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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีต่อ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อค าถาม
จ านวน 2 ส่วน สอบถามกับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 385 คน ได้มาโดยการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ60–64 ปี ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับมหาวิทยาลัย อาชีพแม่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 200,000 เยน สถานภาพสมรส รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ 
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เวลาในการท่องเที่ยว 5-7 วัน เดินทางพร้อม
ครอบครัว ซื้อแพ็คเกจทัวร์ ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ครั้งมากกว่า 150,000 เยน ต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย  

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสินค้าและ
บริการ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ส่วน
ด้านความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจใน
ด้านราคามากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านสินค้าและบริการ ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการ และน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความ
คาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.000 
 

ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น, ประเทศไทย 
 

Abstract 
 This quantitative research purposed to study the travel market of Japanese elderly tourists towards 
expectation and satisfaction in traveling around Thailand. The questionnaire is the researching tool which is 
composed of 2 parts and the author used it to ask the 385 samples selected from the convenience sampling 
method. Statistics in this research consisted of percentage, mean, and standard deviation. Statistics for hypothesis 
testing was Pearson Correlation Coefficient.  

mailto:Yoshida.duangdao24@gmil.com1


128  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุร ี

ปีท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561   

 According to the study, most respondents are female aged 60-64 years old. They graduated with the 
college degree and worked as a housewife with the average monthly salary at 200,000 Yen. They recognize Thailand 
through television media and have traveled to Thailand once, during July-September. The duration of traveling is 5-7 
days and they traveled with their family. Most buy tour package and pay per once more than 150,000 yen. They 
want to return to travel in Thailand again. For the safety factor, this causes the problem in deciding to travel in 
Thailand of Japanese elderly tourists at the high level. Regarding each aspect, it was found that the tourists expect 
the price the most. Next are the physical environment, products and services, process, marketing promotion, staffs, 
and distribution, respectively. In terms of satisfaction, it was discovered that the overall is the high level. Considering 
every aspect, Japanese elderly tourists feel satisfied with the price the most. Next are products and services, staffs, 
physical environment, distribution, process, and marketing promotion, respectively. The tourist market that Japanese 
elderly tourists anticipate positively relates to the satisfaction of traveling in Thailand with statistical significance at 0.000.  
 

Keyword: Expectation, satisfaction, Japanese elderly tourists, Thailand 
 

บทน า 

สังคมโลกในยุคปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากรที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย  ๆอย่างต่อเนื่อง จากการพยากรณ์แนวโน้มขององค์การสหประชาชาติ พบว่าประชากรผู้สงูอายุในโลกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี มี
อัตราแนวโน้มเพิ่มจ านวนสูงขึ้นประมาณรอ้ยละ 17 ของประชากรโลก ภายในป ีพ.ศ. 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 ของประชากรโลก
ในปี พ.ศ.2618 (Hall, 2006: 12-17) ทั้งนี้สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุมีหลายประการ ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การให้ความส าคัญต่อสุขภาพ และอัตราการเกิดลดลง เป็นต้น ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน
มากขึ้น และท าให้หลายธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสนใจและมีการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผล
กระทบในวงกว้าง ได้แก่ รายได้ต่อหัวของประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การจ้างงาน การเงินและการลงทุน และส่งผลใน
ระดับจุลภาค ได้แก่ การผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจด้านต่างๆ  เป็นต้น (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556 13)  

ตลาดการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตลาด
ที่มีแนวโน้มเติบโตสงูอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวสูง มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มตลาดในวัยอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่มีภาระในการรับผิดชอบด้านการท างาน
และครอบครัว แต่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะมีรูปแบบและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม
อื่นๆ เช่น ให้ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตจึงท าให้เป็นบุคคลที่มีความคิดรอบคอบก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ (จิ
ราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2557 หน้า 1 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”) ท าให้ธุรกิจต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจ
การขนส่งทางการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก ธุรกิจบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว และบริษัทน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ มีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มตลาดผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับการท่องเที่ยว 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย  ๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนประชากรในประเทศมาก
ถึง 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 32 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ สอดคล้องกับการพยากรณ์
แนวโน้มอัตราผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นขององค์การสหประชาชาติที่กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุเป็น 1:4 
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ของประชากรในประเทศ ในปี 2040 (ราณี อิสิชัยกุล, 136-137) จากสถิติแนวโน้มอัตราการเติบโตของจ านวนผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นท าให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นกลายเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ทุกๆประเทศต้องการเช่นเดียวกับประเทศไทย เนื่องจากเป็น
กลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่ การเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีท้ังเวลา อ านาจทางการซื้อสูง และที่ส าคัญชาวญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นประเทศที่มี
ความสุภาพสูง เคารพในกฎระเบียบวินัย (สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, 2549: 35) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชาวญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอด และยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาการตลาดจ าเป็นจะต้อง
เข้าใจถึงวัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (สุณัฐวีย์ 
น้อยโสภา, 194) 

ดังนั้น จากความส าคัญในข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย แล้วน า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนทัศน์ทางการตลาดท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้เกิด
ความพึงพอใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งอาจส่งผลดีต่อเนื่องในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวที่หน่วยงานภาครัฐที่
พยายามสนับสนุนและผลักดันอยู่ในขณะนี้ในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการตลาดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีต่อความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาว
ญี่ปุ่น ได้ศึกษารวบรวมแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหลง่ข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพันธุ์ (2539, 1-29) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การท่องเที่ยว มีองค์ที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นักท่องเที่ยว (Tourist) การตลาดท่องเที่ยว (Tourism marketing) การขนส่ง 
(Transportation) ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism resources) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Tourism facilities) เป็น
ต้น โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น พร้อมกับเป็นแนวทางในการอภิปรายในงานวิจัยช้ินนี้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้าคือความต้องการใน
การบริโภค หรือความคาดการณ์ในการได้รับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ โดยหากนักการตลาด
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเป็นจริง จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นั้นสูงเกินจริง และเมื่อผู้บริโภคพบว่าการ
น าเสนอของผลิตภัณฑ์นั้นต่ าเกินจริงก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ สอดคล้องกับชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540, 6) ได้กล่าวว่าความคาดหวัง
คือความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ  ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังว่าบุคคลอื่นจะปฏิบัติต่อตนตามความต้องการหรือความคาดหวังที่ตนตั้งไว้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษานักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นทั้งที่เคยมีประสบการณ์มาท่องเที่ยวประเทศไทยเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์ที่แท้จริง
ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือวิจัย และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
อภิปรายผลของงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ป้องกันความไม่พึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย  
 3. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 65-71) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็น
สภาวะการแสดงออกถึงความรู้สกึทางบวกของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการเปรยีบเทียบการรับรู้สิง่ที่ไดร้ับจากการบริการไม่ว่าจะเป็น
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การรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า และความพงึพอใจในงานของผูใ้ห้บรกิาร ความพึงพอใจประกอบไปด้วยองคป์ระกอบ 2 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
รับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์บรกิาร และองค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมและแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการบริการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือวิจัย และเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการอภิปรายผลของงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ สร้างความพึงพอใจใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อันจะส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ า 
 4. ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Service 
Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจบริการ โดยการใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s 
ในการก าหนดกลยุทธ์ในด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้าน
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ตรงตามความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Sellick and Muller, 2004: 167) กล่าวถึงคุณลักษณะที่
ส าคัญของนกัท่องเที่ยวผู้สูงอายุว่าเป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการซื้อสูงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกษียณอายุจากการท างาน ซึ่งโดยส่วนมาก
นักท่องเที่ยวก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดี สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ มีระดับการศึกษา การท างานที่
ดี ซึ่งอาจส่งผลท าให้เกิดค่านิยมในการเดินทาง ในขณะเดียวกันเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเวลาในการท่องเที่ยวนานมากกว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มอื่น แต่ในขณะเดียวกันราณ ีอิสิชัยกุล (2557, 146) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมทาง ปัจจัยด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามเพื่อให้ทราบข้อจ ากัดในการเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอันจะส่งผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิหลังของชาวญี่ปุ่น โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น, 2541).ชาวญี่ปุ่นมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติซึ่งจะเห็นได้จากรากฐานทางด้านจิตใจซึ่งแสดงออกมาในรูปปรัชญา ความคิด และศาสนา เป็นต้น 
ในขณะที่ทัศนคติในการพักผ่อนหย่อนใจก่อนสงครามโลกครั้งที่2 สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การไปเที่ยววัด 
การอาบน้ าแร ่การไปดูมหรสพ หรือัังนิทานตลก แต่หลังจากแพ้สงครามสู้รบ การเข้ามาของวัฒนธรรมอเมริกันเริ่มเข้ามาในสังคม
ญี่ปุ่น ความแพร่หลายของโทรทัศน์ได้ท าให้ความบันเทิงแบบพื้นเมืองสูญสลายไป แต่ถึงอย่างไรการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ที่สุดในญี่ปุ่นก็คือ การไปเที่ยวน้ าพุร้อนซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา
ผู้สูงอายุที่เดินทางไปเที่ยวชมโบราณสถานก็มักนิยมพักที่ เรียวคัง (Ryokan : โรงแรมแบบญี่ปุ่น) ที่มีน้ าพุร้อนอยู่ด้วย นอกจากนี้
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นยังนิยมท่องเที่ยวชมซากุระและใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี กีฬากอล์ั เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพฤติกรรมภูมิหลังของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น เพื่อให้
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ

เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เคยมี

ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่

เหมาะสมจากประชากรทั้งหมดจึงใช้สูตรในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการหาค่าเฉลี่ยของประชากร (Population Mean, µ) 
ของ Khazanie Ramakant โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 1 ใน 10 ส่วนของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในพื้นที่เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น Cabinet Office Government of Japan (2015)  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Checklist questionnaire)  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในการเดินทาง

ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ภายใต้กรอบแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ได้แก ่ด้านสินค้าและบริการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านพนักงาน (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Test of Validity) ด้วย IOC (Index of item 

objective congruence) สุวิมล ติรกานนท์ (2551,  47-148) โดยได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบข้อค าถามและแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วน าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างประชากร 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อทดสอบความเข้าใจในข้อค าถามของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
การเก็บข้อมูลและการน าข้อมูลมาหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลั่า 
(Cronbach’s Alpha) ที่ได้เท่ากับ 0.95 จึงถือวา่แบบสอบถามมีระดับความน่าเช่ือถือที่ดีสามารถน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างจากผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไปที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยการใช้วิธีแบบสุ่มแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) พร้อมกับอธิบายแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนด คือ 385 ชุด  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจัยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่ (Frequency)แล้วสรุปออกมาเป็นค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนสถิติเชิงอ้างอิง (Inference 
Statistics) จะใช้การทดสอบสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อใช้ทดสอบค่า
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ความสัมพันธ์กันส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น  
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละ 

หญิง 67.00 

อายุ60–64 ปี 61.00 

ระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 70.10 

อาชีพแม่บ้าน 34.30 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 200,000 เยน 49.60 

สถานภาพสมรส 89.60 

รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ 52.70 

ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง 74.50 

ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 37.10 

ช่วงจ านวนวันในการท่องเท่ียวประเทศไทย 5-7 วัน 61.30 

นิยมเดินทางด้วยกันกับครอบครัว 68.30 

ใช้บริการจากบริษัทน าเท่ียวประเภทแพ็คเกจทัวร ์ 64.90 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในแต่ละคร้ังมากกว่า 150,000เยน 57.90 

กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก 94.8 

ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย 20.8 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 อายุ60–64 ปี คิดเป็นร้อยละ 
61.00 ระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70.10 อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
200,000 เยน คิดเป็นร้อยละ 49.60 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 89.60 รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 52.70 
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.50 ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 37.10 ช่วงจ านวนวันในการท่องเที่ยวประเทศไทย 5-7 วัน คิดเป็นร้อยละ 61.30 
นิยมเดินทางด้วยกันกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 68.30 โดยใช้บริการจากบริษัทน าเที่ยวประเภทแพ็คเกจทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 64.90 
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในแต่ละครั้งมากกว่า150,000เยน คิดเป็นร้อยละ 57.90 ถ้ามี
โอกาสท่านจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก คิดเป็นร้อยละ 94.80 และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไทยคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 20.80 
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ส่วนที่ 2 การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังและความพึง

พอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวงั (ร้อยละ) ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ด้านสินค้าและบริการ (Product and Service) 3.76 3.41 

ด้านราคา (Price) 3.88 4.36 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3.53 3.29 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.63 3.09 

ด้านพนักงาน (People) 3.60 3.41 

ด้านกระบวนการ (Process) 3.69 3.13 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 3.83 3.35 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 3.43 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า  
ด้านความคาดหวัง  ภาพรวมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

โดยรวม3.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในด้านราคามากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 
3.88 รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.83 ด้านสินค้าและบริการ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.76 ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.69 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.63 ด้านพนักงาน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.60 และน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.53 ตามล าดับ 

ด้านความพึงพอใจ  ภาพรวมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม3.43 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในด้านราคามากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.36 รองลงมาคือ ด้านสินค้าและบริการ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.41 ด้านพนักงาน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.41 ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.35 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.29 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.13 และ
น้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.09 ตามล าดับ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 

 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

  

1 0.331 

 0.000* 

385 385 

ความพึงพอใจ 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

  

0.331 1 

0.000*  

385 385 
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จากตาราง พบว่า การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึง
พอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เนื่องจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significant Level) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
โดยเมื่อพิจารณาค่าสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.331 ซึ่งแสดงว่า การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
มีความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 

 

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาว
ญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ60–64 ปี มีระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบอาชีพแม่บ้าน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 200,000 เยน สถานภาพสมรส รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ ส่วนมากเคยมี
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 5-7 วัน โดย
นิยมเดินทางพร้อมครอบครัว โดยใช้บริการจากบริษัทน าเที่ยวประเภทแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
มากกว่า 150,000 เยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดในด้านราคา ซึ่งข้อค้นพบ
บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธีร์ ตีระจินดาและสมบตัิ กาญจนกิจ (2557) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55-65 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย
และ/หรือแนะน าเพื่อนให้มาอีกแน่นอน ราณี อิสิชัยกุล (2557, 146) ดังนั้น การทีผ่ลของวิจัยในครั้งนี้บางส่วนไม่สอดคล้องกันกับ
ผลการวิจัยของธีร์ ตีระจินดาและสมบัติ กาญจนกิจ เนื่องจากการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
เช่น ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมทาง ปัจจัยด้านความปลอดภัย นอกจากนี้
ช่วงระยะเวลา และพื้นที่ในการเก็บข้อมูลก็แตกต่างกัน ในอีกกรณีที่ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่อาจ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรง
สนุทรวงศ ์(2552) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวปัจจัยที่มีความส าคัญ
อันดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยว 
 ส่วนประเด็นการตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในด้านราคา
มากที่สุด ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์ ตีระจินดาและสมบัติ กาญจนกิจ (2557) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัตอ่สว่นประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
บทความวิชาการของ Naohiro Yashiro (1996) ที่กล่าวถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีการวางแผนเก็บเงินเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนผูสู้งอายุในช่วงปี ค.ศ. 2020 และอัตราการเกิดลดน้อยลง ส่งผลท าให้โอกาสในการ
อาศัยอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และมีอัตราค่าครองชีพภายในครัวเรือนที่สูงขึ้น จึงท าให้อัตราการออมเงินของ
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นสูงกว่าชาวอเมริกา ซึ่งจากบทความดังกล่าวจึงอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า นักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังเกี่ยวกับด้านราคามากที่สุด 

ส่วนประเด็นการตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก สอดคล้องกับ ข้อมูล
โครงการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในด้านราคามากที่สุด ซึ่ง
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สอดคล้องกับความคาดหวังซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของความคาดหวังซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 65-71) ที่อธิบายว่า 
ความพึงพอใจ เป็นสภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการ
บริการไม่ว่าจะเป็นการรับบรกิารหรอืการให้บรกิารในระดับที่ตรงกับการรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจของลูกค้า พร้อมกับแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การตลาดท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 

สรุปผล 
งานวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาว

ญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยไว้ ดังนี้ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวัง

และความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
60–64 ปี มีระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบอาชีพแม่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 200,000 เยน สถานภาพสมรส 
รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ ส่วนมากเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-
กันยายน โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 5-7 วัน โดยนิยมเดินทางพร้อมครอบครัว โดยใช้บริการจากบริษัทน าเที่ยวประเภทแพ็คเกจ
ทัวร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวแต่ละครั้งมากกว่า 150,000 เยน และโดยส่วนมากมีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย
อีก ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย 

การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
สินค้าและบริการ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดับ ส่วนด้านความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
สินค้าและบริการ ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ และน้อยที่สุด คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 

การตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
เชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดนโยบายทีชัดเจนเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 
2. หน่วยงานภาครัฐ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยด้านราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีความคาดหวังและมีความพึง
พอใจมากที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่การครองความนิยมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 



136  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุร ี

ปีท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561   

เชิงปฏิบัติการ 
1. ภาครัฐควรจัดประชุมช้ีแจงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวน าไปสู่การพัฒนา แก้ไข 

และปรับปรุง การท่องเที่ยวให้เกิดความเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 
เชิงวิชาการ 
1. การวิจัยในครั้งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทย ในเขตพื้นที่โตเกียว 

การศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษานักท่องเที่ยวผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งอาจจะท าให้งานวิจัยได้ผลความ
พึงพอใจที่เป็นปัจจุบันมากกว่า 

2. ควรท าการศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 

3. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในชาติอื่นๆ นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
4. ควรท าการศึกษาศักยภาพของอุปทานทางการท่องเที่ยวว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นและชาติอื่นๆ 
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