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This research has the following objectives; 1) to study the factors affecting the traveling 

decision of Japanese tourists in Chiangmai 2) to study the classification of elderly Japanese 

tourists for a long stay in Chiang Mai, based on the travel decision and travel behavior and 3) to 

study if there are any differences of the behavior and decision for each classified long stay tourist 

group. The study is a three-step process; 1) grouping factor, with technical analysis (Factor 

Analysis) by putting the same things in the same group (Homogeneous Cluster) 2) classifying the 

elderly Japanese tourists who want to stay long term into groups, by traveling decision and 

traveling behavior, using K-Means Cluster Analysis and 3) studying the travel behavior and  

decision of each classified group. The respondents were 300 elderly Japanese tourists in 

Chiangmai.  

The results revealed that the first step, by grouping factor with technical analysis (Factor 

Analysis), the subject can be grouped into 7 groups; 1) ability to accommodate seniors 2) unique 

culture 3) security 4) human factor 5) value 6) diverse tourism and 7) factors of tourism 

resources. The second step, the classification of elderly Japanese tourists who want to stay long 

term, the subject can be classified into 3 groups; 1) Simply life 2) Convenience and 3) Nature. 

Lastly; the findings was shown that there was a difference between the traveling decision to the 

classification of elderly Japanese tourists who want a long stay in Chiang Mai. However, it was 



(5) 

found that a wide range of tourism activities has no difference to the classification elderly 

Japanese tourists who want a long stay in Chiang Mai. 
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บทที ่1 

 

 บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอยา่ง

ยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย ทั้งยงัเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ สู่ความเจริญและทนัสมยั มีแนวโน้มท่ีดีต่อการเป็นศูนยก์ลางด้าน

การเงินและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในเอเชียแปซิฟิค (ชยัสิทธ์ิ  ดาํรงวงศเ์จริญ, 2550: 2) ซ่ึงเป็นผล

ใหเ้กิดการเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการมีการเติบโตข้ึนมาก 

เพื่อท่ีจะมาตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดิน

ทางเขา้มาประเทศไทยเพิ่มข้ึนและมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 โดยท่ี

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีความสําคญัของประเทศไทย ซ่ึงนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นท่ีเดิน

ทางเขา้มาประเทศไทยมีจาํนวนผูสู้งอายเุป็นจาํนวนมาก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. กรมการ

ท่องเท่ียว, 2556) 

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 21 แนวโน้มของสังคมโลก พบว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุมีจาํนวน

เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงองค์การสหประชาชาติไดท้าํการคาดการณ์การขยายตวัของประชากรผูสู้งอายุทัว่

โลก จดัทาํข้ึนในปี พ.ศ. 2549 จาํนวนผูสู้งอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีจะเพิ่มข้ึนจาก 687.9 ลา้นคน เป็น

1,968 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2593 (สมยศ วฒันากมลชยั และเยาวลกัษณ์ ยิม้อ่อน, 2556) สืบเน่ืองมาจาก

การเกิดในช่วง Baby Boom ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก ไดเ้ขา้สู่ช่วงสูงอายุ และวิทยา

ทางการแพทยท่ี์กา้วหนา้ข้ึนส่งผลใหป้ระชากรโลกมีอายขุยัเฉล่ียท่ีสูงข้ึนไปดว้ย จากการเติบโตของ

นักท่องเท่ียวสูงอายุส่งผลให้ประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสามารถรองรับ

นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

ประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว  องค์การท่องเท่ียวโลก กาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียว 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการ

ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม
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(Culturalbased Tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 

Tourism) ซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ฟาร์มสเตยแ์ละการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว 

(Longstay Tourism) 

การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว (Long Stay Tourism) เป็นรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัผอ่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียวสูงอายุหรือเกษียณอายุ

จากการทาํงาน McIntosh and Goeldner (2002) ไดอ้ธิบายแนวคิด รูปแบบการท่องเท่ียวในความ

สนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) หรือการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว (Long Stay) หมายถึงกลุ่ม

ท่ีใชเ้วลาบั้นปลายชีวิตจากการเกษียณอายุทาํงาน มาใชชี้วิตต่างแดนเป็นหลกั ท่ีตอบสนองปัจจยัท่ี

ห้า คือการท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังต่อปี เป็นเวลานานต่อคร้ัง อยา่งนอ้ย 1 เดือน ตลาด

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ เป็นท่ีน่าสนใจในการเดินทางมาพาํนักระยะยาว อนัเน่ืองดว้ยการ

ท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ มีนโยบายส่งเสริมการออกเดินทาง

ท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวของประเทศญ่ีปุ่นกบัโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของประเทศไทย  

ประชากรประเทศญ่ีปุ่นวยัแรงงานมีอตัราลดลง ในขณะท่ีประชากรสูงอายุ 65 ปีข้ึนไปมี

จาํนวนเพิ่มข้ึน ทาํให้ประเทศญ่ีปุ่นประสบกับปัญหาการดูแลผูสู้งอายุ ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นมีการ

ดาํเนินการแก้ไขสถานการณ์ โดยการหาท่ีพาํนักอาศยัในต่างประเทศให้แก่ผูสู้งอายุ จึงทาํให้มี

ผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่นบางส่วนตอ้งการเดินทางไปใช้ชีวิตหลงัเกษียณในประเทศท่ีมีค่าครองชีพตํ่ากว่า 

และตดัสินใจเลือกสถานท่ีเพื่อไปท่องเท่ียวและพาํนกัระยะยาวของผูสู้งอายุ (Long Stay Tourism)

เพื่อหาประสบการณ์การใชชี้วิตในประเทศนั้น ๆ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการตดัสินใจ

เดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว ซ่ึงจงัหวดัและพื้นท่ีท่ีสามารถรอรับ

นกัท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว 5 แห่งแรก ไดแ้ก่ 1) จงัหวดัเชียงใหม่ 2) จงัหวดัสุโขทยั 3) หัวหิน-

ชะอํา 4) จังหวดักาญจนบุรี และ 5) จังหวดัหนองคาย  1วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2552) กล่าวว่ามี

นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจาํนวนมาก ให้ความสนใจเดินทางท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่มากข้ึน และส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ50 ปีข้ึนไปซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 

ดงันั้นผูว้ิจยั เห็นว่าน่าจะมีการศึกษาการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการทราบสถานการณ์การแบ่งกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าจากการทบทวนวรรณกรรมมีนักวิจยัหลายท่านท่ีทาํการศึกษาเก่ียว

การตลาดการท่องเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ (วารัชต ์

มธัยมบุรุษ, 2556) การพาํนกัระยะยาวของคนญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่:การวิเคราะห์ปัจจยักาํหนด

ในช่วงก่อนและหลงัการพาํนกั (เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์, 2555) คุณภาพชีวิตใน
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การพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นในนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ (ทากิซาวะ, โมโมโกะ, 2552) จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานวิจยั เร่ือง การศึกษา

เชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการ

ตดัสินใจเดินทางแบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทราบ

สถานการณ์การแบ่งกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ อีก

ทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการนาํผลงานวจิยัไปพฒันาการท่องเท่ียวได ้

 

1.2  คาํถามวจิัย 

 

1)  ปัจจยัการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่มีปัจจยั

ดา้นใดบา้ง 

2)  นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถจาํแนกกลุ่ม

บนพื้นฐานปัจจยัการตดัสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไรบา้ง 

3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัการตดัสินใจเดินทางกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีการ

จาํแนกกลุ่มแบบพาํนกัระยะยาวมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

1.3  วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 

1)  เพื่อศึกษาการจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดั

เชียงใหม่ 

2)  เพื่อศึกษาการจาํแนกกลุ่มกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจยัการตดัสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัการตดัสินใจเดินทางกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี

มีการจาํแนกกลุ่มแบบพาํนกัระยะยาวมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1)  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ในงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจการจําแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวโดยลักษณะของ

การศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยั

การตดัสินใจเดินทาง เพื่อมุ่งเน้นการจดักลุ่มปัจจยั และการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ

แบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2)  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 เฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ เท่านั้น 

3)  ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรทางการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่  

4)  ขอบเขตดา้นเวลา 

 การเก็บขอ้มูลอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่มนกัท่องญ่ีปุ่นสูงอายุ

แบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2)  เพื่อเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริงสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั การ

ขนส่ง ของท่ีระลึก และธุรกิจนําเท่ียว ในการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  เพื่อเป็นขอ้มูลข้อเท็จจริงสําหรับ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานจงัหวดั

เชียงใหม่ นาํไปวางแผนส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวแบบพาํนักระยะยาวของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอาย ุ
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิค

วิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ได้มีการ

นิยามคาํศพัทเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

เทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่ม หมายถึง เป็นวิธีการจดักลุ่มหลายรูปแบบ โดยอาศยัเทคนิค

การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ จดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางออกเป็นดา้นต่าง ๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิคการจาํแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค K-Means Cluster Analysis 

ปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินใจเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีปัจจยัอ่ืนๆมาสนบัสนุนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ อิทธิพลทางสังคม 

ครอบครัว เพื่อน ญาติ  ส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีสามารถเป็นแรงผลกัและแรงดนัให้เกิดการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียวได ้

การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว หมายถึง การเดินทางจากประเทศญ่ีปุ่นมายงัจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึงไม่เกิน 1 ปี ตามระเบียบของประเทศญ่ีปุ่นและกรมการ

กงสุลของไทย หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน ท่องเท่ียว 

แสวงหาความสุข เยีย่มญาติ ซ่ึงมิใช่การทาํงานเพื่อหารายได ้ 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นสูงอายุ หมายถึง ประชากรในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึน

ไปเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นผูสู้งอายุวยัหลังเกษียณอายุทาํงาน เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน หรือ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากเงินบาํเหน็จบาํนาญจากการประกนัสังคม หรือกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ ดว้ยค่าครองชีพในประเทศญ่ีปุ่นท่ีค่อนขา้งสูงและชีวิตหลงัเกษียณท่ีมีเวลาเพิ่มมาก

ข้ึน  



 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดย

เทคนิควิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ผู ้

ศึกษาไดป้ระมวลเอกสารและงานวจิยั โดยแยกเป็นประเด็นหลกัไดด้งัน้ี 

 

2.1  แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

2.1.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการพาํนกัระยะยาว 

2.2.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเดินทาง 

2.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัอุปสงคก์ารเดินทาง 

2.3.2  แนวคิดกระบวนการตดัสินใจ 

2.3.3  แนวคิดอิทธิพลทางสังคม 

2.3.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ: แรงผลกัและแรงดึง 

2.3.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง 

2.4  การเดินทางชาวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

2.4.1  การส่งเสริมการเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวชาวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

2.4.2  จงัหวดัเชียงใหม่ปลายทางการพาํนกัระยะยาวชาวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

 

Schiffman และ Kanuk (2000) ให้คาํนิยาม พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง พฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริโภคแสดงออก คน้หาขอ้มูลก่อน ขั้นตอนการซ้ือ การใช ้การประเมิน และการเก็บรักษาสินคา้

หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงคาดหวงัวา่จะตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งน่าพอใจ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) มองพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมือนกนัในเร่ืองของการ

รับรู้ระหวา่งการรับรู้ในอุดมคติและสภาพความเป็นจริง ซ่ึงมีผลต่อการกระตุน้ดา้นพฤติกรรม แบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะ 1) ความตอ้งการดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 การพกัผอ่น ถือเป็นความตอ้งการ

ขั้นพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคล 2) ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา การอยู่ร่วมกนัในสังคม พึ่งพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูสู้งอายุผูสู้งอายุ Older หรือ Elderly person องค์การ

สหประชาชาติ กาํหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป องค์การอนามยั

โลก หมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี  หรือผูท่ี้สังคมให้การยอมรับวา่สูงอายุจากการกาํหนดของสังคม หรือ

ผูท่ี้เกษียณอายจุากการทาํงาน ส่วนในประเทศท่ีพฒันาแลว้นั้นจะใชเ้กณฑอ์าย ุ65 ปีวา่เป็นผูสู้งอาย ุ 

โดยสรุป พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการท่ี

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสดงออก คน้หาขอ้มูลก่อน ขั้นตอนการซ้ือ การใช ้การประเมิน และการเก็บ

รักษาสินคา้หรือบริการนั้นๆ แต่การแสดงออกของพฤติกรรมนั้นจะแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ก่อนรับ

บริการ และการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริงต่อการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ อาทิเช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภค

หากเลือกใช้บริการการท่องเท่ียว เดินทางไปท่องเท่ียวโดยคน้หาขอ้มูล จาํนวนวนัในการเดินทาง 

วตัถุประสงคก์ารเดินทางนัน่หมายถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนัน่เอง 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว เป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 

ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อการท่องเท่ียว เช่น จุดประสงค์ในการท่องเท่ียว ความถ่ีใน

การท่องเท่ียว ระยะเวลาในการท่องเท่ียว วิธีการเตรียมการเดินทาง ผูร่้วมเดินทาง สถานท่ีท่ีจะไป

ท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว ประเภทของท่ีพกัแรม เป็นตน้ 

 

2.1.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

 วารัชต์ มธัยมบุรุษ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่” ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเป็นแบบการท่องเท่ียวท่ีผสมผสานระหว่างรูปแบบการท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ โดยเน้นกิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและกีฬา การเลือกกิจกรรมการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กับความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางเป็นแบบวนัเดียวและนิยมเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัวและกลุ่ม

เพื่อน ๆ ประมาณ 3-5 คน  สาํหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนั นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยมเช่าอาคารชุด

ท่ีมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกครบ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิลทีวีเพื่อรับข่าวสารและความ

บนัเทิงจากประเทศญ่ีปุ่น มีสถานท่ีทาํครัวประกอบอาหาร ท่ีพกัจะต้องมีความสะดวกในการ

เดินทางไปยงัสนามกอล์ฟ ร้านอาหารญ่ีปุ่น โรงพยาบาล ไดโ้ดยสะดวก  สําหรับความพึงพอใจใน

ดา้นการดาํรงชีวติและการท่องเท่ียว พบวา่มีความพึงพอใจในระดบัมาก อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลทางการท่องเท่ียวเป็นภาษาญ่ีปุ่น ดงันั้นพบว่า

พฤติกรรมการท่องเท่ียว ดา้นการใชจ่้ายเงิน ระยะเวลา ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ประเภทท่ีพกั และ

กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ 

และการศึกษา 

 ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวนัออก : กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาว

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น” ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษา

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย และศึกษาผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกับแรงจูงใจท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบั

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวนัออก กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี จีน ญ่ีปุ่น ผลการวิจยัโดยสรุป

พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังท่ีเดินทาง 2-3 คร้ัง ระยะเวลาใน

การท่องเท่ียว 4-5 วนัต่อคร้ัง ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดว้ยครอบครัว มีวตัถุประสงค์

หลกัเพื่อพกัผอ่น กิจกรรมท่ีชอบคือประเพณี วฒันธรรม ประเภทท่ีพกัเลือกใชโ้รงแรมเป็นสถานท่ี

พกัและรับทราบขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียวจากตวัแทนการท่องเท่ียว  

พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์อง

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่” มีสองวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ 1) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์องนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ และ2) พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์องนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจบัพบวา่ ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเดินทางมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดงัน้ี 1) ราคา ค่าครองชีพตํ่ากว่า
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ประเทศญ่ีปุ่น 2) อาหารการกินมีความหลากหลาย 3) วฒันธรรม ประเพณีมีความใกล้เคียงกับ

ประเทศญ่ีปุ่น 4) ความเป็นมิตรไมตรี อธัยาศัยของคนไทย 5) ความหลากหลายของกิจกรรม

ท่องเท่ียว 6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 7) ความสะดวกในการเดินทาง 8) กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบั 9) ความพร้อมและความสะดวกดา้นท่ีพกัอาศยั 10) สภาพอากาศ ในส่วนของพฤติกรรม

การท่องเท่ียวพบว่า 1) ระยะเวลาในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน 2) กิจกรรมท่ี

นกัท่องเท่ียวสนใจมากท่ีสุดการรับประทานอาหารนอกบา้น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ

จบัจ่ายใชส้อย 3) ประเภทท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่พกัท่ีคอนโดมิเนียม เช่าเป็นรายเดือน 4) การเดินทาง

ระหวา่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล และรถโดยสาร 

บริษัทซี.เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด (2551) “โครงการสํารวจทัศนคติและ

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น” สําหรับพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเป็นคนท่ี

ชอบหาขอ้มูลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิง ใน

ดา้นประเภทท่ีพกัไดม้าตรฐานระดบัประมาณ4ดาว ผูท่ี้เดินทางมาดว้ย จาํนวนผูท่ี้เดินทางและจะมี

การศึกษาก่อนการเดินทางโดยปรึกษากบับริษทันาํเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีคนนิยมใช้เวลาจะไป

ท่องเท่ียวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสอบถามเพียงแค่ขอ้ มูลหรือการซ้ือโปรแกรม

ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ Miki Tourist  JTB Europe  Gullivers Travel และ Kuoni สําหรับพฤติกรรมชาว

ญ่ีปุ่นใหค้วามสาํคญัอนัแรกคือความปลอดภยัในการเดินทางไปยงัต่างประเทศ จากการสํารวจปัจจยั

สําหรับการเดินทางเขา้ประเทศไทย ดา้นความปลอดภยัเป็นอนัดบัท่ี 3 นัน่หมายความว่าทศันคติ

ของชาวญ่ีปุ่น ประเทศไทยมีความปลอดภยัจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่นาํมาเป็นปัจจยั

หลกัในการตดัสินใจเดินทาง ส่วนปัจจยัในการเลือกเดินทางเขา้ประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่น 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ อธัยาศยั ความปลอดภยั จุดท่องเท่ียว การส่งเสริมการขาย 

และจากการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่อายุ 45-54 ปีข้ึนไปควรให้ความสนใจ

ในการโปรโมทดา้นความปลอดภยัและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย และพบการศึกษาปัจจยัสําคญั

ต่อการตดัสินใจเดินทางเขา้ประเทศไทยพบว่านกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นพบว่าปัจจยัท่ีสําคญัมากท่ีสุดไป

จนถึงนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์ประเทศไทย ผูค้นอธัยาศยั ความปลอดภยั ราคาการส่งเสริมการ

ขาย การช้อปป้ิง ความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย คุณภาพการบริการ กิจกรรมการท่องเท่ียว ความ

สะอาด ระบบขนส่ง อาหาร และการโฆษณา และพบว่าปัจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ ช่วง 45-54 ปี คือดา้นความปลอดภยั และนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

สูงอายท่ีุมีอาย ุ54 ปีข้ึนไป คือภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 
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ตารางที ่2.1  ตวัช้ีวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น  
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ท่ี ตวัช้ีวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

1 การใชจ่้ายเงิน √       

2 ระยะเวลาในการท่องเท่ียว √ √ √   

3 แหล่งท่องเท่ียว √     √ 

4 ประเภทท่ีพกั √ √ √ √ 

5 กิจกรรมการท่องเท่ียว √ √ √ √ 

6 จาํนวนคร้ังท่ีเดินทาง   √     

7 ผูท่ี้เดินทางมาดว้ย   √   √ 

8 จาํนวนผูท่ี้ท่ีเดินทางมาดว้ย       √ 

9 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง   √     

10 รับทราบขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ   √   √ 

11 พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว     √   

12 รูปแบบการเดินทาง       √ 

 

จากตารางท่ี 2.1 ตวัช้ีวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจากการทบทวน

วรรณกรรมไดจ้าํแนกตวัช้ีวดัได ้12 รายขอ้ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการใชจ้่ายเงิน 2) ดา้นระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียว 3) ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 4) ดา้นประเภทท่ีพกั 5) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 6) ดา้นจาํนวน

คร้ังท่ีเดินทาง 7) ผูท่ี้เดินทางมาดว้ย  8) จาํนวนผูท่ี้เดินทางมาดว้ย  9) วตัถุประสงค์ในการเดินทาง

10) รับทราบขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ 11) พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 12) รูปแบบการเดินทาง 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการพาํนักระยะยาว 

 

พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) กล่าวถึง การท่องเท่ียวแบบลองสเตย ์เกิดข้ึนมานานแลว้โดย

เกิดข้ึนจากประชากรในประเทศแถบตะวนัตกและประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงประชากรในประเทศ

เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูมี้รายไดดี้ จะแสวงหาความสุขให้ตนเองดว้ยการไปท่องเท่ียวในต่าง

ถานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเดินทางเป็นกลุ่มและมีการจดัตั้งเป็นชมรมวตัถุประสงค์

เพื่อการไปท่องเท่ียวแบบลองสเตย ์ สาํนกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้ความหมายของการ

พาํนกัระยะยาววา่ เป็นการท่องเท่ียวพกัผอ่นระยะยาวในต่างประเทศ ท่ีมิใช่การอพยพยา้ยถ่ิน หรือมี

ถ่ินฐานถาวรในต่างประเทศ อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ 

เนน้เพื่อการใชชี้วติประจาํวนัเป็นหลกั และท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมเสริม ท่ีสําคญัคือนกัท่องเท่ียวเขา้

มาพาํนกัระยะยาว ไม่ใช่เขา้มาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนั้น ๆ วารัชต์ มธัยมบุรุษ (2550) ได้

กล่าวถึง บริษทั Northern Heritage Valley ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว 

(Longstay) วา่ การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว คือ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง

ให้นกัท่องเท่ียวมาอาศยัอยู่เป็นเวลานาน ซ่ึงหมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ จนถึง 2-3 เดือน 

หรือ 2-3 ปี โดยทัว่ไปแลว้การท่องเท่ียวประเภทน้ีจะมีความหมายโดยนยัว่า เป็นการท่องเท่ียว

สาํหรับนกัท่องเท่ียวผูเ้กษียณอาย ุหรือผูท่ี้มีฐานะดี การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวจาํเป็นจะตอ้งมีการ

พฒันาส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อมารองรับเพิ่มเติม อาทิเช่น การจัดเตรียมท่ีพกัท่ีได้

มาตรฐานสากล และราคาไม่แพงเกินไป ตลอดจนเพียบพร้อมไปส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม

กบัผูสู้งอายุท่ีมาพาํนกัระยะยาว การจดัเตรียมและรวมรวบเคร่ืองอาํนวยความสะดวกดา้นการดูแล

สุขภาพ การสร้างสรรคกิ์จกรรมใหม่ ๆ เพื่อดา้นจิตใจ ร่างกาย นอกเหนือจากการพกัผอ่น สนบัสนุน

การท่องเท่ียวแบบลองสเตย ์ในเร่ืองวซ่ีา ภาษา การส่ือสาร การคมนาคม การธนาคาร การจบัจ่ายใช้

สอย เป็นตน้  

การท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวของประเทศไทย เกิดจากการเห็นแนวโนม้การท่องเท่ียว

สูงอายจุะเพิ่มจาํนวนมากข้ึน และจะใชเ้วลาในการท่องเท่ียวนานข้ึน ดงันั้นการท่องเท่ียวแบบพาํนกั

ระยะยาวจึงไดรั้บความสนใจและเป็นเป้าหมายหน่ึงของการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

ดงัท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2549) ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องการสนบัสนุนการท่องเท่ียว

พาํนกัระยะยาวคือ เพื่อส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีพาํนกัระยะยาวของนกัท่องเท่ียวท่ีมีกาํลงัการ

ใชจ่้ายสูง เพื่อนาํเงินตราต่างประเทศเขา้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย เพื่อให้เกิดการ

สร้างงาน สร้างรายไดใ้นภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
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2540 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อาํนวยความสะดวกในการเขา้เมือง

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ(55 ปีข้ึนไป) โดยเนน้กลุ่มผูเ้กษียณอายแุลว้และมีฐานะดี 

 

2.2.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วพาํนักระยะยาว 

ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาเร่ือง “ตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่” 

ประเทศไทยมีนโยบายเนน้ทาการตลาดการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการอุปโภคและบริโภคซ่ึง

สามารถแบ่งได ้4 กลุ่ม คือ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนวยัทางานท่ีมีรายไดดี้ กลุ่มสตรี และกลุ่มผูสู้งวยั 

และยงัตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ คือกลุ่มแต่งงานและ

ฮนันีมูน กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม Eco-tourism กลุ่มนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ กลุ่ม

นกัเรียน นกัศึกษา เพื่อขยายฐานนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนจงัหวดั

เชียงใหม่มีแหล่งท่องเท่ียวจานวน 163 แห่ง ท่ีสามารถตอบสนองกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวไดโ้ดย

ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ 

ปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและซบัซ้อนข้ึน ซ่ึงเกิด

จากการเปล่ียนแปลงสาํคญั ดงัน้ี 

1)  การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรและภูมิหลงัของนกัท่องเท่ียว ทาให้

เกิดนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ ๆ ข้ึน เป็นตน้วา่ นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุนกัท่องเท่ียวกลุ่มคนโสด เป็นตน้ 

2)  การเปล่ียนแปลงค่านิยมของประชากรโลก อนัเป็นผลจากการพฒันาทาง

เศรษฐกิจและสังคม โลกในปัจจุบันได้เร่ิมก้าวเข้าสู่โลกแห่งสังคมสารสนเทศ (Information 

Society) ซ่ึงส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวมีความแตกต่างในการบริโภคตามความชอบของแต่ละคน 

3)  การเปล่ียนแปลงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทาให้ประเทศท่ีเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเท่ียวพยายามเขา้ถึงตลาดการท่องเท่ียวโลก เพื่อใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

ท่ามกลางการแข่งขัน ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจึงต้องพฒันาสินค้าการท่องเท่ียวของตนให้มี

เอกลกัษณ์ 

จากการศึกษาพบวา่ ธุรกิจดา้น Long Stay ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในด้านการท่องเท่ียว และการจดัการท่องเท่ียวแบบ Long 

Stay รวมทั้งมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาพานกัแบบ Long Stay กวา่ 30,000 คน ชาวญ่ีปุ่นในกลุ่มผูสู้งอายุมี

จ ํานวนเพิ่ ม ข้ึ นอย่าง มา ก แล ะเ ป็นก ลุ่ม คนท่ีต้อง การกา รดูแล ท่ี ถู กต้องและ เหมา ะส ม

นอกเหนือไปจากการพฒันาด้านส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีมีการพฒันาอยู่แล้ว จังหวดั

เชียงใหม่ ถือเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีชาวญ่ีปุ่นให้ความสนใจในการมาพานักระยะยาว 
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รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพานักแบบระยะยาว

จะตอ้งใหช้าวญ่ีปุ่นไดท้ราบขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

โดยสรุป “ตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่กลุ่มตลาดผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่นให้ความ

สนใจในการเดินทางไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อพาํนกัระยะยาว ดว้ยศกัยภาพความพร้อมและแหล่ง

ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีดึงดูด แต่หากต้องศึกษาเรียนรู้เร่ืองการดูแลผูสู้งอายุ พฒันาส่ิง

อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายรุวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลให้กบันกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่นดว้ย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง “รูปแบบท่ีพกัแบบพาํนกัระยะยาวท่ี

เหมาะสมกบัประเทศไทย” โดยทาํการศึกษาการจดัทาํมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวแบบพาํนกั

ระยะยาวและพบว่านักท่องเท่ียวสําหรับท่ีพกัแบบพาํนกัระยะยาวส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป พบว่านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีรายได้สูง มีความสามารถในการใช้จ่าย ต้องการ

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นและพกัในสถานท่ีพกัใดท่ีพกัหน่ึงเป็นเวลามากกวา่ 15 วนั ทาํให้

การจดัเตรียมการบริการท่ีพกัสาํหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่เก่ียวกบัส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีจะเอ้ือต่อการพกัผ่อนเป็นเวลานานได้ ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะเดินทาง

กลบัมาเท่ียวซํ้ า โดยรูปแบบของการเดินทางนั้นจดัรายการนาํเท่ียวเอง จากการศึกษาคน้ควา้และ

ปรึกษาเพื่อนฝงูหรือญาติมิตร ซ่ึงไม่นิยมเดินทางท่องเท่ียวโดยผา่นบริษทันาํเท่ียว และลกัษณะของ

จุดหมายปลายทางท่ีจะดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุดงัน้ี 

1)  มีสภาพอบอุ่น 

2)  เป็นท่ีเคยไปมาแลว้ โดยมีการสํารวจก่อนตดัสินใจ ช่วงอายุท่ีนิยมเดินทางสํารวจ

สถานท่ีท่ีตรงกบัความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด คือ ก่อนวยัเกษียณอาย ุ

3)  ส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะเป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม มีความปลอดภยั สะดวกสบาย อยู่

ในชุมชนท่ีมีวฒันธรรม ผูค้นเป็นมิตร มีประวติัศาสตร์หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัตนหรือบรรพบุรุษ 

4)  ในชุมชนนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงท่ีเลือกเป็นจุดหมายปลายทางมีกิจกรรมให้ทาํ

หลากหลาย 

5)  ในกรณีท่ีเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคยไปเยี่ยมมาก่อน จะตอ้งมีความเช่ือมัน่หรือไวว้างใจต่อ

จุดหมายปลายทางนั้นโดยฟังจากการบอกเล่า หรือจากประสบการณ์ของคนรอบขา้ง เช่น เพื่อน 

หรือญาติพี่นอ้ง 

6)  นกัท่องเท่ียวสูงอายุบางคนไม่กงัวลใจวา่จะตอ้งเดินทางไกล ความห่างไกลระหวา่งถ่ิน

ฐานกบัจุดหมายปลายทางจึงไม่ใช่องคป์ระกอบหลกัในการตดัสินใจ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้สรุปความตอ้งการพื้นฐานดา้นท่ีพกัสําหรับการพาํนกัระยะยาวได้

ดงัน้ี 

1) ให้ความสําคญักบัความสะอาดสงบและปลอดภยั แต่ไม่โดดเด่ียว กล่าวคือ ไม่ตั้งอยู่

ห่างไกลจากสถานท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวติ เช่น โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ ธนาคาร เป็นตน้ และไม่

ห่างไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ มากนกั 

2) ให้ความรู้สึกคลา้ยคลึงกบัการพาํนกัอยู่ในบา้นของตนเอง หรือเรียกวา่เป็นบา้นหลงัท่ี

สอง เป็นท่ีพกัท่ีสร้างและตกแต่งแบบธรรมชาติ ซ่ึงจะตอ้งอยู่ใกลต้วัเมืองและการเดินทางเขา้ตวั

เมืองทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว 

3)  สถานท่ีพกัมีการตกแต่งอาคารสถานท่ีท่ีแสดงออกซ่ึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

4)  ในสถานท่ีพกัหรือบริเวณใกลเ้คียงมีกิจกรรมหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกตามความ

ตอ้งการหรือความถนดั 

5)  มีการบริการและการจดัเคร่ืองอาํนวยความสะดวกสําหรับการติดต่อส่ือสารไวห้ลาย

รูปแบบ 

6)  ท่ีพกัไดม้าตรฐานจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มัน่ใจว่านกัท่องเท่ียวจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ

และมีความสมํ่าเสมอ 

โดยสรุป“รูปแบบท่ีพกัแบบพาํนักระยะยาวท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย” ส่วนใหญ่เป็น

ผูสู้งอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการเดินทางกลบัมาซํ้ า เดินทางเป็นหมู่คณะ จดัทาํรายการนาํเท่ียว

เองไม่พึ่งบริษทัทวัร์ตวัแทนจาํหน่าย ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดกลุ่มผูสู้งอายุไดน้ั้นเป็น

สถานท่ีธรรมชาติ มีกิจกรรมหลากหลาย เป็นสถานท่ีท่ีเคยเดินทางมาแลว้ ส่วนเร่ืองประเภทท่ีพกั

นั้นใหค้วามสาํคญัมากกบัความสะอาดและความปลอดภยั ดูอบอุ่น ไดม้าตรฐานสากลเป็นตน้ 

 วารัชต ์มธัยมบุรุษ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การตลาดท่องเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

ท่ีพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่” เป็นการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ ส่วน

ประสมการตลาด และการหาแนวทางการจดัการตลาดท่องเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ซ่ึง

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบ่งเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การจ่ายเงินของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว 

2) ระยะเวลาในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลานานเท่าไร 3) แหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชอบ

ประเภทการท่องเท่ียวหรือสถานที ท่องเท่ียวอย่างไร 4) ประเภทท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีพาํนกัแต่

ละคร้ังเป็นประเภทใด และ 5) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกใชใ้นการท่องเท่ียวไดเ้ลือก

แบบใดโดยพฤติกรรม การท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะตอ้งมาจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

สําหรับปัจจยัมีปัจจยัทั้งหมดอยู่ 6 ดา้น คือ 1) ปัจจยัทางดา้นประชากร 2)ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 3)

ปัจจยัทางดา้นสังคม 4) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 5) ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว 6) ปัจจยัดึงดูด



15 

ทางการท่องเท่ียว และส่วนประกอบทางการตลาดท่องเท่ียว ประกอบด้วย 9 ประเด็นคือ 1) 

ผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจดัจาํหน่าย (Place) 4) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) สภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) 7) กระบวนการซ้ือ 

(Purchasing Process) 8) การจดัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์(Packaging) และ 9) ความร่วมมือทางธุรกิจ 

(Partnership) 

 โดยสรุปผลการศึกษา“การตลาดท่องเท่ียวสําหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาว

ในเชียงใหม่” พฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น มีการใช้จ่ายเงินต่อเดือน 40,000 บาท นิยมการ

ท่องเท่ียวแบบวนัเดียว ชอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ ในส่วนของประเภทท่ีพกั

ตอ้งไดม้าตรฐานสากล กิจกรรมท่ีช่ืนชอบกอล์ฟ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางสังคม งานอาสา 

เป็นตน้ สู่แนวทางการจดัการตลาดท่องเท่ียวญ่ีปุ่นพาํนกัระยะยาว โดยจะตอ้งร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ระหวา่งกนั ดงันั้นการศึกษา

เก่ียวพฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว 

 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจเดินทาง 

 

2.3.1  แนวคิดเกีย่วกบัอุปสงค์การท่องเทีย่ว  

ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด (2556) ไดก้ล่าวถึง อุปสงค์ของการท่องเท่ียวในการจดัแบ่งรูปแบบ

ของการท่องเท่ียวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทางและถ่ินพาํนักของนักท่องเท่ียว ท่ีเกิดจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินพาํนกัแตกต่างกนัโดยการท่องเท่ียวตามรูปแบบน้ีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบสําคญั

คือการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International Tourism) และการท่องเท่ียวในประเทศ (Internal 

Tourism) ดงัมีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 

2.3.1.1 การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism) คือการเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัต่างประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศของตน และตอ้งไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหารายได้

จากประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว ภายใตก้ารท่องเท่ียวรูปแบบน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกตามลกัษณะ

การจดันาํเท่ียวได ้2 รูปแบบคือ 

1)  การท่องเท่ียวขาออก (Outbound Tourism) คือ การเดินทางออกจาก

ประเทศท่ีเป็นถ่ินพาํนกัถาวรของตนเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศอ่ืน เช่น คนไทยเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้  นกัท่องเท่ียวท่ีมีการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเรียกว่านกัท่องเท่ียวขา

ออก (Outbound Tourist) และประเทศท่ีทาํการส่งนกัท่องเท่ียวออกไปท่องเท่ียวยงัประเทศต่าง ๆ

เรียกวา่ ประเทศตน้ทาง (Origin Country) 
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2)  การท่องเท่ียวขาเขา้ (Inbound Tourism) คือ การเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

ของคนท่ีไม่มีถ่ินพาํนักถาวรในประเทศนั้นๆ เช่น นักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น ดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวท่ีมีการท่องเท่ียวรูปแบบน้ี เรียกวา่ นกัท่องเท่ียวขาเขา้

(Inbound Tourist) และเรียกประเทศท่ีรับนักท่องเท่ียวว่า ประเทศจุดหมายปลายทางของ

นกัท่องเท่ียว (Destination Country) 

2.3.1.2 การท่องเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) คือ การท่องเท่ียวเฉพาะ

ภายในอาณาเขตของแต่ละประเทศรวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวของคนทั้งท่ีมีถ่ินพาํนกัถาวรหรือไม่

มีถ่ินพาํนักถาวรภายในประเทศนั้นๆ การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีสามารถแบ่งย่อยตามลกัษณะการ

เดินทางของบุคคลได ้2 กลุ่มคือ 

1)  นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) คือ บุคคลท่ีเดินทางอยู่

ภายในประเทศท่ีตนพาํนกัถาวร เช่น คนไทยเท่ียวภายในประเทศไทย เป็นตน้ 

2)  นกัท่องเท่ียวขาเขา้ (Inbound Tourist) คือ คนท่ีเดินทางจากประเทศท่ี

เป็นถ่ินพาํนกัถาวรของตนไปยงัอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศกลุ่มคือ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ (Foreigner) เช่น นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวโพน้ทะเล เช่น คนไทยท่ีไปตั้งถ่ินฐานในญ่ีปุ่นเรียกวา่“คนไทยโพน้ทะเล”แลว้

เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวประเทศไทย เป็นตน้  

สาํหรับตวัช้ีวดัอุปสงคข์องการท่องเท่ียวสามารถวดัไดห้ลายรูปแบบ แต่รูปแบบท่ีนิยมใชมี้

4 รูปแบบสาํคญั ดงัน้ี 

1)  จาํนวนนกัท่องเท่ียว (Tourist Arrivals) ทั้งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ

และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้  

2)  เวลาท่ีใชใ้นแหล่งท่องเท่ียว หรือจาํนวนคืนท่ีพกั (Overnights) เช่นจาํนวนวนั

พกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ หรือระยะเวลาพาํนักเฉล่ีย ณ สถานท่ีพกั

แรมของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

3)  จาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียว (Number of Trip) เช่น จาํนวนคร้ังในการม

ท่องเท่ียวประเทศไทยในแต่ละปีของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน เป็นตน้ 

4)  ค่าใชจ่้ายของการท่องเท่ียว (Tourism Expenditure) ซ่ึงไดจ้ากการสํารวจการใช้

จ่ายของนกัท่องเท่ียว เช่นค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง ท่ีพกั อาหาร ของท่ีระลึก เป็นตน้  

 โดยสรุป อุปสงคก์ารท่องเท่ียว เป็นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวซ่ึงมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่การ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และการท่องเท่ียวในประเทศ ข้ึนอยู่กับผูเ้ดินทางว่ามีความต้องการ
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เดินทางรูปแบบไหน และสามารถพิจารณาตวัชีวดัอุปสงคก์ารท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จาํนวนนกัท่องเท่ียว 

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียวและค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

 

2.3.2  แนวคิดกระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตดัสินใจของ Kotler (2000) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจในการเดินทาง

ท่องเท่ียว (The Decision Making Process) เป็นกระบวนการท่ีสําคญัเพราะหลงัจากไดพ้ิจารณา

ทางเลือกต่าง ๆ (Alternatives) จะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีตอ้งการ ซ่ึงการตดัสินใจ

เลือกท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งตามเหตุผลมากท่ีสุดและตอ้งผลของการ

ตดัสินใจนั้นจะตอ้งเกิดความพอใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  จุดมุ่งหมายของการตดัสินใจ

จะอยูท่ี่การเลือกทางเลือกจากหลาย ๆ ทางท่ีไดก้ลัน่กรองแลว้วา่ดีท่ีสุด  เพื่อใหไ้ดท้างเลือกทางหน่ึง

ท่ีก่อให้เกิดผลตามท่ีต้องการได้มากท่ีสุด โดยในขณะเดียวกันก็จะต้องศึกษา ค้นหาข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจเพื่อป้องกนัการผดิพลาดจากการตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ (The Stages of the Buying Decision Process) 

2.3.2.1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) การตระหนักถึงความ

ตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงความตอ้งการนั้นเกิดมาจาก 

1)  ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกอยากท่องเท่ียว  

2)  ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของ

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นโปรแกรมท่องเท่ียวในส่ือโฆษณาต่างๆ เห็นคนอ่ืน

เดินทางไปท่องเท่ียวแลว้เกิดความตอ้งการเดินทาง 

2.3.2.2 การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือทราบถึงความตอ้งการใน

การเดินทางท่องเท่ียว ขั้นต่อไปทําการแสวงหาข้อมูล เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ โดย

แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

1)  แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว 

คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว 

2)  แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณา

ตามส่ือต่าง ๆ บริษทัจดันาํเท่ียว ตวัแทนจาํหน่ายทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3)  แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด

ของสินคา้หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

4)  แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์

ส่วนตวัวา่เคยเดินทางมาแลว้ 
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2.3.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจาก

ขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือก

นั้น ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน 

ตวัอย่างเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น จะมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

พิจารณา  เช่น ขอ้มูลการท่อเท่ียว ค่าครองชีพ การขอวีซ่า สายการบินท่ีบินตรงเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

เป็นตน้  

2.3.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ทาํการประเมิน

ทางเลือกแล้ว ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในด้านต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

1)  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 

2)  ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 

3)  ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 

4)  เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 

5)  วธีิการในการชาํระเงิน (Payment-method Decision) 

2.3.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากผูบ้ริโภคได้

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวกบับริษทัจดันาํเท่ียวแลว้ เม่ือเดินทางท่องเท่ียวกลบัมาจะมีนกัการตลาด

ทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการใช้บริการของบริษทัจดันาํเท่ียว ซ่ึงความพึงพอใจนั้น

เกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือ

บริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจใน

สินคา้หรือบริการนั้น ก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซํ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า กระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว เกิดจากความตอ้งการของผู ้

เดินทางเองเอง การแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการ แลว้ประเมินทางเลือกจากปัจจยัต่างๆอาทิเช่น ภาพลกัษณ์ 

ราคา จากนั้ นตดัสินใจเดินทางเพื่อสนองกับความต้องการ และกระบวนการหลังการเดินทาง

ท่องเท่ียวว่าได้มีความพึงพอใจหลังการเดินทางหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจเดินทางนั้ น

อิทธิพลทางสังคมเป็นหน่ึงในกระบวนการตดัสินใจเช่นกนั 

 

2.3.3  แนวคิดอทิธิพลทางสังคม 

อภิชาต คาํเอก (2553) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัดา้นสังคม กลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

และวฒันธรรมยอ่ย ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3.3.1 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน 
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ชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง  

ครอบครัว 

1)  กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups)  เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และ ค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

(1)  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท  

(2)  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคล คนในสังคม 

เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั กลุ่มอา้งอิงเหล่าน้ี จะมีอิทธิพลในดา้นการเลือกพฤติกรรมและการ

ดาํรงชีวิต ทศันคติ เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับในกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตาม และยอมรับ

ความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล เช่น ซีร่ีหนงัญ่ีปุ่นท่ีโด่งดงั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไป

ประเทศญ่ีปุ่น  

2)  ครอบครัว (Family) คนในครอบครัวมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 

ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล  

2.3.3.2 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเป็น

ส่ิงท่ียอมรับกันในสังคม โดยเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง 

วฒันธรรมเป็นส่ิงกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความ

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรม และนาํลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึง

ค่านิยมในวฒันธรรม (Cultural Value) ซ่ึงหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสังคม

ประกอบดว้ย (1) ค่านิยมของบุคลท่ีมีต่อสังคม (People’s Views of Themselves) (2) ค่านิยมของ

บุคคลท่ีมีต่อสังคมอ่ืน (People’s Views of Others) (3) ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร (People’s 

Views of Organization) (4) ค่านิยมของบุคคลต่อสังคม (People’s Views of Society) (5) ค่านิยม

ของบุคคลต่อธรรมชาติ (People’s Views of Nature) (6) ค่านิยมของบุคคลต่อมวลมนุษยชาติ 

(People’s Views Universe)  

วฒันธรรมแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชั้นของสังคม โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม 

เช่น ลกัษณะนิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาํให้มีลกัษณะ

พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั  
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2)  วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน วฒันธรรมยอ่ยเกิด

จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย  

(1)  กลุ่มเช้ือชาติ (Nationality Groups) เช้ือชาติต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไทย จีน 

องักฤษ อเมริกนั ญ่ีปุ่น แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

(2)  กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชาวพุทธ 

ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้ห้ามท่ีแตกต่างกนั จึงมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 

(3)  กลุ่มสีผิว (Racial Groups) กลุ่มสีผิวต่าง ๆ เช่น ผิวดาํ ผิวขาว ผิว

เหลืองแต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนั  

(4)  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Areas) หรือทอ้งถ่ิน (Region) 

พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ทาํใหเ้กิดลกัษณะการดาํรงชีวติท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั  

(5)  กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 

กลุ่มพนกังาน กลุ่มนกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกักฎหมาย ครู มคัคุเทศก ์ 

(6)  กลุ่มยอ่ยดา้นอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่วยัทาํงานและ

ผูสู้งอาย ุ 

(7)  กลุ่มยอ่ยทางเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศหญิง และเพศชาย 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า อิทธิพลสังคมและวฒันธรรมมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงอิทธิพลทางสังคมอนัไดแ้ก่บุคคลใกลต้วั และสังคมไกลตวัมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว และอิทธิพลทางวฒันธรรม เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเหมือนกนั 

 

2.3.4  ทฤษฎแีรงจูงใจ: แรงผลกัและแรงดึง  

จากทฤษฎีของ Abraham Maslow พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีทาให้ตอ้งออก

เดินทางโดยทัว่ไปแล้วมากจากความตอ้งการภายในท่ีตอบสนองต่อความต้องการของร่างกาย 

หลงัจากนั้นจะเป็นความตอ้งการความต่ืนเตน้ท่ีเนน้ความปลอดภยั ความตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพ 

ความตอ้งการสร้างความภาคภูมิใจ และความตอ้งการท่ีสูงท่ีสุดคือ ความตอ้งการความสุข ความ

สงบและความสมบูรณ์ 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวมาจากส่ิงจูงใจท่ีสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ 



21 

1)  ส่ิงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแ้ก่ ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการพกัผ่อน

ร่างกายการเดินทางท่องเท่ียว การเล่นกีฬา การสันทนาการ การบนัเทิงและส่ิงจูงใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบั

การรักษาสุขภาพ 

2)  ส่ิงจูงใจทางวฒันธรรม (Culture Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีอยากรู้จกักบัผูอ่ื้น 

การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม และศาสนา เป็นตน้ 

3)  ส่ิงจูงใจระหวา่งบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะไดพ้บปะ

ผูค้นใหม่ รู้จกัคนใหม่ ๆ ในการเดินทางท่องเท่ียว 

4)  ส่ิงจูงใจทางดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการพฒันาตนเอง และแสดงความสําคญัของตนเอง เช่น การเดินทางเพื่อพกัผ่อนเพลิดเพลิน 

การเดินทางเพื่อศึกษาต่อ การเดินทางเพื่อทาธุรกิจ 

การจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระตุน้

หรือย ัว่ยใุหบุ้คคลเคล่ือนไหวหรือแสดงพฤติกรรม ไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไว  ้โดยมีแรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัให้พฤติกรรมแสดงออกมา เช่น แรงจูงใจในการไปเดินทาง

พกัผอ่น  แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวมีทั้งแรงผลกั Push Factors ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะ

ภายในท่ีตอ้งการอยากเดนทางท่องเท่ียวและในขณะเดียวกันส่ิงท่ีดึงดูดให้เลือกเดินทางไปยงั

จุดหมายปลายทางใดนั้นข้ึนกบัแรงดึง (Pull Factors) ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัน้ีถือวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้

คนเดินทางท่องเท่ียว  

 แรงผลกั Push Factors  ไดแ้ก่ 

1)  ความตอ้งการทางกายภาพ Physical  เช่น หากเราตอ้งทาํงานหนกั  ร่างกายก็ย่อม

ตอ้งการพกัผอ่น  การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการพกัผอ่น 

2)  หลีกหนีความจาํเจ ความเครียด Escape เช่น การเดินทางไปทาํงานและกลบับา้น  

ทาํงานเหมือนเดิมทุก ๆ วนัการเจอสภาพรถติด ก็อยากหลีกหนีส่ิงเดิมๆไปในท่ีแปลกๆใหม่ๆ 

3)  ตอ้งการพบส่ิงใหม่ๆ สถานท่ีใหม่ ๆ Novelty 

4)  ความภูมิใจท่ีไดไ้ปในสถานท่ีใหม่ ๆ Esteem / Presting 

5)  การเดินทางซ่ึงเกิดจากความตอ้งการท่ีจะศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมชนชาติ การ

ดาํรงชีวติท่ีแตกต่างไปจากท่ีอยูเ่ดิม To know and  to understand / Educational Vacation 

6)  ความตอ้งการเดินทางเพื่อให้โอกาสในการเขา้สังคมและหาโอกาสท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์

กบัเพื่อนใหม่ ๆ Social Interaction 

แรงผลกัขา้งตน้เป็นเพียงสาเหตุท่ีจุดชนวนความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว   ต่อจาก

น้ีการตดัสินใจในการเลือกเดินทางไปยงัท่ีใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว  ซ่ึง
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จะดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไป ณ จุดหมายปลายทางเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี

เกิดข้ึนปัจจยัเหล่าน้ีคือ 

แรงดึง Pull  Factors  คือปัจจยัท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ดว้ย

วธีิการใดวธีิการหน่ึง เพื่อช่วยใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจไดง่้ายข้ึนในการเลือกจุดหมายปลายทาง เช่น

การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว การลดราคาโรงแรมช่วงหน้าฝน เทศกาล งานสําคญัต่าง ๆ  ลว้น

แต่เป็นเป็นแรงดึงสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเดินทาง 

มูลเหตุจูงใจใหค้นท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบทั้งแรงผลกัดนัและแรงดึงดูด ไดแ้ก่  

1)  ตอ้งการหลีกหนีชีวติประจาํวนัอนัสับสนวุน่วายในระยะเวลาหน่ึง  

2)  การนาํเร่ืองมาเล่าใหฟั้งใหเ้กิดความตอ้งการอยากท่องเท่ียว  

3)  ความตอ้งการธรรมชาติ  

4)  แสวงหาความสุขทางเพศรส  

5)  ฐานะทางเศรษฐกิจดี คนมีรายไดสู้ง ทาํใหค้นอยากท่องเท่ียวมากข้ึน  

6)  ตอ้งการความต่ืนเตน้ ผจญภยั 

7)  ตอ้งการพกัผอ่นหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

8)  เยีย่มชมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย ์สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ ความแปลกประหลาด

และความงามของธรรมชาติ  

9)  ความสะดวกเก่ียวกบัการจองตัว๋และการจดับริการของบริษทันาํเท่ียว ซ่ึงสามารถจดัได้

ทั้งส่วนบุคคล เป็นหมู่คณะ และการจดทวัร์ แบบเบด็เสร็จ (Package) 

10)  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  

11)  ร่วมกิจกรรมกีฬา  

12)  ศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรมและโบราณคดี 

13)  การศึกษา  

14)  เยีย่มญาติหรือเพื่อน  

15)  ธุรกิจ ประชุม สัมมนา  

นอกเหนือจากแรงผลักและแรงดึงในการกระตุ้นให้นักท่องเ ท่ียวอยากเดินทาง 

นักท่องเท่ียวย ังจะมีการประเมินผลประสบการณ์ท่ีตนได้รับในการเดินทาง  ถ้าในช่วงท่ี

นกัท่องเท่ียวพาํนกัอยู่สถานท่ีนั้นไดรั้บความพอใจและประทบัใจในส่ิงต่าง ๆ  ก็จะรู้สึกพอใจต่อ

การเดินทางและเป็นประสบการณ์ท่ีดี แต่ถา้ไม่พอใจในสภาพแวดลอ้ม  ผูค้นหรือการบริการจาก

สถานท่ีนั้น  ก็จะมีส่วนทาํให้การเดินทางคร้ังนั้นไม่เป็นท่ีถูกใจและอาจทาํให้ผูเ้ดินทางนั้นนํา
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ประสบการณ์ท่ีวา่น้ีมาพิจารณาประกอบในการเดินทางคร้ังต่อไปหรืออาจนาํประสบการณ์ดงักล่าว

บอกต่อ ซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวรายอ่ืน 

ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554) กล่าวถึง แรงจูงใจหมายถึงสภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ี

แรงผลกัดนัภายในท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดส่้งผลทาํให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมี 

เป้าหมายและบงัคบัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยมีการกาํหนดทิศทางการตอบสนองนั้น

ซ่ึงแรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ (1) เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของ

ร่างกายใหเ้กิดการกระทาํและ (2) เป็นแรงผลกัดนัให้กบัพลงัของร่างกาย ท่ีจะกระทาํอยา่งมีทิศทาง

อาจกล่าวไวว้่าแรงจูงใจ มีพื้นฐานจากความต้องการการหาทางตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคเพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้นเกิดจากแรงจูงใจ 2 ประการคือ 

1)  แรงจูงใจท่ีมีเหตุผล (Rational Motives)  ห ม า ย ถึ ง ปั จ จัย ท่ี เ กิ ด ข้ึ น แ ล ะ ถู ก ใ ช้ เ ป็ น

ขอ้พิจารณาก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงมกัจะมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ

ดา้นความพึงพอใจ ความปลอดภยัในการเดินทาง เป็นตน้  

2)  แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) หมายถึงปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของ

ผูบ้ริโภคอนัเกิดจากความรู้สึกนึกคิดต่อการเดินทางท่องเท่ียวโดยไม่ใชเ้หตุผลและมกัเกิดข้ึนอยา่ง

ทนัทีทนัใดเม่ือเห็น  

 โดยสรุปทฤษฎีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว เป็นเสมือนแรงผลกัให้เกิดความตอ้งการ

เดินทาง กระตุน้ความตอ้งการจากตนเองสู่การกระตุน้จากคนรอบขา้ง อยา่งไรก็ตามแรงผลกัอยา่ง

เดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตอ้งอาศยัแรงดึง คือมูลเหตุจูงใจให้เกิดความ

ตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว 

 

2.3.5  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพาํนกัระยะยาวของ

คนญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ปัจจยักาํหนดในช่วงก่อนและหลงัพาํนกั” เป็นการศึกษาและ

เปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจยัแต่ละด้านท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวงัไวใ้นช่วงก่อนเขา้มาพาํนัก กับ

ประสบการณ์ท่ีได้รับช่วงหลังการเข้ามาพํานัก  ศึกษาความความหวังของก่อนพํานักและ

ประสบการณ์ภายหลงัการพาํนกัวา่จากการเปรียบเทียบกบัปัจจยัอิทธิพลดา้นต่างๆ แลว้มาพิจารณา

เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัพาํนกั จากการศึกษา พบว่าเรียงตามระดบัความสําคญัต่อ

การตดัสินใจพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น ค่าครองชีพ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

ความปลอดภยั ความสวยงามและดึงดูดของสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารและวฒันธรรม ภาษา การมี
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ญาติหรือเพื่อนอาศยัอยูด่ว้ย และแคมเปญส่งเสริมและสนบัสนุนการพาํนกัระยะยาว จากการศึกษา

ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

Koshiji (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัของการยา้ยถ่ินหลงัการเกษียณอายุของชาวญ่ีปุ่นใน

อาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่: กรณีศึกษาสมาชิกของชมรม Long Stay Life (CLL Club)” เพื่อศึกษา

ปัจจยัผลกัดนัและดึงดูดชาวญ่ีปุ่นยา้ยถ่ินฐานหลงัเกษียณอายุ การดาํเนินการโดยการสัมภาษณ์ชาว

ญ่ีปุ่นท่ีเป็นสมาชิกของชมรม Long Stay Life (CLL Club) จากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีทาํให้ชาว

ญ่ีปุ่นเลือกเขา้มาอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ค่าครองชีพท่ีตํ่า เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหน่ึง

ในประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูง ชาวญ่ีปุ่นในวยัท่ีเกษียณแลว้ไมสามารถใชเ้งินฟุ่มเฟือยได ้ ดงันั้นจึง

เลือกท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปยงัประเทศท่ีมีค่าครองชีพตํ่ากว่าประเทศญ่ีปุ่น เหตุผลต่อมาคือ ความ

ปลอดภยัและอากาศท่ีดี เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีความปลอดภยัสูงอนัดบัตน้ ๆ ของโลก เม่ือ

เปรียบเทียบเชียงใหม่กบัท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพ หรือเมืองอ่ืนๆ เชียงใหม่ถือไดว้า่มีความปลอดภยักวา่ท่ี

อ่ืนๆและมีภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศญ่ีปุ่น 

โมโมโกะ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นในของ

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ไดศึ้กษาเพื่อคาํนึงถึง

คุณภาพชีวิตของชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดเชียงใหม่ ปัจจยัการพาํนัก

ระยะยาวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวญ่ีปุ่นท่ีมาพาํนกัระยะยาวในเขตอาํเภอเมือง จงั

หวดเชียงใหม่ และการปรับตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนักบัระดบัคุณภาพชีวิตในการพาํนกัระยะยาวท่ีแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

การพาํนกัระยะยาวกบัคุณภาพชีวิตในการพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสังคม จิตวิทยา การเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจยัการพาํนัก

ระยะยาวกบัคุณภาพชีวิตในการพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

คุณภาพชีวติของชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดเชียงใหม่ 

พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์อง

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่” มีสองวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ 1) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์องนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) พฤติกรรม

การท่องเท่ียวแบบลองสเตยข์องนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจบัพบวา่ ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเดินทางมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 1)ราคา ค่าครองชีพตํ่ากวา่

ประเทศญ่ีปุ่น 2) อาหารการกินมีความหลากหลาย 3) วฒันธรรม ประเพณีมีความใกล้เคียงกับ

ประเทศญ่ีปุ่น 4) ความเป็นมิตรไมตรี อธัยาศัยของคนไทย 5) ความหลากหลายของกิจกรรม
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ท่องเท่ียว 6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 7) ความสะดวกในการเดินทาง 8) กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบั 9) ความพร้อมและความสะดวกดา้นท่ีพกัอาศยั 10) สภาพอากาศ ในส่วนของพฤติกรรม

การท่องเท่ียวพบว่า 1) ระยะเวลาในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน 2) กิจกรรมท่ี

นกัท่องเท่ียวสนใจมากท่ีสุดการรับประทานอาหารนอกบา้น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ

จบัจ่ายใชส้อย 3) ประเภทท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่พกัท่ีคอนโดมิเนียม เช่าเป็นรายเดือน 4) การเดินทาง

ระหวา่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล และรถโดยสาร 

ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวนัออก : กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาว

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น” ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษา

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย และศึกษาผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกับแรงจูงใจท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบั

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวนัออก กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี จีน ญ่ีปุ่น ผลการวิจยัโดยสรุป

พบว่า แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย คือ ต้องการผ่อนคลาย

ความเครียดและตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวประเทศไทย คือ ปัญหามลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ จาํนวนคร้ังท่ีเดินทาง 2-3 คร้ัง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 4-5 วนัต่อคร้ัง ผูท่ี้เดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยดว้ยครอบครัว มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพกัผอ่น กิจกรรมท่ีชอบคือประเพณี 

วฒันธรรม ประเภทท่ีพกัโรงแรมเป็นสถานท่ีพกัและรับขอ้มูลการงจากตวัแทนการท่องเท่ียว         

ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ไดท้าํการศึกษา “โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ” ศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่น ถึงส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ชายหาดท่ีมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ การ

ตอ้นรับขบัสู้ ช่ืนชอบความเป็นกนัเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิต บริการสายด่วน 24 ชม. และอาหาร ช่ืน

ชอบร้านอาหารทัว่ไปตามทอ้งถนน และสํารวจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในแต่ละดา้น 

ไดแ้ก่ ธรรมชาติ กิจกรรม ความปลอดภยั ความเป็นไทย อาหารไทย ความคุม้ค่าของเงิน ซ่ึงผลการ
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สํารวจพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นให้ความสําคญัต่อภาพลกัษณ์ดา้นธรรมชาติและความคุม้ค่าเงิน

ค่อนขา้งมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ได้ทาํการรายงานฉบบัสมบูรณ์ “โครงการสํารวจ

ทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเท่ียวต่างชาติ กลุ่มตลาดหลัก 10 ตลาด” เ ก่ียวกับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย จากผลสํารวจพบว่านักท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่นช่ืนชอบ การท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัสาสตร์ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนในพื้นท่ี มิตรไมตรี รอยยิ้มของคนไทย ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว และพบว่ามี

ปัจจยัท่ีสามารถกระตุน้การเลือกเดินทางมายงัประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ราคาในการ

เดินทางท่องเท่ียวท่ีสมเหตุสมผล และปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นค่าใช้จ่าย ความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว การบริการ ความปลอดภยั ความซ่ือตรง

ผูป้ระกอบการ ภาษาและการส่ือสาร เป็นสถานท่ีท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง และมาตรฐานของส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ซ่ึงพบวา่แหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีนอกเหนือจากคาํบอกเล่าปากต่อปาก

แลว้ ยงัมีเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวหรือหน่วยงานของภาครัฐ บริษทัตวัแทนเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ในประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึงรายการสถานท่ีท่องเท่ียวและสปอนเซอร์รายการทีว ี   

ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปเป็นตารางปัจจยัการตดัสินใจการเดินทาง จากการทบทวนวรรณกรรม 7 

ผลการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นตวัแปรในการจดักลุ่มโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2  ปัจจยัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  
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ท่ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

1 เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ √   √ √   √ √ 

2 

คนไทย มิตรไมตรี อธัยาศยั 

√   √ √   √ √ 
-ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

-การตอ้นรับขบัสู้ 

-รอยยิม้คนไทย 

3 ความปลอดภยัและความมัน่คง √ √         √ 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
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ท่ี  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

4 สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ √           √ 

 
-ความสวยงามและดึงดูดของสถานท่ี 

       
5 การส่ือสาร (ภาษา) √           √ 

6 
แคมเปญและการสนบัสนุนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รัฐบาลและเอกชน 
√     √       

7 ญาติและเพ่ือนท่ีอาศยัในประเทศไทย √           √ 
8 สินคา้ราคาถูก   √   √       

9 อากาศดี   √   √   √   

10 ธรรมชาติสวยงาม   √       √   

11 การเดินทางสะดวก   √ √ √     √ 
12 เพ่ือนแนะนาํ     √       √ 
13 พกัผอ่น คลายเครียด     √   √     

14 นโยบายการเมือง     √ √       

15 สงัคม วฒันธรรม ประเพณี √   √ √     √ 
16 บริการสุขภาพ     √     √ √ 
17 ความพร้อม ความสะดวกท่ีพกั       √       

18 กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย       √       

19 ความหลากหลายการกิน √   √ √     √ 
20 สนุกสนานเพลิดเพลิน         √     

21 กฎระเบียบไม่ยุง่ยาก       √       

22 ภูเขา ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์           √   

23 กิจกรรมครอบครัว           √   

24 สายด่วนสาํหรับนกัท่องเท่ียว ตลอด24ชัว่โมง           √   

25 ระบบคมนาคมท่ีปลอดภยั           √ √ 
26 วิถีชีวิตของคนไทย           √ √ 
27 อาหารทอ้งถ่ินตามทอ้งถนน           √   

28 ผลไมต้ามฤดูกาลท่ีหลากหลาย           √   
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
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ท่ี  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

29 สถานท่ีพกัอาศยัคุม้ค่าเงิน           √ √ 
30 แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์             √ 
31 เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้ หรือใชค้วามรุนแรง             √ 
32 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุ             √ 
33 ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ             √ 
34 ขั้นตอนดาํเนินเอกสารเขา้เมืองนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น             √ 
35 ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บเทียบกบัเงินท่ีเสียไป             √ 
36 มาตรฐานในเร่ืองของราคาสินคา้และการบริการ             √ 

 

จากตารางท่ี 2.2  พบว่างานวิจยัทั้ง 7 งานเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่นมี 36 ตวัช้ีวดั  ไดแ้ก่ 1) เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ 2) คนไทย มิตรไมตรี อธัยาศยั 3) ความ

ปลอดภยัและความมัน่คง  4) สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ 5) การส่ือสาร(ภาษา) 6) แคมเปญและการ

สนบัสนุนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รัฐบาลและเอกชน  7) ญาติและเพื่อนท่ีอาศยัในประเทศไทย 8) 

สินคา้ราคาถูก  9) อากาศดี  10) ธรรมชาติสวยงาม  11) การเดินทางสะดวก  12) เพื่อนแนะนาํ 13) 

พกัผอ่น คลายเครียด  14) นโยบายการเมือง 15) สังคม วฒันธรรม ประเพณี 16) บริการสุขภาพ  17) 

ความพร้อมความสะดวกท่ีพกั 18) กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย  19) ความหลากหลายการกิน  

20) สนุกสนานเพลิดเพลิน 21) กฎระเบียบไม่ยุ่งยาก 22) ภูเขา ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์   23) กิจกรรม

ครอบครัว  24) สายด่วนสําหรับนกัท่องเท่ียว ตลอด 24 ชัว่โมง 25) ระบบคมนาคมท่ีปลอดภยั 26) 

วิถีชีวิตของคนไทย   27) อาหารทอ้งถ่ินตามทอ้งถนน   28) ผลไมต้ามฤดูกาลท่ีหลากหลาย  29) 

สถานท่ีพกัอาศยัคุม้ค่าเงิน  30) แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์  31) เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการ

ต่อสู้ หรือใชค้วามรุนแรง  32) ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ 33) ความซ่ือตรงของ

ผูป้ระกอบการ  34) ขั้นตอนดาํเนินเอกสารเขา้เมืองนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น 35) ความคุม้ค่าของส่ิงท่ี

ไดรั้บเทียบกบัเงินท่ีเสียไป 36) มาตรฐานในเร่ืองของราคาสินคา้และการบริการ จากนั้นทาํการจดั
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หมวดหมู่ตวัช้ีวดั โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)ในการจดักลุ่มความ

เหมือนกนัไวก้ลุ่มเดียวกนั (Homogeneous Cluster)  

 

2.4  การเดินทางชาวญี่ปุ่ นสูงอายุ 

 

ช่วงปี พ.ศ. 2510-2540 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้สู่ยุคของการปันผลทางประชากร 

(Demographic Dividend) คือ มีสัดส่วนของประชากรวยัเด็กท่ีนอ้ยลง ในขณะท่ีประชากรวยัทาํงาน

มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  เป็นผลดีและเป็นปัจจัยบวกท่ีสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศในช่วงเวลานั้น และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ประเทศญ่ีปุ่นไดก้า้วสู่ยุค 

“สังคมผูสู้งอายุ” นั้น มีประชากรสูงอายุ (ตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป เกิน 7%) และได้กลายเป็นสังคม

ผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์เม่ือปีพ.ศ. 2537 (คือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 14%) และในปัจจุบนั 

ประมาณ 23% ของประชากรมีอายุมากกว่า 65 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นสังคมสูงอายุระดับมาก (คือมี

ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 20%)  นับวนัแนวโน้มสัดส่วนผูสู้งวยัของญ่ีปุ่นยิ่งจะมีแต่เพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ โดยมีการคาดประมาณเอาไวว้่า ภายในปีพ.ศ. 2563 ประเทศญ่ีปุ่นจะมีประชากรสูงวยัถึง 

29% และจะเพิ่มเป็น 39% ภายในปีพ.ศ. 2593 (มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2556) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.1  การคาดการณ์จาํนวนประชากรชาวญ่ีปุ่น (พ.ศ. 2493-2593) 

แหล่งทีม่า:  Statistice Bureau MIC, 2552. 

  

2493 2549 2593 
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จากภาพท่ี 2.1 การคาดการณ์จาํนวนประชากรชาวญ่ีปุ่น (พ.ศ. 2493-2593) มีแนวโน้ม

ลดลงและเพิ่มข้ึนในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี และช่วงอายุ 15-

46 ปี ในอนาคตจนถึงปี 2593 คาดการณ์วา่มีจาํนวนลดลง แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ อายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึน

ไป จะมีประชากรมีอายยุนืยาวเพิ่มข้ึนจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2593 คาดการณ์วา่มีประชากรชาวญ่ีปุ่นมี

อายยุนืยาวมากถึงร้อยละ 39.6 

ชาวญ่ีปุ่นผูสู้งอายุหรือวยัหลงัเกษียณ ส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากเงินบาํเหน็จบาํนาญจากการ

ประกนัสังคม หรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญท่ีไดจ้่ายเงินเขา้สมทบในช่วงท่ียงัอยูใ่นวยักาํลงัแรงงาน 

เงินบาํนาญท่ีผูสู้งอายุไดรั้บนั้นแมว้่าจะพอเพียงต่อการยงัชีพแต่ก็เป็นจาํนวนท่ีน้อยกว่าเงินเดือน

หรือค่าตอบแทนท่ีผูสู้งอายุได้รับ ในระหว่างท่ียงัทาํงาน ด้วยค่าครองชีพในประเทศญ่ีปุ่นท่ี 

ค่อนขา้งสูงและชีวติหลงัเกษียณท่ีมีเวลาเพิ่มมากข้ึน บวกกบัการส่งเสริมการเดินทางพาํนกัระยะยาว 

ทาํให้ผูสู้งอายุหลายคนเลือกท่ีจะตดัสินใจเดินทางไปพาํนักระยะยาวใช้เวลาช่วงหลงัเกษียณใน

ต่างประเทศท่ีมีค่าครองชีพท่ีตํ่ากวา่ประเทศของตน มีแหล่งท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการพาํนักพกัผ่อนซ่ึงจะทาํให้คุณภาพชีวิต ทั้ งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ กายและสุขภาพใจท่ีดีข้ึน การเลือกท่ีจะไปพาํนกัระยะยาวในต่างประเทศ

ของชาวญ่ีปุ่น ในมุมมองของรัฐบาลญ่ีปุ่นถือเป็นวิธีทางท่ีเหมาะสมในการช่วยลดความแออดัของ

ประชากรภายในประเทศ และช่วยลดภาระในการดูแลผูสู้งอายุกลุ่มน้ีของรัฐบาล และประเทศไทย

เป็นหน่ึงในทางเลือกของชาวญ่ีปุ่นในการเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย จึงสรุปเป็นตารางสถิติการ

เดินทางของชาวญ่ีปุ่น ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.3  สรุปจาํนวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2556) 

 

ปีทีเ่ดินทาง จํานวนผู้เดินทาง รายได้: ล้านบาท 

2555 1,102,748  40,597.99 

2556 1,267,459 47,455.95 

 

จากตารางท่ี 2.3 สรุปจาํนวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ช่วงเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2556 แสดงให้เห็นว่ามีจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเดินทางเพิ่มมากข้ึนและใน

ขณะเดียวกันรายได้จากการเดินทางมีจาํนวนเพิ่มข้ึน เป็นจาํนวนตวัเลขท่ีน่าสนใจต่อการสร้าง

เศรษฐกิจประเทศไทยและควรศึกษาการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น  
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โดยสรุปเก่ียวกบัสังคมผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่นเร่ิมจากการท่ีญ่ีปุ่นเขา้สู่ยุคของประชากรวยัเด็ก

ลดลง แล้วเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและนับวนัเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน จนกระทัง่รัฐบาลได้ทาํ

โครงการส่งเสริมการเดินทางพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นสูงอายุทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดความแออดั

ของประชากร และลดลงเร่ืองรายจ่ายในการดูแลผูสู้งอาย ุ

 

2.4.1  การส่งเสริมการเดินทางแบบพาํนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นสูงอายุ  

จากสังคมผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่น สู่การเดินทางใช้ชีวิตช่วงท่ีสองเพื่อการพกัผ่อน การเดินทาง

ท่องเท่ียวโดยใชร้ะยะเวลาแต่ละคร้ังในการเดินทางยาวนานและเดินทางกลบัประเทศญ่ีปุ่นภายหลงั

จากเดินทางท่องเท่ียวแลว้ การท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นไดรั้บการส่งเสริมจาก

รัฐบาลประเทศอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดัตั้งองคก์รช่ือ Long Stay Foundation ข้ึนใน พ.ศ. 2535 ซ่ึง

เป็นการเปล่ียนแนวคิดเดิม ๆ ท่ีกล่าวว่านาํผูสู้งอายุไปทิ้งในต่างประเทศโดยการไปสร้างหมู่บา้น

ญ่ีปุ่นตามแต่ละประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการเม่ือในอดีต ไดแ้ก่ สเปน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นตน้ 

จึงจดัตั้งองค์กรข้ึนใหม่ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแนวคิดเดิมเป็นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียน

วฒันธรรม หน้าท่ีเป็นองค์กร สาธารณะภายใต้กาํกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry-METI) ให้คาํแนะนาํและอาํนวยความ

สะดวกในดา้นขอ้มูล ข่าวสาร และความ ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ แก่ชาวญ่ีปุ่นท่ีมีสนใจเดินทางไป

พาํนกัระยะยาวในต่างประเทศ   การท่องเท่ียวเพื่อพาํนกัระยะยาวในต่างประเทศของชาวญ่ีปุ่นนั้น มี

แรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมาย สําคญั 5 อนัดบัแรก คือ เพื่อเรียนรู้แลกเปล่ียน วฒันธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อ

ไดพ้าํนกัอาศยัในประเทศ ท่ีช่ืนชอบ เพื่อตากอากาศในช่วงหนา้ร้อนหรือหนา้ หนาว เพื่อบรรยากาศ 

และเพื่อใช้ประโยชน์จากบาํนาญ ท่ีไดรั้บให้ไดม้ากยิ่งข้ึน และในส่วนการทาํงานของภาครัฐและ

เอกชนญ่ีปุ่นไดร่้วมกนัจดัการส่งเสริมการเดินทางพาํนกัระยะยาวในต่างประเทศของผูสู้งอายุ อยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ ซ่ึงมีหน่วยงานและเอกชนหลายแห่งท่ีพยายามจดับริการ

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภาคเอกชนหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอายุญ่ีปุ่น เช่น 

JTB Grand Tours & Services ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี Japan Travel Bureau (JTB) จดัตั้งข้ึนในเดือน

เมษายน 2548 เพื่อประสานงานการจดัการท่องเท่ียวต่างประเทศแบบเหมาจ่ายของผูสู้งอายุ มี

เป้าหมายเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรสชาติท่ีแปลกหลากหลายโดยเร่ิมจากผูสู้งอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

ดวงใจ หล่อธนวณิชย  ์(2547)ได้กล่าวถึง ชาวญ่ีปุ่นกบัแนวโน้มกิจกรรมในอีก 10 ปีขา้งหนา้ของ

นกัท่องเท่ียวสูงอายุ ให้ความสนใจเร่ืองการเดินทางท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้ม มีความนิยมการ

เดินทางไปในท่ีแปลกใหม่ และเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้ม

เดินทางไปในท่ีแปลกใหม่เดินทางเป็นหมู่คณะการท่องเท่ียวแหล่งประวติัศาสตร์นิยมพกัคา้งคืน
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มากกวา่ 2 คืน คนญ่ีปุ่นท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป ท่ีใชชี้วิตในต่างประเทศ สามารถแยกได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1) ผูท่ี้อาศยัต่างประเทศเป็นบา้นหลงัท่ีสอง จะใช้เวลาเกือบทั้งปีในต่างประเทศ (2) ผูท่ี้อาศยัใน

ญ่ีปุ่นและอาศยัในต่างประเทศนานปีละประมาณสามเดือนถึงคร่ึงปีสลบักนัไป (3) ผูท่ี้อาศยัใน

ต่างประเทศนานปีละประมาณหน่ึงถึงสามเดือน (4) ผูท่ี้ครอบครองท่ีอยูอ่าศยัในต่างประเทศเป็นช่ือ

ของตนเอง และ (5) ผูท่ี้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ วารัชต์ มธัยมบุรุษ (2550) กล่าวว่า การ

ท่องเท่ียวแบบพาํนักระยะยาวของชาวญ่ีปุ่น มีความหมายว่าเป็นการพกัผ่อนระยะเวลานานใน

ต่างประเทศซ่ึงไม่ใช่การอพยพ หรือไปมีถ่ินฐานท่ีถาวรในต่างประเทศ ซ่ึงลกัษณะโดยทัว่ไปของ

การท่องเท่ียวแบบ ลองสเตย ์คือ ตอ้งอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลานานแต่ตอ้งกลบัมายงัประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง

จุดมุ่งหมายกลกัคือการไปพกัผ่อน เน้นการอยู่กบัท่ีมากกว่าการเดินทางท่องเท่ียว โดยเป็นการหา

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจําวนัในรูปแบบของการใช้ชีวิตประจําวนัในรูปแบบของ

ต่างประเทศ ต้องมีท่ีพักหรือเช่า ท่ีพักในต่างประเทศเพื่ออยู่อาศัย ท่ีไม่ใช่ในรูปแบบของ

นกัท่องเท่ียวทัว่ไป และตอ้งมีเงินทุนในประเทศญ่ีปุ่นมากพอท่ีจะอาศยัอยู่ในต่างประเทศ โดยไม่

ข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้ไดรั้บจากต่างประเทศนั้น ๆ  

นอกจากน้ี ประเทศท่ีได้รับ ความนิยมมากท่ีสุด 10 อนัดับจากนักท่องเท่ียวชาว ญ่ีปุ่น

ประกอบดว้ย 1) มาเลเซีย 2) ฮาวาย 3) ออสเตรเลีย 4) ไทย 5) นิวซีแลนด์ 6) แคนาดา 7) ฟิลิปปินส์ 

8) อินโดนีเซีย 9) สเปน และ 10) สหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง ท่ีไดรั้บ

ความนิยมในอนัดบัท่ี 4 นั้น เฉพาะนกัท่องเท่ียว ท่ีมีการข้ึนทะเบียนซ่ึงคาดวา่เป็นลกัษณะของการ

ท่องเท่ียวเพื่อการพาํนกัระยะยาวตามคาํจาํกดัความของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 55,21 คนโดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีการพาํนักระยะยาวของชาวญ่ีปุ่นท่ีมากท่ีสุดท่ี

ประมาณ 3,000 คน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายถูก ใชเ้วลาเดินทางสั้น อากาศอบอุ่น หรืออาจกล่าววา่ “ถูก 

ใกล ้อบอุ่น” และมีการขยายระยะเวลาการพกัอาศยัใหน้านกวา่ 1 ปี ดว้ยการทาํวีซ่า การตรวจลงตรา

ระยะยาว (Long-term Visa)  กรมการกงสุล (2555) กล่าวถึงการตรวจลงตราประเภทของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชชี้วิตในบั้นปลายชีวิตในฐานะผูสู้งอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป เขา้มาใชชี้วิตและ

ไม่ได้เขา้ทาํงานเพื่อหารายได้ หากเป็นการขอระยะเวลาพาํนกัระยะยาว 1 ปี จะได้วีซ่ารหัส O-A 

และมีหลกัทรัพย ์800,000 บาท หรือเงินบาํนาญเดือนละ 65,000 บาท จึงสามารถขอวีซ่าพาํนกัระยะ

ยาวได ้และพบว่าปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นให้ความสําคญั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น หน่ึง ดา้นการ

ดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่เป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นให้ความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เร่ือง

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม ความพร้อมและความสะดวกในดา้น

ท่ีพกัอาศยั ความสะดวกของการเดินทางและการส่ือสาร ภาษา การบริการสุขภาพความหลากหลาย

ของกิจกรรมทอ้งถ่ิน กิจกรรมเชิงสังคมอาสาสมคัร หรือกิจกรรมทางประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีให้
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ทาํหรือเข้าร่วมสอง ด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวความหลากหลายของกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวการคมนาคมในการท่องเท่ียว บริการการท่องเท่ียวสาม ดา้นปัจจยัสนบัสนุน จาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ไดแ้ก่ เร่ืองความสะดวก

ดา้นการตรวจคนเขา้เมือง เอกสารการลงตรา (Nezaki, 2553 อา้งถึงใน เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และ

อรไท โสภารัตน์, 2555: 16-34) จากการส่งเสริมการเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวของชาวญ่ีปุ่น

สูงอายุทาํให้พบว่ามีชาวญ่ีปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจาํนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากประเทศไทยมีปัจจยัหลายอย่างท่ีเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง อาทิเช่น อธัยาศยัคนไทย 

ประเพณีวฒันธรรม ธรรมชาติ ค่าครองชีพท่ีตํ่ากวา่ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ ประเทศไทยจึงมีการจดัตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวแห่งชาติ เพื่อรองรับชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ

ท่ีเดินเขา้มา  

 

ตารางที ่2.4  สรุปจาํนวนนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นแบ่งตามช่วงอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนเดินทางเขา้ประเทศไทย 

 

                      

                              จํานวนนักท่องเทีย่ว                

 

  ช่วงอายุ 

 

ม.ค.-มี.ค.55 

 

ม.ค.-ธ.ค.55 

 

 ม.ค.-มี.ค.56 

ระหวา่ง 45-54 ปี 81,633 328,943 91,628 

ระหวา่ง 55-64 ปี 67,092 255,044 100,000  

ตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป 28,157 93,427 83,096  

 

จากตารางท่ี 2.4 สรุปจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นแบ่งตามช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนเดิน

ทางเขา้ประเทศไทย พบวา่มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีเดินทางเขา้ประเทศเพิ่มข้ึนในปี 

2556 ในช่วงเดือนเดียวกบัปี 2555 และน่าจะมีแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูสู้งอายุในปี 2556 

โดยรวมตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค. จากตารางการท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่น เป็น

ตลาดท่ีน่าสนใจต่อการสร้างเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทย จึงไดท้าํการศึกษาการจาํแนก

กลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาว  

โดยสรุปการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ เกิดจากการจดัตั้ง

องคก์รของรัฐบาลญ่ีปุ่นเป็นโครงการส่งชาวญ่ีปุ่นสูงอายไุปพาํนกัยงัต่างประเทศในโครงการ แต่ไม่

ประสบความสําเร็จเน่ืองจากถูกมองวา่เป็นการปล่อยทิ้งผูสู้งอายุ จึงเปล่ียนแนวคิดใหม่เป็นไปเพื่อ



34 

การไปพาํนกัเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมประเทศท่ีไปพาํนกั โดยหน้าท่ีองคก์รนั้นเพื่อดูแล อาํนวยความ

สะดวกดา้นต่างๆในการเดินทาง 

 

2.4.2  จังหวดัเชียงใหม่ปลายทางการพาํนักระยะยาวของชาวญีปุ่่นสูงอายุ  

ความเป็นไปไดข้องประเทศไทยกบัการเป็นปลายทางแหล่งท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาว

ของนกัท่องเท่ียว พบว่าจุดแข็งไดแ้ก่ มีวฒันธรรมอนัดีงามท่ีตกทอดสืบต่อกนัมาอย่างยาวนาน มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลาย ชาวไทยมีความเป็นมิตร มีความเอ้ือเฟ้ือ ยิม้ง่าย 

สังคมไทยเปิดกวา้งไม่กีดกนัศาสนาและสีผิว และยอมรับความแตกต่างไดใ้นหลายๆเร่ือง ค่าครอง

ชีพท่ีไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัค่าเงินต่างประเทศ มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้

มาตรฐานสากล และมีการแพทยท์างเลือกท่ีชาวต่างชาติใหค้วามสนใจกนัมาก เป็นศูนยก์ลางการบิน

นานาชาติ มีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและมีมาตรฐาน และมีบุคลากรดา้นการ

ท่องเท่ียวจาํนวนมากท่ีพร้อมจะให้บริการผูสู้งอายุ แต่ยงัคงมีจุดอ่อน ได้แก่ บุคลากรท่ีดา้นการ

ท่องเท่ียวยงัมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศมีอยู่น้อย ระบบขนส่งมวลชนและระบบ

ขนส่งสาธารณะยงัไม่ดีพอ เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศยงัเขา้ถึงได้ช้า ขาดการศึกษาด้านการ

จดัการและการพฒันาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย และขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาและควบคุมดูแลกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองทาํให้โครงการต่างๆดาํเนินการไดล่้าชา้ (พีระพฒัน์ 

ถากาศ, 2554) และในปี พ.ศ. 2544 นายสมศกัด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีประจาํสํานกันายกรัฐมนตรี ได้

เสนอคณะรัฐมนตรี จดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวแห่งชาติ 

ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 ให้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว พร้อมทั้งยงัไดรั้บความ

ร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศเร่ืองการออก วซ่ีาพิเศษ (O-A) โดยมีอายุวีซ่าได ้1 ปี ในขณะท่ี

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวโดยปกติจะมีวีซ่าเพียง 1-3 เดือน และได้จดัตั้งบริษทั ไทยจดัการ

ลองสเตย์ จ ํากัด ดําเนินการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดให้มีการบริการ

นกัท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ท่ีเดินทางมาประเทศไทยผ่านระบบการสมคัรสมาชิกของทางบริษทั 

และให้บริการจดัท่ีพกัอาศยั การบริการเดินทาง ขนส่ง การบริการทางดา้นการสุขภาพ การบริการ

นาํเท่ียว และบริการขอ้มูลการท่องเท่ียว รวมทั้งบริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวในระบบ

สมาชิก และไดก้าํหนดจงัหวดัและพื้นท่ีท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในระยะแรกไว ้5 แห่งไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัสุโขทยั หวัหิน-ชะอาํ จงัหวดักาญจนบุรี และ

จงัหวดัหนองคาย (วารัชต ์มธัยมบุรษ, 2550) คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพาํนกั

ระยะยาวแห่งชาติ ไดก้าํหนดใหมุ้่งความสําคญัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในการท่องเท่ียวแบบ
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พาํนักระยะยาว เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นมีแนวโน้มเลือกท่ีจะพาํนักระยะยาวในจังหวดัภาคเหนือ 

โดยเฉพาะเชียงใหม่ และเชียงราย โดยเหตุผลท่ีสาํคญัมาจากลกัษณะภูมิอากาศ รวมถึงภูมิศาสตร์ท่ีมี

ความคลา้ยคลึงกบัสภาพแวดลอ้มในประเทศญ่ีปุ่นมากกวา่เม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย 

(เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์, 2555: 16-34) แหล่งท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในประเทศ

ไทยเม่ือพิจารณาในดา้นความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว รวมถึงการประเมิน

ในภาพรวมของทรัพยากร (Resource) ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Advantage) แลว้

พบว่า พื้นท่ีและจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวใน

ประเทศไทย ในช่วงแรก ได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่ / เชียงรายมีความพร้อมสูงในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวท่ีสนใจธรรมชาติ และวฒันธรรม อาทิเช่น ค่าครองชีพโดยรวม ค่า

เดินทาง ค่าท่ีพกัและค่าอาหารอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การเดินทางสะดวกสบาย มีอาหารพื้นเมือง

หลากหลายท่ีมีรสชาติเหมาะกบัชาวต่างประเทศสูงอายุ มีโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพเป็นจาํนวนมาก 

รวมทั้งท่ีพกั โรงแรมหาไดง่้าย จงัหวดัเชียงใหม่มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีดีมาก มีการจดังาน

และกิจกรรมท่ีน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี แต่ยงัคงพบอุปสรรคและปัญหา อาทิเช่น การ

เดินทางเพื่อเขา้ถึงธรรมชาติของนกัท่องเท่ียวสูงอายเุป็นไปดว้ยความลาํบาก หากจะไปพกัตามท่ีพกั

ท่ีตั้ งอยู่ในเทือกเขาต่าง ๆ ก็อาจมีความเส่ียงเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยงั

สถานพยาบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาสุขภาพข้ึน ปัญหาด้านการ

ส่ือสารกบัพนกังาน หรือคนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ รวมไปถึงรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ใน พ.ศ. 

2551 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อวนัของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนั้นสูงถึง 4,521 บาท (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, 2549) และ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. กรมการท่องเท่ียว (2556) ไดส้รุปสถิติ

การเดินทางระหว่างประเทศ ในด้านระยะเวลาในการพาํนักในประเทศไทยขั้นตํ่าประมาณ 1 

สัปดาห์ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัประมาณ 4,725 บาท และรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นรวม 49,93230

ล้านบาท ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของจาํนวนและรายจ่ายนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นต่อการ

เดินทางมาพาํนกัท่ีประเทศไทย  

โดยสรุป ประเทศไทยกบัปลายทางการพาํนกัระยะยาวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดแข็งของวฒันธรรมไทย อธัยาศยัคนไทย มีนํ้ าใจ ยิ้มง่ายค่า ครองชีพตํ่า

กวา่ประเทศญ่ีปุ่นผนวกกบัรัฐบาลไทยไดส้นบัสนุนการเดินทางของชาวญ่ีปุ่นสูงอายุจึงให้กรมการ

กงสุล ออกแบบประเภทวซ่ีาสาํหรับนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในการเดินทางเขา้

ประเทศไทย ทาํให้พบว่ามีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุเดินทางเขา้ประเทศเป็นจาํนวนมาก โดย

เฉพาะท่ีจงัหวดัเชียง เป็นหน่ึงในจงัหวดันาํร่องการท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวของไทย เน่ืองจาก
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นักท่องเ ท่ียวญ่ี ปุ่นช่ืนชอบกับว ัฒนธรรม ธรรมชาติและค่ าครองชีพท่ี เ ชียงใหม่ ถูกกว่า

กรุงเทพมหานคร 

 

2.5  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง “การศึกษาเชิงสํารวจการ

จาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง

แบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้จิยัไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 

                           ขั้นท่ี 1 

        

                                                                                                              ขั้นท่ี 2 

 

 

                     

 

 

 

 

                          

                                                                     ขั้นท่ี 3 

 

แผนภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ 

(Factor Analysis) 

 

-ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

(Cross Tubulation) 

 

 

36 รายขอ้ จากการทบทวน

วรรณกรรม การตดัสินใจ 

การจาํแนกกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกั

ระยะยาวในเชียงใหม่ 

 

เทคนิคการจาํแนกกลุ่ม 

 (K- Mean Cluster Analysis) 

 



 

บทที ่3 

 

วธีิการวจิยั 

 

การศึกษางานวิจยัเร่ือง “การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดย

เทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่” ใน

คร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และประเมินผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

 

 3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 3.2  นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสู่กรอบแนวคิดการวิจยั เป็นขั้นตอน

สู่การจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง

เทคนิคการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง และ เทคนิคการจําแนกกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุตลอดจนศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัการตดัสินใจกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี

การจาํแนกกลุ่มแบบพาํนกัระยะยาวแตกต่างกนัหรือไม่ 
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                                                    ขั้นท่ี 2 

                                                                  

                                                                     

                                                                                                  ขั้นท่ี3     

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั  

 

3.2  นิยามศัพท์เชิงปฏบัิติการ 

 

 นํ้าหนกัตวัประกอบ หมายถึง ปัจจยัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้ง 25 รายขอ้ ถูกนาํไป

จดักลุ่มตวัแปรไดท้ั้งส้ิน 7 กลุ่ม ซ่ึงปัจจยัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตอ้งมีค่านํ้าหนกัตวัประกอบ 

ไม่ตํ่ากวา่ 0.5 

 ลกัษณะเด่น หมายถึง การอธิบายลกัษณะของปัจจยัการตดัสินใจของนักท่อเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ มีคะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์สูงกวา่ 0.50 ข้ึนไป 

ลกัษณะรอง หมายถึง การอธิบายลักษณะของปัจจยัการตดัสินใจของนักท่อเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ มีคะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์ระหวา่ง 0.25-0.49 

ลกัษณะปกติทัว่ไป หมายถึง การอธิบายลักษณะของปัจจยัการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ มีคะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์นอ้ยกวา่ 0.25 

จดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

(Cross Tubulation) 

 

 

36 รายขอ้ จากการทบทวน

วรรณกรรม การตดัสินใจ 

การจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวใน

เชียงใหม่ 

 

เทคนิคการจาํแนกกลุ่ม              

 (K- Mean Cluster Analysis) 

 

เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ

(Factor Analysis) 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั เป็น นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางเข้าจงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 3,300 คนและจาํนวนกว่าคร่ึงเป็นผูท่ี้มาพาํนักระยะยาว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

2556) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 300 คน ใชสู้ตรคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) 

 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวน ทฤษฎี วรรณกรรม

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.3.1  แบบสอบถาม 

3.3.1.1  ส่วนประกอบของแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถาม ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดบัการศึกษา 5) รายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) เป็นคาํถามปลายปิด โดยใชม้าตรวดั

แบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบ

พาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  1) ดา้นการใชจ่้ายเงิน 2) ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

3) ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 4) ดา้นประเภทท่ีพกั 5) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 6) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ี

เดินทาง 7) ผูท่ี้เดินทางมาดว้ย 8) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 9) รับทราบขอ้มูลการเดินทางจากส่ือ 

10) รูปแบบการเดินทาง  ซ่ึงเป็นลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) เป็น

คาํถามปลายปิด โดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม ด้านปัจจยัการตดัสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นต่าง ๆ จะทราบภายหลงัจากการวิเคราะห์

การจดักลุ่มความเหมือน (Homogeneous Cluster Analysis) โดยใช้เป็นประเภท อนัตรภาคชั้น 

(Interval Scale)  
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ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี

ทั้งหมด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  แบบสอบถามในส่วนท่ี 3  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ขอ้ความท่ีพิจารณาแลว้วา่ ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ให ้5 คะแนน 

  ขอ้ความท่ีพิจารณาแลว้วา่ ระดบัการตดัสินใจมาก  ให ้4 คะแนน 

   ขอ้ความท่ีพิจารณาแลว้วา่ ระดบัการตดัสินใจปานกลาง ให ้3 คะแนน 

  ขอ้ความท่ีพิจารณาแลว้วา่ ระดบัการตดัสินใจนอ้ย  ให ้2 คะแนน 

  ขอ้ความท่ีพิจารณาแลว้วา่ ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ให ้1 คะแนน 

 

ค่าเฉล่ียท่ีไดน้าํมาจดัเป็นเกณฑ์วดัแบ่งระดบัตามช่วงความสําคญั 5 ช่วง เป็นการวดัแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert ซ่ึงผลจากการคาํนวณหาความกวา้งอนัตรภาค

ชั้น โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กนัและแปรผลไดด้งัน้ี 

 

สูตรความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 

                                                                                 จาํนวนชั้น 

                                                                     =  5-1 

        5 

   =  0.80 

 โดยมีเกณฑส์าํหรับการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็น 

 

   4.21 – 5.00 หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการตดัสินใจในระดบัมาก 

 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 

 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบันอ้ย 

 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และไดท้าํการแจกแบบสอบถามกบัสมาชิกของชมรมผูพ้าํนกัระยะ

ยาวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ และนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีเขา้ร่วมงาน เชียงใหม่ลองสเตย ์

ฟอร์ร่ัม ณ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 300 ราย ใน

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์น

การศึกษา 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามหลงัจากท่ีไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบแลว้

ทาํการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic Analysis) โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ความถ่ี ตามลกัษณะ

ของตวัแปรในการแสดงผล  

ขั้นท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเดินทาง เพื่อศึกษาการจดักลุ่มปัจจยั

การตดัสินใจเดินทางออกเป็นดา้นต่าง ๆ ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ใน

การจดักลุ่มความเหมือนกนัไวก้ลุ่มเดียวกนั (Homogeneous Cluster) และใชว้ิธีการหมุนแกนแบบ

Varimax ในการจบัตวัแปรท่ีมีค่า Loading สูงและจบักลุ่มไดม้ากกวา่1กลุ่ม วธีิหมุนแกนน้ีเพื่อให้ตวั

แปรนั้นจบักลุ่มไดแ้ค่กลุ่มเดียวอยา่งชดัเจน  

 ขั้นท่ี 2 เป็นการศึกษาการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ บนพื้นฐานปัจจยัการตดัสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยใชเ้ทคนิค

การจาํแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค (K-Means Cluster Analysis) 

ขั้นท่ี 3 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัการตดัสินใจเดินทางกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี

มีการจาํแนกกลุ่มแบบพาํนักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ (Cross Tubulation) การ

เปรียบเทียบตารางไขว ้



 

 

บทที ่4  

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงสาํรวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิค

วิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสมาชิกของชมรมผูพ้าํนัก

ระยะยาวชาวญ่ีปุ่นจงัหวดัเชียงใหม่ (Chiangmai Long-stay Life Club:CLL)จาํนวนทั้งส้ิน 300 คน                     

หลังจากนั้ นทาํการตรวจแบบสอบถาม โดยนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบัพบวา่ แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถว้นทุกฉบบั 

โดยผูศึ้กษาไดน้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 

4.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.3  ผลการวิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ

แบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.4  ผลการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอายใุนจังหวดัเชียงใหม่ 

 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจังหวดั

เชียงใหม่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมิลาํเนาเดิม และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 

 ชาย 211 70.3 

เพศ  หญิง 89 29.7 

  รวม 300 100 

 

60-69 ปี 200 66.7 

อาย ุ 70-79 ปี 50 16.7 

 

ตํ่ากวา่ 60 ปี 46 15.3 

 

80 ปีข้ึนไป 4 1.3 

  รวม 300 100 

  สมรส 217 72.3 

 

โสด 63 21 

สถานภาพ หยา่ร้าง/หมา้ย (มีบุตร) 12 4 

 

หยา่ร้าง/หมา้ย (ไม่มีบุตร) 5 1.7 

 

แยกกนัอยู ่(ไม่มีบุตร) 2 0.7 

  แยกกนัอยู ่(มีบุตร) 1 0.3 

  รวม 300 100 

 

เกษียณอายรุาชการ 170 56.7 

อาชีพ พอ่บา้น/แม่บา้น 66 22.0 

 

อ่ืน ๆ 49 16.3 

 

กิจการส่วนตวั 15 5.0 

  รวม 300 100 

 

Kanto 75 25.0 

 

Tokyo 53 17.7 

 

Kansai 49 16.3 

ภูมิลาํเนาเดิม อ่ืน ๆ 45 15.0 

 

Hokaido 33 11.1 

 

Tohoku 31 10.3 

 

Okinawa 10 3.3 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 

Chugoku 4 1.3 

  รวม 300 100 

  75,001-90,000 บาท 78 26.0 

 

45,001-60,000 บาท 62 20.7 

รายไดเ้ฉล่ีย นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 47 15.7 

ต่อเดือน มากกวา่ 120,001 บาท 45 15.0 

 

105,001-120,000 บาท 37 12.3 

  30,001-45,000 บาท 31 10.3 

  รวม 300 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 เม่ือจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.3 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศหญิง จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7  

อายุ พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ 

อายุ 70-79ปีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อายุต ํ่ากวา่60ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

อาย8ุ0ปีข้ึนไป จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั  

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 217 คน คิด

เป็นร้อยละ 72.3 สถานภาพโสด มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 สถานภาพหยา่

ร้าง/หมา้ย(มีบุตร) มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย(ไม่มี

บุตร) มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 สถานภาพแยกกนัอยู ่(ไม่มีบุตร) มีจาํนวน

ความถ่ีเท่ากบั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และสถานภาพแยกกนัอยู ่(มีบุตร) มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาํดบั  

อาชีพ พบวา่ อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เกษียณอายุราชการ มีจาํนวนความถ่ี

สูงสุดเท่ากบั 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 อาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 66 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.0 อาชีพ อ่ืน ๆ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอาชีพกิจการ

ส่วนตวั มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั  
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ภูมิลาํเนาเดิม พบวา่ ภูมิลาํเนาเดิมของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ Kanto 

มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  ภูมิลาํเนาท่ี Tokyo จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 

53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ภูมิลาํเนาท่ี Kansai จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

ภูมิลาํเนาอ่ืนๆ จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ภูมิลาํเนาท่ี Hokaido จาํนวนความถ่ี

เท่ากบั 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ภูมิลาํเนาท่ี Tohoku จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.3 ภูมิลาํเนาท่ี Okinawa จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และภูมิลาํเนาท่ี Chugoku 

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.3 ตามลาํดบั  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 75,001-90,000บาท มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน นอ้ยกวา่30,000บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 120,001บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

105,001-120,000บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

30,001-45,000บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลาํดบั 

 

4.2  พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอายุในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

จากการศึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ระยะเวลาการพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 

ประเภทท่ีพกั จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาเชียงใหม่ สมาชิกท่ีเดินทางมากบัท่าน วตัถุประสงคใ์นการ

เดินทาง การรับทราบขอ้มูลการเดินทาง พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว และรูปแบบการเดินทาง มี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

 

  พฤติกรรมการท่องเท่ียว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 

20,000-27,000 บาท 79 26.3 

 

6,000-18,000 บาท 66 22.2 

 

30,000-38,000 บาท 54 17.9 

ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 40,000-48,000 บาท 46 15.3 

 

60,000-68,000 บาท 19 6.3 

 

50,000-58,000 บาท 14 4.7 

 

80,000-87,000 บาท 12 4.0 

 

70,000-78,000 บาท 6 2.0 

 

90,000 บาท 4 1.3 

  รวม 300 100 

 

ค่าอาหาร 80 26.7 

 

ค่านํ้ า 65 21.7 

 

ค่าไฟฟ้า 60 20.0 

รายละเอียดค่าใชจ่้าย ค่าโทรศพัท ์ 50 16.7 

ต่อเดือน ค่าอินเตอร์เน็ต 24 7.9 

 

ค่ากิจกรรมท่องเท่ียว 12 4.0 

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 8 2.7 

 

อ่ืน ๆ 1 0.3 

  รวม 300 100 

 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 140 46.7 

 

มากกวา่ 5 ปีไม่เกิน 10 ปี 95 31.7 

ระยะเวลาการพาํนกั 1-2 ปี 38 12.7 

ระยะยาวในเชียงใหม่ 2-3 ปี 17 5.7 

 

3-4 ปี 6 1.9 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

  พฤติกรรมการท่องเท่ียว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 

4-5 ปี 4 1.3 

  รวม 300 100 

 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 150 50.0 

 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือดูแลและรักษาสุขภาพ 100 33.3 

 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 27 9.0 

แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 20 6.7 

 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสนัทนาการและบนัเทิง 3 1.0 

  รวม 300 100 

 

คอนโดมิเนียม 246 82.0 

ประเภทท่ีพกั บา้นเด่ียว 39 13.0 

 

เกสตเ์ฮา้ส์ 11 3.7 

 

อ่ืน ๆ 4 1.3 

  รวม 300 100 

 

มากกวา่ 3 คร้ัง 90 30.0 

จาํนวนคร้ังท่ีเดินทาง คร้ังแรก 86 28.7 

 

3 คร้ัง 72 24.0 

 

2 คร้ัง 52 17.3 

  รวม 300 100 

 

ครอบครัว 174 58.0 

สมาชิกท่ีเดินทางมากบัท่าน มาคนเดียว 71 23.7 

 

เพ่ือน 55 18.3 

  รวม 300 100 

 

พกัผอ่น 210 70.0 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เยีย่มญาติ 39 13.0 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

  พฤติกรรมการท่องเท่ียว จาํนวน(คน) ร้อยละ 

 

รักษาสุขภาพ 26 8.7 

 

อ่ืน ๆ 25 8.3 

  รวม 300 100 

 

แหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 150 50 

แหล่งขอ้มูลการเดินทาง แหล่งขอ้มูลจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั 110 36.7 

 

แหล่งขอ้มูลจากบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว 20 6.7 

 

แหล่งขอ้มูลจากเวป็ไซตก์ารท่องเท่ียว/หน่วยงานภาครัฐ 5 1.7 

 

จากประสบการณ์ส่วนตวั 15 4.9 

  รวม 300 100 

 

จดัการการเดินทางดว้ยตนเองทุกอยา่ง 170 56.7 

รูปแบบการเดินทาง มากบับริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวเป็นผูด้าํเนินการ 100 33.3 

 

อ่ืนๆ 30 10 

  รวม 300 100 

 

จากตารางท่ี 4.2 เม่ือจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตาม      

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายต่อเดือน

20,000-27,000 บาท มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

6,000-18,000 บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 30,000-

38,000 บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 40,000-48,000

บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 60,000-68,000 บาท มี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 70,000-78,000 บาท มีจาํนวน

ความถ่ีเท่ากบั 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 80,000-87,000 บาท มีจาํนวนความถ่ี

เท่ากบั 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และค่าใชจ่้ายต่อเดือน 90,000 บาท มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้จ่ายมากท่ีสุด คือ 

ค่าอาหาร จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ค่าโทรศพัท ์มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 65 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ค่านํ้ า มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ค่าไฟฟ้า มี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ค่าอินเตอร์เน็ต มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.9 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ค่ากิจกรรม

ท่องเท่ียว มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และค่าอ่ืน ๆ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาํดบั  

ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ พบวา่ ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว น้อยกว่า 1 ปี มีจาํนวนความถ่ี

สูงสุดเท่ากบั 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว มากกวา่ 5 ปีไม่เกิน 10 ปี 

มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว 1-2 ปี มีจาํนวน

ความถ่ีเท่ากบั 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว 2-3 ปี มีจาํนวนความถ่ี

เท่ากบั 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว 3-4 ปี มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.9 และระยะเวลาการพาํนกัระยะยาว 4-5ปี มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 แหล่ง

ท่องเท่ียวเพื่อดูแลและรักษาสุขภาพ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 100 คิดเป็นร้อยละ 33.3 แหล่งท่องเท่ียว

ทางประวติัศาสตร์ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 27 คิดเป็นร้อยละ 9.0 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม มี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 20 คิดเป็นร้อยละ 6.7 และแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการและบนัเทิงมี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 3 คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

ประเภทท่ีพกั พบวา่ ประเภทท่ีพกัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัประเภท 

คอนโดมิเนียม มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ท่ีพกัประเภทบา้นเด่ียว มี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ท่ีพกัประเภทเกสตเ์ฮา้ส์ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และท่ีพักประเภทอ่ืนๆ มีความถ่ีเท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.3 

ตามลาํดบั 

จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาเชียงใหม่ พบว่า จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาเชียงใหม่ ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เดินทางมามากกวา่ 3 คร้ัง มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 90 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.0 เดินทางเป็นคร้ังแรก มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  เดินทางมา 3 คร้ัง 
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มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  และเดินทางมา 2 คร้ัง มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 52 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามลาํดบั 

 สมาชิกท่ีเดินทางมากบัท่าน พบวา่ สมาชิกท่ีเดินทางมากบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นครอบครัว มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 174 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 เดินทางมาคนเดียว มี

จาํนวนความถ่ีเท่ากบั 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และเดินทางมากบัเพื่อน มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 

55 คน คิดเป็นร้อยละ18.3 ตามลาํดบั 

วตัถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า วตัถุประสงค์ในการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่วตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากับ 210 คน คิดเป็นร้อยละ70.0 

วตัถุประสงค์เพื่อเยี่ยมญาติ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 39 คน คิดเป็นร้อยละ13.0 วตัถุประสงค์เพื่อ

รักษาสุขภาพ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และวตัถุประสงค ์อ่ืน ๆ มีจาํนวน

ความถ่ีเท่ากบั 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาํดบั 

 แหล่งข้อมูลการเดินทาง พบว่า การจาํแนกตามแหล่งข้อมูลการเดินทางของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่หาแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 150 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.0 หาแหล่งขอ้มูลจากเพื่อนหรือคนรู้จกั มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 110 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.7 หาแหล่งขอ้มูลจากบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.7 หาแหล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวั มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9  

และแหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว/หน่วยงานภาครัฐ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.7  ตามลาํดบั 

 รูปแบบการเดินทาง พบวา่ รูปแบบการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จดัการ

การเดินทางดว้ยตนเองทุกอยา่ง มีจาํนวนความถ่ีสูงสุดเท่ากบั 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 มากบั

บริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวเป็นผูด้าํเนินการให้เบ็ดเสร็จ มีจาํนวนความถ่ีเท่ากบั 100 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.3 และรูปแบบการเดินทางแบบอ่ืน ๆ มีความถ่ีเท่ากบั 30 คน คิดเป็นร้อยละ10.0 

ตามลาํดบั 

 

4.3  ผลการวเิคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอาย ุ

       แบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 ผูว้ิจยัได้นําตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจเดินทางทั้งหมด 36 ตวัแปร มาทาํการหาค่า

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร พบวา่ มีปัจจยัการตดัสินใจ 11 ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นอ้ย

กว่า 0.2 จึงไม่สามารถนาํมาจดัลกลุ่มตวัแปรได ้ดงันั้นจึงเหลือปัจจยัการตดัสินใจเดินทางทั้งหมด 
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25 ตวัแปร เม่ือนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อลดจาํนวนตวัแปร (Factor Analysis) โดยใชว้ิธีตวัประกอบ

หลกั (Principle Component Analysis: PCA) ในการสกดัปัจจยั และหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ 

Varimax เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง 

พบวา่สามารถจดักลุ่มปัจจยัไดท้ั้งส้ิน 7 กลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การสกดัปัจจยั (Factor Extraction) 

 ขั้นตอนท่ี 2 การหมุนแกนปัจจยั (Rotated Component) 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสกดัปัจจยั วตัถุประสงค์ของการสกดัปัจจยัคือ การหาจาํนวนปัจจยั 

(Factor) ท่ีสามารถใช้แทนตวัแปรทั้งหมดทุกตวัได้ โดยใช้วิธี PCA (Principle Component 

Analysis) เป็นเทคนิคท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ จะนาํรายละเอียดของตวัแปรท่ีมีจาํนวนตวัแปรมาก ๆ มา

ไวใ้นปัจจยัท่ีมีเพียงไม่ก่ีปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.17 และตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.3  ค่าสถิติ Total Variance Explained ของตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง 

 

Component 

Initial Eigenvalues 
  Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6.788 27.153 27.153 6.788 27.153 27.153 3.711 14.844 14.844 

2 3.955 15.82 42.973 3.955 15.82 42.973 3.552 14.208 29.051 

3 2.612 10.449 53.423 2.612 10.449 53.423 2.678 10.711 39.762 

4 2.258 9.031 62.454 2.258 9.031 62.454 2.62 10.478 50.24 

5 1.78 7.122 69.575 1.78 7.122 69.575 2.492 9.97 60.21 

6 1.303 5.21 74.786 1.303 5.21 74.786 2.42 9.679 69.889 

7 1.145 4.582 79.368 1.145 4.582 79.368 2.37 9.479 79.368 

8 0.922 3.687 83.054             

9 0.661 2.644 85.699             

10 0.565 2.26 87.958             

11 0.491 1.964 89.922             

12 0.447 1.787 91.71             

13 0.393 1.57 93.28             

14 0.373 1.49 94.77             

15 0.327 1.308 96.078             

16 0.269 1.076 97.154             

17 0.249 0.996 98.15             

18 0.194 0.777 98.927             

19 0.137 0.549 99.476             

20 0.082 0.329 99.805             

21 0.031 0.123 99.928             

22 0.011 0.043 99.971             

23 0.006 0.023 99.994             

24 0.001 0.006 100             

25 -1.00E-13 -1.00E-13 100             
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ เม่ือนาํตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจเดินทางทั้ง 25 ตวัแปรมาสกดัปัจจยั

แลว้นั้น จะพิจารณาจากค่า Eigenvalues ซ่ึงหมายถึง ค่าความผนัแปร หรือความแปรปรวนทั้งหมด

ในตวัแปรเดิมท่ีสามารถอธิบายได ้โดย Factor หรือ Eigenvalue คือ ผลบวกค่าของ Factor Loading 

ยกกาํลงัสองของแต่ละตวัแปรใน Factor หน่ึง ๆ  

ค่า Eigenvalues จะมีค่าตํ่าสุดเป็น 0 และสูงสุดเท่ากบัจาํนวนตวัแปร กรณีท่ี Factor ใดมีค่า 

Eigenvalue เป็น 0 แสดงวา่ Factor นั้นไม่สามารถดึงรายละเอียดของขอ้มูลจากตวัแปรไดเ้ลย และ 

Factor ใดท่ีมีค่า Eigenvalue นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ Factor นั้นมีรายละเอียดของขอ้มูลนอ้ยกวา่ตวัแปร

ใดตวัแปรหน่ึงเพียงตวัเดียว ดงันั้นจะพิจารณาจากค่า Eigenvalue มากกว่า 1 ซ่ึงมี 7 Factor 

(Component) 

ขั้นตอนท่ี 2 การหมุนแกนปัจจยั คือการวิเคราะห์จดัตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจเดินทางทั้ง 

25 ตวัแปรว่าควรอยู่ในปัจจยัใด (Factor 1-7) โดยพิจารณาจากค่านํ้ าหนักตวัประกอบ (Factor 

Loading) ถา้ค่านํ้ าหนกัตวัประกอบ ของตวัแปรในปัจจยั (Factor) ใดมีค่ามาก (เขา้สู่ +1 หรือ -1) 

และของ Factor อ่ืนๆ มีค่านํ้ าหนกัตวัประกอบ ตํ่า (เขา้สู่ศูนย)์ จะจดัตวัแปรให้อยูใ่นปัจจยั (Factor) 

ท่ีมีนํ้าหนกัตวัประกอบ สูง ดงัตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที ่4.4  Rotated Component Matrix ของตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจ 

 

  
ปัจจยัการตดัสินใจ 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

D22 เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้ ใชค้วามรุนแรง 0.829 0.074 0.031 0.135 0.072 0.137 0.029 

D11 ความพร้อมและสะดวกดา้นท่ีพกัแบบระยะยาว 0.765 -0.033 -0.055 0.14 0.087 -0.197 0.129 

D15 กฎระเบียบการต่อวีซ่าไม่ยุง่ยาก 0.753 0.013 0.186 -0.166 0.229 0.111 0.1 

D24 ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ 0.683 -0.005 0.202 0.004 0.466 0.137 0.04 

D18 สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว ตลอด24ชม. 0.654 0.014 0.195 0.099 -0.084 0.167 0.369 

D4 ความเขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร 0.511 -0.278 0.17 0.02 0.455 0.199 0.036 

D9 วฒันธรรม ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ -0.031 0.951 -0.001 0.165 0.018 0.156 0.081 

D13 อาหารพ้ืนเมืองเป็นเอกลกัษณ์ -0.031 0.951 -0.001 0.165 0.018 0.156 0.081 

D19 ความเป็นอยู ่เรียนรู้วิถีชีวิตคนเชียงใหม่ -0.008 0.949 0.017 0.187 0.039 0.129 0.072 

D17 กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับครอบครัว เพ่ือน 0.058 0.646 -0.013 0.013 0.402 -0.165 -0.161 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

  
ปัจจยัการตดัสินใจ 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

D8 สถานการณ์ทางการเมือง 0.172 -0.036 0.923 -0.035 -0.055 0.187 -0.101 

D2 ความปลอดภยัและความมัน่คง 0.17 -0.11 0.912 -0.012 -0.046 0.175 -0.015 

D23 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุ -0.086 0.178 0.653 0.23 0.441 -0.082 0.145 

D10 การบริการเก่ียวกบัสุขภาพ สปา นวด 0.248 0.148 0.518 0.277 0.428 0.011 0.228 

D14 ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ 0.037 0.088 0.02 0.931 0.082 0.056 -0.104 

D7 ท่านรู้สึกผอ่นคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ 0.008 0.131 0.018 0.919 0.039 0.075 -0.051 

D1 มิตรไมตรีคนเชียงใหม่ 0.167 0.289 0.108 0.743 0.084 0.015 0.124 

D5 ญาติหรือเพ่ือนอาศยัในเมืองไทย 0.115 0.231 -0.117 0.015 0.807 -0.107 -0.032 

D25 ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บกบัเงินท่ีเสียไป 0.302 0.04 0.153 0.166 0.656 0.098 0.207 

D20 สถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม 0.569 -0.035 0.074 0.053 0.579 0.326 0.033 

D12 กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย 0.118 0.132 0.124 0.052 0.038 0.926 0.191 

D3 สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย 0.103 0.115 0.124 0.065 0.03 0.921 0.207 

D16 เชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 0.219 0.265 0.254 0.131 0.003 0.428 0.404 

D6 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 0.15 -0.016 0.003 -0.055 0.097 0.204 0.942 

D21 แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์ 0.175 0.075 -0.047 -0.046 0.07 0.18 0.934 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
จากตารางท่ี 4.4 สามารถนาํตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจทั้ง 25 ตวัแปรมาจดักลุ่มใส่ใน Factor 

ทั้ง 7  Factor ตามค่านํ้าหนกัตวัประกอบ (Factor Loading) และตั้งช่ือกลุ่มได ้ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม 

กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั 

กลุ่มท่ี 4  ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 

กลุ่มท่ี 5  ปัจจยัความคุม้ค่า 

กลุ่มท่ี 6  ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 
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กลุ่มท่ี 7  ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที ่1  ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่วสูงอายุ 

ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ เป็นสถานท่ีท่ี

ไม่มีการต่อสู้ ใชค้วามรุนแรง ความพร้อมและสะดวกดา้นท่ีพกัแบบระยะยาวกฎระเบียบการต่อวีซ่า

ไม่ยุ่งยาก ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว ตลอด24ชม.และความ

เขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร มีนํ้าหนกัตวัประกอบคือ 0.829 0.765 0.753 0.683 0.654 และ 0.511 

ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5   

 

ตารางที่ 4.5   แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัความสามารถในการรองรับ 

นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ นํ้าหนกั            

ตวัประกอบ 

D22 เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้ ใชค้วามรุนแรง 0.829 

D11 ความพร้อมและสะดวกดา้นท่ีพกัแบบระยะยาว 0.765 

D15 กฎระเบียบการต่อวซ่ีาไม่ยุง่ยาก 0.753 

D24 ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ 0.683 

D18 สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว ตลอด 24 ชม. 0.654 

D4 ความเขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร 0.511 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที ่2  ปัจจัยเอกลกัษณ์วฒันธรรม 

ปัจจัยเอกลักษณ์วฒันธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ วฒันธรรม ประเพณีเป็น

เอกลกัษณ์ อาหารพื้นเมืองเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นอยู ่เรียนรู้วิถีชีวิตคนเชียงใหม่ และกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมสําหรับครอบครัว เพื่อน มีนํ้ าหนักตวัประกอบคือ 0.951 0.951 0.949 และ0.646

ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D9 วฒันธรรม ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ 0.951 

D13 อาหารพื้นเมืองเป็นเอกลกัษณ์ 0.951 

D19 ความเป็นอยู ่เรียนรู้วถีิชีวิตคนเชียงใหม่ 0.949 

D17 กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับครอบครัว เพื่อน 0.646 

  

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที ่3  ปัจจัยความมั่นคงปลอดภัย 

ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเมือง ความ

ปลอดภยัและความมัน่คง ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ และการบริการเก่ียวกบัสุขภาพ 

สปา นวด มีนํ้ าหนกัตวัประกอบ คือ 0.923 0.912 0.653 และ0.518 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.7 

 

ตารางที ่4.7  แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D8 สถานการณ์ทางการเมือง 0.923 

D2 ความปลอดภยัและความมัน่คง 0.912 

D23 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุ 0.653 

D10 การบริการเก่ียวกบัสุขภาพ สปา นวด 0.518 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที ่4  ปัจจัยมนุษยสัมพนัธ์ 

ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยู่ท่ี

เชียงใหม่ ท่านรู้สึกผอ่นคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ และมิตรไมตรีคนเชียงใหม่ มีนํ้ าหนกั

ตวัประกอบ คือ 0.931 0.919และ0.743 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 4  ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D14 ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยูท่ี่เชียงใหม ่ 0.931 

D7 ท่านรู้สึกผอ่นคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ 0.919 

D1 มิตรไมตรีคนเชียงใหม่ 0.743 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที ่5  ปัจจัยความคุ้มค่า 

ปัจจยัความคุม้ค่า ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ญาติหรือเพื่อนอาศยัในเมืองไทย ความ

คุ้มค่าของส่ิงท่ีได้รับกับเงินท่ีเสียไป และสถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม มีนํ้ าหนักตัว

ประกอบ คือ 0.807 0.656และ0.579 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที ่4.9  แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 5  ปัจจยัความคุม้ค่า 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัความคุม้ค่า นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D5 ญาติหรือเพื่อนอาศยัในเมืองไทย 0.807 

D25 ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บกบัเงินท่ีเสียไป 0.656 

D20 สถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม 0.579 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที่  6  ปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเทีย่ว 

ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวหลากหลาย สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย และเชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีนํ้ าหนกั

ตวัประกอบ คือ 0.926 0.921 และ0.428 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 6  ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D12 กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย 0.926 

D3 สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย 0.921 

D16 เชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 0.428 

 

กลุ่มปัจจัยการตัดสินใจ กลุ่มที่  7 ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเทีย่ว 

ปั จ จัย ค วา ม ส ม บู รณ์ ข อ ง ท รัพ ย า ก รท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  2 ตัว แ ป ร  ไ ด้แ ก่ 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเท่ียวยงัอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ มีนํ้ าหนักตวั

ประกอบ คือ 0.942 และ0.934 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที ่4.11   แสดงผลกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ กลุ่มท่ี 7 ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากร

ท่องเท่ียว 

 

ตวัแปรท่ี ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว 

 

นํ้าหนกั 

ตวัประกอบ 

D6 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 0.942 

D21 แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์ 0.934 

 

4.4  ผลการวเิคราะห์การจําแนกกลุ่มนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวใน 

      จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ผลจากการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวใน

จังหวัดเชียงใหม่  จากปัจจัยการตัดสินใจ 7 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยความสามารถในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวสูงอายุ ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 

ปัจจยัความคุม้ค่า ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว และปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากร

ท่องเท่ียว โดยวิเคราะห์จาํแนกกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจท่ีคลา้ยกนั เขา้มารวมกลุ่มเดียวกนั (Cluster 

Analysis) ในขณะท่ี แต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัตามคะแนนตวัประกอบ (Factor Score) ของ
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กลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ สามารถจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม ดว้ยเทคนิควธีิวเิคราะห์การจาํแนกกลุ่ม K-Means Clustering 

เทคนิค K-Means Clustering เป็นเทคนิคการจาํแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มยอ่ย จะใช้

เม่ือมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมาก (≥ 200) โดยตอ้งกาํหนดจาํนวนกลุ่ม หรือจาํนวน Cluster ท่ีตอ้งการ 

เช่นกาํหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิคน้ีจะมีการทาํงานหลายๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการ

รวมกลุ่มตวัอย่างให้ไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยเลือกกลุ่มท่ีกลุ่มตวัอย่างนั้นมีระยะห่างจาก              

ค่ากลาของกลุ่มนอ้ยท่ีสุด แลว้คาํนวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ ทาํเช่นน้ีจนกระทัง่ค่ากลางของกลุ่มไม่

เปล่ียนแปลงหรือครบจาํนวนรอบท่ีกาํหนดไว ้ 

ผูว้ิจยัไดน้าํกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจทั้ง 7 กลุ่ม จากการวิเคราะห์ในตอนท่ี 3 มาจาํแนกกลุ่ม

โดยใชเ้ทคนิค K-Means โดยทดลองกาํหนดกลุ่มในโปรแกรมวา่ควรจะมีก่ีกลุ่มจนไดค้่าท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดคือ 3 กลุ่ม (Cluster) ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.12 Iteration History 

 

Iteration 
Change in Cluster Centers 

1 2 3 

1 2.982 3.377 3.018 

2 0.892 0.337 0.158 

3 0.552 0.204 0.118 

4 0.113 0.103 0.054 

5 0 0.119 0.097 

6 0 0.048 0.042 

7 0 0 0 

 

จากตารางท่ี 4.12  เป็นการแสดงค่าเฉล่ีย หรือค่ากลางของแต่ละ Cluster ท่ีเปล่ียนไปใน         

แต่ละรอบของการคาํนวณจะพบวา่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงของค่ากลางในรอบท่ี 7 จากค่าท่ีเปล่ียนไป

ของค่ากลางเป็นศูนยห์มด 
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ตารางที ่4.13  Distances between Final Cluster Centers 

 

Cluster 1 2 3 

1   2.477 2.382 

2 2.477   1.665 

3 2.382 1.665   

 

จากตารางท่ี 4.13  เป็นการแสดงค่าระยะห่างระหวา่งค่ากลางของทั้ง 3 Cluster พบว่า 

Cluster ท่ี 1 มีระยะห่างจาก Cluster ท่ี 2 มากท่ีสุดคือ 2.477 และใกล ้Cluster 3 มากท่ีสุด คือ 2.382 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.14  Number of Cases in each Cluster 

 

Cluster 

1 38 

2 120 

3 142 

Valid 300 

Missing 0 

 

จากตารางท่ี 4.14 เป็นการแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นแต่ละ Cluster พบวา่ Cluster ท่ี1 

มีจาํนวนสมาชิกเพียง 38 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ทาํการทดลองกาํหนด Cluster เป็น 4 และ 5 เพื่อ

เปรียบเทียบและพิจารณาความเหมาะสม และเม่ือกาํหนดจาํนวน 3 Cluster แลว้ จาํนวนสมาชิกใน 

Cluster อ่ืน ๆ มีความเหมาะสมมากกวา่ คือมีการเกาะกลุ่มกนั ในจาํนวนท่ีไม่แตกต่างกนัมาก จึง

สรุปการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ได ้3 กลุ่ม 

อธิบายตั้งช่ือกลุ่มตามลักษณะเด่นหรือลักษณะโดยรวมของกลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเท่ียว ดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มเนน้ความเป็นธรรมชาติ 
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โดยการตั้งช่ือกลุ่มตามลกัษะเด่นหรือลกัษณะโดยรวมของกลุ่มนั้น และอธิบายอยู่ในส่วน

ของปัจจยัการตดัสินใจ 

ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะ

ยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้าํการศึกษาระหวา่งกลุ่มต่างๆ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมิลาํเนาเดิม 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เวลาในการท่องเท่ียว สถานท่ีพาํนกัในเชียงใหม่ จาํนวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมา

เชียงใหม่ เดินทางมากับใคร วตัถุประสงค์ในการเดินทาง และลักษณะการเดินทาง โดยใช้การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (One way ANOVA) พบวา่ มีความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ของพฤติกรรมการท่องเท่ียว และพบวา่ ดา้นสถานภาพ 

ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที ่4.15  แสดงผลการวดัความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการจาํแนกกลุ่ม 

     นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ3 กลุ่ม 

 

  

Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

เพศ 1.96 2 0.20 297 9.90 0.00 

อาย ุ 6.80 2 0.30 297 22.42 0.00 

สถานภาพ 1.98 2 0.43 297 4.55 0.01 

อาชีพ 2.17 2 0.95 297 2.29 0.10 

ภูมิลาํเนาเดิม 176.88 2 3.93 297 45.01 0.00 

รายไดต้่อเดือน 571.71 2 1.89 297 302.92 0.00 

เวลาในการท่องเท่ียว 430.99 2 2.06 297 209.22 0.00 

สถานท่ีพาํนกัในเชียงใหม่ 1.16 2 0.21 297 5.55 0.00 

ท่านเคยมาเท่ียวในเชียงใหม่ก่ีคร้ัง 22.51 2 1.28 297 17.54 0.00 

ท่านเดินทางมากบัใคร 7.47 2 0.66 297 11.40 0.00 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 10.28 2 0.86 297 11.95 0.00 

ลกัษณะการเดินทางของท่าน 1.42 2 0.27 297 5.22 0.01 

 

สรุปลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 3 กลุ่มดงัตารางท่ี 4.16 

 



62 

ตารางที ่4.16  แสดงลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ3 กลุ่ม 

 

  กลุ่มท่ี 1 2 3 

ลกัษณะดา้น 
ขนาดประชากร 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

ประชากรศาสตร์ 38 12.60 120  40.0 142   47.33 

เพศ 
ชาย 24 8.00 90 30.00 97 32.30 

หญิง 14 4.70 30 10.00 45 15.00 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 60 ปี 16 5.30 14 4.70 16 5.30 

60-69 ปี 21 7.00 70 23.30 108 36.00 

70-79 ปี 1 0.30 36 12.00 17 5.70 

80 ปีข้ึนไป 0 0.00 0 0.00 1 0.30 

 

โสด 18 6.00 21 7.00 24 8.00 

 

สมรส 15 5.00 92 30.70 110 36.70 

สถานภาพ หยา่ร้าง/หมา้ย (มีบุตร) 0 0.00 4 1.30 8 2.70 

 
หยา่ร้าง/หมา้ย (ไม่มีบุตร) 5 1.70 0 0.00 0 0.00 

 
แยกกนัอยู ่(มีบุตร) 0 0.00 1 0.30 0 0.00 

  แยกกนัอยู ่(ไม่มีบุตร) 0 0.00 2 0.70 0 0.00 

 
พอ่บา้น/แม่บา้น 10 3.30 18 6.00 33 11.00 

อาชีพ กิจการส่วนตวั 0 0.00 3 1.00 22 7.30 

 
เกษียณอายรุาชการ 12 4.00 82 27.30 71 23.70 

  อ่ืน ๆ 16 5.30 17 5.70 16 5.30 

ภูมิลาํเนาเดิม 

Hokaido 2 0.70 6 2.00 25 8.30 

Kanto 9 3.00 32 10.70 34 11.30 

Tokyo 6 2.00 34 11.30 13 4.30 

Tohoku 0 0.00 20 6.70 11 3.70 

Kansai 13 4.30 18 6.00 18 6.00 

Chugoku 2 0.70 2 0.70 0 0.00 

Okinawa 1 0.30 2 0.70 7 2.30 

อ่ืน ๆ 5 1.70 6 2.00 34 11.30 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

 

  กลุ่มท่ี 1 2 3 

ลกัษณะดา้น 
ขนาดประชากร 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

ประชากรศาสตร์ 38 12.60 120  40.0 142   47.33 

 

นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 14 4.70 14 4.70 19 6.30 

 

30,001-45,000 บาท 6 2.00 9 3.00 16 5.30 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท 8 2.70 12 4.00 42 14.00 

 

75,001-90,000 บาท 8 2.70 40 13.30 30 10.00 

 

105,001-120,000 บาท 2 0.70 17 5.70 18 6.00 

 
มากกวา่ 120,001 บาท 0 0.00 28 9.30 17 5.70 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 2.70 58 19.33 74 24.67 

 1-2 ปี 6 2.00 18 6.00 14 4.70 

ระยะเวลา 2-3 ปี 0 0.00 10 3.33 7 2.30 

การท่องเท่ียว 3-4 ปี 2 0.70 3 1.00 1 0.30 

 4-5 ปี 0 0.00 4 1.33 0 0.00 

 มากกวา่ 5 ปีไม่เกิน 10 ปี 22 7.30 27 9.00 46 15.33 

  บา้นเด่ียว 8 2.70 21 7.00 10 3.33 

สถานท่ีพาํนกั คอนโดมิเนียม 29 9.67 99 33.00 118 39.33 

ในเชียงใหม ่ เกสตเ์ฮา้ส์ 1 0.30 0 0.00 10 3.33 

 อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 4 1.33 

  คร้ังแรก 8 2.70 50 16.67 28 9.33 

ท่านเคยมาเท่ียว 2คร้ัง 11 3.67 28 9.33 13 4.33 

เชียงใหม่ก่ีคร้ัง 3คร้ัง 10 3.33 19 6.33 43 14.33 

 มากกวา่ 3 คร้ัง 9 3.00 23 7.67 58 19.33 

  ครอบครัว 15 5.00 66 22.00 93 31.00 

เดินทางมากบัใคร เพ่ือน 13 4.33 24 8.00 18 6.00 

 มาคนเดียว 10 3.33 30 10.00 31 10.33 

  พกัผอ่น 28 9.33 91 20.33 91 30.33 

วตัถุประสงค ์ เยีย่มญาติ 6 2.00 14 4.67 19 6.33 

การเดินทาง รักษาสุขภาพ 0 0.00 2 0.70 24 8.00 

  อ่ืน ๆ 4 1.33 13 4.33 8 2.70 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

 

  กลุ่มท่ี 1 2 3 

ลกัษณะดา้น 
ขนาดประชากร 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

ประชากรศาสตร์ 38 12.60 120  40.0 142   47.33 

ลกัษณะ บริษทัท่องเท่ียวดาํเนินการให ้ 11 3.67 29 9.67 40 13.33 

การเดินทาง จดัการเดินทางดว้ยตนเอง 25 8.33 89 29.67 89 29.67 

  อ่ืน ๆ 2 0.70 2 0.70 13 4.33 

 

จากตารางท่ี 4.16 สามารถสรุปลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ

แบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่แต่ละกลุ่มได ้ตงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที ่1 กลุ่มเน้นความเรียบง่าย  

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย มี

จาํนวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.60  มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจาก พ่อบา้น 

เกษียณอายรุาชการ และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีภูมิลาํเนามาจากเมืองคนัไซ(Kansai) มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเท่ียว มากกวา่ 5ปี แต่เกิน 10ปี สถานท่ีพาํนกั

ระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เคยเดินทางมาเชียงใหม่แลว้ 2 คร้ัง เดินทางมากบั

ครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 

นักท่องเ ท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเน้นความ

สะดวกสบาย มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

คือ จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ ภูมิลาํเนา

เดิมมาจากเมืองโตเกียว (Tokyo) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75,001-90,000 บาท ระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เดินทางมา

เชียงใหม่เป็นคร้ังแรก เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน และจดัการการเดินทาง

ดว้ยตนเอง 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาต ิ 

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความเป็น

ธรรมชาติ มีจาํนวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 47.33 มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ 
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จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ ภูมิลาํเนาเดิม

มาจากเมืองคนัโตะ (Kanto) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเท่ียว

ไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เดินทางมาเชียงใหม่เป็น

คร้ังท่ี 3 เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง 

ปัจจัยการตัดสินใจของกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดั

เชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ Cluster Analysis จดักลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ 7 กลุ่ม มารวมเป็นกลุ่มประเภท

เดียวกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์การรวมกลุ่มดว้ยวิธีจดักลุ่มแบบ K-mean Cluster Analysis ในการจดั

กลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถจดัได ้3  กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มเนน้ความเป็นธรรมชาติ 

จากการจดักลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีปัจจยั

การตดัสินใจท่ีคลา้ยกนั เม่ือจดัเป็นกลุ่มเดียวกนัแลว้ ไดท้าํการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม

ปัจจยัการตดัสินใจทั้ง 7 กลุ่มปัจจยั โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (One 

way ANOVA) พบวา่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในกรณี

กลุ่มปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปร ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว

สูงอาย ุ เม่ือมีต่างกลุ่มกนัจะมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากค่าสถิติ F สูงสุด คือ 171.35 และ

ตวัแปร ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว รองลงมา คือ 118.96 ในตารางน้ีจะใช ้ Mean 

Square มาเทียบกนั ส่วนตวัแปร ความหลากหลายทางการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนันอ้ยท่ีสุด

เม่ืออยูต่่างกลุ่ม (Cluster) กนั ค่า F นอ้ยสุด คือ 2.34  ดงัในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  แสดงผลการวดัความแตกต่างของกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจกบัการจาํแนกกลุ่ม 3 กลุ่ม 

 

  

Cluster Error 

F Sig. 
Mean Square df 

Mean 

Square 
df 

ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ 80.09 2 0.47 297 171.35 0.00 

ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม 11.62 2 0.93 297 12.52 0.00 

ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั 3.17 2 0.99 297 3.22 0.04 

ปัจจยัมนุษยสมัพนัธ์ 7.68 2 0.96 297 8.04 0.00 

ปัจจยัความคุม้ค่า 5.01 2 0.97 297 5.15 0.01 

ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 2.32 2 0.99 297 2.34 0.10 

ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว 66.49 2 0.56 297 118.96 0.00 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่4.18  Final Cluster Centers 
 

  
Cluster 

1 2 3 

1. ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุ -1.27 0.82 -0.36 

2. ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม 0.26 0.27 -0.29 

3. ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั 0.38 0.05 -0.06 

4. ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 0.57 -0.16 -0.02 

5. ปัจจยัความคุม้ค่า 0.47 -0.03 -0.10 

6. ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว -0.21 -0.08 0.12 

7. ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว -1.25 -0.36 0.64 

 

ลกัษณะเด่น คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์สูงกว่า 0.50 ข้ึนไป 

   ลกัษณะรอง (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์ระหวา่ง 0.25 - 0.49)  

   ลกัษณะปกติทัว่ไป (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์นอ้ยกวา่ 0.25) 
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จากตารางท่ี 4.18 สามารถนาํคะแนนตวัประกอบในแต่ละกลุ่ม (Cluster) มาอธิบายลกัษณะ

เด่น ลกัษณะรอง ลกัษณะทัว่ไปรวมถึงลกัษณะตรงกนัขา้ม (เคร่ืองหมายลบ) ไดด้งัน้ี 

กลุ่มที ่1  กลุ่มเน้นความเรียบง่าย 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย มีลกัษณะ

เด่น (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์สูงกวา่ 0.50 ข้ึนไป)  ไดแ้ก่ ปัจจยัความสามารถในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ มีคะแนน

ตวัประกอบเท่ากบั -1.27 -1.25 และ 0.57 ตามลาํดบั 

ลกัษณะรอง (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์ระหวา่ง 0.25 ถึง 0.49) ไดแ้ก่ ปัจจยัความ

คุม้ค่า ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั และปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม มีค่าคะแนนตวัประกอบเท่ากบั  

0.47 0.38 และ 0.26 ตามลาํดบั 

ลกัษณะปกติทัว่ไป (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์น้อยกว่า 0.25) ได้แก่ ปัจจยัความ

หลากหลายทางการท่องเท่ียว  มีคะแนนตวัประกอบเท่ากบั -0.21 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเน้นความ

สะดวกสบาย มีลกัษณะเด่น (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์สูงกว่า 0.50 ข้ึนไป)  ไดแ้ก่ ปัจจยั

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุและ มีคะแนนตวัประกอบเท่ากบั 0.82 ตามลาํดบั 

ลกัษณะรอง (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์ระหวา่ง 0.25 ถึง 0.49) ไดแ้ก่ ปัจจยัความ

สมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม มีค่าคะแนนตวัประกอบเท่ากบั  

-0.36 และ0.26 ตามลาํดบั  

ลกัษณะปกติทัว่ไป (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์นอ้ยกวา่ 0.25) ไดแ้ก่ ปัจจยัมนุษย

สัมพนัธ์ ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั และปัจจยัความคุม้ค่า

มีคะแนนตวัประกอบเท่ากบั -0.16 -0.08 0.05 และ-0.033 ตามลาํดบั 

 กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาต ิ

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความเป็น

ธรรมชาติ มีลกัษณะเด่น (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์สูงกว่า 0.50 ข้ึนไป)  ได้แก่ ปัจจยั

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และ มีคะแนนตวัประกอบเท่ากบั 0.64 

ลกัษณะรอง (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์ระหว่าง 0.25 ถึง 0.49) ได้แก่ ปัจจยั

ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวสูงอายุ และปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม มีค่าคะแนนตวั

ประกอบเท่ากบั -0.36 และ-0.29 ตามลาํดบั  
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ลกัษณะปกติทัว่ไป (คะแนนตวัประกอบมีค่าสมบูรณ์น้อยกว่า 0.25) ได้แก่ ปัจจยัความ

หลากหลายทางการท่องเท่ียว ปัจจยัความคุม้ค่า ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 

และมีคะแนนตวัประกอบเท่ากบั 0.12 -0.10 และ -0.02 ตามลาํดบั 



 

บทที ่5  

 

สรุป อภปิรายผล 

 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจดั

กลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศึกษาการจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ

เดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจยัการตดัสินใจเดินทางและ

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัการตดัสินใจเดินทางกบั

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีการจาํแนกกลุ่มแบบพาํนกัระยะยาวมีความแตกต่างกนัหรือไม่ เคร่ืองมือท่ีใช้

การวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนทั้งส้ิน 300 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดแ้ก่ 

สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทคนิคการ

วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster Analysis) ซ่ึงสรุปเป็น

ผลการวจิยั การอภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และขอ้เสนอแนะการวจิยัในอนาคต ดงัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย  

 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ ในส่วนของประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

211 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 มีอายุ 60-69 ปี จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 เกษียณอายุราชการ จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.70 ภูมิลาํเนาเมืองคนัโตะ (Kanto) จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

75,001-90,000 บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การท่องเท่ียวเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายต่อเดือน ประมาณ 20,000-27,000 บาท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.3 ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชจ่้ายในเร่ือง อาหาร คิดเป็นร้อยละ 26.7 ระยะเวลาในการพาํนกั นอ้ยกวา่ 1ปี 
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มีจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ประเภทท่ีพกัแบบคอนโดมิเนียม จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมา

เชียงใหม่ มากกวา่ 3 คร้ัง จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 สมาชิกท่ีเดินทางมาดว้ยเป็นครอบครัว 

จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อพกัผอ่น จาํนวน 210 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.0 ศึกษาแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 50.0 และรูปแบบการเดินทาง

จดัการเดินทางดว้ยตนเองทุกอยา่ง จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7   

 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ผลการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์

ปัจจยั (Factor Analysis) ตวัแปรปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง 25 ตวัแปร สามารถจดักลุ่มปัจจยัการ

ตดัสินใจได ้7 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั กลุ่มท่ี 4  ปัจจยัมนุษย

สัมพนัธ์ กลุ่มท่ี 5  ปัจจยัความคุม้ค่า กลุ่มท่ี 6  ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว และกลุ่มท่ี 7  

ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว       

สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่า ผลการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามกลุ่มปัจจยัการตดัสินใจทั้ง 7 กลุ่ม ผลการวิจยั

พบวา่ การจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการ

วิเคราะห์จดักลุ่มตามลกัษณะท่ีคลา้ยกนั (Cluster Analysis) สามารถจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายุได ้3 กลุ่ม และตั้งช่ือตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว และปัจจยัการตดัสินใจของแต่ละกลุ่มได้

ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1  กลุ่มเน้นความเรียบง่าย 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย มี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด ท่ี 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.6  มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ 

จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพโสด ภูมิลาํเนาเมืองคนัไซ (Kansai) และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกวา่ 30,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเท่ียว มากกวา่ 5ปี แต่เกิน 10ปี 

สถานท่ีพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เคยเดินทางมาเชียงใหม่แลว้ 2 คร้ัง 

เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง 

กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย มีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นไดแ้ก่ ปัจจยัความสามารถใน

การรองรับนักท่องเท่ียวสูงอายุ ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และปัจจยัมนุษย

สัมพนัธ์  

 

 



71 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเน้นความ

สะดวกสบาย มีจาํนวนเป็นอันดับท่ีสอง ท่ี 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพ

สมรส เกษียณอายุราชการ  ภูมิลาํเนาเมืองโตเกียว (Tokyo) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 75,001-

90,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเท่ียวไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ 

คอนโดมิเนียม เดินทางมาเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น 

และจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง 

กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย มีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นไดแ้ก่ ปัจจยัความสามารถ

ในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาต ิ

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความเป็น

ธรรมชาติ มีจาํนวนเป็นมากท่ีสุด ท่ี 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุ

ราชการ  ภูมิลาํเนาเมืองคนัโตะ (Kanto) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท ระยะเวลา

ในการท่องเท่ียวไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เดินทางมา

เชียงใหม่เป็นคร้ังท่ี 3 เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทาง

ดว้ยตนเอง 

กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ มีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นไดแ้ก่ ปัจจยัทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียว 

สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวกบัปัจจยั

การตดัสินใจเดินทางกบัการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัชียง

ใหม่ สรุปว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มของพฤติกรรมการท่องเท่ียว กบัปัจจยัการ

ตดัสินใจ ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม ปัจจยัความ

มัน่คง ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ ปัจจยัความคุม้ค่า และปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และ

พบว่า ด้านอายุ และ ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกัน

ระหวา่งการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ 
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5.2  อภิปรายผล 

 

5.2.1  วตัถุประสงค์ที ่1 จัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นใน  

          จังหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ 

กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม  

กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั  

กลุ่มท่ี 4  ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์  

กลุ่มท่ี 5  ปัจจยัความคุม้ค่า  

กลุ่มท่ี 6  ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 

กลุ่มท่ี 7  ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว  

การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทาง 25 ตวัแปร เหลือเพียง 7 กลุ่ม มีความครอบคลุมใน

รายละเอียดของตวัแปรท่ีกระจายไปอยู่ ทั้ง 7 กลุ่ม และจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า 

กลุ่มปัจจยัทั้ง 7 น้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 2 ในเร่ืองของแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเดินทาง ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุประกอบดว้ย 6 ตวั

แปร ไดแ้ก่ เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้ ใชค้วามรุนแรง ความพร้อมและสะดวกดา้นท่ีพกัแบบระยะ

ยาว กฎระเบียบการต่อวีซ่าไม่ยุง่ยาก ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว 

ตลอด 24 ชม. และความเขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี  

ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ไดท้าํการรายงานฉบบัสมบูรณ์ “โครงการสํารวจ

ทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเท่ียวต่างชาติ กลุ่มตลาดหลัก 10 ตลาด” เ ก่ียวกับกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มีปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่

นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ในด้านภาษาและการส่ือสาร ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ และเป็น

สถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้และใชค้วามรุนแรง 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพาํนกัระยะ

ยาวของคนญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ปัจจยักาํหนดในช่วงก่อนและหลงัพาํนัก” ไม่พบ

ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ในดา้นความพร้อมและสะดวกดา้น

ท่ีพกัแบบระยะยาว กฎระเบียบการต่อวซ่ีาไม่ยุง่ยาก 
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ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ไดท้าํการศึกษา “โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ” สายด่วนบริการนักท่องเท่ียว 

ตลอด 24 ชม. เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีและสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ วฒันธรรม 

ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ อาหารพื้นเมืองเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นอยู ่เรียนรู้วิถีชีวิตคนเชียงใหม่ และ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับครอบครัว เพื่อน มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

โมโมโกะ (2552) พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภา

รัตน์ (2555) และ ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ีสอดคล้องกันเร่ือง วฒันธรรม 

ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์ (2555) และ ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิง

การตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 

2555) มีการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัเร่ือง อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเชียงใหม่ เป็นภาพลกัษณ์ท่ี

สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นได ้

ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 และ ฐานขอ้มูล

การท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาค

ตะวนัออก, 2555)  มีการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั ของทศันคติและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่น เร่ือง วถีิชีวติคนเชียงใหม่ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับครอบครัว เพื่อน 

กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัความมัน่คงปลอดภยั ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สถานการณ์

ทางการเมือง ความปลอดภยัและความมัน่คง ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ และการ

บริการเก่ียวกบัสุขภาพ สปา นวด มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์ (2555) โกชิจิ (2555) และ ฐานขอ้มูล

การท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาค

ตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั เร่ือง ความปลอดภยัและความมัน่คง เป็นปัจจยัดึงดูด

ใหน้กัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเดินทางเขา้มาได ้

โมโมโกะ (2552) ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 

2555 และ ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ีสอดลคลอ้งกนั เร่ือง การบริการเก่ียวกบั
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สุขภาพ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายุ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตใน

การพาํนกัระยะยาว  

กลุ่มท่ี 4 ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ ท่านมีความสุข 

เพลิดเพลินขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ ท่านรู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ และมิตรไมตรี

คนเชียงใหม่ มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

โมโมโกะ (2552) พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) เฉลิมพล แจ่มจนัทร์และอรไท โสภา

รัตน์ (2555) ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 และ ฐานขอ้มูลการ

ท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาค

ตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ีสอดลคลอ้งกนั เร่ือง ปัจจยัมิตรไมตรีคนเชียงใหม่ สร้างภาพลกัษณ์

และดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นได ้

โมโมโกะ (2552) พีระพฒัน์ ถากาศ (2554) ) มีการศึกษาท่ีสอดลคลอ้งกนั เร่ือง 

ความสุข เพลิดเพลิน รู้สึกผอ่นคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวติในการพาํนกัระยะยาว 

กลุ่มท่ี 5  ปัจจยัความคุม้ค่า ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ญาติหรือเพื่อนอาศยัใน

เมืองไทย ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บกบัเงินท่ีเสียไป และสถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม มี

ความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภารัตน์ (2555) และ ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิง

การตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 และ ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือน

สิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกนั เร่ือง ญาติ เพื่อนอาศยัในเมืองไทย ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บ และสถานท่ีพกัระยะ

ยาวมีราคาเหมาะสม สร้างภาพลกัษณ์และดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นได ้

กลุ่มท่ี 6  ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย และเชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดม

สมบูรณ์ มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

พีระพฒัน์ ถากาศ (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง    “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแบบ

ลองสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่” พบว่าปัจจยักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย มีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวแบบลองสเตย ์

ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ไดท้าํการศึกษา “โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ดา้นการ
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ท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ” เชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 

เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีและสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

กลุ่มท่ี 7 ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว ประกอบด้วย 2 ตวัแปร 

ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเท่ียวยงัอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ มีความ

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี  

โกชิจิ (2555) และฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนกรกฎาคม 

2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) มีการศึกษาท่ีสอดคล้องกัน 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจยัผลกัดนัและดึงดูดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น 

ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด ประจาํเดือนสิงหาคม 2555 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออก, 2555) ไดท้าํการรายงานฉบบัสมบูรณ์ “โครงการสํารวจ

ทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเท่ียวต่างชาติ กลุ่มตลาดหลัก 10 ตลาด” เ ก่ียวกับกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มีปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่

นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์ 

 

5.2.2   วัตถุประสงค์ที่ 2 จําแนกกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นสูงอายุแบบพํานักระยะยาวใน 

จังหวดัเชียงใหม่บนพืน้ฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ความเป็นธรรมชาติ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มเน้นความเรียบง่าย  

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความ

เรียบง่าย มีจาํนวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.60  มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ 

จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจาก 

พ่อบา้น เกษียณอายุราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีภูมิลาํเนามาจากเมืองคนัไซ(Kansai) มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเท่ียว มากกว่า 5ปี แต่เกิน 10ปี 

สถานท่ีพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เคยเดินทางมาเชียงใหม่แลว้ 2 คร้ัง 

เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง นกัท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีมีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นชดั คือ ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว

สูงอาย ุปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ 
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กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่กลุ่มเน้นความ

สะดวกสบาย มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

คือ จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ ภูมิลาํเนา

เดิมมาจากเมืองโตเกียว (Tokyo) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75,001-90,000 บาท ระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนักระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เดินทางมา

เชียงใหม่เป็นคร้ังแรก เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน และจดัการการเดินทาง

ดว้ยตนเอง นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี มีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นมาก คือ ปัจจยัความสามารถใน

การรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาต ิ 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความ

เป็นธรรมชาติ มีจาํนวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 47.33 มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ 

ภูมิลาํเนาเดิมมาจากเมืองคนัโตะ (Kanto) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท ระยะเวลาใน

การท่องเท่ียวไม่เกิน 1 ปี สถานท่ีพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม เดินทางมา

เชียงใหม่เป็นคร้ังท่ี 3 เดินทางมากบัครอบครัว วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น และจดัการการเดินทาง

ดว้ยตนเอง นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ปัจจยัทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว 

จากการจาํแนกทั้ง 3 กลุ่ม มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี  

พีระพฒัน์ ถากาศ   (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแบบ

ลองสเตยข์องนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่โดยมาก สถานท่ีพาํนกัระยะยาวใน

เชียงใหม่เป็นแบบ คอนโดมิเนียม และระยะเวลาในการเดินทางมาพาํนกัระยาวท่ีเชียงใหม่ไม่เกิน 3

เดือน 

ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวนัออก : กรณีศึกษานกัท่องเท่ียว

ชาวเกาหลี จีน ญ่ีปุ่น” พบวา่เคยนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเคยเดินทางมาเชียงใหม่แลว้ 2-3 คร้ัง เดินทางมา

กบัครอบครัว และมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น 
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5.2.3   วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับ

กลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่ีการจําแนกกลุ่มแบบพาํนักระยะยาวมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัการตดัสินใจเดินทางกบัการจาํแนกกลุ่มนักท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัชียงใหม่ สรุปว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระหว่าง

กลุ่มของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัการตดัสินใจ ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว

สูงอายุ ปัจจยัเอกลกัษณ์วฒันธรรม ปัจจยัความมัน่คง ปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ ปัจจยัความคุม้ค่า และ

ปัจจยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเท่ียว และพบว่า ด้านอาชีพ และ ปัจจยัความหลากหลาย

ทางการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

แสดงว่า อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว รวมถึงนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมี

ปัจจยัการตดัสินใจท่ีเหมือนกนั คือ ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ดงันั้น นกัท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่นสูงอายุไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด พ่อบา้น/แม่บา้น กิจการส่วนตวั หรือเกษียณอายุ จะมีการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนั โดยคาํนึงถึง ปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเท่ียว จึง

สรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม แมว้า่จะมีปัจจยัการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

สูงอายยุงัคงช่ืนชอบ ความหลากหลายทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เหมือนกนั 

 

5.2.4   เทคนิควิธีในการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยและการจําแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น

สูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ 

งานวิจยัคร้ังน้ี มีการนาํเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ มาใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีความ

เหมาะสมกบัวธีิการและขั้นตอนการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากการจดักลุ่มปัจจยั 

(Factor Analysis) และ การจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียว (K Mean Cluster Analysis) อยา่งเป็นขั้นตอนสู่

ผลของการวจิยั รวมถึงไดอ้ภิปรายผลการศึกษาในคร้ังน้ี  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจดั

กลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่มนักท่องญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ เพื่อเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริงสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ท่ีพกั

อาศยั การขนส่ง ของท่ีระลึก และธุรกิจนาํเท่ียว ในการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดนกัท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่นสูงอายุไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริง สําหรับหน่วยงานการท่องเท่ียว
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แห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัเชียงใหม่ นาํไปวางแผนส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวแบบพาํนกั

ระยะยาวของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอาย ุ

จากการลงพื้นท่ีในการศึกษาขอ้มูล ผูว้จิยัไดมี้โอกาสเก็บแบบสอบถาม ในงาน Chiang Mai 

Long Stay Forum ณ โรงแรมดาราเทวี ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ผูรั้บผิดชอบดูแลการจดังานใน

คร้ังน้ีเป็น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานเชียงใหม่ ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 

ซ่ึงการจดังาน Chiang Mai Long Stay Forum เป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและประเทศ

ญ่ีปุ่น ท่ีมีนโยบายการส่งเสริมใหค้นญ่ีปุ่นสูงอายุเดินทางไปพาํนกัระยะยาวท่ีต่างประเทศ จากการ

เก็บขอ้มูลแบบสอบถามนาํไปสู่ผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเสนอแนะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม่ ควรจบัมือกบัภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หอการคา้เชียงใหม่ ผูป้ระกอบการ

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ จดัการอบรมสัมมนาเพื่อการหาแนว

ทางการจบักลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยาว ในการรองรับนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

ท่ีเดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึนในแต่ละปี และทําการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ี รู้จักในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาว และศกัยภาพความพร้อมของจงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มที ่1  กลุ่มเน้นความเรียบง่าย 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความ

เรียบง่าย มีจาํนวนน้อยท่ีสุด ท่ี 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.6  มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพโสด ภูมิลาํเนาเมืองคนัไซ 

Kansai และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 30,000 บาท นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมี

ลกัษณะเด่นชดั คือ ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ปัจจยัความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรท่องเท่ียว และปัจจยัมนุษยสัมพนัธ์ ดงันั้นนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุกลุ่มน้ีเหมาะกบัการ

เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ช่ืนชอบท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น เลือกท่ีพกัอาศยัราคาเหมาะสมและ

คุม้ค่าท่ีสามารถรอบรับผูสู้งอายุแบบพาํนักระยะยาว ในเขตพื้นท่ีในหรือนอกเมืองเชียงใหม่ท่ีมี

ธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์  

กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความ

สะดวกสบายมีจาํนวนเป็นอนัดบัท่ีสอง ท่ี 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุ

ราชการ  ภูมิลาํเนาเมืองโตเกียว Tokyo และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75,001-90,000 บาท นกัท่องเท่ียว

กลุ่มน้ี มีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่นมาก คือ ปัจจยัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว

สูงอายุ ดงันั้นนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึงเหมาะกบัการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความสะดวกสบาย อาทิ เช่น การ
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เลือกท่ีพกัอาศยัในย่านตวัเมืองท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก ไปรษณีย ์ห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล 

สถานีตาํรวจ เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดท่ี้สูง มีโอกาสในการใชจ่้ายเงินสูง 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาต ิ

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเน้นความ

เป็นธรรมชาติมีจํานวนเป็นมากท่ีสุด ท่ี 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพ

สมรส เกษียณอายุราชการ  ภูมิลาํเนาเมืองคนัโตะ Kanto และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 

บาท นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ปัจจยัทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 

ดงันั้นนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึงเหมาะกบัการเดินทางท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน อาทิ เช่น แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ 

โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม งานประเพณีต่างๆ การเลือกท่ีพกัอาศยัในเขตนอกตวัเมือง เน่ืองจาก

มีความสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีดีกวา่ 

 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวจิัยในอนาคต 

 

1)  ควรขยายขอบเขตการวิจยัของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีตอ้งการพาํนกั

ระยะยาวทัว่ประเทศไทย ในจงัหวดันําร่องท่ีมีศกัยภาพการองรับการพาํนักระยะยาว ได้แก่ 1) 

จงัหวดัเชียงใหม่ 2) จงัหวดัสุโขทยั 3) หวัหิน-ชะอาํ 4) จงัหวดักาญจนบุรี และ5) จงัหวดัหนองคาย 

เพื่อทราบถึงการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจบักลุ่มตลาดการท่องเท่ียว 

และเป็นการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวไดช้ดัเจนเป็นท่ีรู้จกั 

2)  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวจากปัจจยัการตดัสินใจเดินทางเท่านั้น 

การวจิยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มตวัแปร รูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยมีคาํถามเก่ียวกบั กิจกรรม(Activities) 

ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรม ความ

สนใจ และความคิดเห็น ถึงความสัมพนัธ์กบัการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียววา่มีความแตกต่างหรือไม่ 

เพื่อประโยชน์ในเชิงลึก 

3) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในแต่ละกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว ให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการตลาดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามเร่ือง 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเทีย่วญีปุ่่นสูงอายุโดย 

เทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดนิทางแบบ 

พาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ฉบับภาษาญีปุ่่น 
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アンケート調査 

 
題目 ：チェンマイで長期旅行する日本人高齢者の 

意思決定情報要因に関する調査と分析 

 

An Exploratory Study of Senior Japanese Tourists 

Segmentation Using Cluster Analysis on Decision Making 

Factor for Long Stay Purposes in Chiang Mai 

 

 
チェンマイで長期滞在する日本人高齢者のためのアンケート 

 

 
注意： このアンケートは、チェンマイで長期旅行する日本人高齢者の

意思決定情報要因について分析するための調査であります。今回の調

査では観光開発に利用させていただきます。 

 

このアンケートは 3 問に分かれています。 

問１：アンケート回答者の一般的な情報 

問 2： 1チェンマイで長期旅行する日本人高齢者の観光行動 

問 3：チェンマイで長期旅行する決定要因に対する日本人高齢者の

評価 

 
 

ご協力いただきありがとうございます 
 

 

ナリンポーン・アピラックパイブーン 

大学院生・観光学部 

タイ国立開発行政大学院大学(NIDA) 
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注意：該当する答えに一つ選んで、「」をつけてください。 

 
問１：アンケート回答者の一般的な情報 

 

1. 性別 

(  ) 男性     (  ) 女性 

 

2. 年齢 

(  )  60 歳以下    (  ) 60 -69 歳 

(  ) 70 - 79 歳    (  ) 80 歳以上 

 
3. 婚姻状況 

(  ) 独身     (  ) 結婚している 

(  ) 離死別（子供あり）   (  ) 離死別（子供なし） 

(  ) 同居していない（子供あり）  (  ) 同居していない（子供なし） 

 

4. 職業 

(  ) 専業主婦（主夫）   (  ) 自営業・自由業 

(  ) 定年退職     (  ) その他．．．．．．．．．． 

 

5. 出身地 

(  ) 北海道/東北地区   (  ) 関東地区 

(  ) 北陸・甲信越地区   (  ) 東海地区 

(  ) 関西地区     (  ) 中国地区 

(  ) 九州/沖縄地区    (  ) その他．．．．．．．．．． 

 

6. 個人月収 

(  ) 20,000 バーツ未満   (  ) 20,000 – 25,000 バーツ 

(  ) 25,001 – 30,000 バーツ  (  ) 30,001 – 35,000 バーツ 

(  ) 35,001 – 40,000 バーツ  (  ) 40,001 – 50,000 バーツ 

(  ) 50,001 バーツ以上 
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問 2： 1チェンマイで 長期旅行する日本人高齢者の観光行動 

 

7. 一ヶ月の生活費（家賃以外）．.．．．．．．．．．バーツ 、以下の項目に

より； 

(  ) 食費     (  ) 水道代 

(  ) 電気代     (  ) 電話代 

(  ) インターネット料金   (  ) 旅行費用 

(  ) 個人費用     (  ) 雑費．．．．．．．．．． 

 

8. チェンマイで長期滞在する際に、1 回の滞在期間はどれくらいでしょ

うか？ 

(  ) 1 回につき、1 年未満   (  ) 1 回につき、1-2 年間 

(  ) 1 回につき、2-3 年間   (  ) 1 回につき、3-4 年間 

(  ) 1 回につき、4-5 年間   (  ) 1 回につき、5 年以上- 10 年未

満 

 

9. お気に入りの観光地 

(  ) 自然観光地：山、滝、森等 

(  ) 歴史的観光地や宗教施設：お寺、博物館、歴史公園等 

(  ) 伝統的な観光地： ソンクラーン（水掛祭り）、水上マーケット等 

(  ) レジャー施設の観光地：動物園、ナイトクラブ等 

(  )健康管理のための観光地：スパ、古式按摩等 

 

10. チェンマイで長期旅行の間、常に宿泊する場所 

 (  ) 4一戸建て      (  ) コンドミニアム 

(  ) 4ゲストハウス     (  ) その他．．．．．．．．．． 

 

11. チェンマイへの旅行の回数 

(  ) 初回     (  ) １回 

(  ) ２回     (  ) ３回 

(  ) ３回以上 
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12. 一緒に旅行する人 

 (  ) 家族     (  ) 友達 

(  ) 自分１人     (  ) その他．．．．．．．．．． 

 

13. 旅行の目的 

(  ) 行楽     (  ) 親族訪問 

(  ) 健康管理     (  ) その他．．．．．．．．．． 

 

14. 旅行先の関連情報 

(  ) 友達/知り合い    (  ) 観光サイト/政府観光局 

(  ) 家族/親族    (  ) 旅行会社 

(  ) インターネット    (  ) 自分の経験 

(  ) その他．．．．．．．．．． 

 

15. 旅行の移動の手段 

(  ) 4旅行会社が全ての旅行手配を行うこと。例えば、ホテル予約、航空

券、ビザ等 

(  ) 2自分で全ての旅行手配を行うこと。例えば、ホテル予約、航空券、

ビザ等 
(  ) その他．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 
問 3：チェンマイで 長期旅行する決定要因に対する日本人高齢者の

評価 

 

説明）１～５の段階で最も適当と思われる程度の番号に一つ選んで、

「」をつけてください 。 

   ５ ＝ 大賛成 

   ４ ＝ 4やや賛成 

   ３ ＝ 4普通 

２ ＝ 4やや反対 

１ ＝ 大反対 
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左側：日本人高齢者のチェンマイで長期旅行する決定要因について

の質問 

右側：チェンマイで長期旅行する決定要因に対する日本人高齢者の

評価 
 

  評価 

旅行の決定要因 

大 

やや賛成 普通 やや反対 

大 

賛成 反対 

1.  チェンマイの人の愛想           

2.  安全性や安定性           

3.  様々な観光地があること           

4.  言語理解やコミュニケーション           

5.  タイに住んでいる親戚や友達           

6.豊かな天然資源           

7.チェンマイの滞在中にリラックスできること           

8.チェンマイの政情           

9.伝統文化           

10.スパや古式按摩等の健康的なサービス           

11.長期滞在の宿泊施設の整備や便利さ           

12.様々な観光活動           

13.伝統的な料理           

14.チェンマイに滞在中は満足で愉快な気分           

15.ビザの延長手続きは煩雑ではないこと           

16.チェンマイの豊富な森林           

17.家族や仲間と一緒に参加できる活動           

18.24 時間対応の観光ホットライン           
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  評価 

旅行の決定要因 

大 

やや賛成 普通 やや反対 

大 

賛成 反対 

19.チェンマイの人の生活習慣を学べること           

20.長期滞在の宿泊施設はお得な価格 
     

21.観光地は完璧な状態で保存されていること           

22.闘争や暴力のない場所           

23.高齢者等のための設備           

24.事業者の誠意           

25.物事の支払う価値がある           

 

ご提案： 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญีปุ่่น 

         สูงอายุโดยเทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดนิทาง 

        แบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ฉบับภาษาไทย 

  



94 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การศึกษาเชิงสาํรวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายโุดยเทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่ม

ปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

An Exploratory Study of Senior Japanese Tourists Segmentation Using Cluster Analysis on 

Decision Making Factor for Long Stay Purposes in Chiang Mai 

 

 

แบบสอบถามสาํหรับนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

คําช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ญ่ีปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนักระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะถูกรวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาการ

ท่องเท่ียว 

 

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี2 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ 

ส่วนท่ี3 : ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ

นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกัระยะยาว 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

นางสาวนรินทร์พร อภิรักษไ์พบูลย ์

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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นิยามศัพท์ปฏบัิติการ 

 

ในแบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุโดย

เทคนิควิเคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง

ไดมี้การนิยามคาํศพัท์ปฏิบติัการ เพื่อใชใ้นการศึกษาและอธิบายไดว้า่พฤติกรรมหรือตวัแปรนั้นๆ

สามารถวดัได ้

 

เทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่ม หมายถึง เป็นวิธีการจดักลุ่มหลายรูปแบบ โดยอาศยัเทคนิค

การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ จดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดินทางออกเป็นดา้นต่างๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ(Factor Analysis)  และการจาํแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิคการจาํแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค (K-Means Cluster Analysis) 

 

ปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง หมายถึง ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อปัจจยัต่างๆท่ีทาํให้ท่านตดัสินใจเดินทาง 

ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยน้อย และ

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดเป็น ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเดินทางนั้นมีแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆมา

สนบัสนุนการตดัสินใจ อาทิเช่น แรงจูงใจ อิทธิพลทางสังคม ครอบครัว เพื่อน ญาติ  ส่ือโฆษณา

ต่างๆ ท่ีสามารถเป็นแรงผลกัและแรงดนัให้เกิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวได ้ แบ่งเป็น 5  ดา้น 

ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัดา้นราคา หมายถึง ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นต่อการจบัจ่ายใช้สอย

ในราคาท่ีย่อมเยาวก์ว่าท่ีประเทศญ่ีปุ่น ราคาของสินคา้และการบริการท่ีไดม้าตรฐาน คุม้ค่าและมี

ความสมเหตุสมผล 

2. ปัจจยัด้านการท่องเท่ียว หมายถึง การดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเดินทางมา

พาํนักท่ีจังหวดัเชียงใหม่ และได้สัมผสัถึง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ วฒันธรรม ความเป็น

เอกลกัษณ์ของเมืองเชียงใหม่ สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม การบริการทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางของท่าน ส่งผลใหรู้้สึกผอ่นคลายและมีความสุข 

3. ปัจจยัด้านการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การไดรั้บมิตรไมตรีจาก

ผูค้นในเชียงใหม่ ความเขา้ใจในการส่ือสาร  
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4. ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน

เชียงใหม่ การได้รับคาํแนะนาํ จากครอบครัว เพื่อน ญาติ หรือ มีคนรู้จกัท่ีอาศยัในประเทศไทย 

รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนการเดินทางจากภาครัฐ-เอกชนทั้งของไทยและญ่ีปุ่นส่งผลให้เกิดความ

สะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง 

5. ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของนกัท่องเท่ียว ทั้งสามารถ

มองเห็นไดแ้ละไม่ได ้ไดแ้ก่ การเมือง ภยัธรรมชาติ โรคระบาด   

พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมการดาํเนินชีวิต หรือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ี

นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ ได้มีการวางแผนหรือไม่ได้วางแผนไวล่้วงหน้า ในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่  

การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว หมายถึง นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุเดินทางท่องเท่ียว

แบบพาํนักระยะยาว เดินทางจากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยและพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึงไม่เกิน1ปี ตามระเบียบของประเทศญ่ีปุ่นและกรมการ

กงสุลของไทย หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน ท่องเท่ียว 

แสวงหาความสุข ซ่ึงมิใช่การทาํงานเพื่อหารายได ้ 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นสูงอายุ หมายถึง ประชากรในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึน

ไปเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นผูสู้งอายุวยัหลังเกษียณอายุทาํงาน ส่วนใหญ่มีรายได้จากเงิน

บาํเหน็จบาํนาญจากการประกนัสังคม หรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญท่ี ดว้ยค่าครองชีพในประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีค่อนขา้งสูงและชีวติหลงัเกษียณท่ีมีเวลาเพิ่มมากข้ึน  
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คําช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง เพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละขอ้ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(  ) ชาย     (  ) หญิง 

2. อาย ุ

(  ) ตํ่ากวา่ 60 ปี    (  ) 60 -69 ปี 

(  ) 70 - 79 ปี    (  ) 80 ปี ข้ึนไป 

3. สภานภาพ 

 (  ) โสด     (  ) สมรส 

 (  ) หยา่ร้าง/หมา้ย(มีบุตร)   (  ) หยา่ร้าง/หมา้ย(ไม่มีบุตร) 

 (  ) แยกกนัอยู ่(มีบุตร)   (  ) แยกกนัอยู ่(ไม่มีบุตร)   

4. อาชีพ 

 (  ) พอ่บา้น/แม่บา้น   (  ) กิจการส่วนตวั 

 (  ) เกษียณอายรุาชการ   (  ) อ่ืนๆ...................................... 

5. ภูมิลาํเนาเดิม 

 (  ) Hokaido, Touhoku   (  ) Kanto 

 (  ) Kousinetsu, Hokuriku  (  ) Touka 

 (  ) Kansai    (  ) Chugoku 

 (  ) Kyushu, Okinawa   (  ) other………………………  

6. รายไดต่้อเดือน 

(  ) นอ้ยกวา่ 20,000 บาท   (  ) 20,000 – 25,000 บาท 

(  ) 25,001 – 30,000 บาท   (  ) 30,001 – 35,000 บาท 

(  ) 35,001 – 40,000 บาท   (  ) 40,001 – 50,000 บาท 

(  ) มากกวา่ 50,001 บาท 
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ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วญีปุ่่ นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาวในจังหวดั

เชียงใหม่ 

7. ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อเดือน (ไม่รวมค่าท่ีพกั)............................................... บาท โดยแบ่งเป็น 

(  ) ค่าอาหาร    (  ) ค่านํ้า 

(  ) ค่าไฟฟ้า    (  ) ค่าโทรศพัท ์

(  ) ค่าอินเตอร์เน็ต   (  ) ค่ากิจกรรมท่องเท่ียว 

(  ) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั   (  ) ค่าอ่ืนๆ............................ 

8. ในการท่องเท่ียวแบบระยะยาวในเชียงใหม่  แต่ละคร้ังท่านใชเ้วลา 

(  ) นอ้ยกวา่ 1 ปี    (  ) 1 -2 ปี 

(  ) 2 - 3 ปี    (  ) 3 – 4 ปี 

(  ) 4 - 5 ปี    (  ) มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

9. แหล่งท่องเท่ียวท่ีท่านช่ืนชอบ 

(  ) แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํ้าตก ป่า 

(  ) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และศาสนสถาน เช่น วดั พิพิธภณัฑ์  อุทยาน

ประวติัศาสตร์ 

(  ) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณี เช่น เทศกาลวนัสงกรานต ์ตลาดนํ้า  

(  ) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการและบนัเทิง เช่น สวนสัตว ์ ไนตค์ลบั   

(  ) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อดูแลและรักษาสุขภาพ เช่น สปา และนวดแผนโบราณ 

10. ระหวา่งการท่องเท่ียวแบบพาํนกัระยะยาวในเชียงใหม่ ท่านพกัในสถานท่ีใด 

(  ) บา้นเด่ียว    (  ) คอนโดมิเนียม 

(  ) เกสตเ์ฮาส์    (  ) อ่ืนๆ................................. 

11. จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

(  ) คร้ังแรก    (  ) 2 คร้ัง 

(  ) 3 คร้ัง    (  ) มากกวา่ 3 คร้ัง 

12. สมาชิกท่ีเดินทางมากบัท่าน 

(  ) ครอบครัว    (  ) เพื่อน 

(  ) ไม่มีคนมาดว้ย(มาคนเดิยว)  (  ) อ่ืนๆ..................................... 

13. วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

(  ) พกัผอ่น    (  ) เยีย่มญาติ 

(  ) รักษาสุขภาพ    (  ) อ่ืนๆ....................................... 
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14. แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง 

(  ) เพื่อน หรือคนรู้จกั   (  ) เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว/หน่วยงานท่องเท่ียว

ของรัฐ 

(  ) สมาชิกในครอบครัว/ญาติ  (  ) บริษทัตวัแทนเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

(  ) อินเตอร์เน็ต    (  ) ประสบการณ์ส่วนตวั 

(  ) อ่ืนๆ........................................ 

15. ลกัษณะการเดินทาง 

(  ) มากบับริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวเป็นผูจ้ดัการใหทุ้กอยา่ง เช่น ท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน วซ่ีา 

เป็นตน้ 

(  ) จดัการการเดินทางเองทุกอยา่ง เช่น ท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน วซ่ีา เป็นตน้ 

(  ) อ่ืนๆ.......................................................................... 
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ส่วนที่ 3 : ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ของ

นักท่องเทีย่วญีปุ่่ นสูงอายุแบบพาํนักระยะยาว 

คําช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง เพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละขอ้ 

โดยกาํหนดให ้  5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 

   3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้คาํถามในช่องดา้นซา้ย ถามถึงปัจจยัการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบ

พาํนกัระยะยาว ในช่องดา้นขวา ถามถึงระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายแุบบพาํนกั

ระยะยาว 

 

  ระดับความคิดเห็น 

ปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. มิตรไมตรี อธัยาศยัผูค้นในเชียงใหม ่           

2. ความปลอดภยัและความมัน่คง           

3. สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย           

4. ความเขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร           

5.  ญาติ/เพื่อนท่ีอาศยัในเมืองไทย           

6. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์           

7.  ท่านรู้สึกพกัผอ่น คลายเครียดขณะอยูท่ี่

เชียงใหม ่
          

8. สถานการณ์ทางการเมืองในเชียงใหม่           

9.  วฒันธรรม ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์           

10. บริการเก่ียวกบัสุขภาพ สปา  นวดแผน

โบราณ 
          

11.  ความพร้อม ความสะดวกดา้นท่ีพกั

อาศยัแบบพาํนกัระยะยาว 
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  ระดับความคิดเห็น 

ปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

12.  กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย           

13.  มีอาหารพื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์           

14.  ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยูท่ี่

เชียงใหม ่
          

15. กฎระเบียบการขอต่ออายุวซ่ีา ไม่ยุง่ยาก           

16.  เชียงใหม่มีภูเขา ป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์           

17.  กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับ

ครอบครัว/เพื่อน 
          

18.  สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว ตลอด24

ชม. 
          

19.  เรียนรู้วถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องคน

เชียงใหม ่
          

20.  สถานท่ีพกัแบบพาํนกัระยะยาวมีราคา

เหมาะสม 
          

21.  แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดี

สมบูรณ์ 
          

22.  เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้หรือใช้

ความรุนแรง 
          

23.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายุ           

24.  ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ           

25.  ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บเทียบกบัเงิน

ท่ีเสียไป 
          

 

ขอ้เสนอแนะ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

ค่าแสดงความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ(IOC) ต่อแบบสอบถามเร่ือง 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเทีย่วญีปุ่่นสูงอายุโดยเทคนิค

วเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดนิทางแบบพาํนักระยะยาว 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

เร่ือง 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอายุโดยเทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจ

เดนิทางแบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

Item คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 Sum IOC 

1.                  1 1 1 3 1 

2.                  1 1 1 3 1 

3.                  1 1 1 3 1 

4.                  1 1 1 3 1 

5.                  1 1 1 3 1 

6.                  1 1 1 3 1 

7.                  1 1 1 3 1 

8.                  1 1 1 3 1 

9.                  1 1 1 3 1 

10.             1 1 1 3 1 

11.             1 1 1 3 1 

12.             1 1 1 3 1 

13.             1 1 1 3 1 

14.             1 1 1 3 1 

15.             1 1 1 3 1 

16.             1 1 1 3 1 

17.             1 1 1 3 1 

18.             1 1 1 3 1 

19.             0 1 1 2 0.67 

20.             -1 1 1 1 0.33 

21.             -1 1 1 1 0.33 

22.             1 1 1 3 1 
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Item คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 Sum IOC 

23.             1 1 1 3 1 

24.             1 1 1 3 1 

25.             1 1 1 3 1 

26.             1 1 1 3 1 

27.             1 1 1 3 1 

28.             1 1 1 3 1 

29.             1 1 1 3 1 

30.             1 1 1 2 0.67 

31.             1 1 1 3 1 

32.             0 1 1 2 0.67 

33.             -1 1 1 1 0.33 

34.             1 1 -1 1 0.33 

35.             1 1 -1 1 0.33 

36.             1 1 -1 1 0.33 

37.             1 1 1 3 1 

38.             1 1 1 3 1 

39.             0 1 1 2 0.67 

40.             1 1 1 3 1 

41.             1 1 1 3 1 

42.             1 1 1 3 1 

43.             0 1 1 2 0.67 

44.             1 1 1 3 1 

45.             1 1 1 3 1 

46.             1 1 1 3 1 

47.             0 1 1 2 0.67 

48.             1 1 1 3 1 

49.             1 1 1 3 1 

50.             1 1 1 3 1 

51.             1 1 1 3 1 

Total 40 51 45 136 0.88 

IOC Score 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

ค่า Reliability ของแบบสอบถาม 

การศึกษาเชิงสํารวจการจาํแนกกลุ่มนักท่องเทีย่วญีปุ่่นสูงอายุ 

โดยเทคนิควเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัการตดัสินใจเดนิทาง 

แบบพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นสูงอาย ุ

แบบพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ 

  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases 

Valid 300 100 

Excludeda 0 0 

Total 300 100 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.88 25 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

มิตรไมตรีคนเชียงใหม่ 4 1.069 300 

ความปลอดภยัและความมัน่คง 4.03 0.932 300 

สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย 3.44 1.054 300 

ความเขา้ใจดา้นภาษาและการส่ือสาร 3.79 1.057 300 

ญาติหรือเพื่อนอาศยัในเมืองไทย 2.67 1.025 300 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 3.71 0.895 300 

ท่านรู้สึกผอ่นคลาย คลายเครียดขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ 4.19 0.698 300 

สถานการณ์ทางการเมือง 4.04 0.924 300 

วฒันธรรม ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ 3.1 1.171 300 

การบริการเก่ียวกบัสุขภาพ สปา นวด 3.43 0.974 300 
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Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

ความพร้อมและสะดวกดา้นท่ีพกัแบบระยะยาว 3.12 0.93 300 

กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย 3.43 1.053 300 

อาหารพื้นเมืองเป็นเอกลกัษณ์ 3.1 1.171 300 

ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยูท่ี่เชียงใหม่ 4.28 0.69 300 

กฎระเบียบการต่อวซ่ีาไม่ยุง่ยาก 3.28 1.202 300 

เชียงใหม่มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 3.85 0.871 300 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาํหรับครอบครัว เพื่อน 2.87 1.128 300 

สายด่วนบริการนกัท่องเท่ียว ตลอด24ชม. 3.17 1.185 300 

ความเป็นอยู ่เรียนรู้วถีิชีวิตคนเชียงใหม่ 3.12 1.161 300 

สถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม 3.36 0.864 300 

แหล่งท่องเท่ียวยงัอยูใ่นสภาพดีสมบูรณ์ 3.67 0.862 300 

เป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้ ใชค้วามรุนแรง 3.71 0.963 300 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุ 3.03 1.133 300 

ความซ่ือตรงของผูป้ระกอบการ 3.44 0.96 300 

ความคุม้ค่าของส่ิงท่ีไดรั้บกบัเงินท่ีเสียไป 3.28 0.823 300 
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