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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหา การท่องเที่ยว
ไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย 
โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามภาคภาษาญี่ปุ่น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์  แบบทวิผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การตลาด
เชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการการออกแบบสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ กรณี
การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่ ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภคประจ าท้องถิ่น 
เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ วิธีการคมนาคมขนส่ง ต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวายที่เน้นการชมทิวทัศน์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์, กลยุทธ์การโฆษณาเชิงเนื้อหา, พฤติกรรมการใช้จ่าย, เจเนอเรช่ันวาย 
 

Abstract 
 The research aimed at studying creative marketing and content advertising strategy of Thai tourism affecting 
spending behavior on goods and services of Japanese tourists of generation Y during   their stay in Thailand collecting 
information from Japanese tourists’ generation Y who travel to the famous tourist destination known to Japanese 
tourists. The research instrument used to collect this research data was Japanese questionnaire. The data were 
statistically analyzed with binary logistic regression. The research finding  indicated were rated at high level of 
agreement related to factors goods and service development, products design, products quality being identified by 
Japanese tourists’  generation Y.  In case of content advertising strategy of appreciation with good nature of each 
place of residence, uniqueness of local consumer goods, historical incident, location and transportation in content 
advertising affected spending behavior of Japanese tourists’ generation Y emphasizing sightseeing orientation at 0.05 
statistical significance.  
Keywords: Creative Marketing Strategy, Content Advertising Strategy, Spending Behavior, Generation Y  
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บทน า 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มชีีวิตความเป็นอยูสู่่ความเจรญิและทันสมยัมีแนวโน้มที่ดีต่อการเป็นศูนยก์ลางด้านการเงิน
และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเอเชียแปซิฟิค (ชัยสิทธิ์ ด ารงวงศ์เจริญ, 2550) เป็นผลมาจากการเติบโตมากขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อที่จะมาตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  แนวโน้มทิศทางรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2560 น่าจะเติบโต
มากกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 2.50 ล้านล้านบาท โดยอาจจะถึง 2.60 ล้านล้านบาท เนื่องจากรายได้จากนักท่องเที่ยวในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี พ.ศ.2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 12.30 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.61 สร้างรายได้สูงถึง 6.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
18.43 จากอัตรารายได้มีสัดส่วนสูงกว่าจ านวนนักท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะดีขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวไทยมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าญี่ปุ่นมาไทยสูงถึง 5.25 แสนคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.88 (มติชน, 2559) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวประเทศไทยในระยะหลัง ต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นรองรับการเติบโตภาค
การท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของรัฐบาลไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) 
 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ของสังคมชาวเอเชียในปัจจุบันนิยมหันมาเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น อันเนือ่งมาจาก
ความต้องการที่จะท างานต่อปีเป็นเวลาน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากความสนใจ
ทางด้านสุขภาพจิตและมีแนวโน้มได้รับความสนใจมากกว่าความร่ ารวยและคาดว่ากระแสนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนด้วยการชมทิวทัศน์ การบันเทิง หรือการช้อปปิ้ง แสวงหาการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสังคม
กับคนในสังคมท้องถิ่น ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิน่  ทั้งการสร้างอาชีพและรายได้ด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2559) เน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี ค านึงถึงความคุ้มค่ามาก มีความมั่นใจด้านความปลอดภัย ด้านบริการดูแลสุขภาพ
ที่ดีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับวัย สุขภาพและสภาพภูมิอากาศ (ประยูร บุญประเสริฐ, 2555) 
 ส าหรับการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลไลฟ์สไตล์ ดังนั้นการค านึงถึงความต้องการจึงมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยจากการ
ท่องเที่ยว (Lu & Chen, 2014) การศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดต่างๆ เกี่ยวกับการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เช่น การวิจัยทางการตลาด การ
ออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ การบริการลูกค้า การรับรองมาตรฐาน ส่วนประสมของสินค้าและบริการ การ
บริหารงานขาย การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล เป็นต้น รวมถึงปัจจัยด้านการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวเกี่ยวกับโปรแกรม/
กิจกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบการด าเนินชีวิต เหตุการณ์/สถานที่ตัง้ และโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละ
ท้องถิ่น การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการวางแผนและก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวนี้มีการเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบ การท่องเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกับความตั้งใจของนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิารที่เกี่ยวข้อง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการ
ท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเฉพาะรุ่นเจเนอ
เรช่ันวาย ซึ่งเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 อยู่ในช่วงยุคเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเจรญิรดุหน้า คนกลุ่มนี้ชอบงานด้านไอท ีมีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ค่อยมีความอดทน (กระปุกดอทคอม, 2559) เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
สินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส าหรับการวิจยัครั้งนี้ศึกษาจากแนวคดิการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) 
แนวคิดการโฆษณาเชิงเนื้อหา (Content Advertising) แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย (Spending Behavior) และเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์จากนักวิชาการต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวคิดการตลาดเชงิสร้างสรรค์ (Creative Marketing) แง่คิดว่าด้วยการน าเอาความคิดสรา้งสรรค์มาประยุกต์เพื่อท า
การตลาดหรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่มากขึ้นโดยใช้การบูรณาการการตลาด        การสื่อสารการตลาด 
(Olteanu, 2008) การตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้านการโฆษณาในยุคปัจจุบันควรเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการที่สามารถ
เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เหมาะสมกับสื่อที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่เปิดรับและค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง (Schultz & Block, 2009) เพราะ
เนื้อหาโฆษณาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสื่อสาร (Bowdery & Bowdery, 2008) โดยเน้นการรวบรวมเนื้อหาเพื่อการโฆษณา 
(Odden, 2012) สามารถท าให้ข้อมูลการโฆษณาเผยแพร่หลายช่องทาง (Young, 2010) มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของ
นักท่องเที่ยว (Taylor, 2013) ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่จ าหน่ายสู่ตลาดสมัยนี้มีอายุสั้นลง เน้นการประหยัดต้นทุนเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วขึ้น การเสนอขายในระดับตลาดโลกมากขึ้น การน าเข้าและส่งออกมีราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่นิ่ง จากปัจจัยข้างต้นจึงท าให้การตลาดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เหมาะสมมีความยืดหยุ่นในการสร้างนวัตกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ อย่างทันเหตุการณท์ันสมัยอยู่ตลอดเวลา (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) 
 นักการตลาดที่ต้องการเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์จึงต้องมีการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงและมีคุณสมบัติ  มี
ความสามารถหลากหลายมากขึ้น เช่น ความสามารถในการออกแบบสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบการบริการให้มี
ความอัตลักษณ ์(Identity) ในลักษณะเชิงสรา้งสรรค์มีการคิดประหลาดแตกตา่งประหลาดใหม่ๆ เพือ่การจดจ า และมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในระดับสูงความสามารถทางการตลาด สามารถสร้างแบรนด์ (Brand) เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ (Image) ของตรา
สินค้าหรือแหล่งที่ผลิตได้ รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการตลาด ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงการสรา้งบรรยากาศ (Atmosphere) เพือ่สนับสนุนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ การก าหนดราคา (Price) 
ที่ลูกค้าทุกระดับสามารถเข้าถึง และรู้สึกภูมิใจที่ครอบครองสินค้าหรือบริการที่จ าหน่ายรวมถึงการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้วยการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ และการใช้กิจกรรมเพื่อการตลาดเชิงสร้างสรรค์ได้ (ปริญ ลักษิตามาศ, 2560) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเรียนรู้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับตัวพัฒนาตนเองต่อการเปลี่ยนแปลง  ของโลกซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผน ลงมือท างาน ตรวจสอบ แก้ไขและสามารถวิเคราะห์ได้ที่ส าคัญกลยุทธ์ท่ีก าหนดควรมีกระบวนการวางแผนมากขึ้น กล่าวคือ
การเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดเป็นจ านวนมากและมีความสามารถปรับเปลี่ยน  กลยุทธ์การตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับ
ประยุกต์ใช้ในการตลาดเชิงสร้างสรรค์กับศาสตร์ต่างๆ ได้เช่น การศาสนา การเมือง วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการบริหาร เป็นต้น (Kotler, 2009) 
 แนวคิดการโฆษณาเชิงเนื้อหา (Content Advertising) การโฆษณาในยุคปัจจุบันควรเน้นการเผยแพร่เนื้อหาข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ควรประกอบด้วยการโฆษณาที่เน้นข้อมูลและข่าวสารของสินค้าและบริการ (Content) ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของสื่อใหม่ต่างๆ ที่ผู้บริโภคยุคใหม่เปิดรับและค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง (Schultz & Block, 
2009) ดังนั้นเนื้อหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสื่อสาร กล่าวคือตราบใดที่นักวางแผนสื่อโฆษณาสามารถท าให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
รับรู้สารข้อความโฆษณาได้ ก็นับได้ว่าการโฆษณานั้นประสบความส าเร็จ  ไปแล้วส่วนหนึ่ง (Bowdery & Bowdery, 2008)  
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 การโฆษณาโดยให้ความส าคัญกับการรวบรวมเนื้อหา (Content Convergence) ตามแนวคิด “การท าการโฆษณาเชิงเนื้อหา” 
(Odden, 2012) ซึ่งเป็นการท าให้ข้อมูลและข่าวสารของการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (Content) ได้รับการเผยแพร่ในช่องทาง
หลากหลาย (Channels) ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเช่ือมโยง (Link) ไป
ยังเว็บไซต์ของตราสินค้าหรือบรกิารในโฆษณาจงึสร้างชุมชนสังคมออนไลน์ระหว่างตราสินค้าหรือบรกิารกับกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมาย และ
ยังสามารถค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเป้าหมายจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์จิตใจเบื้องลึกของ กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายซึ่งเป็นแฟนเพจ (Fan Page) หรือผู้ติดตาม (Follower) สื่อออนไลน์นั้น  ๆ(Young, 2010) 
 การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันควรซื้อโฆษณาจากเว็บข้อมูลออนไลน์ที่ผู้บริโภคเป้าหมายนิยมเปิดรับและใช้
ค้นหาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เพื่อท าให้ช่ือตราสินค้าหรือบริการอยู่ในอับดับสูงสุดของการค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (Search 
Engine Optimization: SEO) (Odden, 2012) ซึ่งสังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ ความรู้มีทุกหนทุกแห่ง เรื่องที่อยากรู้สามารถ
สืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ตท าให้ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลาย แสวงหาความรู้เป็นคนใฝ่รู้ วิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถและอยู่รอดและด ารงชีวิตได้ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน (Globalization) (อารีย์ นัยพินิจ และ
คณะ, 2557) จะเห็นได้ว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาจัดเครื่องมือการท าการตลาดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อหรือใช้จ่าย
สินค้า สร้างอ านาจต่อรองในการซื้อใช้ สร้าง และน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยผ่านสื่อต่างๆ และสามารถเปิด
ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไดอ้ย่างเสรที าให้ผู้บรโิภคมีความรู้เท่าทันการโฆษณาและมองว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหานั้น มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคด้วย (Bennett, 2013 ; Taylor, 2013) 
 แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย (Spending Behavior) แง่คิดว่าด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น จะเกิด
จากความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้นักการตลาดสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภคได้ นักการตลาดสามารถน ามาพัฒนารูปแบบของเนื้อหาการตลาดให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค จนเข้าไปกระตุ้นความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อหรือใช้จ่ายสินค้าหรือบริการของตนเอง ซึ่งในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายนั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคด้วย เพราะความตั้งใจซื้อท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ (Mowen & Minor, 1998)  
 ความตั้งใจซื้อเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประสบการณ์ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมีพฤติกรรมความตั้งใจซื้อในช่วงแรกแต่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าที่ลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไปได้ซักระยะหนึ่ง (Engel et al., 1995) นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมในส่วนของทัศนคติจะสามารถวัดได้จากความตั้งใจ
ซื้อของผู้บริโภคที่ผู้บริโภคได้แสดงออกมาซึ่งถ้าหากสามารถเข้าใจในความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคได้ ก็จะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการใช้
จ่ายของผู้บริโภคได้มากขึ้น (Schiffman & Kanuk, 2004) ในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้จ่ายสินค้าและบริการตามความชอบ 
ความสนใจ ของตนเองมากขึ้น โดยเปิดรับสื่อใหม่หรือสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น และเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์กันเป็น
จ านวนมาก (Bowdery & Bowdery, 2008)ท าให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเพิม่หรือลบตัวเลือกสินค้าในระหว่างการประเมินเลือกซื้อสินค้า 
และหลังจากซื้อสินค้าแล้วนักการตลาดยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย 
จากแนวคิดนี้ช้ีให้เห็นว่า การตัดสินซื้อหรือใช้จ่ายของผู้บริโภคจึงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการโฆษณาของสินค้าหรือบริการนั้น และมีความ
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคด้วย (Young, 2010) 
 ส าหรับวิธีวิทยาทางสถิติขั้นสูงที่ใช้ในครั้งนี้คือ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic Regression) 
ด้วยวิธีทางตรง (Enter) เพื่อน าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่สนใจเข้าสู่สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม    ในขั้นตอนเดียว โดยก าหนดให้
ตัวแปรตาม (Y) เป็น ตัวแปรเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ ในที่น้ีคือพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ (SB) วัด 2 ค่าได้แก่ (1) กลุ่มที่เน้นใช้
จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่ง และ (0) กลุ่มที่ไม่เน้นใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่งแต่กลับเน้นใช้จ่ายอีกสิ่งหนึ่งแทนส าหรับตัวแปรอิสระ (X) จะเป็นตัวแปรเชิง
ปริมาณซึ่งในที่นี้ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายและการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและ
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H1 H2 

บริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย ส าหรับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ( =0.05) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) แนวคิดการโฆษณา   เชิงเนื้อหา 
(Content Advertising) แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย (Spending Behavior) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการศึกษาภาคการท่องเที่ยวไทยสามารถบูรนาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย   ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยว่า H1: กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการที่จับจ่ายอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย และ H2: การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างน้อย 1 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเทีย่วประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย 

 H2        
 

 

พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
จากการท่องเท่ียวประเทศไทย 

ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย 
1. ทัศนคติ 
2. ความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการ 

กลยุทธก์ารตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการที่จับจา่ยจากการท่องเท่ียวประเทศไทย 

1. การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด  
2. การแบ่งเป็นส่วน/แยกสว่นทางการตลาด 
3. การวิจยัทางการตลาด  
4. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
5. การออกแบบสินค้าและบริการ 
6. คุณภาพสินค้าและบริการ 
7. การบริการลูกค้า 
8. มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ 
9. ส่วนประสมของสินค้าและบรกิาร 
10. ชื่อหรือตราสินค้าและบริการ 
11. การก าหนดราคา 
12. การโฆษณา 
13. ช่องทางและการจัดจ าหน่าย 
14. การบริหารงานขาย 
15. การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล 

 

การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกีย่วกับสินค้าและบริการ 
ที่จับจ่ายจากการท่องเท่ียวประเทศไทย 

1. คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู ่
2. โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเท่ียว  
3. ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู ่
4.รูปแบบการด าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค่ าคืน 
5. ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภค  
6. เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัตศิาสตร์  
7. สินค้าที่ระลึก/ความเสมอภาคทางโอกาสของการช้อปปิ้ง 
8. ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น  
9. การผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
10. ภาพวาดภาพท าสกี่อนประวัติศาสตร์  
11. ความหลากหลายของอาหารทะเล 
12.งานแสดง ศิลปะการละครและโชว์ตา่งๆ 
13. พิพิธภัณฑ์ของแต่ทอ้งถิ่น   
14. พระบรมมหาราชวังประจ าท้องถิ่น  
15. ผักและ ผลไม้ประจ าทอ้งถิ่น  
16. วิธีการคมนาคมขนส่ง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส ารวจข้อมูล
ทั่วไป กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย  
 ประชากรวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวญีปุ่่นในรุน่เจเนอเรช่ันวายที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 935,645 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2559) 
ส าหรับตัวอย่างวิจัย ค านวณโดยใช้สูตรของ Thomson (1992) n   =          1    
                          e2      +   1 
                      Z2(CV)2)        N 

e = 0.05, Z =1.96, CV = 0.50, N= 935,645 ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น n =  381.00   384 ตัวอย่าง คัดเลือกตัวอย่างวิธีสุ่มตัวอย่าง
หลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) (Cochran, 2007) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย คือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบ ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของ
ประชากร ในที่น้ีคัดเลือกขนาดตัวอย่างของนักท่องเที่ยวในอัตราร้อยละ 0.12696 และขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทีย่ินดีให้ข้อมูลจากแบบสอบถามภาคภาษาญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียตะวันออก ซึ่งนิยมเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย และเกิดการใช้จ่ายสินค้าและ
บริการจากการท่องเที่ยวนั้นๆ ได้แก่ 1) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 2) อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3) วัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี 4)  สะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัดกาญจนบุรี 5)  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 6) ดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 7) วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 8) หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9) เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 10) หมู่เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี ่ได้สัดส่วนโควต้า โดยเก็บตัวอย่างได้ 390 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) และปลายเปิด(Open-ended 
Questions) โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลทั่วไปของ
นักท่องเที่ยว ลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) และส่วนที่สอง กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการทีจ่ับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลเิคอร์ท (Likert Rating Scales) 5 
ระดับ (น้อยที่สุด = 1 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน และมากที่สุด = 5 คะแนน) ส่วนที่สาม 
การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลเิคอรท์ (Likert Rating Scales) 3 ระดับ (ไม่ต้องปรับปรุง = 1 คะแนน, ปรับปรุงบ้างให้พอเหมาะ= 2 คะแนน, สากล
นิยม= 3 คะแนน) และส่วนสุดท้าย ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ(น้อยที่สุด = 1 คะแนน, น้อย = 2 
คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน และมากที่สุด = 5 คะแนน) ตามล าดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย ทั้งการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค 
Content Validity for Scale/Average (S-CVI/Ave) เป็นการหาค่าเฉลี่ยของดัชนีวัดความสอดคล้องของเครื่องเมื่อวัด โดยค่าที่น ามา
ค านวณได้มากจากค่า Item Content Validity Index (I-CVI) แต่ละข้อโดยคิดจากผลรวมของค่า    I-CVI หารด้วยจ านวนข้อค าถาม 
(Waltz & Bausell, 1981) พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ซึ่งมีความเพียงพอโดยปกติจะใช้ 3 คนเป็น



  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   35 

 
Vol 14 NO 1  January - April  2020 

อย่างน้อย แต่ควรเป็นจ านวนคี่เพื่อสามารถตัดสินใจช้ีขาดได้ (Rowinelli & Hambleton, 1977) และการตรวจสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  Coefficient) จากกลุ่มทดลอง 30 ตัวอย่าง (Cronbach, 2003) ผลการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือพบว่า แบบสอบถามมีค่า I-CVI อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อค าถาม รวมถึงให้ค่า S-CVI/Ave อยู่
ระหว่าง 0.79-0.94 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป (Waltz & Bausell, 1981) ตลอดจนให้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.7571-07918 
ผ่านเกณฑ์ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 2003) จึงเหมาะสมน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS version 16.0 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า
และบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่ายโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิง
เนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ใน
รุ่นเจเนอเรช่ันวาย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic Regression) ด้วยวิธีทางตรง (Enter) ส าหรับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ( ) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (Y) จ านวน 390 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31-36 ปี จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มักจะประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมีเงินติดกระเป๋าที่เตรียมไว้ 401 
ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป (14,436 บาทโดยประมาณ) รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวนิยมมากับบริษัททัวร์  กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับสินคา้และบริการจากการท่องเที่ยวไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (Y) จ านวน 390 คน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์

การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทยโดยภาพรวมระดับมาก ( =4.01) โดยประเด็นที่มีความเห็น
แตกต่าง ได้แก่ การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ และคุณภาพสินค้าและบริการ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสนิค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย  (n=390) 

กลยุทธ์การตลาดเชงิสร้างสรรค์เกี่ยวกบัสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย 
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (Y) 

  ระดับ 

1. การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด 4.21 มากที่สุด 

2. การแบ่งเป็นส่วน/แยกสว่นทางการตลาด 3.81 มาก 

3. การวิจยัทางการตลาด 4.16 มาก 

4. การพัฒนาสินค้าและบริการ 4.35 มากที่สุด 

5. การออกแบบสินค้าและบริการ 4.14 มาก 

6. คุณภาพสินค้าและบริการ 4.29 มากที่สุด 

7. การบริการลูกค้า 3.99 มาก 

8. มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ 4.07 มาก 

9. ชื่อหรือตราสินค้าและบรกิาร 3.69 มาก 

10. การก าหนดราคา 3.98 มาก 

11. การโฆษณา 4.01 มาก 

12. ช่องทางและการจัดจ าหน่าย 3.86 มาก 

13. การบริหารงานขาย 3.76 มาก 

14. การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล 3.75 มาก 

ภาพรวม 4.01 มาก 

ที่มา: จากการค านวณโดยใช้อันตรภาคชั้น (ความกว้าง= 0.80) แทนค่า 5-1/5 (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542) 
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    การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบรกิารที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทยพบว่ากลุม่ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใน
รุ่นเจเนเรช่ันวาย จ านวน 390 คน เห็นว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย โดยภาพรวม

ควรเป็นแบบดั้งเดิม ( = 1.50) โดยประเด็นที่มีความเห็นต่าง ได้แก่ โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว การด าเนินชีวิตตามกิจกรรม
ยามค่ าคืน ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภคประจ าท้องถิ่น เหตุการณ์และสถานที่ตั้งประวัติศาสตร์ ข้อห้ามทางศาสนาของ
แต่ละท้องถิ่น ความหลากหลายของอาหารทะเล และงานแสดงศิลปะ การละครและโชว์ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย   (n=390) 

การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกบัสินค้า 
และบริการที่จับจา่ยจากการท่องเทีย่วไทย 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (Y)  

  ระดับ 

1. คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่ 1.43 ดั้งเดิม 

2. โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเท่ียว  2.05 ปรับบ้าง 

3. ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่  1.01 ดั้งเดิม 

4. การด าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค่ าคืน 1.98 ปรับบ้าง 

5. ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภคประจ าท้องถิ่น 1.52 ดั้งเดิม 

6. เหตุการณ์และสถานที่ตั้งประวัติศาสตร์ 1.16 ดั้งเดิม 

7. สินค้าที่ระลึก/เสมอภาคการช้อปปิ้ง 1.26 ดั้งเดิม 

8. ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น  1.13 ดั้งเดิม 

9. การผลิตเครื่องปั้นดินเผา 1.52 ดัง้เดิม 

10. ภาพวาดภาพท าสีก่อนประวัติศาสตร์  1.20 ดั้งเดิม 

11. ความหลากหลายของอาหารทะเล 1.49 ดั้งเดิม 

12.งานแสดงศิลปะ การละครและโชว์  1.51 ดั้งเดิม 

13. พิพิธภัณฑ์ของแต่ท้องถิ่น   1.10 ดั้งเดิม 

14. พระบรมมหาราชวังประจ าท้องถิ่น  1.46 ดั้งเดิม 

15. ผักและผลไม้ประจ าท้องถิ่น  1.39 ดั้งเดิม 

16. วิธีการคมนาคมขนส่ง  2.75 สากล 

ภาพรวม 1.50 ดั้งเดิม 

  ที่มา: จากการค านวณโดยใช้อันตรภาคชั้น (ความกว้าง= 0.67) แทนค่า 3-1/3 (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542) 
  

 พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทยพบว่า ผลการจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย 
จ านวน 390 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เน้นการชมทิวทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือเน้นการช้อปปิ้ง และเน้นการบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 
32.0 และ 30.5 ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิวิธีทางตรงที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่ากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายอย่างน้อย 1 ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและ
บริการ การออกแบบสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ และการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ได้แก่ การชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่ (น้ าตก ดอกไม้ ป่าไม้ สัตว์ ภูเขา ทะเล) ลักษณะพิเศษ
เฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภค (ของกินของใช้) ประจ าท้องถิ่น เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ วิธีการคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น นั่นคือถ้านักท่องเที่ยว  ชาวญี่ปุ่นมีความเห็น
ด้วยต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ การออกแบบสินค้าและบริการ หรือคุณภาพสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีโอกาสเกิดพฤติกรรม
การใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อการช้อปปิ้งถึง 1.4900, 2.2996 และ 1.5034 เท่า ตามล าดับ หรือเห็นว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาควรมีการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่ (น้ าตก ดอกไม้ ป่าไม้ สัตว์ ภูเขา ทะเล) ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภค 
(ของกินของใช้) ประจ าท้องถิ่น เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ หรือวิธีการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีโอกาสเกิด 
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พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อการชมทิวทัศน์ถึง 1.3115, 2.6407, 2.2651 และ 2.4100 ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพการท านาย
ถูกต้องร้อยละ 78.91 กล่าวโดยสรุปคือกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่าย รวมถึงการโฆษณา  เชิงเนื้อหา
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยต่างมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ
จากการท่องเทีย่วประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จึงยอมรับทั้งสมมติฐาน H1 และ H2 ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนักทอ่งเที่ยวชาวญีปุ่่น (Y) 

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)  

1. การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด  - 

2. การแบ่งเป็นส่วน/แยกส่วนทางการตลาด - 

3. การวิจัยทางการตลาด  - 

4. การพัฒนาสินค้าและบริการ Exp(B)= 1.4900 

5. การออกแบบสินค้าและบริการ Exp(B)= 2.2996 

6. คุณภาพสินค้าและบริการ Exp(B)= 1.5034 

7. การบริการลูกค้า - 

8. มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ - 

9. ชื่อหรือตราสินค้าและบริการ - 

10. การก าหนดราคา - 

11. การโฆษณา - 

12. ช่องทางและการจัดจ าหน่าย - 

13. การบริหารงานขาย - 

14. การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล - 

ประสิทธิภาพการท านายถูกต้อง 78.91% 

การโฆษณาเชิงเน้ือหา (CA)  

1. คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่ - 

2. โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเท่ียว  - 

3. ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่  Exp(B)= 1.3115 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค่ าคืน - 

5. ลักษณะเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคประจ าท้องถิ่น Exp(B)= 2.6407 

6. เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัตศิาสตร์  Exp(B)= 2.2651 

7. สินค้าของที่ระลึก/ความเสมอภาคของการช้อปปิ้ง - 

8. ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น  - 

9. การผลิตเครื่องปั้นดินเผา - 

10. ภาพวาดภาพท าสีก่อนประวัติศาสตร์  - 

11. ความหลากหลายของอาหารทะเล - 

12.งานแสดง ศิลปะการละครและโชว์ ต่างๆ - 

13. พิพิธภัณฑ์ของแต่ท้องถิ่น   - 

14. พระบรมมหาราชวังประจ าท้องถิ่น  - 

15. ผักและ ผลไม้ประจ าท้องถิ่น  - 

16. วิธีการคมนาคมขนส่ง  Exp(B)= 2.4100 

ประสิทธิภาพการท านายถูกต้อง 78.91% 

หมายเหตุ: Exp(B) > 1 หมายถึง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่งโดยช่วยเพิ่มโอกาสการเกิด (เท่า)  
              Exp(B) < 1 หมายถึง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่งโดยช่วยลดโอกาสการเกิด (เท่า) 
              - หมายถึง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
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อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยจะเสนอประเด็นการอภิปรายผลที่ส าคัญดังนี้จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้า
และบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย ต่างมีความคิดเห็นต่อกล

ยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยภาพรวมระดับมาก ( = 4.01) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2556) อธิบายได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากกับสังคมยุค
ปัจจุบันไม่เว้นแม้กระทั่งการท าการตลาด เห็นได้ว่าสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมายก็ต่อเนื่องมาจากมีคนคิดสร้างสรรค์นั่นเอง 
นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีคุณสมบัติ มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม (Future, 2009)      มีความยืดหยุ่นในการสร้างนวัตกรรมแปลก  ๆใหม่ๆ อย่างทันเหตุการณ์
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (Chiu & Zeng, 2016)    อาทคิวามสามารถในการออกแบบสินค้า ความสามารถทางการตลาด ความสามารถใน
การพัฒนาช่องทางการตลาด      การก าหนดราคา และการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
 การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
ในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย ต่างเห็นว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย โดยภาพรวมควรเป็น

แบบดั้งเดิม ( = 1.50) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธวัชชัย สุวรรณสาร (2556) ที่ได้อธิบายว่าเนื้อหาการโฆษณาต้องเช่ือมโยงจุดเด่น
ของสินค้าหรือบริการให้เขา้กับเนื้อหาและต้องมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนเป็นตัวเช่ือมจุดเด่นของสินค้าหรือบริการให้เข้ากับเนื้อหา
ที่โฆษณาได้เป็นอย่างดี ด้วยข้อความต้องๆ ที่ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความชัดเจนซึ่งการที่ใช้รูปภาพ ของจริงเป็นวิธีการน า 
เสนอเนื้อหาการโฆษณาสามารถท าให้เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเวลา
จริง (Real Time) (Bowdery & Bowdery, 2008) 
 พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จะเน้นการชม
ทิวทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mowen and Minor (1998) ได้กล่าวถึง ความตั้งใจซื้อไว้ว่า เป็นพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่ตั้งใจในการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดการ การได้ใช้หรือการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ      ซึ่งผู้บริโภค อาจจะใช้
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการมาใช้ประกอบการพิจารณา ด้วยเหตุเองจึงท าให้พฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่ได้รับนั่นเอง (Huh, 2002) ความประทับใจ (Sujova 
& Rajnoha, 2012) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายต่างมีปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 ที่ว่าการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจ
การท าการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการพัฒนาสินค้าและบริการ และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยอาศัยความได้เปรียบของท าเล
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนสามารถรองรับ
การเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความต้องการของตลาดโลก การฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบูรณาการการ
ท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 
 นอกจากนี้การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยยังพบบางปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าบรกิารจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับ (Bennett, 2013 ; 
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Taylor, 2013) ที่ได้เสนอว่าความตั้งใจซื้อมีองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งคือ ทัศนคติ และเป็นทัศนคติ ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าซึ่งหาก
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาการโฆษณาก็จะส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ   จนน าไปสู่ความตั้งใจซื้อ จนเกิด
พฤติกรรมการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าบริการในที่สุด โดยการท าเนื้อหาการโฆษณายังสามารถสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการซื้อ
หรือใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย นอกจากนี้ Taylor (2013) ได้
กล่าวว่าผู้บริโภคร้อยละ 90 ชอบการท าเนื้อหาการโฆษณาสินค้าและ  การบริการมากกว่าการโฆษณารูปแบบอื่นๆ เพราะมีประโยชน์
มากกว่า และการท าเนื้อหาการโฆษณาท าให้ผู้บริโภค   อยากซื้อสินค้าจากตราสินค้าที่ท ามากขึ้นอีกถึงร้อยละ 61 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางก าหนดโยบายการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้จ่าย

สินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดังนี้  
นโยบายเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นการชมทิวทัศน์ด้วยการก าหนด

นโยบายต่างๆ เรียงตามความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการเช่น สินค้า OTOP สินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น (Exp(B)=2.6407) การเพิ่มช่องทางการคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศที่สะดวก รวดเร็ว (Exp(B)=2.4100) การ
ออกแบบสินค้าและบริการให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย (Exp(B)=2.2996) การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สอดแทรก
เป็นความรู้ (Exp(B)=2.2651) การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานเช่ือถือได้ 
(Exp(B)=1.5034, 1.4900) รวมถึงการท านุบ ารุงปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Exp(B)=1.3115) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสการใช้จ่ายเพื่อการชมทิวทัศน์เป็นอย่างดี 

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย โดยอาศัยเครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้รอบด้านครบ 360 องศา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความพร้อมในการน ากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหา  การท่องเที่ยวไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
เฉพาะสัญชาติ อันมีผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) นอกจากนี้ควรศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปร
ประชากรกับกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์  และการโฆษณาเชิงเนื้อหาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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