทางแต่เม่ือนักเดินทางต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมใน 

การตัดสินใจการคลิก Link จาก Twitter ไปยัง Website เพ่ืออ่านข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม หรือค้นหา

ข้อมูลจากการ Search และเข้าไปยัง Website ต่าง ๆ ก็ยังมีความสำคัญอยู่ ท้ังน้ีข้อมูลหลัก ๆ ท่ี

นักท่องเท่ียวสนใจก็จะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือข้อมูลประเภทรีวิว และข้อมูลประเภทข้อเท็จจริง 

นอกจาก 2 ช่องทางหลักน้ี ช่องทางอ่ืนอย่าง Facebook และ YouTube ก็ถือว่ายังเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสำคัญบ้าง แต่ไม่มากเท่า Twitter และ Website ท่ีเป็นช่องทางหลัก

ในการกระตุ้นการตัดสินใจ  
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 5.2.2 พฤติกรรมในการหาข้อมูลก่อนการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

         ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคพึงพอด้านเหตุผลในการท่องเท่ียว ด้านค่าใช้จ่าย 

ด้านการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก และโปรโมช่ันของสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไป

ท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (4Ps Marketing Mix) ของ  

E. Jerome McCarthy (1960) ในประเด็นท่ีว่า ญ่ีปุ่นมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ราคา

มีความชัดเจน สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้สะดวกและเหมาะสมกับการเดินทาง ช่องทางการชำระ

ค่าใช้จ่ายมีหลากหลายช่องทางและช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว และด้านโปรโมช่ันท่ี

หลากหลาย เช่น เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินราคาถูกและมีหลากหลายราคาเพ่ืออำนวย 

 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ 
 5.3.1 จากผลการศึกษาส่ือสังคมออนไลน์เกือบท้ังหมดมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ดังน้ันคอนเทนต์ท่ีมีอยู่บนส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ยังคงมีประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวท่ีต้องการ

เดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น แต่ควรหม่ันอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ และมีความแตกต่าง เพ่ือช่วยเป็น

ตัวกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอยากเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นอีก อีกท้ังยังควรกระจายข้อมูล

ไปตามส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภทตามความเหมาะสมและตามวัตุประสงค์ของการใช้งาน 

 5.3.2 คอนเทนต์ประเภทรีวิวมีประโชน์ต่อนักท่องเท่ียวอย่างมาก แต่สำหรับผู้ประกอบการ

หรือบริษัทต่าง ๆ ท่ีดำเนินกิจการเก่ียวข้องกับการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น หากเกิดรีวิวเชิงลบหรือไม่ได้

ทำการตลาดด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเคร่ืองมือการค้นหา (Search Engine 

Optimization: SEO) หรือ การทำการตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine 

Marketing: SEM) ท่ีดีจะเกิดผลเสียต่อกิจการเป็นอย่างมาก บริษัทท่ีเก่ียวข้องจึงควรวางกลยุทธ์ด้าน

คอนเทนต์ท่ีเหมาะสม และหม่ันตรวจสอบข้อมูลสืบค้นบนส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง เพ่ือรีบ

ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเม่ือเกิดข้อวิจารด้านลบเกิดข้ึน 

 5.3.3 สายการบินต่าง ๆ เม่ือเปิดเส้นทางการบินใหม่ ๆ ควรออกคอนเทนต์ไปทุกส่ือสังคม

ออนไลน์เพ่ือกระตุ้นความอยากในการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

โดนเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางท่ีเปิด เพราะการเปิดเส้นทางใหม่ นอกจากจะมีราคาเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากในการจองต๋ัวแล้ว คอนเทนต์เร่ืองจังหวัดใหม่ ๆ หรือเส้นทางใหม่ก็ย่ิงช่วย

ให้นักท่องเท่ียวเกิดความม่ันใจท่ีจะกล้าเดินทางไปในเส้นทางท่ีเพ่ิงเปิดอีกด้วย 

 



48 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงอาจจะทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถส่ือความหมายโดยภาพรวมท้ังหมดได้  

การวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มนักเดินทางกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนักเดินทางใน

เขตกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เห็นภาพรวมของนักเดินทางชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตนเอง 

 5.4.2การวิจัยในคร้ังต่อไป นอกจากการศึกษาไปท่ีตัวนักท่องเท่ียวแล้ว อาจทำการศึกษาในทาง

กลับกัน โดยวิเคราะห์เน้ือหาของทวิตเตอร์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบท่ีจะมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวใน

กลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือทำให้เห็นมุมมองท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
 

1) ทำไมถึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

2) อะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีกระตุ้นให้อยากไปเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยตัวเอง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3) คร้ังแรกไปเท่ียวท่ีเมืองไหน หาข้อมูลจากไหน 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

4) ส่วนใหญ่ไปเท่ียวกันคร้ังละก่ีวัน อะไรเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับจำนวนวันท่ีไป 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5) หลังจากคร้ังแรกท่ีไปแล้ว อะไรท่ีทำให้กลับไปเท่ียวอีก 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

6) ก่อนจะตัดสินใจท่ีจะไปเท่ียวเอง หาข้อมูลจากท่ีไหนอย่างไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

7) ไปเท่ียวส่วนใหญ่ไปคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่ม ช่วยกันหาข้อมูลหรือสะดวกท่ีจะจัดการเอง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 

8) พวก Content ปัจจุบันท่ีมีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ใน Pantip น่าเช่ือถือหรือไม่ รอยบ้างไหม หรือส่วน

ใหญ่มักเข้าไปอ่านข้อมูลประเภทไหนก่อนไปเท่ียวแต่ละคร้ัง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

9) การจัดตารางเท่ียวในแต่ละทริปสำคัญแค่ไหน หากสำคัญ ต้องเป็นข้อมูลประเภทไหน หาจากท่ี

ไหนบ้าง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

10) ใช้เวลาในการหาข้อมูลก่อนไปนานไหม อะไรท่ีม่ันใจว่าการหาข้อมูลคร้ังน้ีเพียงพอแล้ว 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

11) ปัจจัยอะไรท่ีช่วยตัดสินใจในการเลือกช่วงเวลาการเดินทาง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

12) ปัจจัยท่ีช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าจะต้องจองต๋ัวเคร่ืองบิน ณ ตอนน้ันคืออะไร  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

13) ช่วงเวลามีผลในการเลือกเดินทางไหม ช่วงเวลาแบบต้นปี กลางปี ท้ายปี 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

14) อนาคตถ้าต้องการท่ีจะเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นอีก อยากไปเมืองใหม่ ๆ ไหม หรืออยากโฟกัสท่ีเมือง

เก่า ๆ  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 

15) มีเว็บไซต์ท่ีเข้าเป็นประจำไหม 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

16) ปัจจัยในการเลือกท่ีพักแต่ละคร้ังข้ึนอยู่กับอะไร รีวิวท่ีพักมีผลประกอบการตัดสินใจไหม ส่วน

ใหญ่นิยมนอนแบบไหน และจองท่ีไหน จองก่อนไปทุกคร้ังไหม หรือมีกรณีไปจองหน้างานเลย 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

17) นอกจากต๋ัวเคร่ืองบินจองโรงแรม จัดแพลนแล้ว มีอะไรอีกบ้างท่ีคิดว่าจะเป็นต้องพกติดตัวสำหรับ

ไปเท่ียวญ่ีปุ่น  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

18) ค่าใช้จ่ายแต่ละรอบท่ีไปประมาณเท่าไร ส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร ในแต่ละรอบค่าใช้จ่ายท่ีใช้มี

การเปล่ียนแปลงไหม ข้ึนอยู่กับอะไร 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

19) ใช้ต๋ัวในการเดินทางกันหรือไม่ แล้วหาข้อมูลเร่ืองต๋ัวหรือประเภทการเดินทางจากท่ีไหน 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

20) เว็บไซต์ท่ีจะเข้าไปหาข้อมูลสำหรับประกอบการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่น ต้องมีลักษณะแบบไหนบ้าง 

(ชอบแบบไหน ข้อมูลมาก ๆ รูปสวย หรือเป็นรีวิวของคนดัง)  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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21) ถ้าหาข้อมูลเจาะลึกเป็นเร่ือง ๆ จะหาข้อมูลยังไง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

22) รีวิวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในอินเตอร์เน็ต ณ ปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจในแต่ละคร้ังไหม 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

23) หากต้องการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นอีก ต้องการข้อมูลประเภทไหน (สถานท่ีใหม่ ๆ หรือรีวิวอะไร 

content อะไรท่ีอยากได้ แล้วแบบยังไม่เห็นคนไทยมี) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  ศิริมา มิลอน 

 

อีเมล  logixcc.cc@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีวุฒิ  

   จังหวัดราชบุรี 

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาระบบ 

   สารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพ 

 

ประสบการณ์การทำงาน - บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด (Sundae Solutions Co., Ltd.)  

   ตำแหน่ง Customer Service 

 - บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (D.T.C. Enterprise Co., Ltd)  

   ตำแหน่ง Helpdesk 

 - บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (Applicad Public Company  

   Limited) ตำแหน่ง Technical Support Adobe Product 

 

 






