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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่จดักลุ่มปัจจยัการตดัสนิใจเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว

ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาว

ในจังหวัดเชียงใหม่ บนพ้ืนฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อ

ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและปัจจยัการตัดสนิใจเดนิทางกบักลุม่นกัท่องเทีย่วท่ีมีการจ�าแนก

กลุ่มแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ด้านปัจจัยการตัดสินใจสามารถจัดกลุ่มได้ 7 กลุ่ม ด้านการจ�าแนก

กลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีต้องการพ�านักระยะยาว สามารถจ�าแนกกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มเน้นความเรียบง่าย 2) กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 3) กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ และ

การศกึษาสรปุได้ว่าแต่ละกลุ่มนักท่องเท่ียว แม้ว่าจะมีปัจจยัการตดัสนิใจท่ีแตกต่างกนัแต่นักท่อง

เที่ยวชื่นชอบความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน 

คำาสำาคัญ : นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ เทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่ม การพ�านักระยะยาว
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An Exploratory Study of Senior Japanese Tourists 
Segmentation Using Cluster Analysis 

on Decision Making Factor 
for Long Stay Purposes in Chiang Mai, Thailand

Narinporn Apirakpaiboon

Abstract
 This research article aimed group the factors deciding of Japanese tourists in 

Chiang Mai, to classify elderly Japanese tourists for long – term residence in Chiang 

Mai, based on travel decision and  travel behavior, and to study the behavior of 

tourism and travel in a group of with the decision factors classification of long-term 

residence were different or not.

 The results revealed that making decision factor could be categorized into 7 

groups. The elderly Japanese tourists for long-term residence can be classified into 3 

groups  includ ing 1) simplicity 2) Convenience and 3) Nature Lastly, it could be 

concluded each group of tourists, although there are difference factors. The tourists 

were favorite tourists diversity in Chiang Mai.
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บทนำา	
 ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 21 แนวโน้มของสังคมโลก พบว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุมีจ�านวนเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงองค์การสหประชาชาติได้ท�าการคาดการณ์การขยายตัวของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก จ�านวนผู้สูง
อายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีจะเพิ่มขึ้นจาก 687.9 ล้านคน เป็น 1,968 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 (สมยศ วัฒนากมล
ชยั และ เยาวลกัษณ์ ย้ิมอ่อน. 2553 : 95-103) สบืเนือ่งมาจากการเกดิในช่วง Baby Boom ซึง่เป็นประชากร
กลุม่ใหญ่ของโลกได้เข้าสูช่่วงสงูอายุ และวทิยาทางการแพทย์ทีก้่าวหน้าข้ึนส่งผลให้ประชากรโลกมอีายขุยั
เฉลี่ยที่สูงขึ้นไปด้วย การเติบโตของนักท่องเท่ียวสูงอายุส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ที่รองรับนักท่องเท่ียวสูงอายุ รวมถึงการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว (longstay tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีต้องการพักผ่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักท่องเท่ียวสูง
อายุหรือเกษียณอายุจากการท�างาน การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ หรือการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว 
(Long Stay) หมายถึงกลุ่มที่ใช้เวลาบั้นปลายชีวิตจากการเกษียณอายุท�างานมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลักที่
ตอบสนองปัจจัยที่ห้า คือการท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 - 4 ครั้งต่อปี เป็นเวลานานต่อครั้ง อย่างน้อย 
1 เดือน ตลาดนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสูงอายุ เป็นที่น่าสนใจเนื่องด้วยการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นกับ
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการออกเดินทางท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวของประเทศญี่ปุ่นกับนโยบายส่ง
เสริมการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติของประเทศไทย มีจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ี
สามารถรองรับ 5 แห่งแรก ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงใหม่ 2) จังหวัดสุโขทัย 3) หัวหิน-ชะอ�า 4) จังหวัด
กาญจนบุรี และ 5) จังหวัดหนองคาย นายคะซึโอะ ชิบาตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า 
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวนคนที่พ�านักระยะยาว (Long Stay) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีประมาณ 
1.5 พันคน ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี และคนญี่ปุ่นนิยมอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพต�า่กว่า
และค่าเงินอ่อนกว่าเงินเยน ซึ่งเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการพ�านักระยะยาวจาก
ผู้สูงอายุเกษียณอายุ ทั้งเรื่องภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม อัธยาศัยไมตรีของผู้คน มาตรฐาน
ของสถานรักษาพยาบาลสูง (คะซึโอะ ชิบาตะ. 16 มิ.ย.2555 : สัมภาษณ์) และจากสถิติของกรมการท่อง
เท่ียว ในปีพ.ศ. 2557 การจัดล�าดับจุดหมายปลายทางการพ�านักระยะยาวที่ได้รับความนิยม ประเทศไทย
เป็นอันดับที่ 3 รองจากมาเลเซียและออสเตรเลีย ท่ีถือเป็นคู่แข่งส�าคัญในอาเซียน ภาครัฐควรมีนโยบาย
หาแนวทางเพ่ือการส่งเสรมิการตลาด ในการสร้างรายได้ด้านการท่องเทีย่ว ซึง่การวจัิยนี ้มปีระโยชน์ท�าให้
ทราบถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เข้าใจด้านอุปสงค์ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ประกอบข้อมูลเชิงนโยบายต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
 2. เพ่ือศึกษาการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่บน
พื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
การจ�าแนกกลุ่มแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจการจ�าแนกกลุ ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะการศึกษาเฉพาะ
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ พฤติกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง เพื่อมุ่ง
เน้นการจัดกลุ่มปัจจัย และการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาว
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่
 เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น
 3. ขอบเขตด้านประชากร
 ประชากรทางการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. ขอบเขตด้านเวลา
 การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศกึษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรในการศกึษาวิจยั เป็นนกัท่องเท่ียวญีปุ่่นท่ีเดนิทาง
เข้าจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 3,300 คน และจ�านวนกว่าครึ่งเป็นผู้ที่มาพ�านักระยะยาว (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย. 2556 : ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 300 คน ใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเดินทาง เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มปัจจัยการ
ตัดสินใจเดินทางออกเป็นด้านต่าง ๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)ในการจัด
กลุ่มความเหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน (Homogeneous Cluster) และใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ใน
การจับตัวแปรที่มีค่า Loading สูงและจับกลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม วิธีหมุนแกนนี้เพื่อให้ตัวแปรน้ันจับกลุ่ม
ได้แค่กลุ่มเดียวอย่างชัดเจน 
 ขั้นที่ 2 เป็นการศึกษาการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ บนพ้ืนฐานปัจจยัการตดัสนิใจเดนิทางและพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว โดยใช้เทคนคิการจ�าแนกกลุม่
ด้วย (K-Means Cluster Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อย จะใช้เมื่อมี
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างมาก (≥> 200) โดยต้องก�าหนดจ�านวนกลุ่ม หรือจ�านวน Cluster ที่ต้องการ เทคนิคน้ี
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จะมกีารท�างานหลาย ๆ  รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมกีารรวมกลุม่ตวัอย่างให้ไปอยูใ่นกลุม่ใดกลุม่
หน่ึง โดยเลือกกลุม่ท่ีกลุม่ตวัอย่างนัน้มรีะยะห่างจาก ค่ากลางของกลุม่น้อยทีส่ดุ แล้วค�านวณค่ากลางของ
กลุ่มใหม่ท�าเช่นนี้จนกระทั่งค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลงหรือครบจ�านวนรอบที่ก�าหนดไว้ 
 ขั้นที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจ�าแนก
กลุ่มแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ (Cross Tabulation) ใช้การเปรียบเทียบตารางไขว้

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ แบบพ�านัก
ระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่ น�าตวัแปรปัจจยัการตัดสนิใจเดนิทางท้ังหมด 36 ตวัแปร มาท�าการหาค่าความ
สัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า มีปัจจัยการตัดสินใจ 11 ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่า 0.2 จึง
ไม่สามารถน�ามาจัดกลุ่มตัวแปรได้ ดังนั้นจึงเหลือปัจจัยการตัดสินใจเดินทางทั้งหมด 25 ตัวแปร เมื่อน�ามา
วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจ�านวนตัวแปรโดยใช้วิธีตัวประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) 
ในการสกดัปัจจัย และหมนุแกนปัจจัยมมุฉากแบบ Varimax เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร
และจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางมาจัดกลุ่มทั้ง 7 Factor ตามค่าน�้าหนักตัวประกอบได้ ดังนี้ 
ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี1 กลุ่มตัวประกอบของปัจจัยการตัดสินใจจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
   

ปัจจัยการตัดสินใจ 

Component 

 
1 2 3 4 5 6 7 

D22 เป็นสถานที่ทีไ่ม่มีการต่อสู้ ใช้ความรุนแรง 0.829 0.074 0.031 0.135 0.072 0.137 0.029 

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

D15 กฎระเบียบการต่อวีซา่ไมยุ่่งยาก 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 สายด่วนบริการนกัท่องเที่ยว ตลอด 24 ชม. 0.654 0.014 0.195 0.099 -0.084 0.167 0.369 

D4 ความเขา้ใจด้านภาษาและการสื่อสาร 0.511 -0.278 0.17 0.02 0.455 0.199 0.036 

D9 วัฒนธรรม ประเพณีเป็นเอกลักษณ ์ -0.031 0.951 -0.001 0.165 0.018 0.156 0.081 

D13 อาหารพื้นเมืองเปน็เอกลักษณ ์ -0.031 0.951 -0.001 0.165 0.018 0.156 0.081 

D19 ความเป็นอยู่ เรียนรู้วิถีชวีิตคนเชียงใหม่ -0.008 0.949 0.017 0.187 0.039 0.129 0.072 

D17 กจิกรรมการมสี่วนร่วมส าหรับครอบครัว เพ่ือน 0.058 0.646 -0.013 0.013 0.402 -0.165 -0.161 

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

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

D23 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ -0.086 0.178 0.653 0.23 0.441 -0.082 0.145 

D10 การบริการเกี่ยวกบัสุขภาพ สปา นวด 0.248 0.148 0.518 0.277 0.428 0.011 0.228 

D14 ท่านมีความสุข เพลิดเพลนิขณะอยู่ทีเ่ชียงใหม ่ 0.037 0.088 0.02 0.931 0.082 0.056 -0.104 

D7 
ท่านรู้สึกผ่อนคลาย คลายเครยีดขณะอยูท่ี่
เชียงใหม ่ 0.008 0.131 0.018 0.919 0.039 0.075 -0.051 

D1 มติรไมตรีคนเชียงใหม่ 0.167 0.289 0.108 0.743 0.084 0.015 0.124 

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

D25 ความคุม้คา่ของสิ่งที่ได้รบักับเงินที่เสยีไป 0.302 0.04 0.153 0.166 0.656 0.098 0.207 

D20 สถานที่พักระยะยาวมรีาคาเหมาะสม 0.569 -0.035 0.074 0.053 0.579 0.326 0.033 

D12 กจิกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย 0.118 0.132 0.124 0.052 0.038 0.926 0.191 

D3 สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย 0.103 0.115 0.124 0.065 0.03 0.921 0.207 

D16 เชียงใหมม่ปี่าไมท้ีอุ่ดมสมบูรณ์ 0.219 0.265 0.254 0.131 0.003 0.428 0.404 

D6 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์ 0.15 -0.016 0.003 -0.055 0.097 0.204 0.942 

D21 แหล่งท่องเที่ยวยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ 0.175 0.075 -0.047 -0.046 0.07 0.18 0.934 
หมายเหตุ: ค่า KMO (Kaiser-Meyse-Olkin)=0.880 (มากกว่า 0.50)  
และ Bartlett's Test of Sphericity = 1,0920.17* มนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 (P=0.000) เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
 

  

ตารางที่	1 กลุ่มตัวประกอบของปัจจัยการตัดสินใจจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ
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 กลุ่มที่ 1 ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
 กลุ่มที่ 2 ปัจจัยเอกลักษณ์วัฒนธรรม
 กลุ่มที่ 3 ปัจจัยความมั่นคงปลอดภัย
 กลุ่มที่ 4 ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์
 กลุ่มที่ 5 ปัจจัยความคุ้มค่า
 กลุ่มที่ 6 ปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเที่ยว
 กลุ่มที่ 7 ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว
 ผลการวิเคราะห์การจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวใน จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถจ�าแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ด้วยเทคนคิวธิวีเิคราะห์การจ�าแนกกลุม่ K-Means Clustering ผูว้จิยัได้น�ากลุม่ปัจจยัการตดัสนิใจทัง้ 7 กลุม่ 
จากการวิเคราะห์ในตอนที่ 3 มาจ�าแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิค K-Means โดยทดลองก�าหนดกลุ่มในโปรแกรม
ว่าควรจะมีกี่กลุ่มจนได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 กลุ่ม (Cluster) โดยการตั้งชื่อกลุ่มตามลักษณะเด่นหรือ
ลักษณะโดยรวมของกลุ่มนั้น และอธิบายอยู่ในส่วนของปัจจัยการตัดสินใจดังนี้ ดังตารางที่ 2
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเน้นความเรียบง่าย  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ

ตารางที่	2 ปัจจัยการตัดสินใจที่ได้จากการจัดกลุ่ม

7 
 
กลุ่มที่ 1  ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่วสูงอายุ 
 กลุ่มที่ 2  ปัจจัยเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
 กลุ่มที่ 3  ปัจจัยความมั่นคงปลอดภัย 
 กลุ่มที่ 4  ปัจจัยมนุษยสัมพันธ ์
 กลุ่มที่ 5  ปัจจัยความคุ้มค่า 
 กลุ่มที่ 6  ปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเที่ยว 
 กลุ่มที่ 7  ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว 
 

 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพ านักระยะยาวใน จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นสูงอายุแบบพ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ได้
ทั้งหมด 3 กลุ่ม ด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม K-Means Clustering ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัย
การตัดสินใจทั้ง 7 กลุ่ม จากการวิเคราะห์ในตอนที่ 3 มาจ าแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิค K-Means โดย
ทดลองก าหนดกลุ่มในโปรแกรมว่าควรจะมีกี่กลุ่มจนได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 กลุ่ม (Cluster) โดย
การตั้งช่ือกลุ่มตามลักษะเด่นหรือลักษณะโดยรวมของกลุ่มนั้น และอธิบายอยู่ในส่วนของปัจจัยการ
ตัดสินใจดังนี้ ดังตารางที ่2 
 กลุ่มที่ 1  กลุ่มเนน้ความเรียบง่าย   
 กลุ่มที่ 2  กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย  
 กลุ่มที่ 3  กลุ่มเนน้ความเปน็ธรรมชาต ิ
 
 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยการตัดสินใจท่ีได้จากการจัดกลุม่ 

  
Cluster 

1 2 3 
1.ปัจจัยความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวสูงอายุ -1.27 0.82 -0.36 
2.ปัจจัยเอกลักษณ์วัฒนธรรม 0.26 0.27 -0.29 
3.ปัจจัยความม่ันคงปลอดภัย 0.38 0.05 -0.06 
4.ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ 0.57 -0.16 -0.02 
5.ปัจจัยความคุม้คา่ 0.47 -0.03 -0.1 
6.ปัจจัยความหลากหลายทางการทอ่งเที่ยว -0.21 -0.08 0.12 
7.ปัจจัยความสมบรูณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว -1.25 -0.36 0.64 
ลักษณะเด่น คะแนนตัวประกอบมคีา่สมบูรณ์สูงกว่า 0.50 ขึน้ไป 

   ลักษณะรอง (คะแนนตัวประกอบมคีา่สมบูรณ์ระหวา่ง 0.25 – 0.49)  
   ลักษณะปกตทิั่วไป (คะแนนตัวประกอบมคี่าสมบูรณ์นอ้ยกวา่ 0.25) 
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บทสรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ท่ี 1 จัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความครอบคลุมในรายละเอียดของตัวแปรที่กระจายไปอยู่ ทั้ง 7 กลุ่มนี้มีความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทาง ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ เป็น
สถานที่ที่ไม่มีการต่อสู้ ใช้ความรุนแรง ความพร้อมและสะดวกด้านท่ีพักแบบระยะยาว กฎระเบียบการ
ต่อวีซ่าไม่ยุ่งยาก ความซ่ือตรงของผู้ประกอบการ สายด่วนบริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. และความ
เข้าใจด้านภาษากับการสื่อสาร จากโครงการส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่ม
ตลาดหลัก 10 ตลาด เกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจัยที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ในด้านความเข้าใจภาษาและการสื่อสาร ความซื่อตรงของ
ผู้ประกอบการ และเป็นสถานท่ีท่ีไม่มีการต่อสู้และใช้ความรุนแรง ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2555 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก. 2555 : ออนไลน์) 
การมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตานักท่องเท่ียว อาทิ มีสายด่วนบริการนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชม. สามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้
 กลุ่มที่ 2 ปัจจัยเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณีเป็น
เอกลกัษณ์ อาหารพืน้เมอืงเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นอยู ่เรยีนรูว้ถิชีวีติคนเชยีงใหม่ และกจิกรรมการมส่ีวน
ร่วมส�าหรับครอบครัว เพื่อน ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้
คนญีปุ่่นพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความคาดหวงัหรอืประสบการณ์ทีไ่ด้รบั (เฉลมิพล แจ่มจนัทร์ และอรไท โสภา
รัตน์. 2555: 16-34) ความเป็นมิตรไมตรี การเรียนรู้วิถีชีวิตคนเชียงใหม่เป็นปัจจัยที่ท�าให้คนญี่ปุ่นประทับใจ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกันท�าให้ได้รับรู ้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก. 2555 : ออนไลน์) 
 กลุ่มที่ 3 ปัจจัยความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง 
ความปลอดภัยและความมั่นคง สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ และการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ 
สปา นวด ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเชียงใหม่ และถือว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจ�านวนมากมาเยือนแบบพ�านักระยะยาวแล้วทุกปี ซึ่ง
เป็นความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสารด้านความ
ปลอดภัย เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นพ�านักระยะยาวได้อย่างสบายใจ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่. 2556 : 
ออนไลน์)
 กลุ่มที่ 4 ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ท่านมีความสุข เพลิดเพลินขณะอยู่
ที่เชียงใหม่ ท่านรู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดขณะอยู่ที่เชียงใหม่ และมิตรไมตรีคนเชียงใหม่ ถือว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีความพร้อมในการในการรองรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุมาพ�านักระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้อง 
พีระพัฒน์ ถากาศ (2554 : 53-57) อัธยาศัยไมตรีที่ได้รับจากชาวเชียงใหม่ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายมีความสุข 
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เป็นภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถดึงดูดความสนใจของชาวญี่ปุ่นได้ 
 กลุ่มที่ 5 ปัจจัยความคุ้มค่า ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ญาติหรือเพื่อนอาศัยในเมืองไทย ความ
คุม้ค่าของสิง่ทีไ่ด้รับกับเงนิท่ีเสยีไป และสถานท่ีพกัระยะยาวมีราคาเหมาะสม มีความสอดคล้องกับผลงาน
วิจัย ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก. 2555 
: ออนไลน์) นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญของภาพลักษณ์ ต่อความคุ้มค่าเงินค่อนข้างมากกว่าด้าน
อื่น ๆ อาทิเช่น ธรรมชาติ กิจกรรม ความปลอดภัย นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเชียงใหม่
 กลุ่มที่ 6 ปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวหลากหลาย สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย และเชียงใหม่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวญี่ปุ่นสูงอายุ
แบบพ�านักระยะยาวให้ความส�าคัญและช่ืนชอบความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมท่ีเลือกใช้
ระหว่างที่พ�านักระยะยาว ได้แก่ การเล่นกอล์ฟ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมด้านสังคม การบ�าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ (วารัชต์ มัธยมบุรษ. กรกฏาคม-ธันวาคม 2556 : 48-62). 
 กลุ ่มที่ 7 ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ มีความสอดคล้องกับผล
งานวิจัย วารัชต์ มัธยมบุรษ (กรกฏาคม-ธันวาคม 2556 : 48-62) กล่าวถึงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสูงอายุ
ชื่นชอบแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวน้ัน ๆ เช่น ช่วงปลายฝนต้นหนาวชื่นชอบการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยผลักดันที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ (โคชิจิ. 2555 : 
535-549)
 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 จ�าแนกกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
 กลุม่ที ่1 กลุม่เน้นความเรยีบง่าย นกัท่องเทีย่วญีปุ่่นสงูอายุแบบพ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชยีงใหม่ 
กลุ่มเน้นความเรียบง่าย มีจ�านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์
คือ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 60-69 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
พ่อบ้าน เกษียณอายุราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ภูมิล�าเนามาจากภูมิภาคคันไซ (Kansai) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเที่ยวมากกว่า 5 ปี แต่เกิน 10 ปี สถานที่พ�านัก
ระยะยาวเป็นคอนโดมิเนียม เคยเดินทางมาเชียงใหม่แล้ว 2 ครั้ง เดินทางกับครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อ
พักผ่อน และจัดการการเดนิทางด้วยตนเอง นกัท่องเทีย่วกลุม่นีม้ปัีจจยัการตดัสนิใจท่ีมลีกัษณะเด่นชดั คอื 
ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวสูงอายุ ปัจจัยความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว และ
ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย นักท่องเท่ียวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย มีจ�านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่
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เป็นเอกลักษณ์คือ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ 
ภูมิล�าเนาเดิมมาจากเมืองโตเกียว (Tokyo) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 75,001-90,000 บาท ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวไม่เกิน 1 ปี สถานที่พ�านักระยะยาวเป็นคอนโดมิเนียม เดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งแรก เดินทาง
กับครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน และจัดการการเดินทางด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี มีปัจจัย
การตัดสินใจที่มีลักษณะเด่นมาก คือ ปัจจัยความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ มีจ�านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 47.33 มีลักษณะประชากรศาสตร์
ที่เป็นเอกลักษณ์คือ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส เกษียณอายุราชการ 
ภูมิล�าเนาเดิมมาจากเมืองคันโตะ (Kanto) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวไม่เกิน 1 ปี สถานที่พ�านักระยะยาวเป็นคอนโดมิเนียม เดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 3 เดินทาง
กับครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน และจัดการการเดินทางด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีปัจจัย
การตัดสินใจที่มีลักษณะเด่น คือ ปัจจัยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ท่ี 3 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทาง
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจ�าแนกกลุ่มแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูง
อายแุบบพ�านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่ สรปุว่ามีความสมัพันธ์ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกลุม่ของพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวปัจจัยการตัดสินใจ ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ปัจจัยเอกลักษณ์
วฒันธรรม ปัจจัยความม่ันคง ปัจจยัมนษุยสมัพนัธ์ ปัจจยัความคุม้ค่า และปัจจยัความสมบูรณ์ของทรพัยากร
ท่องเทีย่ว และพบว่า ด้านอาชพีและปัจจยัความหลากหลายทางการท่องเทีย่ว ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทีแ่ตกต่าง
กันระหว่างการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นสูงอายุ แสดงว่าอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีปัจจัยการตัดสินใจที่เหมือนกัน คือ ปัจจัยความหลากหลาย
ทางการท่องเที่ยว ดังนั้น นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด พ่อบ้าน/แม่บ้าน กิจการส่วน
ตัว หรือเกษียณอายุ จะตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวโดยค�านึงถึงปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 
สรุปได้ว่า แม้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะมีปัจจัยการตัดสินใจที่แตกต่างกัน แต่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ
ยังคงชื่นชอบความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน 
 เทคนิควิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยและการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านัก
ระยะยาวในจังหวดัเชยีงใหม่ น�าเทคนคิการวเิคราะห์องค์ประกอบมาใช้ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัวิธกีารและ
ขั้นตอนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการจัดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) และการ
จ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว (K Mean Cluster Analysis) อย่างเป็นขั้นตอนสู่ผลของการวิจัย 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยน้ีสามารถจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพ�านัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ 7 กลุ่ม สามารถจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเน้น
ความเรียบง่าย 2) กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย และ 3) กลุ่มเน้นความเป็นธรรมชาติ และจากการศึกษา
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจกับการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว พบความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจัยการตัดสินใจมีผลต่อการจ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว ยกเว้น ด้านอาชีพ 
และปัจจัยความหลากหลายทางการท่องเทีย่ว ทีไ่ม่ส่งผลต่อการจ�าแนกกลุม่ซึง่หมายความว่า นกัท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่นสูงอายุไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด พ่อบ้าน/แม่บ้าน กิจการส่วนตัว หรือเกษียณอายุ มีการตัดสินใจท่ี
เหมือนกันและชื่นชอบความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน 

ข้อเสนอแนะ
 การศกึษาเชงิส�ารวจการจ�าแนกกลุม่นกัท่องเทีย่วญีปุ่น่สงูอายโุดยเทคนคิวเิคราะห์การจดักลุม่ปัจจยั
การตดัสินใจเดนิทางแบบพ�านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการแบ่งกลุม่นกัท่องญีปุ่น่สงูอายแุบบพ�านักระยะยาวในจงัหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือเป็นข้อมลูข้อเทจ็จรงิให้ผู้
ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่พักอาศัย การขนส่ง ธุรกิจขายของที่ระลึก และธุรกิจน�า
เที่ยว ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของตลาดนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นสูงอายุได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็น
ข้อมลูข้อเทจ็จรงิ ส�าหรบัหน่วยงานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานจงัหวดัเชยีงใหม่ น�าไปวางแผน
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ 
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