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การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของ
กลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาว
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรูเ้ กีย่ วกับเชียงใหม่ของของชาวญีป่ นุ่ สูงอายุทพี่ ำ� นัก
ระยะยาว รวมถึงเพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากร
ในงานวิจัยนี้คือชาวญี่ปุ่นที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พ�ำนักระยะยาวในในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 38 ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีประชุมกลุ่มแบบ Focus Group 4 ครั้ง
โดยใช้ ร ายการค� ำ ถามแบบมี โ ครงสร้ า งที่ อ ้ า งอิ ง ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายของนวั ต กรรม
(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) จากการศึกษาพบว่า
ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่ ชาวญี่ปุ่นเหล่านี้รับรู้ว่า เชียงใหม่เป็น
จังหวัดที่มีความปลอดภัยในระดับ “มาก” ส่วนในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล คุณภาพ
การบริการของรัฐ ความสะดวกด้านภาษาและข้อมูลทีส่ อื่ สาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” แต่เมื่อได้มาท่องเที่ยวหรือพ�ำนักในเชียงใหม่และมีประสบการณ์
ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่ามากขึ้น ยกเว้นด้านบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมที่มีค่า
ลดลง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ควรรักษาการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีไว้และมุ่งพัฒนาในส่วนที่ยัง
ขาดไป โดยจัดให้สมาคมชาวญี่ปุ่นเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของจังหวัดแล้วเกิดการสือ่ สาร
แบบปากต่อปากในหมูช่ าวญีป่ นุ่ เอง
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Senior Japanese Long-stayers’
Perception of Chiang Mai
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.
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1. บทน�ำ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยให้คำ� จ�ำกัดความของ
นักท่องเทีย่ วทีพ่ ำ� นักระยะยาวว่า หมายถึง นักท่องเทีย่ วที่
พ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยเกิน 30 วันขึน้ ไป (ศูนย์ประสาน
การท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาว ส�ำนักงานพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2553) แผน
แม่บทพัฒนาธุรกิจลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำ� หนด 4 จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ ล�ำปาง ล�ำพูน แม่ฮอ่ งสอน เป็นจังหวัดเป้าหมาย
ทัง้ นี้ จากการส�ำรวจพบว่ากลุม่ ธุรกิจลองสเตย์ ในจังหวัด
เชียงใหม่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือประมาณ 10,000 ราย
แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจลองสเตย์ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการ
พัฒนาไว้วา่ “ภาคเหนือตอนบน 1 เป็นต้นแบบการท่อง
เทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาวทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ เพือ่ การ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมล้านนา และมีมาตรฐานในระดับสากล”
และก�ำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจลองสเตย์
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปี พ.ศ. 2560 - 2564
ไว้ 3 ประการ คือ 1. ขีดความสามารถในการแข่งขันการ
ท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาวของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพิม่ ขึน้ 2. รายได้จากการท่องเทีย่ วแบบพ�ำนัก
ระยะยาวของกลุม่ ภาคเหนือตอนบน 1 เพิม่ ขึน้ 3. นักท่อง
เทีย่ วมีความประทับใจต่อการท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะ
ยาวตามวิถชี วี ติ ในแบบวัฒนธรรมล้านนา แหล่งท่องเทีย่ ว
และการบริการการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ สูม่ าตรฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(แผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ ลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564
ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส�ำนักงานท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559)
ชาวญีป่ นุ่ กลุม่ ลองสเตย์ (การพ�ำนักระยะยาว)
ในจังหวัดเชียงใหม่ยงั คงขยายตัวเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี จากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำ
ประเทศไทย รายงานว่าในปี ณ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560
มีชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่จำ� นวน 2,489 คน
(สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย, 2560) ทัง้ นี้
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จังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้ง
วัตถุประสงค์ในการดึงดูดชาวญีป่ นุ่ ให้เข้ามาพ�ำนักอาศัย
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ประการ คือ 1. เพื่อส่ง
เสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่พ�ำนักระยะยาวของนัก
ท่องเที่ยวที่มีก�ำลังการใช้จ่ายสูง 2. เพื่อน�ำเงินตราต่าง
ประเทศเข้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ นภาค
อุตสาหกรรม และภาคการบริการทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะท�ำให้
เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 4. เพื่อขยายกลุ่ม
ตลาดนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ 5. เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีท่ าง
เลือกอื่น (ฐิติพร ศรีอาภรณ์, 2560) จากการส�ำรวจโดย
กงสุลญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเหตุผลชาวญี่ปุ่น
เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�ำนักอาศัยระยะยาว คือ 1.
ความปลอดภัย 2. การรักษาพยาบาล 3. การบริการ
ของภาครัฐ 4. ภาษาและข้อมูลทีส่ อื่ สาร และ 5. บทบาท
หรื อ คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม (การเป็ น อาสาสมั ค รในการท� ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่) อย่างไรก็ตาม จากการ
ส�ำรวจการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วลองสเตย์รวมถึงนักท่องเทีย่ ว
ทั่วไป พบข้อมูลส�ำคัญว่ากว่า 80% ของนักท่องเที่ยวไม่
ทราบว่าภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการรองรับนัก
ท่องเที่ยวลองสเตย์ (กรวรรณ สังขกร, 2561)
จากความส�ำคัญของชาวญีป่ นุ่ กลุม่ ลองสเตย์และ
ปัญหาการขาดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเทีย่ วลองสเตย์ดงั กล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาการกระจายการรับรูเ้ กีย่ วกับเชียงใหม่ในกลุม่
ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุทพี่ ำ� นักระยะยาว โดยจะมุง่ เน้นการศึกษา
ในประเด็น ความปลอดภัย การรักษาพยาบาล การบริการของ
ภาครัฐ ภาษาและข้อมูลทีส่ อ่ื สาร และบทบาทหรือคุณค่า
ต่อสังคม อาทิ การเป็นอาสาสมัครท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการกระจาย
การรับรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของชาว
ญีป่ น่ ุ สูงอายุทพี่ ำ� นักระยะยาวในประเด็น ความปลอดภัย การ
รักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ ภาษาและข้อมูล
ที่สื่อสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม
2.2. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�ำนัก
ระยะยาวของชาวญี่ปุ่น

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎีการแพร่
กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations
Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) โดยทฤษฎีนี้
เน้นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
เกิดขึน้ จากการแพร่กระจายของสิง่ ใหม่ ๆ จากสังคมหนึง่
ไปยังอีกสังคมหนึง่ และสังคมนัน้ รับเข้าไปใช้ สิง่ ใหม่ ๆ นี้
คือ นวัตกรรม ซึง่ เป็นทัง้ ความรู้ ความคิด เทคนิค วิธกี าร
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์
ใช้ทฤษฎีนี้เพี่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่และการ
ยอมรั บ ของชาวญี่ ปุ ่ น สู ง อายุ ที่ พ� ำ นั ก ระยะยาว ตาม
เหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�ำนัก
อาศัยระยะยาวที่เป็นผลจากการส�ำรวจ โดยกงสุลญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่
ตั ว แปรหลั ก 4 ประการในกระบวนการแพร่
กระจายนวัตกรรมนี้ มีดงั นี้ (เอกคณิต เอีย่ มภัคดี, 2555)
1. นวัตกรรม (Innovation)
		 นวัตกรรมหมายถึงสิง่ ใหม่ทจี่ ะแพร่กระจายไป
สู่สังคม นวัตกรรมที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคมนัน้ โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 2
ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็นความคิดและส่วนทีเ่ ป็นวัตถุ นวัตกรรม
ใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ
ระบบสังคม และการรับการสือ่ สารแล้ว ตัวของนวัตกรรม
เองก็มีความส�ำคัญ นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะมี
ลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มีลักษณะตรงกัน

ข้ า มกั น กั บ ลั ก ษณะ 5 ประการต่ อ ไปนี้ มั ก จะเป็ น
นวัตกรรมที่ที่ถูกยอมรับได้ยาก
• ได้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า เดิ ม ที่ เ ข้ า มาแทนที่
		 (Relative Advantage)
• สอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมในสั ง คมที่ จ ะรั บ
		 (Compatibility)
• มีความสลับซับซ้อนไม่มากนัก (Complexity)
• สามารถแบ่งทดลองครัง้ ละน้อยได้ (Trialability)
• สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้งา่ ย (Observability)
2. การสื่ อ สารโดยผ่ า นสื่ อ ทางใดทางหนึ่ ง
		 (Types of Communication)
		 หมายถึงการสือ่ สารผ่านสือ่ เพือ่ ให้คนในสังคม
ได้รับรู้ระบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านสื่อหรือ
ตัวกลางใดตัวกลางหนึง่ ทีน่ วัตกรรมนัน้ แพร่กระจายจาก
แหล่งก�ำเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม
3. เวลาหรื อ อั ต ราความเร็ ว ในการยอมรั บ
		 (Time or Rate of Adoption)
		 เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ท� ำ ให้ ค นในสั ง คมได้ รู ้ จั ก
นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
สิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพือ่ ท�ำให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม
ต้องอาศัยระยะเวลาและมีล�ำดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคล
ปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ (A
given time period)
4. ระบบสังคม (Social System)
		 สิ่งที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของ
สังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและ
การรับนวัตกรรม กล่าวคือ ระบบของสังคมสมัยใหม่จะ
เอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่
จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับ
ค่านิยมของสังคมทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้า
มา สังคมก็จะยอมรับได้งา่ ย ส่วนสังคมโบราณหรือสังคม
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ที่ติดยึดกับความเชื่อต่างๆ ซึ่งเป็นสังคมล้าหลังจะมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็วของ
การแพร่กระจายและปริมาณทีจ่ ะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้
ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้
การยอมรับนวัตกรรม
การยอมรับเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจภายในบุคคล เริม่ จากได้ยนิ ในเรือ่ งวิทยาการนัน้ ๆ
จนกระทัง่ ยอมรับน�ำไปใช้ในทีส่ ดุ ซึง่ กระบวนนีม้ ลี กั ษณะ
คล้ายกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละการตัดสินใจ (Decision
Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5
ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage)
เป็นขั้นเริ่มแรกที่น�ำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่ง
การรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท�ำให้เกิด
ความอยากรูต้ อ่ ไป อันเนือ่ งจากมีความต้องการวิทยาการ
ใหม่ ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage)
เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปใน
ลักษณะทีต่ งั้ ใจแน่ชดั และใช้กระบวนการคิดมากกว่าขัน้
แรก ซึ่งในขั้นนี้จะท�ำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือ
วิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจน
บรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อ
บุ ค คลนั้ น และมี ผ ลต่ อ การติ ด ตามข่ า วสารหรื อ ราย
ละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage)
เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา
วิทยาการใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบ
ระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน�ำมาใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดี
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มากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขัน้ นีจ้ ะแตกต่างจากขัน้ อืน่ ๆ ตรง
ทีเ่ กิดการตัดสินใจทีจ่ ะลองความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมัก
จะคิดว่าการใช้วทิ ยาการใหม่ ๆ นัน้ เป็นการเสีย่ งไม่แน่ใจ
ถึ ง ผลที่ จ ะได้ รั บ ดั ง นั้ น ในขั้ น นี้ จึ ง ต้ อ งการแรงเสริ ม
(Reinforcement) เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจยิง่ ขึน้ ว่าสิง่ ทีเ่ ขา
ตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค�ำแนะน�ำให้
ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage)
เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้นกับ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองกับส่วนน้อยก่อน
เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหา
ข่ า วสารที่ เ ฉพาะเจาะจงเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการใหม่ ห รื อ
นวัตกรรมนั้น
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage)
เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้
ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้
ทดลองปฏิบัติและได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู ้ วิ จั ย ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา (2551) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบที่พัก
แบบพ�ำนักระยะยาวที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย”
ให้กับส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบ
เที ย บการจั ด การท่ อ งเที่ ย วแบบพ� ำ นั ก ระยะยาวใน
ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สเปน
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย พบว่า ประเทศสเปน
ได้เปรียบประเทศไทยด้านระยะทางที่อยู่ใกล้ประเทศ
ต้นทางของนักท่องเที่ยวและความสะดวกในการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนประเทศฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลียจะได้เปรียบในเรื่องภาษา แต่มีข้อด้อย
ในเรื่องค่าครองชีพและภูมิอากาศ ส�ำหรับประเทศ
มาเลเซียมีจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศไทย คือ การ
ให้บริการอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่ม
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ต้ น ความคิ ด ที่ จ ะหาสถานที่ ส� ำ หรั บ การพ� ำ นั ก ระยะ
ยาว กระบวนการตรวจลงตราและความสะดวกทุ ก
เรื่ อ งด้ ว ยการบริ ก ารเบ็ด เสร็จ ณ จุด เดียว อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยสามารถจะพัฒนาให้เป็นประเทศ
ชั้นน�ำส�ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากมีอากาศ
ดี ภูมิประเทศสวยงามและหลากหลาย รวมทั้งการที่คน
ไทยส่วนใหญ่มีความเป็นมิตรและพร้อมที่จะให้บริการ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังค้นพบว่าความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวมีความแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในเรื่องที่พักที่ต้องการเครื่อง
อ�ำนวยความสะดวกที่เหมือนกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำ
วันของนักท่องเที่ยวเอง ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย
เพือ่ ให้การพักผ่อนระยะยาวน่าสนใจ ความปลอดภัยต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ โดยผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้บริการที่ดีกับกลุ่มนักท่อง
เที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวเป็น 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.) การจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล้อมและ
ความสัมพันธ์ชุมชน 9.) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
การ ราคาและการระบุบริการต่าง ๆ
งานวิจยั นีไ้ ด้ระบุวา่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงใน
ด้านการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาว โดยมีประเด็น
ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการ ประการแรก คือ การร่วม
มืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต่างสังกัดในภาครัฐที่จะ
ต้องพิจารณาหาทางให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
มากที่สุดโดยไม่กระทบกับปัญหาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ ประการที่สอง จะต้องมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน
บริการการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานของประเทศไทยอย่างทัว่ ถึงและหลากหลายรูปแบบ
และประการสุดท้าย คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับชุมชนเพือ่ ให้ชมุ ชนมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ ว
กับการท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาว ซึง่ จะเป็นผลท�ำให้
ชุมชนมีส่วนในการเผยแพร่สิ่งที่ดีและสงวนรักษาสิ่งที่
เป็นทรัพยากรโดยวิธีการที่ถูกต้อง
วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ (2554)
ท�ำการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ขยายเวลาพ�ำนักอยู่ของผู้พ�ำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยท�ำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ชาวญี่ปุ่นที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน
100 คนและชาวไทย 30 คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น
กลุ่มดังกล่าว พบว่า ระยะเวลาการพ�ำนักระยะยาวของ
ชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่เป็นเวลาประมาณ 6-10 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นการพ�ำนักร่วมกันของคู่สามีภรรยาที่เกษียณ
แล้ว ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะเป็นคอนโดมีเนียมทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตเมือง
ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอยู่ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ไม่รวมค่าที่พักมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�ำนัก เกิดจาก
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ
หลังเกษียณ ความประทับใจในเชียงใหม่ ลักษณะที่พัก
และท�ำเลที่พักในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ยังมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจขยายเวลาพ�ำนัก ทราบแหล่งข้อมูลก่อนมา
พ�ำนักอยู่ที่เชียงใหม่จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเพื่อน
ชาวญี่ปุ่นที่รู้จัก ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาอยู่
ชั่วคราวที่เชียงใหม่ และไม่มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักก่อนมา
พ�ำนักระยะยาวทีเ่ ชียงใหม่ พอมาพ�ำนักได้ระยะหนึง่ แล้ว
ก็สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมร่วมกับชาวญี่ปุ่น
ด้วยกัน ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้พ�ำนัก
ระยะยาวชาวญีป่ นุ่ ในจังหวัดเชียงใหม่หรือการสร้างกลุม่
เพื่อนที่เป็นผู้พ�ำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นด้วยกัน การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าวมีผลไม่มากนัก
ต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�ำนักในเชียงใหม่ แต่การเข้า
ร่วมหรือการรวมกลุม่ นีน้ ำ� ไปสูก่ ารเกิดกลุม่ เพือ่ นใหม่ ซึง่
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มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาในการพ�ำนัก ผลการ
ศึกษาชี้ให้เห็นตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่วางไว้เพราะ
การมีกจิ กรรมให้เข้าร่วมโดยมีคนไทยเป็นคนกลางเชือ่ ม
ต่อในระหว่างพ�ำนักอยู่ กลับไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ทีจ่ ะขยายเวลาพ�ำนัก การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ทีส่ มั พันธ์
กับสังคมเชียงใหม่นั้น เกิดจากการขอความร่วมมือจาก
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นส�ำคัญ แต่
มีกลุ่มผู้พ�ำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจ�ำนวนหนึ่งที่ต้องการ
สร้างความสัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาส่วนใหญ่ของผูพ้ ำ� นัก
ระยะยาวชาวญีป่ นุ่ ในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นปัญหาด้าน
อุบตั เิ หตุ และการสือ่ สาร เมือ่ ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือมีเพือ่ นชาวญีป่ นุ่ ด้วยกัน คอย
ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปญ
ั หาและสิง่ ทีผ่ พู้ ำ� นักระยะ
ยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้รัฐบาลไทย
ช่วยเหลือมากที่สุดคือ การขยายหรือยืดอายุวีซ่าให้อยู่
เชียงใหม่ให้ได้นานขึ้น
วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2550) ได้สรุปผลการส�ำรวจ
ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ CLL (Chiang
Mai Long Stay Life Club) ประจ�ำเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2550 ซึ่งได้ท�ำการสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่
พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัยพ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่อายุ
เฉลี่ยประมาณ 60 ปี โดยที่มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วง 1 – 4 ล้านเยน หรือ 3 แสนบาท – 1.2 ล้านบาท
(100 เยนเท่ากับ 30 บาท) โดยที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 1 – 3 แสนเยน หรือ 3 - 9 หมืน่ บาท
โดยส่วนมากจะมีความสามารถการใช้ภาษาอืน่ นอกจาก
ภาษาญีป่ นุ่ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ในระดับ
ที่สามารถพูด สนทนาและอ่านประโยคอย่างง่ายหรือ
ประโยคทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันเท่านัน้ คนกลุม่ นีป้ ระมาณ
ร้อยละ 10 วางแผนที่จะอาศัยอยู่ในเชียงใหม่อย่างน้อย
6 เดือน ถึง 1 ปี อีกร้อยละ 47 วางแผนจะอยู่ประมาณ
1 – 3 ปี นอกนั้นวางแผนอาศัยอยู่มากว่า 3 ปี ส่วนมาก
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ก่อนที่จะมาอยู่ระยะยาวจะเคยมาในฐานะนักท่องเที่ยว
และได้เคยส�ำรวจสถานทีพ่ ำ� นักระยะยาวก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับคู่สมรสถึงร้อยละ 67 อยู่คนเดียว
ร้อยละ 21 และอาศัยกับคนไทยร้อยละ 12 และร้อยละ
50 ได้รับวีซ่าพ�ำนักระยะยาว (รหัส O-A)
เหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นตัดสินใจพ�ำนัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ
1. ทางด้านภูมศิ าสตร์ พบว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการเดินทางในประเทศภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้ ง สามารถเดิ น ทางมาจากประเทศญี่ ปุ ่ น ได้ ง ่ า ย
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสภาพอากาศและสิ่ง
แวดล้อมเหมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ และการท่องเทีย่ ว 2. ทาง
ด้านเศรษฐกิจ พบว่าค่าครองชีพในจังหวัดเชียงใหม่ถูก
กว่าการด�ำรงชีพในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสามารถแลก
เปลีย่ นเงินตราได้สะดวก 3. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
พบว่า ผูค้ นในจังหวัดเชียงใหม่มอี ธั ยาศัยดีตอ่ ชาวญีป่ นุ่ มี
บรรยากาศของเมืองที่ไม่เครียด ไม่วุ่นวาย รวมทั้งขนาด
ของเมืองเหมาะสมต่อการใช้ชีวิต มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ชาวญี่ปุ่นสามารถหาความเป็นส่วน
ตัวในการด�ำรงชีวติ ได้มากกว่าในประเทศอืน่ และสามารถ
เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้ตามที่ต้องการ
ซึ่งเหมือนกับการใช้ชีวิตในประเทศของตน 4. ทางด้าน
การด�ำรงชีวติ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีพ่ ำ� นักระยะ
ยาวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถซื้อหาอาหาร เครื่องปรุง
อาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยได้ง่าย และสามารถท�ำงาน
อดิเรกหรือท�ำงานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้งา่ ย 5. ทาง
ด้านการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้เหตุผลเกี่ยว
กับการท่องเที่ยว คือ การใช้บริการสนามกอล์ฟ รวมทั้ง
เดินทางท่องเทีย่ วตามแหล่งท่องเทีย่ วได้หลากหลายและ
สะดวกสบาย 6. ทางด้านอื่น ๆ พบว่าการยื่นขอวีซ่าเข้า
ประเทศมีความสะดวกสบายและได้ง่าย พร้อมทั้งสถาน
ที่พักมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและมี
สังคมชุมชนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่จ�ำนวนหนึ่ง
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ในด้านสถานที่พ�ำนักการพ�ำนักระยะยาวของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ คอนโดมีเนียมร้อยละ 39 อพาร์ตเมนต์ร้อยละ 22
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ร้อยละ 39 โดยนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่อาศัยในเขตอ�ำเภอเมืองประมาณร้อยละ 66
ในการเลือกที่พักอาศัยนั้น สิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับต้น ๆ คือ ท�ำเลที่ใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต โรง
พยาบาล และสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย ปัญหาทีพ่ กั ทีม่ กั พบ
คือ การไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และ
ระบบโทรทัศน์ไม่มีช่องสัญญาณ NHK ส�ำหรับด้านการ
ด�ำรงชีวิตเกี่ยวกับอาหาร พบว่า ส่วนมากจะประกอบ
อาหารเช้าและอาหารเย็นเอง ส่วนอาหารกลางวันมักหา
ซื้อรับประทานนอกบ้าน โดยจะนิยมรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นมากกว่าอาหารประเภทอื่น
ในด้านสิ่งความอ�ำนวยความสะดวกของจังหวัด
เชี ย งใหม่ พบว่ า คนกลุ่ม นี้ให้ความเห็น ว่าสิ่งที่ควร
ปรับปรุงเร่งด่วน คือ สภาพของถนนที่ช�ำรุด รถประจ�ำ
ทาง ปัญหาทางมลภาวะทางน�ำ้ (น�ำ้ เสีย) เสียงดังรบกวน
รวมทั้งปัญหาทางด้านขยะ ส่วนปัญหาหมอกควันก็ยัง
เป็นปัญหาที่ชาวญี่ปุ่นคิดว่าอยู่ในระดับรุนแรง สิ่งที่
ชื่นชมคือ เรื่องความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และ
แทบจะไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรม
ในด้านด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติประมาณร้อย
ละ 58.4 รองมาด้วยการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ ร้อยละ 27 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทนี่ ยิ มท่องเทีย่ ว คือ เส้นทางดอยอินทนนท์ ตาม
ด้วยเส้นทางของแม่รมิ และเส้นทางดอยสุเทพ-ปุย โดยมีค่า
ใช้จ่ายต่อครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,000 บาท ส�ำหรับ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์
จะนิยมท่องเที่ยวในเขตอ�ำเภอเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,200 บาท และสถานที่ท่อง
เทีย่ วทางด้านกิจกรรม-กีฬา นิยมท�ำกิจกรรมการตีกอล์ฟ
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�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่)
ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาว หมายถึง ชาว
ญีป่ นุ่ ทีอ่ ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ทีพ่ ำ� นักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

6. ขอบเขตของการศึกษาและวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั
6.1 ขอบเขตการศึกษา
		 การวิจยั นีเ้ น้นศึกษาการรับรูเ้ กีย่ วกับเชียงใหม่
ของชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาวในประเด็น ความ
ปลอดภัย การรักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ
ภาษาและข้อมูลที่ส่ือสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อ
สังคม โดยท�ำการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบกับเชิง
ปริมาณเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบเชิงลึกจากการให้ขอ้ มูลของกลุม่
ตัวอย่างในการด�ำเนินการ Focus Group ที่ชัดเจนที่สุด
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1. ประชากรในงานวิจัยนี้หมายถึงชาวญี่ปุ่น
สูงอายุทพี่ ำ� นักในจังหวัดเชียงใหม่ในลักษณะเป็นผูพ้ ำ� นัก
ระยะยาว
		 2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นสูง
อายุที่พ�ำนักในจังหวัดเชียงใหม่นานกว่า 1 ปีขึ้นไปและ
พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ จ�ำนวน 38 ราย ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดให้
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6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 6.3.1. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษา
และรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จากเอกสารงานวิ จั ย
บทความทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 6.3.2. ข้อมูลปฐมภูมิ คณะผูว้ จิ ยั จัดการประชุม
กลุม่ แบบ Focus Group กลุม่ ละ 9 – 10 ราย โดยด�ำเนิน
การ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม 2560 เพื่อให้ได้ค�ำตอบต่อโจทย์การวิจัยที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาว
ญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยด�ำเนินการร่วม (Co-facilitator) ในการ
ท�ำ Focus Group ทุกครั้งเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลในการ
สื่อสารที่ตรงกัน เช่น เมื่อมีความไม่แน่ใจเรื่องการแปล
ความของภาษา ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นจะเป็นคนกลางที่
ช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย และ
หลังจากการท�ำ Focus Group ทุกครัง้ คณะผูว้ จิ ยั มีการ
ประชุมทบทวน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนทีจ่ ะเขียนเป็นสรุปผลการท�ำ Focus Group แต่ละครัง้
6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือรายการ
ค�ำถามส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินการประชุมกลุ่มระดม
สมองในรูปแบบ Focus Group โดยแนวค�ำถามอ้างอิง
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of
Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995)
เป็นทฤษฎีหลักในการออกแบบการศึกษา

7. รายงานผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informants)
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจากการท�ำ Focus Group 4 ครั้ง
เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และพ�ำนักใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 38
ราย เป็นผูถ้ อื วีซา่ ประเภท 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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29 รายและไม่มบี ตุ ร 9 ราย อาศัยอยูใ่ นเชียงใหม่ 1 – 10
ปี 29 ราย และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 9 ราย มีผู้ที่คาดว่า
จะอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ ไปอีกอย่างน้อย 1 – 20
ปี 17 ราย และ 21 ปีขึ้นไป 12 ราย ส่วนอีก 9 รายยังไม่
ได้ตดั สินใจ ทัง้ นี้ จากจ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด มีมากถึง
30 รายที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกที่มาอยู่อาศัย
ในลักษณะอยู่พ�ำนักระยะยาว ส่วนอีก 8 รายเคยอาศัย
ในลั ก ษณะพ� ำ นั ก ระยะยาวที่ อื่ น มาก่ อ น อาทิ
กรุงเทพมหานคร สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง บราซิลและ
นิวซีแลนด์ เหตุผลหลัก ๆ ที่ชอบจังหวัดเชียงใหม่เพราะ
ผู้คนจิตใจดี อากาศดี (ไม่หนาว) ค่าครองชีพไม่สูง และ
มีเพื่อนฝูงอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ส่วนสาเหตุที่ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนมากเลือกมาพ�ำนักในระยะยาวทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ คือ
เคยมาเทีย่ วระยะสัน้ แล้วชอบเชียงใหม่จงึ ได้ศกึ ษาข้อมูล
จากนิตยสาร โทรทัศน์ และแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ท�ำให้ตดั สิน
ใจย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ช่องทางที่ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่คือ นิตยสารญี่ปุ่น ค�ำบอกเล่า
จากทั้งเพื่อนชาวญี่ปุ่นและเพื่อนชาวไทย สถานที่อยู่
อาศัยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม บ้าน และ
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และจากจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
มีผู้เช่าที่อยู่อาศัย 28 รายและเป็นเจ้าของเอง 10 ราย
ส่วนที่ 2: การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของของชาว
				 ญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาว
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับ
เชียงใหม่ของชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาว โดย
อ้างอิงตามกระบวนการการยอมรับ 5 ขัน้ ตอนตามทฤษฎี
การแพร่ ก ระจายของนวั ต กรรม (Diffusion of
Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995)
ซึ่งในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดความหมายของ
แต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage)
หมายถึงการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลต่อจังหวัดเชียงใหม่ใน
ช่วงที่ยังไม่เคยมาจังหวัดเชียงใหม่
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ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมายถึง ขั้นที่
ผู้ให้ข้อมูลเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและ
เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) หมาย
ถึง ขัน้ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเปรียบเทียบข้อมูลการมาเทีย่ วหรืออยู่
อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่กับทางเลือกอื่น ๆ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้
ข้ อ มู ล ทดลองมาท่ อ งเที่ ย วหรื อ อยู ่ อ าศั ย ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่และประเมินการรับรู้ของตนเอง
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage)
หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับ
ความปลอดภัยในการพ�ำนักระยะยาวที่จังหวัดเชียงใหม่
ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์การรับรู้ตาม 5 หัวข้อ ที่
เป็นเหตุผลชาวญี่ปุ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�ำนัก
อาศัยระยะยาว อันประกอบด้วย การรับรู้ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริการของ
ภาครัฐ ด้านภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร และด้านบทบาท
หรือคุณค่าต่อสังคมโดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังนี้

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็นพ้องว่าปัญหาด้านความปลอดภัย
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดได้ทุกที่ไม่เพียงแต่ที่เชียงใหม่
ทั้ ง นี้ มี สิ่ ง ที่ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล บางส่ ว นกั ง วลคื อ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยของอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและ
น�้ำดืม่ เพราะเกรงว่าจะมีสารเคมีปนเปือ้ น เมือ่ ขอให้ผใู้ ห้
ข้ อ มู ล ประเมิ น ค่ า ระดั บ ความปลอดภั ย ของจั ง หวั ด
เชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง
ได้ข้อสรุปว่าอยู่ในระดับ “ปลอดภัยมาก” (ค่าคะแนน
เฉลีย่ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมือ่ เทียบกับทางเลือก
ท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้
ทดลองท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผู้
ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความปลอดภัยของจังหวัด
เชียงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดับ “ปลอดภัยมาก”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ
กับทางเลือกท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ เป็นค่า
การรับรู้ที่ด้านความปลอดภัยที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3
แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า
จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากกว่าที่เคยคิดไว้
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) พบว่า
เมือ่ ได้พำ� นักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สองในสามของทั้งหมดตัดสินใจที่จะอยู่อาศัยในรูปแบบ
การพ�ำนักระยะยาวทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ตอ่ ไปเพราะเห็นว่า
จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยดีและจะแนะน�ำชาว
ญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ให้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ด้วย แต่อีกหนึ่งใน
สามส่วนยังไม่ตดั สินใจเพราะมีปจั จัยด้านความปลอดภัย
บางประการทีท่ ำ� ให้ลงั เล อาทิ ปัญหาความปลอดภัยบน
ท้องถนน เป็นต้น

หัวข้อที่ 1: การรับรู้ด้านความปลอดภัย
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage) พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเคยรับรู้แต่สิ่งที่ดีของจังหวัด
เชียงใหม่ อาทิ เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม อากาศดี
ผู ้ ค นมี จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี มี วั ฒ นธรรมเก่ า แก่ แ ละมี
สถาปัตยกรรมงดงาม มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยที่เคยได้ยิน
ข่าวเกีย่ วกับความไม่ปลอดภัย อาทิ อุบตั เิ หตุบนท้องถนน
การฉ้อโกงในธุรกิจ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสุนขั
จรจัดที่เป็นสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล หัวข้อที่ 2: การรับรู้ด้านการรักษาพยาบาล
ทั้ ง หมดมี ก ารรั บ รู ้ ว ่ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage) พบว่า
ปลอดภัย ไม่มใี ครเป็นกังวลและท�ำการสืบค้นข้อมูลด้าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพียงส่วนน้อยทีเ่ คยรับรูเ้ กีย่ วกับด้านการรักษา
ความปลอดภัยเพิ่มเติม
พยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสิง่ ทีพ่ อจะรับรูบ้ า้ ง เช่น
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ทราบเพียงว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีระบบการบริการเป็นอย่างไร
ไม่แน่ใจว่ามีสถานพยาบาลที่มีบุคลากรพูดภาษาญี่ปุ่น
หรือไม่ และไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แม้จะไม่ทราบเรือ่ งการรักษาพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
แต่สว่ นใหญ่ไม่สนใจจะหาข้อมูลเพิม่ เติมในด้านนี้ ทัง้ นี้ ผู้
ให้ขอ้ มูลให้ความเห็นว่าปัจจัยส�ำคัญทีช่ าวญีป่ นุ่ สูงอายุที่
พ�ำนักระยะยาวค�ำนึงถึงในการเลือกใช้บริการในสถาน
พยาบาล ประกอบด้วย การบอกต่อ (Word of Mouth)
จากคนรู้จัก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความ
สามารถเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ในสถาน
พยาบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนเดินทางมาจังหวัด
เชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นไม่ได้เห็นว่าการรักษาพยาบาล
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องศึกษาหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า
เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ
คุณภาพการรักษาพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่กอ่ นทีจ่ ะ
เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามีความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.40
จากคะแนนเต็ม 5.00) ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ ผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลของ
จังหวัดเชียงใหม่นา่ จะต�ำ่ กว่าของทีส่ หรัฐอเมริกา ฮ่องกง
แต่น่าจะสูงกว่าที่จีนและฟิลิปปินส์
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้
ทดลองท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
ของจังหวัดเชียงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดับ “ดีมาก”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ
กับทางเลือกท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ เป็นค่า
การรับรู้ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลที่มีค่ามากขึ้น
จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์
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ตรงด้านการรักษาพยาบาลหรือรับรูจ้ ากการทีค่ นรูจ้ กั เข้า
รับการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า
จังหวัดเชียงใหม่มคี ณ
ุ ภาพการรักษาพยาบาลดีกว่าทีเ่ คย
คิดไว้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเคยเข้ารับการรักษา
พยาบาล บางคนไปใช้ บ ริ ก ารตรวจเช็ ค สุ ข ภาพและ
บริการทันตกรรม ส่วนมากเลือกไปทีโ่ รงพยาบาลเอกชน
อาทิ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลราชเวช
โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และพึงพอใจทีท่ างโรงพยาบาล
มีล่ามที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ในการเลือกใช้บริการสถาน
พยาบาลนัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเลือกจากการแนะน�ำของเพือ่ น
ฝูงหรือคนรูจ้ กั ชาวญีป่ นุ่ ด้วยกัน ทัง้ นี้ ชาวญีป่ นุ่ จะแนะน�ำ
กันให้ไปโรงพยาบาลทีม่ ลี า่ มภาษาญีป่ นุ่ บางโรงพยาบาล
มีบริการที่น่าประทับใจ อาทิ บริการมารับ-ส่งผู้ป่วยถึง
บ้าน ซึ่งท�ำให้ชาวต่างชาติที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเดินทาง
เช่น ไม่มรี ถยนต์หรืออยูค่ นเดียวได้รบั ความสะดวกสบาย
และแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะจะได้รบั ความ
สะดวกมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะต้องรอคิวนาน
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) พบว่า
เมือ่ ได้พำ� นักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ครึ่งหนึ่งยอมรับในคุณภาพของการรักษาพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม่และพอใจทีจ่ ะใช้บริการต่อไปแต่เห็นว่า
สถานพยาบาลของเอกชนมีราคาแพงเกินไป ถ้าท�ำราคา
ให้ต�่ำลงกว่านี้ได้จะดีมาก ในขณะที่อีกผู้ให้ข้อมูลอีกครึ่ง
หนึ่งเห็นว่าถ้าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงจะยินดีเข้ารับการ
รักษาทีเ่ ชียงใหม่ แต่ถา้ เป็นโรคร้ายแรงจะกลับไปรับการ
รักษาที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพมากกว่า
แต่จะใช้วธิ บี นิ ไป-บินกลับเพือ่ รับการรักษาทีญ
่ ปี่ นุ่ แต่ยงั
คงอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้ามีความร้ายแรงถึง
ขัน้ มีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ จะอยูร่ บั การรักษาทีญ
่ ปี่ นุ่
ในระยะยาวจะได้มีญาติพี่น้องที่ญี่ปุ่นคอยดูแลทั้งช่วงที่
รับการรักษาและการจัดการเมื่อเสียชีวิต
หัวข้อที่ 3: การรับรู้ด้านการบริการของภาครัฐ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage) พบว่า
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดเคยได้ยนิ เกีย่ วกับการบริการของรัฐใน
จังหวัดเชียงใหม่ทตี่ นเองต้องเกีย่ วข้องด้วยคือส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ทราบในรายละเอียด
ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) พบว่า เมื่อเกิด
ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเริ่มหาข้อมูล
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ให้ข้อมูลเริ่มศึกษา
ข้อมูลด้านการบริการของภาครัฐจากอินเทอร์เน็ต จาก
การพู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นฝู ง หรื อ คนรู ้ จั ก ที่ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม่หรือเคยมาจังหวัดเชียงใหม่ ขอค�ำแนะน�ำจาก
ชมรมชาวญี่ปุ่นผู้พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Long Stay Life Club: CLL) และ Long
Stay Agency เรือ่ งเกีย่ วกับบริการภาครัฐทีห่ าข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องวีซ่า อาทิ การต่อวีซ่า การท�ำวีซ่า และบาง
ส่วนหาข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำใบขับขี่ การจดทะเบียน
สมรส และการซื้อที่ดิน
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า
เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ
คุณภาพการบริการของภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่กอ่ น
ที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามี
ความคาดหวังอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลีย่
2.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การบริการของภาครัฐในพื้นที่เป้าหมายในการเดินทาง
ไปท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในทีอ่ นื่ ๆ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิด
เห็ น ว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยภาครั ฐ ของจั ง หวั ด
เชียงใหม่น่าจะต�่ำกว่าของที่ฮ่องกง แต่น่าจะสูงกว่าที่จีน
และฟิลิปปินส์
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้
ทดลองท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผู้
ให้ขอ้ มูลประเมินค่าระดับคุณภาพการบริการของภาครัฐ
ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ ากประสบการณ์ ต รงในระดั บ
“ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 จากคะแนนเต็ม
5.00) เมือ่ เทียบกับทางเลือกท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในที่
อืน่ ๆ ซึง่ เป็นค่าการรับรูด้ า้ นการคุณภาพบริการของภาค
รัฐที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกิดการรับรูว้ า่ การบริการของภาครัฐในจังหวัด
เชียงใหม่ดีกว่าที่เคยคิดไว้ แต่อย่างไรก็ตามค่ายังอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านัน้ เมือ่ สอบถามในเชิงลึกพบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่พงึ พอใจบริการด้านวีซา่ ของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเนือ่ งจากต้องรอคิวนานและใช้เอกสาร
จ�ำนวนมาก อีกทั้งมีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ส่วนการบริการของภาครัฐที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไปใช้บริการ
และเกิ ด ความประทั บ ใจมากคื อ การท� ำ ใบขั บ ขี่ ที่
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการให้
บริการที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีข้อสอบข้อเขียนเป็น
ภาษาญี่ปุ่น
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) พบว่า
เมือ่ ได้พำ� นักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพการบริการของภาครัฐในจังหวัด
เชียงใหม่ในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยสิง่ ทีเ่ ห็นพ้อง
กันว่าควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือบริการด้านวีซ่าของ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องการต้องเข้าคิวนาน
เพื่อรอรับบริการ และการต้องใช้เอกสารจ�ำนวนมาก ถ้า
เอกสารไม่ครบจะต้องกลับไปและกลับมาเริ่มต้นเข้าคิว
ใหม่ตั้งแต่แรก นอกจากนี้ บางคนยังประสบปัญหาเจ้า
พนักงานปฏิบัติไม่สุภาพกับผู้รับบริการ ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่น
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะให้ค�ำแนะน�ำกันเองว่า
ให้อดทนและปฏิบัติอย่างสุภาพต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
ของรัฐเพือ่ ให้ไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกันและควร
ท�ำความเข้าใจว่าเจ้าหน้าทีพ่ นักงานมีจำ� นวนไม่เพียงพอ
กับผู้มารับบริการที่มีจ�ำนวนมาก ส่วนหน่วยงานภาครัฐ
ทีใ่ ห้บริการดีและมีระบบการจัดการทีด่ มี ากคือ ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมนัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด
รับรูว้ า่ คุณภาพการบริการของภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่
มีทั้งที่ดีมากและควรปรับปรุงในการจัดการกับสิ่งที่มี
ความยุง่ ยากซับซ้อน เช่น เรือ่ งงานเอกสารต่าง ๆ นัน้ ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลายคนใช้วธิ กี ารใช้บริการจากเอเจนซีเ่ อกชนทีม่ ี
บริการให้ค�ำแนะน�ำรวมถึงช่วยด�ำเนินการอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อที่ 4: การรับรู้ด้านภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage) พบว่า
ก่อนทีจ่ ะเกิดความสนใจเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลครึง่ หนึง่ รับรูว้ า่ จังหวัดเชียงใหม่มสี ถานทีท่ มี่ ภี าษา
ญีป่ นุ่ ให้บริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และมหาวิทยาลัย แต่อกี ครึง่ หนึง่ ไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้
นอกจากนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ามี
คอร์ ส สอนภาษาไทยให้ กั บ ชาวต่ า งชาติ ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ อาทิ YMCA และ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีการ
สอนภาษาไทยด้วย เช่น Kokusho Language Center
และ Aya Language School ส่วนอีกครึง่ หนึง่ ไม่ทราบข้อมูล
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประมาณครึ่งหนึ่งมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีที่ไหนใน
เชียงใหม่ทมี่ ภี าษาญีป่ นุ่ ในการให้บริการ โดยส่วนมากจะ
สอบถามข้อมูลจากคนรูจ้ กั และทางอินเทอร์เน็ต และอีก
ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจและหา
ข้อมูลเพิม่ เติมว่าทีไ่ หนในเชียงใหม่ทมี่ กี ารสอนภาษาไทย
ให้กับชาวต่างชาติ โดยหาข้อมูลจากคนรู้จักและทาง
อินเทอร์เน็ตเช่นกัน ทั้งนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้
ข้ อ มู ล ตอบว่ า เนื่ อ งจากตนเองมี อ ายุ ม ากแล้ ว จึ ง ไม่
ต้องการเรียนภาษาอื่น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
เพิ่มเติม แต่ถ้ามาเชียงใหม่จะใช้วิธีเกาะกลุ่มไปกับคนที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ และอีก
ส่วนหนึง่ ตอบว่าภาษาไม่นา่ จะเป็นปัญหาเพราะสามารถ
สื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษากาย รูปภาพ เป็นต้น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประเมินค่า (Evaluation Stage) เมือ่ ขอให้
ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของความ
สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารส�ำหรับชาว
ญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางมา
สัมผัสประสบการณ์จริง ได้ขอ้ สรุปว่ามีความคาดหวังอยู่
ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถสื่อสาร
ได้หรือไม่ แต่คาดหวังว่าน่าจะเหมือนการไปท่องเทีย่ วใน
ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษที่ยังคง
สามารถสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
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ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้
ทดลองท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผู้
ให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่รบั รูถ้ งึ ความสะดวกในการใช้ภาษาและ
ข้ อ มู ล ที่ สื่ อ สารส� ำ หรั บ ชาวญี่ ปุ ่ น สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” (ค่าคะแนนเฉลีย่
3.42 จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งเป็นค่าการรับรู้ความ
สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารที่มีค่ามากขึ้น
จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์
ตรงแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มี
ความสะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลทีส่ อื่ สารทีด่ กี ว่าที่
เคยคิดไว้เมือ่ ก่อนเดินทางมา ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีเ่ ป้า
หมายในการเดินทางไปท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในทีอ่ นื่ ๆ
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าความสะดวกในเชียงใหม่ต�่ำ
กว่าของที่ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กรุงเทพฯ และ
ภูเก็ต เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า แม้วา่ การท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยทีเ่ ชียงใหม่
จะมี ค วามไม่ ส ะดวกด้ า นภาษา แต่ เ นื่ อ งจากผู ้ ค นที่
เชียงใหม่มีความเป็นมิตรและมักแสดงน�้ำใจกับชาวต่าง
ชาติที่มีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้
กรณีสื่อสารไม่เข้าใจกัน และไม่เร่งรีบในการท�ำความ
เข้าใจ จึงท�ำให้ชาวญี่ปุ่นสูงอายุเกิดความรู้สึกที่ดีและไม่
เห็นว่าความไม่สะดวกในการสื่อสารเป็นปัญหาใหญ่แต่
อย่างใด
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เมือ่
ได้พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แม้จะมีความ
ไม่สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารส�ำหรับชาว
ญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหา
ใหญ่ในการอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลประมาณครึ่ง
หนึ่งเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่จำ� เป็นต้องปรับปรุง
อะไร แต่อีกครึ่งหนึ่งเห็นว่าถ้ามีภาษาญี่ปุ่นให้บริการใน
สถานที่ ที่ ช าวญี่ ปุ ่ น ไปใช้ บ ริ ก าร เช่ น ร้ า นอาหาร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงพยาบาล ให้มากขึน้ จะท�ำให้ชาว
ญี่ปุ่นพึงพอใจในการอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น
และหนึ่งในสามของผู้ให้ข้อมูลบอกว่าจะแนะน�ำให้กับ
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ชาวญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการท่อง
เที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และสองในสาม
ของผู้ให้ข้อมูลแนะน�ำว่าควรเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างเพื่อ
ให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวันและเห็นว่า
ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่เคยคิด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า
ประมาณหนึง่ ในสีข่ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถพูดภาษาไทยได้
ในระดับดีมาก (Fluent) และประมาณครึ่งหนึ่งสามารถ
พูดสื่อสารแบบง่าย ๆ เช่น ซื้อของและพูดคุยประโยคที่
ไม่ซับซ้อนได้ ส่วนอีกหนึ่งในสี่พูดไม่ได้หรือพอจะพูดได้
เป็นค�ำ ๆ โดยบางคนจ้างครูมาสอนที่บ้าน บางคนไป
เรียนที่สถาบันสอนภาษาต่าง ๆ และบางคนเรียนรู้จาก
เพื่อนฝูง
หัวข้อที่ 5: การรับรู้ด้านบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ รับรูห้ รือตืน่ ตน (Awareness Stage) พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลประมาณหนึ่งในสี่รับรู้ว่าชาวญี่ปุ่นสามารถ
ท�ำงานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ เช่น การอาสาสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนตามโรงเรียน การอาสาช่วยชาว
เขา หรือท�ำประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การบริจาค
เงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ประมาณสามใน
สีย่ งั ไม่รบั รูแ้ ละไม่มคี วามสนใจในด้านบทบาทหรือคุณค่า
ต่อสังคมที่ชาวญี่ปุ่นสามารถท�ำได้ในเชียงใหม่
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประมาณหนึ่งในสี่มีการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความ
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในด้านบทบาท
หรือคุณค่าต่อสังคมทีช่ าวญีป่ นุ่ สามารถท�ำได้ในเชียงใหม่
อาทิ การติดตามข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย
Blog นิตยสาร รวมถึงการพูดคุยกับคนที่อยู่หรือเคยมา
เชียงใหม่เกี่ยวกับโอกาสในการท�ำงานเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคมในจังหวัดเชียงใหม่รูปแบบต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เมื่อขอ
ให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับการรับรู้ด้านบทบาทหรือ
คุณค่าต่อสังคมของชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�ำได้ในจังหวัด
เชียงใหม่กอ่ นทีจ่ ะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้

ข้อสรุปว่าในภาพรวม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้และ
ต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.03 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยสิ่งที่รับรู้และ
ต้องการมีส่วนร่วมที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง อาทิ การรวม
ตัวเป็นกลุม่ อาสาสมัครไปสอนภาษาญีป่ นุ่ แก่เด็กนักเรียน
ตามโรงเรียนในชนบท การอาสาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน เช่น การสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้
กับชุมชนที่หมู่บ้านแม่ก�ำปอง การร่วมกับชุมชนสร้าง
เรือนอาบน�้ำแร่ที่บริเวณน�้ำพุร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ อ�ำเภอ
เชียงดาว การรวมตัวกันแล้วขีม่ อเตอร์ไซค์บรรทุกของใช้
ไปบริจาคให้กับชุมชนที่ห่างไกล เป็นต้น
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) ) พบว่า เมื่อได้
ทดลองท่องเทีย่ วหรืออยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ ห้
ข้อมูลในภาพรวมรับรู้บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมของ
ชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�ำได้ในจังหวัดเชียงใหม่ของชาว
ญี่ ปุ ่ น สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ นระดั บ “น้ อ ย”
(ค่ า คะแนนเฉลีย่ 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึง่ เป็นค่า
การรับรูบ้ ทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมทีช่ าวญีป่ นุ่ สามารถ
ท� ำ ได้ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ มี ค ่ า น้ อ ยลงกว่ า ขั้ น ที่ 3
เนือ่ งจากเมือ่ เดินทางมาและมีประสบการณ์ตรงแล้ว เกิด
การรับรู้ว่าสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมนั้น บางอย่างไม่ได้ผลตอบ
รับตามทีต่ งั้ ใจไว้ เช่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนหนึง่ จัดท�ำโครงการ
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ให้กบั นักเรียน
ในโรงเรียน แต่นัดแล้วถูกยกเลิกกะทันหันบ้าง นักเรียน
เข้าช้าบ้าง หรือไม่สนใจเรียนรู้บ้าง ซึ่งท�ำให้ผู้ด�ำเนินการ
รู ้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาท� ำ ไม่ มี คุ ณ ค่ า ในความรู ้ สึ ก ของผู ้ รั บ
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการประสานงานระหว่างอาสา
สมัครชาวญีป่ นุ่ กับชุมชนในเชียงใหม่ทไี่ ม่เข้าใจกันว่าชาว
ญีป่ นุ่ ต้องการอาสาสมัครเพือ่ ท�ำอะไร และบางสิง่ ทีอ่ าสา
สมัครชาวญีป่ นุ่ เสนอไม่ตรงกับสิง่ ทีช่ าวบ้านต้องการ เช่น
ชาวญี่ปุ่นเสนอสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ชาวบ้าน แต่ชาว
บ้านไม่ต้องการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล
หลายคนแม้จะมาถึงเชียงใหม่แล้ว แต่กย็ งั ไม่รบั รูว้ า่ มีการ
ท�ำกิจกรรมในลักษณะนี้ ส่วนบางคนไม่สนใจที่จะท�ำ
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กิจกรรมลักษณะนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ามีความสนใจใน
ด้านอื่น ๆ มากกว่า เช่น การท่องเที่ยว การออกก�ำลัง
กาย หรือมีภาระอื่น ๆ เช่น การดูแลครอบครัว สุขภาพ
และสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�ำนวย เป็นต้น
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) พบว่า
เมือ่ ได้พำ� นักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นว่าชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่มี
โอกาสแสดงบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมได้โดยการเป็น
อาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอาสาสอนภาษา
ญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามโรงเรียน การสอนงาน
อาชีพให้กับชุมชน อาทิ การท�ำตุ๊กตาญี่ปุ่นเพื่อจ�ำหน่าย
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการดังกล่าวควรท�ำในนาม
สมาคมชาวญีป่ นุ่ เพือ่ ให้เกิดการรวมตัวทีด่ แี ละการสือ่ สาร
กับชุมชนจะท�ำได้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ นอกจากนี้ การจะ
ด�ำเนินการเพื่อสังคมในเชียงใหม่นั้น ควรจะศึกษาความ
ต้องการของผู้รับก่อน มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบ
รับที่ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าชาว
ญี่ปุ่นสูงอายุที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
รายได้ทจี่ ำ� กัด เช่น บางคนใช้เงินออมและเงินทีไ่ ด้รบั จาก
รัฐบาลญีป่ นุ่ เท่านัน้ จึงไม่สนใจในการช่วยสังคมด้วยการ
บริจาค แต่จะมุ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
รวมถึงเวลาที่มีนั้นในการท�ำประโยชน์มากกว่า

ถนน เช่น ดูแลผิวหน้าถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่าง
บางพื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มป้ายบอกทางเป็นภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวญี่ปุ่นเข้าใจด้วย
อีกประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ คือ การมี
สุนขั จรจัดเดินเพ่นพ่านในทีส่ าธารณะทัว่ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการจะโดนสุนัขกัด ทั้งนี้
กรณีดงั กล่าวได้เคยเกิดขึน้ ในแล้วกับชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัยอยู่
ในจังหวัดเชียงใหม่หลายคน ดังนั้น ทางเทศบาลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด�ำเนินการจัดการหาที่อยู่
อาศัยทีเ่ หมาะสมให้กบั สุนขั จรจัดเหล่านัน้ รวมทัง้ ด�ำเนิน
การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงด้วย

ส่ ว นที่ 3: ข้ อ เสนอแนะของชาวญี่ ปุ ่ น ในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเข้าพ�ำนัก
ระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่
จากการด�ำเนินการ Focus Group 4 รอบ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลให้ขอ้ เสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�ำนักระยะยาว
ของชาวญี่ปุ่น ดังนี้

หัวข้อที่ 3: การบริการของภาครัฐ
สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดเห็นว่าควรปรับปรุงอย่างมาก
คือ กระบวนการต่อวีซ่าที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เนือ่ งจาก ชาวญีป่ น่ ุ ทีไ่ ปรับบริการต้องเข้าคิวรอเป็นเวลานาน
กระบวนการด้านเอกสารยุ่งยาก ข้อเสนอแนะคือ ขอให้
เพิม่ บุคลากรให้บริการเพือ่ ลดระยะเวลาในการรอคิว ถ้า
สามารถออกแบบให้มกี ารด�ำเนินการด้านการต่อวีซา่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้จะท�ำให้ผรู้ บั บริการสะดวกและเกิดความ
พึงพอใจ ควรปรับเงื่อนไขในการต่อวีซ่าให้ง่ายลง เช่น
ปรับเงื่อนไขการขอต่อวีซ่าสิบปีให้เหมือนกับการขอต่อ
วีซ่าหนึ่งปี การปรับลดเงื่อนไขการขอวีซ่าประเภทอาสา

หัวข้อที่ 1: ความปลอดภัย
องค์กรของรัฐควรกวดขันเรื่องมารยาทการใช้ถนน
และวินัยการจราจร นอกจากนี้ยังควรพัฒนาคุณภาพ
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หัวข้อที่ 2: การรักษาพยาบาล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าจังหวัดเชียงใหม่มโี รง
พยาบาลเอกชนที่ดี ทั้งด้านการรักษา การให้บริการ อีก
ทัง้ ยังมีลา่ มภาษาญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� ให้การสือ่ สารสะดวกและถูก
ต้อง ดังนัน้ จังหวัดเชียงใหม่ควรน�ำข้อมูลเกีย่ วกับการให้
บริการสุขภาพที่ดีนี้ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้สนใจเข้า
พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้
ข้อมูลบางส่วนให้ความเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลของโรง
พยาบาลเอกชนนั้นมีราคาสูง ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูง
ส�ำหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นที่มีรายได้จ�ำกัด
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สมัคร (Volunteer) และเนื่องจากชาวญี่ปุ่นหลายคนไม่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จงึ ควรมีลา่ มภาษาญีป่ นุ่ คอย
ให้บริการที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย นอกจากนี้
ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงระเบียบข้อบังคับใด ๆ เกีย่ วกับการ
ต่อวีซ่าของชาวญี่ปุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแจ้งให้
สถานทูตญี่ปุ่นทราบด้วย เพื่อจะส่งต่อข้อมูลให้กับชาว
ญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง
ส่วนบริการภาครัฐที่ผู้ให้ข้อมูลประทับใจคือการที่
ภาครัฐจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
อาทิ การจัดเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล
ลอยกระทง เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับประจ�ำปี เป็นต้น
ซึ่งเทศกาลเหล่านั้นท�ำให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ได้เข้าร่วม เรียนรู้ และสนุกสนานไปกับชาว
เชียงใหม่ด้วย จึงให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐและการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยควรจัดเทศกาลเหล่านั้นอย่าง
สม�ำ่ เสมอและประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุม่ ชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัย
ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
การบริการของภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ทกี่ ลุม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลพึงพอใจมาก คือ การให้บริการที่ส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากมีบริการทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว
อีกทัง้ พนักงานยังมีความสุภาพอ่อนน้อม พูดจาเป็นมิตร
กับชาวญี่ปุ่น ข้อเสนอแนะคือให้บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่ต้องให้บริการชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน
ที่ส�ำนักงานขนส่งฯ เพื่อน�ำไปเป็นแบบอย่างที่ดี

ชาวญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการคือการ
ได้มีส่วนร่วมในสังคมเชียงใหม่ อาทิ การได้เรียนรู้ภาษา
ไทยกับคนท้องถิน่ การได้เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ
เป็นต้น

หัวข้อที่ 5: บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดเชียงใหม่เกือบทัง้ หมดไม่มวี ซี า่ ประเภทท�ำงาน
จึงมีเวลาว่างค่อนข้างมากและต้องการใช้เวลาว่างในการ
ท�ำประโยชน์ให้กับสังคมเชียงใหม่ อาทิ การเป็นอาสา
สมัครสอนภาษาญี่ปุ่น หรือการเป็นอาสาสมัครบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสในการท�ำกิจกรรมอาสาสมัครนั้นมีน้อย และชาว
ญี่ ปุ ่ น ไม่ มี ข ้ อ มู ล ในการเข้ า ไปติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานที่
ต้องการท�ำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ ดังนัน้ จึงให้
ข้อเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงานกลางของภาครัฐหรือ
เอกชนที่ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลงานอาสาสมัครและประสาน
งานระหว่างอาสาสมัครชาวญีป่ นุ่ กันชาวไทย ซึง่ อาจเป็น
โครงการอาสาสมัครที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการสร้างความ
ร่วมมือใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ งานอาสาสมัครโดยชาวญี่ปุ่นนั้น
ไม่จำ� กัดเฉพาะการสอนภาษาญีป่ นุ่ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถ
ท�ำอย่างอืน่ ได้ เช่น การสอนงานประดิษฐ์ การท�ำอาหาร
เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือน�ำไปประกอบอาชีพ การช่วย
สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ สาธารณะ เช่น การสร้าง
ศาลาอ่านหนังสือประจ�ำหมูบ่ า้ น การช่วยดูแลคนชราใน
หัวข้อที่ 4: ภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร
สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่กล่าวมาแล้วเป็น
เนื่องจากชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ส่วน กิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่เคยอาสาด�ำเนิน
ใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการสือ่ สาร การมาแล้วทั้งสิ้น
ได้ และส�ำหรับคนสูงอายุทพี่ ดู ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษา
ไทยไม่ได้นนั้ มักอยูก่ บั ครอบครัวลูกหลานทีเ่ ป็นชาวญีป่ นุ่
ด้วยกัน ภาษาจึงไม่เป็นปัญหาของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่นัก ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากแสดงความคิด
เห็นว่า แม้ภาษาจะไม่ใช่ปัญหาของการสื่อสาร แต่สิ่งที่
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8. สรุป ข้อเสนอแนะ และอภิปรายผล
จากการศึกษาการรับรูเ้ กีย่ วกับเชียงใหม่ของกลุม่ ชาว
ญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนักระยะยาวใน 5 หัวข้อ คือ 1. ความ
ปลอดภัย 2. การรักษาพยาบาล 3. การบริการของภาค
รัฐ 4. ภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร และ 5. บทบาทหรือ
คุณค่าต่อสังคม โดยอ้างอิงตามกระบวนการการยอมรับ
5 ขั้นตอนตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม
(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M.
Everett (1995) ได้ข้อสรุปว่า ในขั้นตอนก่อนที่จะเดิน
ทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่นั้น ผู้ให้ข้อมูลมี
การรับรู้ในระดับ “มาก” อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านความ
ปลอดภั ย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ในชี วิ ต
สุขภาพ และทรัพย์สนิ กล่าวคือ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูต้ งั้ แต่
ก่อนเดินทางมาว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทีป่ ลอดภัย
ต่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ อีก 4 ด้านที่เหลือนั้น ผู้ให้ข้อมูลมี
การรับรู้ในระดับ “ปานกลาง” ประกอบด้วย ด้าน
คุณภาพการรักษาพยาบาลทั้งในเรื่องคุณภาพการรักษา
พยาบาลและคุ ณ ภาพของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จากสถาน
พยาบาลของรัฐและเอกชน ด้านคุณภาพการบริการของ
รัฐในส่วนขององค์กรของรัฐที่ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ต้องไปติดต่อประสานงานด้วย อาทิ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้านภาษาและข้อมูลที่
สื่อสารซึ่งหมายถึงความสะดวกในการใช้ภาษาในการ
สือ่ สารทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน และด้านบทบาทหรือ
คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
สามารถด�ำเนินการได้ กล่าวคือ ทัง้ 4 ด้านทีก่ ล่าวมาแล้ว
นั้น ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้บ้างแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
ข้อมูลทีม่ นี นั้ ได้รบั จากการพูดคุยกับคนทีเ่ คยมาเชียงใหม่
หรือจากสือ่ อืน่ ๆ เช่น นิตยสาร รายการโทรทัศน์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อได้มาท่องเที่ยวหรือพ�ำนักในเชียงใหม่และ
มีประสบการณ์ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่า
มากขึน้ ยกเว้นด้านบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมทีม่ คี า่ ลดลง
แสดงว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุมีการรับรู้และมีความพึงพอใจ
ในการอยูอ่ าศัยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มากกว่าทีเ่ คยคาดหวัง
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ไว้เมือ่ ก่อนเดินทางมา ยกเว้นเรือ่ งบทบาทหรือคุณค่าต่อ
สังคมทีก่ อ่ นมามีความคาดหวังว่าจะได้ทำ� งานอาสาสมัคร
และได้รับผลตอบรับที่ดี เช่น ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
ผูร้ บั ประโยชน์จากงานอาสาสมัครเหล่านัน้ แต่เมือ่ ด�ำเนิน
การจริงพบว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักซึ่งอาจเป็น
เพราะสิ่งที่ต้องการให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ
เช่น การอาสาไปสอนภาษาญีป่ นุ่ ตามโรงเรียนแต่นกั เรียน
ไม่ให้ความสนใจเรียนรู้เท่าที่ควร
ส่วนในด้านข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเข้าพ�ำนักระยะ
ยาวของจังหวัดเชียงใหม่นั้น สรุปได้ว่าในด้านความ
ปลอดภัย แม้ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นว่ามีความปลอดภัยใน
ระดับมาก แต่สิ่งที่ควรปรับปรุงคือเรื่องความปลอดภัย
ในการจราจรและการควบคุมสุนัขจรจัด ส่วนด้านการ
รักษาพยาบาล เนือ่ งจากชาวญีป่ นุ่ มีการรับรูว้ า่ ค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาลทีเ่ ชียงใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีนนั้ มีราคา
สูง ทางจังหวัดฯ จึงควรประชาสัมพันธ์ทางเลือกในการ
รักษาพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชาวญี่ปุ่นเพื่อให้
สามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความ
สามารถในการจ่าย และสื่อสารให้เข้าใจว่าคุณภาพการ
รักษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั นัน้ เหมาะสมกับราคาทีจ่ า่ ยออกไป
ส่วนด้านบริการของรัฐที่ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าควรปรับปรุง
อย่างมากคือด้านการท�ำวีซา่ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงควรเร่งด�ำเนินการแก้ไข เช่น เพิม่ จ�ำนวนบุคลากรผูใ้ ห้
บริการและลดขั้นตอนและเอกสารในการด�ำเนินงานลง
โดยแนะน�ำให้ไปศึกษาดูงานที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากได้รับการชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นว่ามี
ระบบการท�ำงานที่ดี รวดเร็ว และมีเอกสารภาษาญี่ปุ่น
ให้บริการซึง่ ท�ำให้เกิดความสะดวกอย่างมาก นอกจากนี้
ชาวญีป่ นุ่ ยังรับรูแ้ ละพึงพอใจกับงานเทศกาลทีภ่ าครัฐจัด
อย่างสม�ำ่ เสมอด้วย ส่วนในด้านภาษาและการสือ่ สารใน
การอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นเห็นว่า
ภาษาไม่ใช่อุปสรรค แต่การเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างจะ
ท�ำให้การอยูอ่ าศัยสะดวกสบายและสามารถเข้าสังคมกับ
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ชาวท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงเสนอแนะว่าควรสนับสนุนการ
เรียนภาษาไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น ส่วนด้านบทบาทและ
คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมเมื่ออาศัย
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นบางส่วนสนใจและ
ศึกษาว่าจะสามารถท�ำงานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ใน
รูปแบบใดบ้าง แต่บางส่วนไม่ได้สนใจกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้อค้นพบส�ำคัญคือส�ำหรับผู้ที่สนใจในตอนก่อนที่
จะมาเชียงใหม่รับรู้ว่ามีงานอาสมัครเช่นนี้ให้ร่วมได้มาก
แต่เมื่อมาถึงเชียงใหม่และด�ำเนินการแล้วกลับพบว่าไม่
ได้รบั การตอบรับตามทีค่ าดหวังไว้ เนือ่ งจากสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ให้ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้รับต้องการ จึงเสนอว่าควรมีการ
ด�ำเนินการเป็นกลุม่ และสือ่ สารกับชุมชนเชียงใหม่ให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรก เพื่อจะด�ำเนินการได้ด้วย
ความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยหลัก
ของการสร้างการรับรู้ให้กับชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่อาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ คือ ทางจังหวัดควรเพิ่มกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้วิธีให้
ชาวญีป่ นุ่ เหล่านัน้ เข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนและให้
เกิดการบอกต่อระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง เช่น ผ่าน
ทางหนังสือพิมพ์แจกฟรีภาษาญี่ปุ่น (Chao) ที่ผลิตโดย
ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์
ผ่าน Chiang Mai Long Stay Life Club (CLL) เป็นต้น
เนือ่ งจาก ผลการศึกษาพบว่าวิธกี ารสือ่ สารทีไ่ ด้ผลดีมาก
ที่สุดในหมู่ชาวญี่ปุ่นคือการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง “รูป
แบบที่ พั ก แบบพ� ำ นั ก ระยะยาวที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
ประเทศไทย” โดยคณะผู้วิจัยในนามของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (2551) ที่สรุปว่านักท่องเที่ยวต่าง
ชาติเห็นว่าประเทศไทยสามารถจะพัฒนาให้เป็นประเทศ
ชั้นน�ำส�ำหรับการพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีความปลอดภัย มีบริการพื้นฐานที่ดี ค่าครอง
ชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ต้องการเป็นจุด

หมายของการพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติ (Long
Stay Destination) และผลยังเป็นไปในทางเดียวกันกับ
ผลการส�ำรวจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รว่ มกับ CLL
(Chiang Mai Long Stay Life Club) (วารัชต์ มัธยม
บุรุษ, 2550) ในประเด็นที่ว่า ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาในการสื่อสาร
และพบว่าชาวญีป่ นุ่ ต้องการให้พฒ
ั นาเรือ่ งบริการของรัฐ
ในการจัดท�ำวีซ่า
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานีไ้ ม่สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของวลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ
(2554) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยาย
เวลาพ�ำนักอยู่ของผู้พ�ำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่” ที่ค้นพบว่าชาวญี่ปุ่นจะท�ำการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่ก่อนที่จะมาชียงใหม่ โดยการ
ศึกษานีพ้ บว่าส่วนใหญ่แล้ว ชาวญีป่ นุ่ จะศึกษาข้อมูลก่อน
เดินทางมาค่อนข้างน้อยแต่เมื่อมาแล้วจะหาข้อมูลเพิ่ม
ขึน้ และเกิดการรับรูแ้ ละความพึงพอใจมากกว่าทีเ่ คยคาด
หวังไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องในประเด็นที่ผลการ
ศึกษาของวลัยพร กาญจนการุณและ ธีรชั ปัญโญ (2554)
พบว่าผู้พ�ำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่น ต้องการสร้างความ
สัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็นอาสาสมัคร
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเชียงใหม่ แต่ในการศึกษานี้
พบว่าชาวญี่ปุ่นต้องการอาสาสมัครในนามสมาคมญี่ปุ่น
เองและประสบปัญหาในการตอบรับของชุมชนเชียงใหม่

9. ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
9.1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาการรับรู้ที่แตกต่างกันของคนญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�ำนัก
ระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ไม่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบตามปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อายุ เพศ สถานภาพ
การสมรส จึงเป็นข้อจ�ำกัดในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ตามปัจจัยดังกล่าว

พิชญลักษณ์ พิชญกุล และ อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา | Pichayalak Pichayakul & Adisak Theeranuphattana

55

9.2. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกจึงใช้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพียง 38 ราย จึง
ไม่มกี ารรายงานข้อมูลสถิตติ ามหลักการวิจยั เชิงปริมาณ

10. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในอนาคต
ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบการรับรูเ้ กีย่ วกับเชียงใหม่
10.1 ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุทพี่ ำ� นักระยะยาวตามปัจจัย
ต่าง ๆ อาทิ อายุ เพศ สถานภาพการสมรส เพื่อให้ทราบ
ความแตกต่ า งและสามารถออกแบบกลยุ ท ธ์ ใ นการ
จัดการได้อย่างเหมาะสม
10.2. ผลการวิจัยนี้ค้นพบว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่
พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่มกี ารรับรูภ้ าพลักษณ์
ที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังมีประเด็นที่มีโอกาส
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ในการพัฒนาได้ รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะจากกลุม่ ชาวญีป่ นุ่
สูงอายุในการสร้างกลยุทธ์การสร้างการรับรู้และพัฒนา
แผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงควรมีการ
ด�ำเนินการวิจยั ต่อยอดในการพัฒนาการรับรูแ้ ละพัฒนา
ศักยภาพทั้งห้าด้านนั้น
10.3. ผลการวิจัยนี้ค้นพบว่าการสื่อสารเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ร้างการรับรูใ้ ห้กบั ชาวญีป่ นุ่ สูงอายุทพี่ ำ� นักระยะ
ยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบเพือ่ หารูปแบบการสือ่ สารกับชาวญีป่ นุ่ ฯทีม่ ี
ประสิทธิผลมากที่สุด
10.4. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังจังหวัดอืน่ ๆ
ทีต่ งั้ เป้าหมายในการเป็น Long Stay Destination ของ
ชาวญี่ปุ่นด้วย
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