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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่ของของชาวญีปุ่น่สูงอายทุีพ่�านกั

ระยะยาว รวมถึงเพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากร

ในงานวิจัยนี้คือชาวญี่ปุ่นที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พ�านักระยะยาวในในจังหวัดเชียงใหม่

มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จ�านวน 38 ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีประชุมกลุ่มแบบ Focus Group 4 ครั้ง 

โดยใช้รายการค�าถามแบบมีโครงสร้างที่อ้างอิงทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) จากการศกึษาพบว่า

ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่ ชาวญี่ปุ่นเหล่านี้รับรู้ว่า เชียงใหม่เป็น

จังหวัดที่มีความปลอดภัยในระดับ “มาก” ส่วนในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล คุณภาพ

การบรกิารของรฐั ความสะดวกด้านภาษาและข้อมลูทีส่ื่อสาร และบทบาทหรอืคุณค่าต่อสังคม

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” แต่เม่ือได้มาท่องเที่ยวหรือพ�านักในเชียงใหม่และมีประสบการณ์

ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่ามากขึ้น ยกเว้นด้านบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมที่มีค่า

ลดลง ซ่ึงทางจังหวัดเชียงใหม่ควรรักษาการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีไว้และมุ่งพัฒนาในส่วนที่ยัง

ขาดไป โดยจัดให้สมาคมชาวญี่ปุ่นเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมของจังหวดัแล้วเกดิการสือ่สาร

แบบปากต่อปากในหมูช่าวญีปุ่น่เอง

พิชญลักษณ์ พิชญกุล
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Abstract

This research studied the perception of senior Japanese “long-stayers” of Chiang 

Mai. The purpose of the study was to offer suggestions for the strategic planning of 

Chiang Mai Province. The population of this research was 38 Japanese individuals 

aged 60 years old and above that had been living in Chiang Mai for over one year. 

Four focus group sessions were arranged in order to gather the necessary data. 

A structured question list based on Rogers M. Everett’s diffusion of innovations 

theory was applied for the data collection. The study showed that the senior 

Japanese long-stayers had a good image of Chiang Mai in terms of safety, healthcare 

services, and language and communications at a high level; government services 

at a moderate level; and roles and values of the society at a low level. The 

researchers suggest that Chiang Mai Province encourage the senior Japanese 

living in Chiang Mai to be more active in local activities so that they can spread 

information about life in Chiang Mai among their peers.  

Senior Japanese Long-stayers’

Perception of Chiang Mai
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1. บทน�า

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยให้ค�าจ�ากัดความของ

นกัท่องเทีย่วทีพ่�านกัระยะยาวว่า หมายถึง นกัท่องเทีย่วที่

พ�านกัอยูใ่นประเทศไทยเกิน 30 วนัข้ึนไป (ศูนย์ประสาน

การท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว  ส�านกังานพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2553) แผน

แม่บทพัฒนาธรุกจิลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ของกลุม่

จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 ได้ก�าหนด 4 จงัหวดั ได้แก่ 

เชยีงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัเป้าหมาย 

ทัง้น้ี จากการส�ารวจพบว่ากลุม่ธรุกิจลองสเตย์ ในจงัหวดั

เชียงใหม่มีจ�านวนมากท่ีสุด คือประมาณ 10,000 ราย 

แผนแม่บทพัฒนาธรุกิจลองสเตย์ ก�าหนดวสิยัทศัน์ในการ

พฒันาไว้ว่า “ภาคเหนอืตอนบน 1 เป็นต้นแบบการท่อง

เท่ียวแบบพ�านกัระยะยาวทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ เพือ่การ

เรยีนรูว้ฒันธรรมล้านนา และมมีาตรฐานในระดบัสากล” 

และก�าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจลองสเตย์ 

กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ไว้ 3 ประการ คือ 1. ขดีความสามารถในการแข่งขันการ

ท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวของกลุม่จังหวดัภาคเหนอื

ตอนบน 1 เพิม่ขึน้ 2. รายได้จากการท่องเทีย่วแบบพ�านกั

ระยะยาวของกลุม่ภาคเหนอืตอนบน 1 เพิม่ขึน้ 3. นกัท่อง

เทีย่วมคีวามประทบัใจต่อการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะ

ยาวตามวถิชีวีติในแบบวฒันธรรมล้านนา แหล่งท่องเทีย่ว 

และการบรกิารการท่องเทีย่วท่ีมุง่สูม่าตรฐานทีมี่คณุภาพ 

(แผนแม่บทพฒันาธุรกจิ ลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 ส�านกังานท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวัดเชยีงใหม่, 2559)

 ชาวญีปุ่น่กลุม่ลองสเตย์ (การพ�านกัระยะยาว) 

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ยงัคงขยายตวัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ทุกปี จากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า

ประเทศไทย รายงานว่าในปี ณ เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560 

มชีาวญีปุ่น่ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่จ�านวน 2,489 คน 

(สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุน่ประจ�าประเทศไทย, 2560) ทัง้นี้ 

จังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้ง

วตัถปุระสงค์ในการดงึดดูชาวญีปุ่น่ให้เข้ามาพ�านกัอาศยั

ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ประการ คือ 1. เพื่อส่ง

เสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่พ�านักระยะยาวของนัก

ท่องเที่ยวที่มีก�าลังการใช้จ่ายสูง 2. เพื่อน�าเงินตราต่าง

ประเทศเข้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย 

3. เพื่อให ้เกิดการสร ้างงาน สร ้างรายได ้ในภาค

อตุสาหกรรม และภาคการบริการทีเ่กีย่วข้อง อนัจะท�าให้

เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 4. เพื่อขยายกลุ่ม

ตลาดนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ 5. เพื่อ

ส่งเสรมิให้เกิดการขยายตวัทางการท่องเทีย่วในพืน้ทีท่าง

เลือกอื่น (ฐิติพร ศรีอาภรณ์, 2560) จากการส�ารวจโดย

กงสุลญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเหตุผลชาวญี่ปุ่น

เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�านักอาศัยระยะยาว คือ 1. 

ความปลอดภัย  2. การรักษาพยาบาล  3. การบริการ

ของภาครฐั 4. ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สาร  และ 5. บทบาท

หรือคุณค่าต่อสังคม (การเป็นอาสาสมัครในการท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่)  อย่างไรก็ตาม จากการ

ส�ารวจการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วลองสเตย์รวมถงึนกัท่องเทีย่ว

ทั่วไป พบข้อมูลส�าคัญว่ากว่า 80% ของนักท่องเที่ยวไม่

ทราบว่าภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการรองรับนัก

ท่องเที่ยวลองสเตย์ (กรวรรณ สังขกร, 2561)          

 จากความส�าคญัของชาวญีปุ่น่กลุม่ลองสเตย์และ

ปัญหาการขาดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพใน

การรองรบันกัท่องเทีย่วลองสเตย์ดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษาการกระจายการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่ในกลุม่

ชาวญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาว โดยจะมุง่เน้นการศกึษา

ในประเดน็ ความปลอดภยั การรกัษาพยาบาล การบรกิารของ

ภาครฐั ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สาร และบทบาทหรอืคณุค่า

ต่อสังคม อาทิ การเป็นอาสาสมคัรท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ของ

ชาวญี่ปุ ่นในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์และพฒันาการกระจาย

การรับรูไ้ด้อย่างเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์

 2.1. เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับเชียงใหม่ของชาว

ญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาวในประเดน็ ความปลอดภยั การ

รักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ ภาษาและข้อมูล

ที่สื่อสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม

 2.2.  เพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์

ของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�านัก

ระยะยาวของชาวญี่ปุ่น

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎีการแพร่

กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations 

Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) โดยทฤษฎีนี้

เน้นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม

เกดิขึน้จากการแพร่กระจายของสิง่ใหม่ ๆ  จากสงัคมหนึง่

ไปยงัอกีสงัคมหนึง่และสงัคมนัน้รบัเข้าไปใช้ สิง่ใหม่ ๆ  นี้ 

คอื นวตักรรม ซ่ึงเป็นทัง้ความรู ้ความคดิ เทคนคิ วธิกีาร 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์

ใช้ทฤษฎีนี้เพี่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับเชียงใหม่และการ

ยอมรับของชาวญี่ปุ ่นสูงอายุท่ีพ�านักระยะยาว ตาม

เหตุผลที่ชาวญี่ปุ ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�านัก

อาศัยระยะยาวที่เป็นผลจากการส�ารวจ โดยกงสุลญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่

 ตัวแปรหลัก 4 ประการในกระบวนการแพร่

กระจายนวตักรรมนี ้มดีงัน้ี (เอกคณติ เอีย่มภคัด,ี 2555)

 1. นวัตกรรม (Innovation) 

  นวตักรรมหมายถงึสิง่ใหม่ทีจ่ะแพร่กระจายไป

สู่สังคม นวัตกรรมที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับ

ของคนในสงัคมนัน้ โดยทัว่ไปประกอบด้วยส่วนส�าคญั 2 

ส่วน คอื ส่วนทีเ่ป็นความคดิและส่วนทีเ่ป็นวตัถ ุนวตักรรม

ใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ 

ระบบสงัคม และการรบัการส่ือสารแล้ว ตัวของนวัตกรรม

เองก็มีความส�าคัญ นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะมี

ลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมท่ีมีลักษณะตรงกัน

ข้ามกันกับลักษณะ 5 ประการต่อไปนี้มักจะเป็น

นวัตกรรมที่ที่ถูกยอมรับได้ยาก 

 • ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่ เข ้ามาแทนที่  

  (Relative Advantage) 

 • สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ  

  (Compatibility) 

 • มคีวามสลับซบัซ้อนไม่มากนกั (Complexity) 

 • สามารถแบ่งทดลองครัง้ละน้อยได้ (Trialability) 

 • สามารถมองเหน็หรอืเข้าใจได้ง่าย (Observability) 

 2. ก�รสื่อส�รโดยผ่�นสื่อท�งใดท�งหน่ึง  

  (Types of Communication) 

  หมายถงึการส่ือสารผ่านส่ือเพือ่ให้คนในสังคม

ได้รับรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อ

ระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านส่ือหรือ

ตวักลางใดตวักลางหนึง่ทีน่วตักรรมนัน้แพร่กระจายจาก

แหล่งก�าเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม 

 3. เวล�หรืออัตร�คว�มเร็วในก�รยอมรับ  

  (Time or Rate of Adoption) 

  เป ็นช ่วงเวลาที่ท�าให ้คนในสังคมได้รู ้จัก

นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จาก

สิง่ทีม่อียูแ่ล้วมาใช้ในรปูแบบใหม่ เพือ่ท�าให้เกิดประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม

ต้องอาศัยระยะเวลาและมีล�าดับข้ันตอนเพื่อให้บุคคล

ปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ (A 

given time period) 

 4. ระบบสังคม (Social System) 

  สิ่งที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของ

สังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและ

การรับนวัตกรรม กล่าวคือ ระบบของสังคมสมัยใหม่จะ

เอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่

จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมบีรรทดัฐานและรบั

ค่านยิมของสงัคมทีส่นบัสนนุการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้า

มา สังคมกจ็ะยอมรบัได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณหรอืสังคม
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ที่ติดยึดกับความเช่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นสังคมล้าหลังจะมี

ลกัษณะตรงกนัข้ามกบัสงัคมสมยัใหม่ ความรวดเรว็ของ

การแพร่กระจายและปรมิาณทีจ่ะรบันวตักรรมจงึเกดิได้

ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ 

ก�รยอมรับนวัตกรรม 

 การยอมรับเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้น

ทางจิตใจภายในบคุคล เริม่จากได้ยนิในเรือ่งวทิยาการนัน้ๆ 

จนกระทัง่ยอมรับน�าไปใช้ในทีส่ดุ ซึง่กระบวนนีม้ลีกัษณะ

คล้ายกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการตดัสนิใจ (Decision 

Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้รบัรูห้รอืตืน่ตน (Awareness Stage) 

 เป็นขั้นเริ่มแรกที่น�าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ

สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับ

สิ่งใหม่ ๆ  (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

หรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่ง

การรับรู ้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท�าให้เกิด

ความอยากรูต่้อไป อนัเน่ืองจากมคีวามต้องการวทิยาการ

ใหม่ ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) 

 เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียด

เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ  เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปใน

ลกัษณะทีต่ัง้ใจแน่ชดั และใช้กระบวนการคดิมากกว่าขัน้

แรก ซึ่งในขั้นนี้จะท�าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือ

วิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจน

บรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อ

บุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือราย

ละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย 

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่� (Evaluation Stage)

 เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา

วิทยาการใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบ

ระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน�ามาใช้แล้วจะเป็น

ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดี

มากกว่าจะตดัสนิใจใช้ ขัน้นีจ้ะแตกต่างจากขัน้อืน่ ๆ  ตรง

ทีเ่กดิการตดัสนิใจทีจ่ะลองความคดิใหม่ ๆ  โดยบุคคลมกั

จะคดิว่าการใช้วทิยาการใหม่ ๆ  นัน้เป็นการเสีย่งไม่แน่ใจ

ถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม 

(Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิง่ขึน้ว่าสิง่ทีเ่ขา

ตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค�าแนะน�าให้

ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) 

 เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้นกับ

สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองกับส่วนน้อยก่อน 

เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหา

ข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือ

นวัตกรรมนั้น 

  ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนก�รยอมรบั (Adoption Stage)

 เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้

ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้

ทดลองปฏิบัติและได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 คณะผู้วิจัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบที่พัก

แบบพ�านักระยะยาวที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย” 

ให้กับส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบ

เทียบการจัดการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวใน

ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สเปน 

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย พบว่า ประเทศสเปน

ได้เปรียบประเทศไทยด้านระยะทางท่ีอยู่ใกล้ประเทศ

ต้นทางของนักท่องเที่ยวและความสะดวกในการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ ส่วนประเทศฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา

และออสเตรเลียจะได้เปรียบในเรื่องภาษา แต่มีข้อด้อย

ในเร่ืองค่าครองชีพและภูมิอากาศ  ส�าหรับประเทศ

มาเลเซียมีจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศไทย คือ การ

ให้บริการอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่ม
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ต้นความคิดที่จะหาสถานท่ีส�าหรับการพ�านักระยะ

ยาว กระบวนการตรวจลงตราและความสะดวกทุก

เร่ืองด้วยการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อย่างไร

ก็ตาม ประเทศไทยสามารถจะพัฒนาให้เป็นประเทศ

ชั้นน�าส�าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้ เน่ืองจากมีอากาศ

ดี ภูมิประเทศสวยงามและหลากหลาย รวมทั้งการที่คน

ไทยส่วนใหญ่มีความเป็นมิตรและพร้อมที่จะให้บริการ

นักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังค้นพบว่าความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่าง

จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในเรื่องท่ีพักท่ีต้องการเครื่อง

อ�านวยความสะดวกท่ีเหมือนกับการด�าเนินชีวิตประจ�า

วันของนักท่องเที่ยวเอง  ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย

เพือ่ให้การพกัผ่อนระยะยาวน่าสนใจ ความปลอดภยัต่อ

ชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ โดยผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้บริการที่ดีกับกลุ่มนักท่อง

เที่ยวแบบพ�านักระยะยาวเป็น 9 องค์ประกอบ คือ 1.) 

สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป ทางสัญจร

และสถานที่จอดรถ 2.) โถงต้อนรับ ลิฟต์ 3.) ห้องพัก 

4.) ห้องอาหาร บริเวณประกอบอาหารและรับประทาน

อาหาร  5.) บริการเสริมอื่น ๆ 6.) บุคลากร 7.) ระบบ

ความปลอดภัย 8.) การจดัการทรพัยากรสิง่แวดล้อมและ

ความสัมพันธ์ชุมชน 9.) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

การ ราคาและการระบุบริการต่าง  ๆ

 งานวจัิยนีไ้ด้ระบวุ่าประเทศไทยมศีกัยภาพสงูใน

ด้านการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว โดยมีประเด็น

ส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินการ ประการแรก คือ การร่วม

มืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต่างสังกัดในภาครัฐที่จะ

ต้องพิจารณาหาทางให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก

มากที่สุดโดยไม่กระทบกับปัญหาความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของประเทศ ประการที่สอง จะต้องมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์จากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน

บริการการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานของประเทศไทยอย่างท่ัวถึงและหลากหลายรปูแบบ 

และประการสดุท้าย คอื การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

กบัชุมชนเพือ่ให้ชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่ว

กบัการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว ซ่ึงจะเป็นผลท�าให้

ชุมชนมีส่วนในการเผยแพร่สิ่งที่ดีและสงวนรักษาสิ่งที่

เป็นทรัพยากรโดยวิธีการที่ถูกต้อง

 วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ (2554) 

ท�าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ขยายเวลาพ�านักอยู่ของผู้พ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง

ชาวญี่ปุ ่นที่พ�านักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จ�านวน 

100 คนและชาวไทย 30 คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น

กลุ่มดังกล่าว พบว่า ระยะเวลาการพ�านักระยะยาวของ

ชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่เป็นเวลาประมาณ 6-10 ปี ส่วน

ใหญ่เป็นการพ�านักร่วมกันของคู่สามีภรรยาท่ีเกษียณ

แล้ว ทีอ่ยูอ่าศยัจะเป็นคอนโดมเีนยีมทีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืง

ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอยู่ระหว่าง 

10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ไม่รวมค่าที่พักมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�านัก เกิดจาก

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ

หลังเกษียณ ความประทับใจในเชียงใหม่ ลักษณะที่พัก

และท�าเลที่พักในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ยังมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจขยายเวลาพ�านัก ทราบแหล่งข้อมูลก่อนมา

พ�านักอยู่ที่เชียงใหม่จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเพื่อน

ชาวญี่ปุ่นที่รู้จัก ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาอยู่

ช่ัวคราวท่ีเชียงใหม่ และไม่มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักก่อนมา

พ�านกัระยะยาวทีเ่ชยีงใหม่ พอมาพ�านกัได้ระยะหนึง่แล้ว

ก็สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมร่วมกับชาวญี่ปุ่น

ด้วยกัน ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้พ�านัก

ระยะยาวชาวญีปุ่น่ในจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืการสร้างกลุม่

เพื่อนที่เป็นผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นด้วยกัน การเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าวมีผลไม่มากนัก

ต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�านักในเชียงใหม่ แต่การเข้า

ร่วมหรอืการรวมกลุ่มนีน้�าไปสู่การเกดิกลุ่มเพือ่นใหม่ ซึง่
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มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจขยายเวลาในการพ�านกั ผลการ

ศึกษาชี้ให้เห็นตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่วางไว้เพราะ

การมกีจิกรรมให้เข้าร่วมโดยมคีนไทยเป็นคนกลางเชือ่ม

ต่อในระหว่างพ�านกัอยู ่กลบัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ทีจ่ะขยายเวลาพ�านกั การเข้าร่วมกจิกรรมใด ๆ  ทีส่มัพนัธ์

กับสังคมเชียงใหม่นั้น เกิดจากการขอความร่วมมือจาก

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นส�าคัญ แต่

มีกลุ่มผู้พ�านักระยะยาวชาวญ่ีปุ่นจ�านวนหน่ึงท่ีต้องการ

สร้างความสัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็น

อาสาสมคัรในกจิกรรมต่าง ๆ  ปัญหาส่วนใหญ่ของผูพ้�านกั

ระยะยาวชาวญีปุ่น่ในจงัหวดัเชยีงใหม่จะเป็นปัญหาด้าน

อบุตัเิหต ุและการสือ่สาร เมือ่ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรอืมเีพ่ือนชาวญีปุ่น่ด้วยกนั คอย

ให้ความช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาและสิง่ทีผู่พ้�านกัระยะ

ยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้รัฐบาลไทย

ช่วยเหลือมากที่สุดคือ การขยายหรือยืดอายุวีซ่าให้อยู่

เชียงใหม่ให้ได้นานขึ้น

 วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2550) ได้สรุปผลการส�ารวจ

ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ CLL (Chiang 

Mai Long Stay Life Club) ประจ�าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2550 ซึ่งได้ท�าการสอบถามกับนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ี

พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยว

ชาวญีปุ่น่ทีอ่าศยัพ�านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่อายุ

เฉลี่ยประมาณ 60 ปี โดยที่มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วง 1 – 4 ล้านเยน หรือ 3 แสนบาท – 1.2 ล้านบาท 

(100 เยนเท่ากับ 30 บาท) โดยที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1 – 3 แสนเยน หรอื 3 - 9 หมืน่บาท 

โดยส่วนมากจะมคีวามสามารถการใช้ภาษาอืน่นอกจาก

ภาษาญีปุ่น่ เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาไทยได้ในระดบั

ที่สามารถพูด สนทนาและอ่านประโยคอย่างง่ายหรือ

ประโยคทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัเท่านัน้ คนกลุม่นีป้ระมาณ

ร้อยละ 10 วางแผนที่จะอาศัยอยู่ในเชียงใหม่อย่างน้อย 

6 เดือน ถึง 1 ปี อีกร้อยละ 47 วางแผนจะอยู่ประมาณ 

1 – 3 ปี นอกนั้นวางแผนอาศัยอยู่มากว่า 3 ปี ส่วนมาก

ก่อนที่จะมาอยู่ระยะยาวจะเคยมาในฐานะนักท่องเที่ยว

และได้เคยส�ารวจสถานทีพ่�านกัระยะยาวก่อนทีจ่ะตดัสินใจ 

ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับคู่สมรสถึงร้อยละ 67 อยู่คนเดียว

ร้อยละ 21 และอาศัยกับคนไทยร้อยละ 12 และร้อยละ 

50 ได้รับวีซ่าพ�านักระยะยาว (รหัส O-A)

 เหตุผลที่นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นตัดสินใจพ�านัก

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ 

1. ทางด้านภมิูศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ในการเดนิทางในประเทศภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

รวมทั้งสามารถเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ ่นได้ง่าย 

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสภาพอากาศและส่ิง

แวดล้อมเหมาะสมต่อการด�ารงชีวติและการท่องเทีย่ว 2. ทาง

ด้านเศรษฐกิจ พบว่าค่าครองชีพในจังหวัดเชียงใหม่ถูก

กว่าการด�ารงชีพในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสามารถแลก

เปลีย่นเงินตราได้สะดวก 3. ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 

พบว่า ผู้คนในจงัหวดัเชยีงใหม่มอีธัยาศัยดต่ีอชาวญีปุ่น่ มี

บรรยากาศของเมืองที่ไม่เครียด ไม่วุ่นวาย รวมทั้งขนาด

ของเมืองเหมาะสมต่อการใช้ชีวิต มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน ชาวญี่ปุ่นสามารถหาความเป็นส่วน

ตวัในการด�ารงชวีติได้มากกว่าในประเทศอืน่และสามารถ

เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้ตามที่ต้องการ

ซึ่งเหมือนกับการใช้ชีวิตในประเทศของตน 4. ทางด้าน

การด�ารงชวีติ พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวญ่ีปุน่ทีพ่�านกัระยะ

ยาวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถซื้อหาอาหาร เครื่องปรุง

อาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยได้ง่าย และสามารถท�างาน

อดเิรกหรอืท�างานอาสาสมคัรในเชียงใหม่ได้ง่าย  5. ทาง

ด้านการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้เหตุผลเกี่ยว

กับการท่องเที่ยว คือ การใช้บริการสนามกอล์ฟ รวมทั้ง

เดนิทางท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วได้หลากหลายและ

สะดวกสบาย 6. ทางด้านอื่น ๆ พบว่าการยื่นขอวีซ่าเข้า

ประเทศมีความสะดวกสบายและได้ง่าย พร้อมทั้งสถาน

ที่พักมีส่ิงอ�านวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและมี

สังคมชุมชนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่จ�านวนหนึ่ง
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 ในด้านสถานท่ีพ�านักการพ�านักระยะยาวของ

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

คือ คอนโดมีเนียมร้อยละ 39 อพาร์ตเมนต์ร้อยละ 22  

บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ร้อยละ 39 โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่อาศัยในเขตอ�าเภอเมืองประมาณร้อยละ 66 

ในการเลือกที่พักอาศัยนั้น สิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ

เป็นอันดับต้น ๆ  คือ  ท�าเลที่ใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต โรง

พยาบาล และสถานทีอ่อกก�าลงักาย ปัญหาทีพ่กัทีม่กัพบ 

คือ การไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และ

ระบบโทรทัศน์ไม่มีช่องสัญญาณ NHK ส�าหรับด้านการ

ด�ารงชีวิตเกี่ยวกับอาหาร พบว่า ส่วนมากจะประกอบ

อาหารเช้าและอาหารเยน็เอง ส่วนอาหารกลางวนัมกัหา

ซื้อรับประทานนอกบ้าน โดยจะนิยมรับประทานอาหาร

ญี่ปุ่นมากกว่าอาหารประเภทอื่น 

 ในด้านสิ่งความอ�านวยความสะดวกของจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า คนกลุ ่มนี้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ควร

ปรับปรุงเร่งด่วน คือ สภาพของถนนที่ช�ารุด รถประจ�า

ทาง ปัญหาทางมลภาวะทางน�า้ (น�า้เสยี) เสยีงดงัรบกวน 

รวมทั้งปัญหาทางด้านขยะ ส่วนปัญหาหมอกควันก็ยัง

เป็นปัญหาที่ชาวญี่ปุ ่นคิดว่าอยู่ในระดับรุนแรง สิ่งที่

ชื่นชมคือ เรื่องความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และ

แทบจะไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรม

 ในด้านด้านการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติประมาณร้อย

ละ 58.4 รองมาด้วยการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ ร้อยละ 27 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิีน่ยิมท่องเทีย่ว คอื เส้นทางดอยอนิทนนท์ ตาม

ด้วยเส้นทางของแม่รมิ และเส้นทางดอยสเุทพ-ปุย โดยมีค่า

ใช้จ่ายต่อครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,000 บาท ส�าหรับ

สถานทีท่่องเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม และประวติัศาสตร์

จะนิยมท่องเที่ยวในเขตอ�าเภอเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อ

ครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,200 บาท และสถานท่ีท่อง

เทีย่วทางด้านกจิกรรม-กีฬา นยิมท�ากจิกรรมการตกีอล์ฟ 

และนั่งช้าง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 

2,400 บาท ในการเลือกสถานที่พักระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวจะนิยมเลือกพักตามโรงแรม เนื่องจากมีความ

ปลอดภัย และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเดินทางได้

สะดวก 

5. นิยามศัพท์

 การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ หมายถึง การรับรู้ใน 5 

ด้าน ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัย  2. การรักษา

พยาบาล  3. การบริการของภาครัฐ 4. ภาษาและข้อมูล

ที่สื่อสาร  และ 5. บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม (การเป็น

อาสาสมัครในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่)            

 ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว หมายถึง ชาว

ญีปุ่น่ทีอ่ายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ทีพ่�านกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

6. ขอบเขตของการศกึษาและวิธกีารด�าเนินการวิจัย

 6.1 ขอบเขตก�รศึกษ�

  การวจิยันีเ้น้นศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่

ของชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาวในประเด็น ความ

ปลอดภัย การรักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ 

ภาษาและข้อมูลที่ส่ือสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อ

สังคม โดยท�าการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบกับเชิง

ปรมิาณเพือ่ให้ได้ค�าตอบเชงิลึกจากการให้ข้อมลูของกลุ่ม

ตัวอย่างในการด�าเนินการ Focus Group ที่ชัดเจนที่สุด

 6.2 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

  1. ประชากรในงานวิจัยนี้หมายถึงชาวญี่ปุ่น

สงูอายทุีพ่�านักในจงัหวดัเชยีงใหม่ในลกัษณะเป็นผูพ้�านกั

ระยะยาว 

  2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นสูง

อายุที่พ�านักในจังหวัดเชียงใหม่นานกว่า 1 ปีขึ้นไปและ

พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ จ�านวน 38 ราย ทั้งนี้ 

คณะผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นซ่ึงอาศัยอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดให้
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29 รายและไม่มบีตุร 9 ราย อาศัยอยูใ่นเชียงใหม่ 1 – 10 

ปี 29 ราย และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 9 ราย มีผู้ที่คาดว่า

จะอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่ต่อไปอกีอย่างน้อย 1 – 20 

ปี 17 ราย และ 21 ปีขึ้นไป 12 ราย ส่วนอีก 9 รายยังไม่

ได้ตดัสนิใจ ทัง้นี ้จากจ�านวนผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมด มมีากถึง 

30 รายที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกที่มาอยู่อาศัย

ในลักษณะอยู่พ�านักระยะยาว ส่วนอีก 8 รายเคยอาศัย

ในลั กษณะพ� านั กระยะยาวที่ อื่ นมาก ่ อน  อาทิ 

กรุงเทพมหานคร สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง บราซิลและ

นิวซีแลนด์ เหตุผลหลัก ๆ ที่ชอบจังหวัดเชียงใหม่เพราะ

ผู้คนจิตใจดี อากาศดี (ไม่หนาว)  ค่าครองชีพไม่สูง และ

มีเพื่อนฝูงอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ส่วนสาเหตุที่ผู้ให้ข้อมูล

ส่วนมากเลอืกมาพ�านักในระยะยาวทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ คอื 

เคยมาเทีย่วระยะสัน้แล้วชอบเชยีงใหม่จงึได้ศกึษาข้อมลู

จากนติยสาร โทรทัศน์ และแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ  ท�าให้ตดัสนิ

ใจย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ช่องทางที่ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่คือ นิตยสารญี่ปุ่น ค�าบอกเล่า

จากทั้งเพื่อนชาวญี่ปุ ่นและเพื่อนชาวไทย สถานที่อยู่

อาศัยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม บ้าน และ

เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และจากจ�านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

มีผู้เช่าที่อยู่อาศัย 28 รายและเป็นเจ้าของเอง 10 ราย 

 ส่วนที่ 2: ก�รรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของของช�ว 

    ญี่ปุ่นสูงอ�ยุที่พำ�นักระยะย�ว

 ในส่วนน้ี ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกับ

เชียงใหม่ของชาวญี่ปุ ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว โดย

อ้างองิตามกระบวนการการยอมรบั 5 ขัน้ตอนตามทฤษฎี

การแพร ่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) 

ซ่ึงในงานวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดความหมายของ

แต่ละขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) 

หมายถึงการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลต่อจังหวัดเชียงใหม่ใน

ช่วงที่ยังไม่เคยมาจังหวัดเชียงใหม่ 

 6.3 วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

  6.3.1. ข้อมลูทตุยิภมู ิคณะผูว้จิยัท�าการศกึษา

และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัย 

บทความทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6.3.2. ข้อมลูปฐมภมู ิคณะผูว้จิยัจดัการประชุม

กลุ่มแบบ Focus Group กลุม่ละ 9 – 10 ราย โดยด�าเนนิ

การ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนมีนาคม 2560 เพื่อให้ได้ค�าตอบต่อโจทย์การวิจัยที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาว

ญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยด�าเนินการร่วม (Co-facilitator) ในการ

ท�า Focus Group ทุกครั้งเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลในการ

สื่อสารท่ีตรงกัน เช่น เมื่อมีความไม่แน่ใจเรื่องการแปล

ความของภาษา ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นจะเป็นคนกลางที่

ช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย และ

หลงัจากการท�า Focus Group ทกุครัง้ คณะผูวิ้จยัมกีาร

ประชุมทบทวน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนทีจ่ะเขยีนเป็นสรุปผลการท�า Focus Group แต่ละครัง้

 6.4 เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือรายการ

ค�าถามส�าหรับใช้ในการด�าเนินการประชุมกลุ่มระดม

สมองในรูปแบบ Focus Group โดยแนวค�าถามอ้างอิง

ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) 

เป็นทฤษฎีหลักในการออกแบบการศึกษา

7. รายงานผลการศึกษา

 การรายงานผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1: ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมลู (Informants)

 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจากการท�า Focus Group 4 ครั้ง 

เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และพ�านักใน

จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีจ�านวนทั้งสิ้น 38 

ราย เป็นผู้ถอืวซ่ีาประเภท Retirement 28 ราย Non-O 

6 ราย และ Marriage 4 ราย เป็นชาย 30 รายและเป็น

หญิง 8 ราย มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี 27 รายและ 70 

– 79 ปี 10 ราย และ 80 - 89 ปี 1 ราย เป็นผู้ที่มีบุตร 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมายถึง ขั้นที่

ผู้ให้ข้อมูลเกิดความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวและ

เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) หมาย

ถงึ ขัน้ทีผู่ใ้ห้ข้อมลูเปรยีบเทยีบข้อมลูการมาเทีย่วหรอือยู่

อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่กับทางเลือกอื่น ๆ ก่อนที่จะ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้

ข ้อมูลทดลองมาท่องเท่ียวหรืออยู ่อาศัยท่ีจังหวัด

เชียงใหม่และประเมินการรับรู้ของตนเอง

 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 

หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ความปลอดภัยในการพ�านักระยะยาวที่จังหวัดเชียงใหม่

ต่อไป

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การรับรู้ตาม 5 หัวข้อ ที่

เป็นเหตุผลชาวญี่ปุ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีพ�านัก

อาศัยระยะยาว อันประกอบด้วย การรับรู้ด้านความ

ปลอดภัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริการของ

ภาครัฐ ด้านภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร และด้านบทบาท

หรือคุณค่าต่อสังคมโดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังนี้

หัวข้อที่ 1: ก�รรับรู้ด้�นคว�มปลอดภัย

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู ้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเคยรับรู ้แต่สิ่งที่ดีของจังหวัด

เชียงใหม่ อาทิ เป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงาม อากาศด ี

ผู ้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีวัฒนธรรมเก่าแก่และมี

สถาปัตยกรรมงดงาม มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยที่เคยได้ยิน

ข่าวเกีย่วกบัความไม่ปลอดภัย อาท ิอุบตัเิหตบุนท้องถนน 

การฉ้อโกงในธรุกจิ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสนุขั

จรจัดที่เป็นสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า 

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ทั้งหมดมีการรับรู ้ว ่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่

ปลอดภยั ไม่มใีครเป็นกงัวลและท�าการสบืค้นข้อมลูด้าน

ความปลอดภัยเพิ่มเติม

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็นพ้องว่าปัญหาด้านความปลอดภัย

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดได้ทุกที่ไม่เพียงแต่ที่เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ มีสิ่งที่ผู ้ให้ข ้อมูลบางส่วนกังวลคือเรื่องความ

ปลอดภัยของอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและ

น�้าดืม่เพราะเกรงว่าจะมสีารเคมีปนเป้ือน เมือ่ขอให้ผูใ้ห้

ข ้อมูลประเมินค่าระดับความปลอดภัยของจังหวัด

เชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง 

ได้ข้อสรุปว่าอยู่ในระดับ “ปลอดภัยมาก” (ค่าคะแนน

เฉลีย่ 3.82 จากคะแนนเตม็ 5.00) เมือ่เทยีบกบัทางเลอืก

ท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เม่ือได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความปลอดภัยของจังหวัด

เชยีงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดบั “ปลอดภยัมาก” 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ

กบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่า

การรับรู้ที่ด้านความปลอดภัยที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3 

แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า

จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากกว่าที่เคยคิดไว้

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

สองในสามของทั้งหมดตัดสินใจท่ีจะอยู่อาศัยในรูปแบบ

การพ�านกัระยะยาวทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ต่อไปเพราะเหน็ว่า

จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยดีและจะแนะน�าชาว

ญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ให้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ด้วย แต่อีกหนึ่งใน

สามส่วนยงัไม่ตดัสนิใจเพราะมปัีจจยัด้านความปลอดภยั

บางประการทีท่�าให้ลงัเล อาท ิปัญหาความปลอดภยับน

ท้องถนน เป็นต้น

หัวข้อที่ 2: ก�รรับรู้ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล  

 ขัน้ที ่1 ขัน้รบัรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมลูเพยีงส่วนน้อยทีเ่คยรบัรูเ้กีย่วกบัด้านการรักษา

พยาบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสิง่ทีพ่อจะรบัรูบ้้าง เช่น 



48 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 8 No. 2 December 2018

ทราบเพียงว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีระบบการบริการเป็นอย่างไร 

ไม่แน่ใจว่ามีสถานพยาบาลท่ีมีบุคลากรพูดภาษาญ่ีปุ่น

หรือไม่ และไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

แม้จะไม่ทราบเรือ่งการรักษาพยาบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจจะหาข้อมลูเพิม่เติมในด้านน้ี ทัง้นี ้ผู้

ให้ข้อมลูให้ความเหน็ว่าปัจจยัส�าคญัทีช่าวญีปุ่น่สงูอายทุี่

พ�านักระยะยาวค�านึงถึงในการเลือกใช้บริการในสถาน

พยาบาล ประกอบด้วย การบอกต่อ (Word of Mouth) 

จากคนรู้จัก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความ

สามารถเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ในสถาน

พยาบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนเดินทางมาจังหวัด

เชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นไม่ได้เห็นว่าการรักษาพยาบาล

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ต้องศึกษาหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ

คณุภาพการรักษาพยาบาลของจงัหวดัเชยีงใหม่ก่อนทีจ่ะ

เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามีความ

คาดหวงัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.40 

จากคะแนนเตม็ 5.00) ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ ผู้ให้

ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลของ

จงัหวดัเชยีงใหม่น่าจะต�า่กว่าของทีส่หรฐัอเมรกิา ฮ่องกง 

แต่น่าจะสูงกว่าที่จีนและฟิลิปปินส์ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 

ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล

ของจงัหวัดเชยีงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดบั “ดมีาก” 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ

กบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่า

การรับรู้ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีมีค่ามากขึ้น

จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์

ตรงด้านการรกัษาพยาบาลหรอืรบัรูจ้ากการทีค่นรู้จกัเข้า

รับการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า

จงัหวดัเชยีงใหม่มคีณุภาพการรกัษาพยาบาลดกีว่าทีเ่คย

คิดไว้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเคยเข้ารับการรักษา

พยาบาล บางคนไปใช้บริการตรวจเช็คสุขภาพและ

บรกิารทนัตกรรม ส่วนมากเลือกไปทีโ่รงพยาบาลเอกชน 

อาทิ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลราชเวช 

โรงพยาบาลเชยีงใหม่-ราม และพงึพอใจทีท่างโรงพยาบาล

มีล่ามที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ในการเลือกใช้บริการสถาน

พยาบาลนัน้ ผูใ้ห้ข้อมลูจะเลอืกจากการแนะน�าของเพือ่น

ฝงูหรอืคนรูจ้กัชาวญีปุ่น่ด้วยกนั ท้ังนี ้ชาวญีปุ่น่จะแนะน�า

กนัให้ไปโรงพยาบาลทีมี่ล่ามภาษาญีปุ่น่ บางโรงพยาบาล

มีบริการที่น่าประทับใจ อาทิ บริการมารับ-ส่งผู้ป่วยถึง

บ้าน ซึ่งท�าให้ชาวต่างชาติที่มีข้อจ�ากัดด้านการเดินทาง 

เช่น ไม่มรีถยนต์หรอือยูค่นเดยีวได้รบัความสะดวกสบาย 

และแนะน�าให้ไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะจะได้รบัความ

สะดวกมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะต้องรอคิวนาน 

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ครึ่งหน่ึงยอมรับในคุณภาพของการรักษาพยาบาลใน

จงัหวดัเชยีงใหม่และพอใจท่ีจะใช้บรกิารต่อไปแต่เหน็ว่า

สถานพยาบาลของเอกชนมีราคาแพงเกินไป ถ้าท�าราคา

ให้ต�่าลงกว่านี้ได้จะดีมาก ในขณะที่อีกผู้ให้ข้อมูลอีกครึ่ง

หนึ่งเห็นว่าถ้าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงจะยินดีเข้ารับการ

รกัษาทีเ่ชียงใหม่ แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงจะกลับไปรบัการ

รักษาที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเช่ือมั่นในคุณภาพมากกว่า

แต่จะใช้วธิบีนิไป-บนิกลบัเพือ่รบัการรกัษาทีญ่ีปุ่น่ แต่ยงั

คงอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้ามีความร้ายแรงถึง

ขัน้มคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติจะอยูร่บัการรกัษาทีญ่ีปุ่น่

ในระยะยาวจะได้มีญาติพี่น้องที่ญี่ปุ่นคอยดูแลทั้งช่วงที่

รับการรักษาและการจัดการเมื่อเสียชีวิต

หัวข้อที่ 3: ก�รรับรู้ด้�นก�รบริก�รของภ�ครัฐ

 ขัน้ที ่1 ขัน้รบัรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 
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ผู้ให้ข้อมลูเกดิการรบัรูว่้าการบรกิารของภาครฐัในจงัหวดั

เชียงใหม่ดีกว่าที่เคยคิดไว้ แต่อย่างไรก็ตามค่ายังอยู่ใน

ระดบัปานกลางเท่านัน้ เมือ่สอบถามในเชงิลกึพบว่าผูใ้ห้

ข้อมลูส่วนใหญ่ไม่พงึพอใจบรกิารด้านวซ่ีาของส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมอืงเนือ่งจากต้องรอควินานและใช้เอกสาร

จ�านวนมาก อีกทั้งมีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

ส่วนการบริการของภาครัฐที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไปใช้บริการ

และเกิดความประทับใจมากคือการท�าใบขับขี่ ท่ี

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการให้

บริการท่ีเป็นระบบ รวดเร็ว และมีข้อสอบข้อเขียนเป็น

ภาษาญี่ปุ่น

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพการบริการของภาครัฐในจังหวัด

เชยีงใหม่ในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยส่ิงทีเ่หน็พ้อง

กันว่าควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือบริการด้านวีซ่าของ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องการต้องเข้าคิวนาน

เพื่อรอรับบริการ และการต้องใช้เอกสารจ�านวนมาก ถ้า

เอกสารไม่ครบจะต้องกลับไปและกลับมาเริ่มต้นเข้าคิว

ใหม่ตั้งแต่แรก นอกจากนี้ บางคนยังประสบปัญหาเจ้า

พนักงานปฏิบัติไม่สุภาพกับผู้รับบริการ ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่น

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะให้ค�าแนะน�ากันเองว่า

ให้อดทนและปฏิบัติอย่างสุภาพต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

ของรฐัเพือ่ให้ไม่เกดิปัญหาข้อขดัแย้งระหว่างกนัและควร

ท�าความเข้าใจว่าเจ้าหน้าทีพ่นกังานมจี�านวนไม่เพยีงพอ

กับผู้มารับบริการที่มีจ�านวนมาก ส่วนหน่วยงานภาครัฐ

ทีใ่ห้บริการดแีละมรีะบบการจดัการทีด่มีากคือ ส�านกังาน

ขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมนัน้ ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด

รบัรูว่้าคณุภาพการบรกิารของภาครฐัในจงัหวดัเชยีงใหม่

มีทั้งที่ดีมากและควรปรับปรุงในการจัดการกับสิ่งที่มี

ความยุง่ยากซบัซ้อน เช่น เรือ่งงานเอกสารต่าง ๆ  นัน้ ผูใ้ห้

ข้อมลูหลายคนใช้วธิกีารใช้บริการจากเอเจนซีเ่อกชนทีม่ี

บริการให้ค�าแนะน�ารวมถึงช่วยด�าเนินการอ�านวยความ

สะดวกให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผูใ้ห้ข้อมลูท้ังหมดเคยได้ยนิเกีย่วกับการบรกิารของรฐัใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ทีต่นเองต้องเกีย่วข้องด้วยคอืส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ทราบในรายละเอียด

 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) พบว่า เมื่อเกิด

ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเท่ียวและเริ่มหาข้อมูล

เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ให้ข้อมูลเริ่มศึกษา

ข้อมูลด้านการบริการของภาครัฐจากอินเทอร์เน็ต จาก

การพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือคนรู ้จักท่ีอยู ่ ในจังหวัด

เชียงใหม่หรือเคยมาจังหวัดเชียงใหม่ ขอค�าแนะน�าจาก

ชมรมชาวญี่ปุ ่นผู ้พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Long Stay Life Club: CLL) และ Long 

Stay Agency เรือ่งเกีย่วกับบรกิารภาครฐัทีห่าข้อมลูส่วน

ใหญ่เป็นเรื่องวีซ่า อาทิ การต่อวีซ่า การท�าวีซ่า และบาง

ส่วนหาข้อมูลเกี่ยวกับการท�าใบขับขี่ การจดทะเบียน

สมรส และการซื้อที่ดิน

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ

คณุภาพการบรกิารของภาครฐัของจังหวดัเชยีงใหม่ก่อน

ที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามี

ความคาดหวงัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉล่ีย 

2.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับคุณภาพ

การบริการของภาครัฐในพื้นท่ีเป้าหมายในการเดินทาง

ไปท่องเทีย่วหรืออยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ผูใ้ห้ข้อมลูมคีวามคดิ

เห็นว ่าคุณภาพการบริการโดยภาครัฐของจังหวัด

เชียงใหม่น่าจะต�่ากว่าของที่ฮ่องกง แต่น่าจะสูงกว่าที่จีน

และฟิลิปปินส์ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมลูประเมินค่าระดบัคณุภาพการบรกิารของภาครฐั

ของจังหวัดเชียงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดับ 

“ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 จากคะแนนเต็ม 

5.00) เมือ่เทยีบกบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในที่

อืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่าการรบัรูด้้านการคณุภาพบรกิารของภาค

รัฐที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เม่ือได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมลูส่วนใหญ่รบัรูถ้งึความสะดวกในการใช้ภาษาและ

ข้อมูลที่ ส่ือสารส�าหรับชาวญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัด

เชยีงใหม่ในภาพรวมในระดับ “ดมีาก” (ค่าคะแนนเฉลีย่ 

3.42 จากคะแนนเต็ม 5.00) ซ่ึงเป็นค่าการรับรู้ความ

สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารที่มีค่ามากขึ้น

จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์

ตรงแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มี

ความสะดวกในการใช้ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สารทีด่กีว่าที่

เคยคดิไว้เมือ่ก่อนเดนิทางมา ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีเ่ป้า

หมายในการเดนิทางไปท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศัยในทีอ่ืน่ ๆ  

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าความสะดวกในเชียงใหม่ต�่า

กว่าของท่ีฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กรุงเทพฯ และ

ภูเก็ต เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีการใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้

ความเหน็ว่า แม้ว่าการท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัท่ีเชยีงใหม่

จะมีความไม่สะดวกด้านภาษา แต่เนื่องจากผู้คนที่

เชียงใหม่มีความเป็นมิตรและมักแสดงน�้าใจกับชาวต่าง

ชาติที่มีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้

กรณีส่ือสารไม่เข้าใจกัน และไม่เร่งรีบในการท�าความ

เข้าใจ จึงท�าให้ชาวญี่ปุ่นสูงอายุเกิดความรู้สึกที่ดีและไม่

เห็นว่าความไม่สะดวกในการส่ือสารเป็นปัญหาใหญ่แต่

อย่างใด

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เมือ่

ได้พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แม้จะมีความ

ไม่สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารส�าหรับชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหา

ใหญ่ในการอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลประมาณครึ่ง

หน่ึงเห็นว่าส่ิงที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุง

อะไร แต่อีกครึ่งหนึ่งเห็นว่าถ้ามีภาษาญี่ปุ่นให้บริการใน

สถานที่ที่ชาวญี่ปุ ่นไปใช้บริการ เช ่น ร ้านอาหาร 

ซปุเปอร์มาร์เกต็ และโรงพยาบาล ให้มากขึน้จะท�าให้ชาว

ญี่ปุ่นพึงพอใจในการอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น 

และหนึ่งในสามของผู้ให้ข้อมูลบอกว่าจะแนะน�าให้กับ

หัวข้อที่ 4: ก�รรับรู้ด้�นภ�ษ�และข้อมูลที่สื่อส�ร

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรู้หรือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ก่อนทีจ่ะเกดิความสนใจเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม่ ผูใ้ห้

ข้อมลูครึง่หนึง่รบัรูว่้าจงัหวดัเชยีงใหม่มสีถานทีท่ีม่ภีาษา

ญีปุ่น่ให้บริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

และมหาวิทยาลยั แต่อกีครึง่หนึง่ไม่ทราบข้อมลูในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ ประมาณครึ่งหน่ึงของผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ามี

คอร์สสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติในจังหวัด

เชียงใหม่ อาทิ YMCA และ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีการ

สอนภาษาไทยด้วย เช่น Kokusho Language Center 

และ Aya Language School ส่วนอกีครึง่หนึง่ไม่ทราบข้อมูล

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณครึ่งหนึ่งมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามีท่ีไหนใน

เชยีงใหม่ทีม่ภีาษาญีปุ่น่ในการให้บรกิาร โดยส่วนมากจะ

สอบถามข้อมูลจากคนรู้จกัและทางอนิเทอร์เนต็ และอกี

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจและหา

ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าทีไ่หนในเชียงใหม่ทีม่กีารสอนภาษาไทย

ให้กับชาวต่างชาติ โดยหาข้อมูลจากคนรู้จักและทาง

อินเทอร์เน็ตเช่นกัน ท้ังน้ี ประมาณครึ่งหน่ึงของผู้ให้

ข้อมูลตอบว่าเนื่องจากตนเองมีอายุมากแล้ว จึงไม่

ต้องการเรียนภาษาอื่น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เพิ่มเติม แต่ถ้ามาเชียงใหม่จะใช้วิธีเกาะกลุ่มไปกับคนท่ี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ และอีก

ส่วนหนึง่ตอบว่าภาษาไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะสามารถ

สื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษากาย รูปภาพ เป็นต้น

 ขัน้ที ่3 ขัน้ประเมินค่า (Evaluation Stage) เม่ือขอให้

ผู ้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของความ

สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลท่ีสื่อสารส�าหรับชาว

ญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนท่ีจะเดินทางมา

สมัผสัประสบการณ์จรงิ ได้ข้อสรปุว่ามคีวามคาดหวงัอยู่

ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถสื่อสาร

ได้หรือไม่ แต่คาดหวงัว่าน่าจะเหมอืนการไปท่องเทีย่วใน

ประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาญ่ีปุ่นหรือภาษาอังกฤษท่ียังคง

สามารถสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
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ชาวญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการท่อง

เที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และสองในสาม

ของผู้ให้ข้อมูลแนะน�าว่าควรเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างเพื่อ

ให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันและเห็นว่า

ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่เคยคิด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า

ประมาณหนึง่ในสีข่องผูใ้ห้ข้อมลูสามารถพดูภาษาไทยได้

ในระดับดีมาก (Fluent) และประมาณครึ่งหนึ่งสามารถ

พูดสื่อสารแบบง่าย ๆ เช่น ซื้อของและพูดคุยประโยคที่

ไม่ซับซ้อนได้ ส่วนอีกหนึ่งในสี่พูดไม่ได้หรือพอจะพูดได้

เป็นค�า ๆ โดยบางคนจ้างครูมาสอนท่ีบ้าน บางคนไป

เรียนที่สถาบันสอนภาษาต่าง ๆ และบางคนเรียนรู้จาก

เพื่อนฝูง 

หัวข้อที่ 5: ก�รรับรู้ด้�นบทบ�ทหรือคุณค่�ต่อสังคม

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลประมาณหนึ่งในสี่รับรู้ว่าชาวญ่ีปุ่นสามารถ

ท�างานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ เช่น การอาสาสอน

ภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนตามโรงเรียน การอาสาช่วยชาว

เขา หรือท�าประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การบริจาค

เงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ประมาณสามใน

สีย่งัไม่รบัรู้และไม่มคีวามสนใจในด้านบทบาทหรอืคณุค่า

ต่อสังคมที่ชาวญี่ปุ่นสามารถท�าได้ในเชียงใหม่

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณหนึ่งในสี่มีการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความ

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในด้านบทบาท

หรือคณุค่าต่อสังคมทีช่าวญีปุ่น่สามารถท�าได้ในเชียงใหม่ 

อาทิ การติดตามข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย 

Blog นิตยสาร รวมถึงการพูดคุยกับคนที่อยู่หรือเคยมา

เชียงใหม่เกี่ยวกับโอกาสในการท�างานเป็นอาสาสมัคร

ช่วยเหลือสังคมในจังหวัดเชียงใหม่รูปแบบต่าง ๆ

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เมื่อขอ

ให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับการรับรู้ด้านบทบาทหรือ

คุณค่าต่อสังคมของชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�าได้ในจังหวัด

เชยีงใหม่ก่อนทีจ่ะเดินทางมาสมัผสัประสบการณ์จรงิ ได้

ข้อสรุปว่าในภาพรวม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้และ

ต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนน

เฉล่ีย 3.03 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยสิ่งท่ีรับรู้และ

ต้องการมีส่วนร่วมที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง อาทิ การรวม

ตวัเป็นกลุ่มอาสาสมคัรไปสอนภาษาญีปุ่น่แก่เดก็นกัเรยีน

ตามโรงเรียนในชนบท การอาสาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็น

ประโยชน์ต่อชมุชน เช่น การสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้

กับชุมชนที่หมู่บ้านแม่ก�าปอง การร่วมกับชุมชนสร้าง

เรือนอาบน�้าแร่ที่บริเวณน�้าพุร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ อ�าเภอ

เชยีงดาว การรวมตวักนัแล้วขีม่อเตอร์ไซค์บรรทกุของใช้

ไปบริจาคให้กับชุมชนที่ห่างไกล เป็นต้น

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) ) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจงัหวดัเชยีงใหม่แล้ว ผู้ให้

ข้อมูลในภาพรวมรับรู้บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมของ

ชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�าได้ในจังหวัดเชียงใหม่ของชาว

ญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับ “น้อย” 

(ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.50 จากคะแนนเตม็ 5.00) ซึง่เป็นค่า

การรบัรูบ้ทบาทหรอืคณุค่าต่อสงัคมทีช่าวญีปุ่น่สามารถ

ท�าได้ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค ่าน้อยลงกว่าขั้นที่ 3 

เนือ่งจากเมือ่เดนิทางมาและมปีระสบการณ์ตรงแล้ว เกิด

การรับรู้ว่าสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมนั้น บางอย่างไม่ได้ผลตอบ

รบัตามทีต่ัง้ใจไว้ เช่น ผู้ให้ข้อมลูส่วนหนึง่จดัท�าโครงการ

อาสาสมคัรสอนภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่ให้กบันกัเรยีน

ในโรงเรียน แต่นัดแล้วถูกยกเลิกกะทันหันบ้าง นักเรียน

เข้าช้าบ้าง หรือไม่สนใจเรียนรู้บ้าง ซึ่งท�าให้ผู้ด�าเนินการ

รู ้สึกว่าส่ิงที่เขาท�าไม่มีคุณค่าในความรู ้สึกของผู้รับ 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการประสานงานระหว่างอาสา

สมคัรชาวญีปุ่น่กบัชุมชนในเชียงใหม่ท่ีไม่เข้าใจกนัว่าชาว

ญีปุ่น่ต้องการอาสาสมคัรเพือ่ท�าอะไร และบางสิง่ทีอ่าสา

สมคัรชาวญีปุ่น่เสนอไม่ตรงกบัสิง่ทีช่าวบ้านต้องการ เช่น 

ชาวญี่ปุ่นเสนอสอนวัฒนธรรมญ่ีปุ่นให้ชาวบ้าน แต่ชาว

บ้านไม่ต้องการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล

หลายคนแม้จะมาถงึเชียงใหม่แล้ว แต่กย็งัไม่รบัรูว่้ามีการ

ท�ากิจกรรมในลักษณะนี้ ส่วนบางคนไม่สนใจที่จะท�า
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กิจกรรมลักษณะนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ามีความสนใจใน

ด้านอื่น ๆ มากกว่า เช่น การท่องเที่ยว การออกก�าลัง

กาย หรือมีภาระอื่น ๆ เช่น การดูแลครอบครัว สุขภาพ

และสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวย เป็นต้น

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นว่าชาวญ่ีปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่มี

โอกาสแสดงบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมได้โดยการเป็น

อาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอาสาสอนภาษา

ญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามโรงเรียน การสอนงาน

อาชีพให้กับชุมชน อาทิ การท�าตุ๊กตาญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าวควรท�าในนาม

สมาคมชาวญีปุ่น่เพ่ือให้เกดิการรวมตัวทีด่แีละการสือ่สาร

กบัชมุชนจะท�าได้มปีระสทิธผิลมากขึน้ นอกจากนี ้การจะ

ด�าเนินการเพื่อสังคมในเชียงใหม่นั้น ควรจะศึกษาความ

ต้องการของผู้รับก่อน มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบ

รับที่ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุที่มาอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี

รายได้ทีจ่�ากัด เช่น บางคนใช้เงนิออมและเงนิทีไ่ด้รบัจาก

รฐับาลญีปุ่น่เท่านัน้ จงึไม่สนใจในการช่วยสงัคมด้วยการ

บริจาค แต่จะมุ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

รวมถึงเวลาที่มีนั้นในการท�าประโยชน์มากกว่า

 ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะของช�วญี่ปุ ่นในก�ร

ว�งแผนกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รก�รเข้�พำ�นัก

ระยะย�วของจังหวัดเชียงใหม่

 จากการด�าเนินการ Focus Group 4 รอบ กลุ่มผู้ให้

ข้อมลูให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยทุธ์ของจงัหวดั

เชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�านักระยะยาว

ของชาวญี่ปุ่น ดังนี้

หัวข้อที่ 1: คว�มปลอดภัย  

 องค์กรของรัฐควรกวดขันเร่ืองมารยาทการใช้ถนน

และวินัยการจราจร นอกจากนี้ยังควรพัฒนาคุณภาพ

ถนน เช่น ดูแลผิวหน้าถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่าง

บางพื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มป้ายบอกทางเป็นภาษา

อังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวญี่ปุ่นเข้าใจด้วย

อีกประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ คือ การมี

สนุขัจรจดัเดนิเพ่นพ่านในทีส่าธารณะทัว่จังหวดัเชยีงใหม่

ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการจะโดนสุนัขกัด ทั้งนี้ 

กรณดีงักล่าวได้เคยเกดิขึน้ในแล้วกบัชาวญีปุ่น่ทีอ่าศัยอยู่

ในจังหวัดเชียงใหม่หลายคน ดังนั้น ทางเทศบาลหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด�าเนินการจัดการหาท่ีอยู่

อาศัยทีเ่หมาะสมให้กบัสุนขัจรจดัเหล่านัน้ รวมทัง้ด�าเนนิ

การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงด้วย

หัวข้อที่ 2: ก�รรักษ�พย�บ�ล  

 ผู้ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เหน็พ้องว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มโีรง

พยาบาลเอกชนที่ดี ทั้งด้านการรักษา การให้บริการ อีก

ทัง้ยงัมล่ีามภาษาญ่ีปุน่ท่ีท�าให้การสือ่สารสะดวกและถกู

ต้อง ดงันัน้ จังหวดัเชยีงใหม่ควรน�าข้อมลูเกีย่วกบัการให้

บริการสุขภาพท่ีดีนี้ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้สนใจเข้า

พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้

ข้อมูลบางส่วนให้ความเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลของโรง

พยาบาลเอกชนนั้นมีราคาสูง ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูง

ส�าหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นที่มีรายได้จ�ากัด

หัวข้อที่ 3: ก�รบริก�รของภ�ครัฐ 

 สิง่ทีผู่ใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดเหน็ว่าควรปรับปรงุอย่างมาก

คือ กระบวนการต่อวีซ่าที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เนือ่งจาก ชาวญีปุ่น่ทีไ่ปรบับรกิารต้องเข้าควิรอเป็นเวลานาน 

กระบวนการด้านเอกสารยุ่งยาก ข้อเสนอแนะคือ ขอให้

เพิม่บคุลากรให้บรกิารเพือ่ลดระยะเวลาในการรอควิ ถ้า

สามารถออกแบบให้มกีารด�าเนนิการด้านการต่อวซ่ีาผ่าน

อนิเทอร์เนต็ได้จะท�าให้ผู้รบับรกิารสะดวกและเกดิความ

พึงพอใจ ควรปรับเงื่อนไขในการต่อวีซ่าให้ง่ายลง เช่น 

ปรับเงื่อนไขการขอต่อวีซ่าสิบปีให้เหมือนกับการขอต่อ

วีซ่าหนึ่งปี การปรับลดเงื่อนไขการขอวีซ่าประเภทอาสา
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ชาวญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการคือการ

ได้มีส่วนร่วมในสังคมเชียงใหม่ อาทิ การได้เรียนรู้ภาษา

ไทยกบัคนท้องถิน่ การได้เข้าร่วมกจิกรรมในเทศกาลต่าง ๆ 

เป็นต้น

หัวข้อที่ 5: บทบ�ทหรือคุณค่�ต่อสังคม 

 ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่

ในจงัหวัดเชยีงใหม่เกอืบทัง้หมดไม่มีวซ่ีาประเภทท�างาน 

จงึมเีวลาว่างค่อนข้างมากและต้องการใช้เวลาว่างในการ

ท�าประโยชน์ให้กับสังคมเชียงใหม่ อาทิ การเป็นอาสา

สมัครสอนภาษาญี่ปุ่น หรือการเป็นอาสาสมัครบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับ

โอกาสในการท�ากิจกรรมอาสาสมัครนั้นมีน้อย และชาว

ญี่ปุ ่นไม่มีข้อมูลในการเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่

ต้องการท�ากจิกรรมร่วมกนัในลกัษณะเช่นนี ้ดงันัน้ จงึให้

ข้อเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงานกลางของภาครัฐหรือ

เอกชนที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลงานอาสาสมัครและประสาน

งานระหว่างอาสาสมคัรชาวญีปุ่น่กันชาวไทย ซึง่อาจเป็น

โครงการอาสาสมัครที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการสร้างความ

ร่วมมือใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ งานอาสาสมัครโดยชาวญี่ปุ่นนั้น 

ไม่จ�ากดัเฉพาะการสอนภาษาญีปุ่น่เท่านัน้ แต่ยงัสามารถ

ท�าอย่างอืน่ได้ เช่น การสอนงานประดษิฐ์ การท�าอาหาร 

เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือน�าไปประกอบอาชีพ การช่วย

สร้างสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่สาธารณะ เช่น การสร้าง

ศาลาอ่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน การช่วยดแูลคนชราใน

สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่กล่าวมาแล้วเป็น

กิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่เคยอาสาด�าเนิน

การมาแล้วทั้งสิ้น

สมัคร (Volunteer) และเนื่องจากชาวญี่ปุ่นหลายคนไม่

สามารถพดูภาษาองักฤษได้จงึควรมล่ีามภาษาญีปุ่น่คอย

ให้บริการที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย นอกจากนี้ 

ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบข้อบงัคบัใด ๆ  เกีย่วกบัการ

ต่อวีซ่าของชาวญี่ปุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแจ้งให้

สถานทูตญี่ปุ่นทราบด้วย เพื่อจะส่งต่อข้อมูลให้กับชาว

ญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง 

 ส่วนบริการภาครัฐที่ผู้ให้ข้อมูลประทับใจคือการที่

ภาครัฐจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ 

อาทิ การจัดเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล

ลอยกระทง เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับประจ�าปี เป็นต้น 

ซึ่งเทศกาลเหล่านั้นท�าให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่ได้เข้าร่วม เรียนรู้ และสนุกสนานไปกับชาว

เชียงใหม่ด้วย จึงให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐและการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยควรจัดเทศกาลเหล่านั้นอย่าง

สม�า่เสมอและประชาสัมพนัธ์เข้าถงึกลุม่ชาวญีปุ่น่ทีอ่าศยั

ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 การบริการของภาครฐัในจงัหวดัเชยีงใหม่ทีก่ลุม่ผูใ้ห้

ข้อมูลพึงพอใจมาก คือ การให้บริการที่ส�านักงานขนส่ง

จงัหวดัเชยีงใหม่ เนือ่งจากมบีรกิารทีถ่กูต้องและรวดเรว็ 

อกีทัง้พนกังานยงัมคีวามสภุาพอ่อนน้อม พดูจาเป็นมติร

กับชาวญี่ปุ่น ข้อเสนอแนะคือให้บุคลากรจากหน่วยงาน

ภาครัฐอื่น ๆ  ที่ต้องให้บริการชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน

ที่ส�านักงานขนส่งฯ เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างที่ดี

หัวข้อที่ 4: ภ�ษ�และข้อมูลที่สื่อส�ร  

 เนื่องจากชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ส่วน

ใหญ่สามารถใช้ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยในการสือ่สาร

ได้ และส�าหรับคนสงูอายทุีพ่ดูท้ังภาษาองักฤษและภาษา

ไทยไม่ได้นัน้ มกัอยูก่บัครอบครวัลกูหลานทีเ่ป็นชาวญีปุ่น่

ด้วยกัน ภาษาจึงไม่เป็นปัญหาของชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยใน

จังหวัดเชียงใหม่นัก ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากแสดงความคิด

เห็นว่า แม้ภาษาจะไม่ใช่ปัญหาของการสื่อสาร แต่สิ่งที่
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8. สรุป ข้อเสนอแนะ และอภิปรายผล

 จากการศกึษาการรับรูเ้กีย่วกบัเชียงใหม่ของกลุม่ชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาวใน 5 หัวข้อ คือ 1. ความ

ปลอดภัย  2. การรกัษาพยาบาล  3. การบรกิารของภาค

รัฐ  4. ภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร  และ 5. บทบาทหรือ

คุณค่าต่อสังคม โดยอ้างอิงตามกระบวนการการยอมรับ 

5 ขั้นตอนตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M. 

Everett (1995) ได้ข้อสรุปว่า ในขั้นตอนก่อนที่จะเดิน

ทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่น้ัน ผู้ให้ข้อมูลมี

การรับรู้ในระดับ “มาก” อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านความ

ปลอดภัย โดยค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต 

สขุภาพ และทรัพย์สนิ กล่าวคอื กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูรบัรูต้ัง้แต่

ก่อนเดนิทางมาว่าจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีป่ลอดภยั

ต่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ อีก 4 ด้านที่เหลือนั้น ผู้ให้ข้อมูลมี

การรับรู ้ในระดับ “ปานกลาง” ประกอบด้วย ด้าน

คุณภาพการรักษาพยาบาลทั้งในเรื่องคุณภาพการรักษา

พยาบาลและคุณภาพของบริการที่ได้รับจากสถาน

พยาบาลของรัฐและเอกชน ด้านคณุภาพการบรกิารของ

รัฐในส่วนขององค์กรของรัฐท่ีชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ต้องไปติดต่อประสานงานด้วย อาทิ 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้านภาษาและข้อมูลท่ี

สื่อสารซึ่งหมายถึงความสะดวกในการใช้ภาษาในการ

สือ่สารทัง้ภาษาพูดและภาษาเขยีน และด้านบทบาทหรอื

คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

สามารถด�าเนนิการได้ กล่าวคอื ทัง้ 4 ด้านทีก่ล่าวมาแล้ว

นั้น ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้บ้างแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน 

ข้อมลูทีม่นีัน้ได้รบัจากการพดูคยุกบัคนทีเ่คยมาเชียงใหม่

หรือจากสือ่อืน่ ๆ  เช่น นติยสาร รายการโทรทศัน์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ เมื่อได้มาท่องเที่ยวหรือพ�านักในเชียงใหม่และ

มีประสบการณ์ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่า

มากขึน้ ยกเว้นด้านบทบาทหรอืคุณค่าต่อสงัคมทีมี่ค่าลดลง 

แสดงว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุมีการรับรู้และมีความพึงพอใจ

ในการอยูอ่าศยัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่มากกว่าทีเ่คยคาดหวงั

ไว้เมือ่ก่อนเดนิทางมา ยกเว้นเรือ่งบทบาทหรอืคุณค่าต่อ

สงัคมทีก่่อนมามคีวามคาดหวงัว่าจะได้ท�างานอาสาสมคัร

และได้รับผลตอบรับที่ดี เช่น ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก

ผูร้บัประโยชน์จากงานอาสาสมคัรเหล่านัน้ แต่เมือ่ด�าเนนิ

การจริงพบว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักซึ่งอาจเป็น

เพราะสิ่งที่ต้องการให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ 

เช่น การอาสาไปสอนภาษาญีปุ่่นตามโรงเรยีนแต่นกัเรยีน

ไม่ให้ความสนใจเรียนรู้เท่าที่ควร

 ส่วนในด้านข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

วางแผนกลยทุธ์ในการบรหิารจัดการการเข้าพ�านกัระยะ

ยาวของจังหวัดเชียงใหม่น้ัน สรุปได้ว่าในด้านความ

ปลอดภัย แม้ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นว่ามีความปลอดภัยใน

ระดับมาก แต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือเรื่องความปลอดภัย

ในการจราจรและการควบคุมสุนัขจรจัด ส่วนด้านการ

รกัษาพยาบาล เนือ่งจากชาวญีปุ่น่มกีารรบัรูว่้าค่าใช้จ่าย

ในการรกัษาพยาบาลทีเ่ชยีงใหม่ทีม่คีณุภาพดนีัน้มรีาคา

สูง ทางจังหวัดฯ จึงควรประชาสัมพันธ์ทางเลือกในการ

รักษาพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชาวญ่ีปุ่นเพ่ือให้

สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความ

สามารถในการจ่าย และสื่อสารให้เข้าใจว่าคุณภาพการ

รกัษาพยาบาลทีไ่ด้รบันัน้เหมาะสมกบัราคาทีจ่่ายออกไป 

ส่วนด้านบริการของรัฐที่ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าควรปรับปรุง

อย่างมากคือด้านการท�าวซ่ีา ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จงึควรเร่งด�าเนนิการแก้ไข เช่น เพิม่จ�านวนบคุลากรผู้ให้

บริการและลดขั้นตอนและเอกสารในการด�าเนินงานลง 

โดยแนะน�าให้ไปศึกษาดูงานที่ส�านักงานขนส่งจังหวัด

เชียงใหม่ เนื่องจากได้รับการชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นว่ามี

ระบบการท�างานที่ดี รวดเร็ว และมีเอกสารภาษาญี่ปุ่น

ให้บรกิารซึง่ท�าให้เกดิความสะดวกอย่างมาก นอกจากนี้ 

ชาวญีปุ่น่ยงัรบัรูแ้ละพงึพอใจกบังานเทศกาลทีภ่าครัฐจดั

อย่างสม�า่เสมอด้วย ส่วนในด้านภาษาและการสือ่สารใน

การอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นเห็นว่า

ภาษาไม่ใช่อุปสรรค แต่การเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างจะ

ท�าให้การอยูอ่าศยัสะดวกสบายและสามารถเข้าสังคมกบั
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ชาวท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงเสนอแนะว่าควรสนับสนุนการ

เรียนภาษาไทยในหมู่ชาวญ่ีปุ่น ส่วนด้านบทบาทและ

คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญ่ีปุ่นสามารถมีส่วนร่วมเม่ืออาศัย

อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นบางส่วนสนใจและ

ศึกษาว่าจะสามารถท�างานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ใน

รูปแบบใดบ้าง แต่บางส่วนไม่ได้สนใจกิจกรรมดังกล่าว 

ทั้งนี้ ข้อค้นพบส�าคัญคือส�าหรับผู้ท่ีสนใจในตอนก่อนที่

จะมาเชียงใหม่รับรู้ว่ามีงานอาสมัครเช่นนี้ให้ร่วมได้มาก 

แต่เมื่อมาถึงเชียงใหม่และด�าเนินการแล้วกลับพบว่าไม่

ได้รับการตอบรบัตามทีค่าดหวงัไว้ เนือ่งจากสิง่ทีต้่องการ

ให้ไม่ตรงกับส่ิงที่ผู ้รับต้องการ จึงเสนอว่าควรมีการ

ด�าเนนิการเป็นกลุม่และสือ่สารกบัชมุชนเชยีงใหม่ให้เกดิ

ความเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรก เพื่อจะด�าเนินการได้ด้วย

ความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยหลัก

ของการสร้างการรับรู้ให้กับชาวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีอาศัยใน

จังหวัดเชียงใหม่ คือ ทางจังหวัดควรเพิ่มกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้วิธีให้

ชาวญีปุ่น่เหล่านัน้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนและให้

เกิดการบอกต่อระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง เช่น ผ่าน

ทางหนังสือพิมพ์แจกฟรีภาษาญี่ปุ่น (Chao) ที่ผลิตโดย

ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Chiang Mai Long Stay Life Club (CLL) เป็นต้น 

เนือ่งจาก ผลการศกึษาพบว่าวธิกีารสือ่สารทีไ่ด้ผลดมีาก

ที่สุดในหมู่ชาวญี่ปุ ่นคือการบอกต่อแบบปากต่อปาก

ระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง

 ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง “รูป

แบบที่พักแบบพ�านักระยะยาวที่ เหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย” โดยคณะผู้วิจัยในนามของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา (2551) ที่สรุปว่านักท่องเที่ยวต่าง

ชาตเิห็นว่าประเทศไทยสามารถจะพฒันาให้เป็นประเทศ

ชั้นน�าส�าหรับการพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติ 

เนื่องจากมีความปลอดภัย มีบริการพื้นฐานที่ดี ค่าครอง

ชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆท่ีต้องการเป็นจุด

หมายของการพกัอาศยัระยะยาวของชาวต่างชาติ (Long 

Stay Destination) และผลยังเป็นไปในทางเดียวกันกับ

ผลการส�ารวจของหอการค้าจงัหวัดเชยีงใหม่ร่วมกบั CLL 

(Chiang Mai Long Stay Life Club) (วารัชต์ มัธยม

บุรุษ, 2550) ในประเด็นที่ว่า ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าจังหวัด

เชียงใหม่มีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาในการส่ือสาร 

และพบว่าชาวญีปุ่น่ต้องการให้พฒันาเรือ่งบรกิารของรฐั

ในการจัดท�าวีซ่า

 อย่างไรกต็าม ผลการศกึษานีไ้ม่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาของวลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ 

(2554) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยาย

เวลาพ�านักอยู่ของผู้พ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ ่นใน

จังหวัดเชียงใหม่” ที่ค้นพบว่าชาวญี่ปุ่นจะท�าการหา

ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่ก่อนที่จะมาชียงใหม่ โดยการ

ศกึษานีพ้บว่าส่วนใหญ่แล้ว ชาวญีปุ่น่จะศกึษาข้อมลูก่อน

เดินทางมาค่อนข้างน้อยแต่เมื่อมาแล้วจะหาข้อมูลเพิ่ม

ขึน้และเกดิการรบัรูแ้ละความพงึพอใจมากกว่าทีเ่คยคาด

หวังไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องในประเด็นที่ผลการ

ศึกษาของวลัยพร กาญจนการณุและ ธรัีช ปัญโญ (2554) 

พบว่าผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่น ต้องการสร้างความ

สัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็นอาสาสมัคร

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเชียงใหม่ แต่ในการศึกษานี้

พบว่าชาวญี่ปุ่นต้องการอาสาสมัครในนามสมาคมญี่ปุ่น

เองและประสบปัญหาในการตอบรบัของชมุชนเชยีงใหม่

9. ข้อจ�ากัดของการศึกษา

 9.1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ

ศึกษาการรับรู้ที่แตกต่างกันของคนญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านัก

ระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ไม่ได้ศึกษา

เปรียบเทียบตามปัจจัยต่าง ๆ  อาทิ อายุ เพศ สถานภาพ

การสมรส จงึเป็นข้อจ�ากัดในการวเิคราะห์ความแตกต่าง

ตามปัจจัยดังกล่าว
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 9.2. การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกจึงใช้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพียง 38 ราย จึง

ไม่มกีารรายงานข้อมลูสถติติามหลกัการวจิยัเชงิปรมิาณ

10. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่

 10.1   ชาวญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาวตามปัจจัย

ต่าง ๆ  อาทิ อายุ เพศ สถานภาพการสมรส เพื่อให้ทราบ

ความแตกต่างและสามารถออกแบบกลยุทธ์ในการ

จัดการได้อย่างเหมาะสม

 10.2.  ผลการวิจัยน้ีค้นพบว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่

พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชยีงใหม่มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์

ที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังมีประเด็นท่ีมีโอกาส

ในการพฒันาได้ รวมถงึมข้ีอเสนอแนะจากกลุม่ชาวญีปุ่น่

สูงอายุในการสร้างกลยุทธ์การสร้างการรับรู้และพัฒนา

แผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงควรมีการ

ด�าเนนิการวจิยัต่อยอดในการพฒันาการรบัรูแ้ละพฒันา

ศักยภาพทั้งห้าด้านนั้น 

 10.3.  ผลการวิจัยนี้ค้นพบว่าการสื่อสารเป็นปัจจัย

ส�าคญัทีส่ร้างการรบัรูใ้ห้กบัชาวญีปุ่น่สงูอายุท่ีพ�านกัระยะ

ยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ัน จึงควรมีการวิจัยเชิง

เปรยีบเทยีบเพือ่หารปูแบบการส่ือสารกบัชาวญีปุ่น่ฯทีม่ี

ประสิทธิผลมากที่สุด

 10.4.  ควรขยายขอบเขตการศกึษาไปยังจงัหวดัอืน่ๆ

ทีต่ัง้เป้าหมายในการเป็น Long Stay Destination ของ

ชาวญี่ปุ่นด้วย
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