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Abstract

				 This	study	aims	to	investigate	the	“determinant	factors”	which	influenced	the	decision-
making process of a long stay visit to Chiangmai by the Japanese. The study was designed to 
be	a	retrospective	analysis	of	the	pre-	and	post-period	of	the	visit.	Specifically,	it	considers	the	
importance,	and	compares	the	influence,	of	the	factors	prior	to	travelling,	such	as	expectations	
regarding	the	experience,	and	the	actual	experience	after	having	lived	for	a	period	of	time	
in	the	province.	A	self-administered	questionnaire	was	employed	as	the	data-collecting	tool.	
Sixty-eight	questionnaires	in	total	were	completed.	The	analysis	revealed	that	the	determining	
factors,	ranked	by	level	of	importance,	in	the	decision-making	process	of	a	long-stay	visit	to	
Chiangmai	included	cost	of	living	(as	compared	to	standard	of	living),	local	people	(friend-
liness	and	generosity),	safety	and	security,	attractiveness	of	the	tourist	attractions,	food	and	
culture,	language,	presence	of	relatives	or	friends	living	nearby,	and	promotional	campaigns	
and	support	for	long-stay	tourism.	In	regards	to	the	actual	experience,	all	of	the	factors	had	a	
higher	score	than	expected,	except	for	safety	and	security.	Some	issues	relating	to	the	living	
environment	in	the	province,	especially	enforcement	of	traffic	safety,	had	a	negative	effect	on	
the	sense	of	feeling	safe	on	the	part	of	the	Japanese	while	staying	in	Thailand.	However,	it	
was	found	that	the	presence	of	relatives	or	friends	living	in	Thailand,	followed	by	the	Thai	
language,	were	the	factors	with	the	highest	contribution	to	satisfaction	with	the	long-stay	
experience	by	the	Japanese	as	compared	with	what	they	expected.
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บทคัดย่อ

				 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์	“ปัจจยัก�าหนด”	ของการตดัสนิใจพ�านกัระยะยาวของนกัท่อง
เที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม	่ ด้วยการวิเคราะห์แบบย้อนหลัง	 พิจารณาระดับความส�าคัญและเปรียบเทียบ
อิทธิพลของปัจจัยแต่ละด้านที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ในช่วงก่อนเข้ามาพ�านัก	กับประสบการณ์ที่ได้รับช่วงหลัง
การเข้ามาพ�านัก	แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเองถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล	ซึ่งทั้งสิ้น	68	ชุดได้
รับการตอบและส่งคืน	จากการศึกษา	พบว่า	“ปัจจัยก�าหนด”	เรียงตามระดับความส�าคัญต่อการตัดสินใจพ�านัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่	ได้แก่	ปัจจัยด้าน	ค่าครองชีพ	(เมื่อเทียบกับมาตรฐานชีวิต)	คนท้องถิ่น	(ความ
เป็นมิตรและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)	 ความปลอดภัยและความมั่นคง	 ความสวยงามและดึงดูดของสถานที่ท่อง
เที่ยว	 อาหารและวัฒนธรรม	ภาษา	การมีญาติหรือเพื่อนอาศัยอยู่ด้วย	 และแคมเปญส่งเสริมและสนับสนุนการ
พ�านักระยะยาว	จากมุมมองประสบการณ์ที่สัมผัส	ปัจจัยทุกด้านให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าความคาดหวังที่นักท่อง
เทีย่วมี	ยกเว้น	ด้านความปลอดภยัและมัน่คง	ประเดน็เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมการอยูอ่าศยั	โดยเฉพาะ	เรือ่งการ
บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎจราจรในจังหวัดเชียงใหม่	เป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกในด้านนี้เป็นอย่างมาก	การ
มีญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยในประเทศไทย	และความสามารถในการใช้ภาษาไทย	พบว่าเป็นปัจจัยที่ได้รับค่า
ความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่สัมผัสของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากกว่าความคาดหวังที่มีก่อนการมาพ�านัก
มากที่สุด

คÓสÓคัญ:	 การพ�านักระยะยาว,	คนญี่ปุ่น,	เชียงใหม่,	ปัจจัยก�าหนด   
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1. บทนÓ
	 “การพ�านักระยะยาว”	 หรือ	 “long	 stay	
tourisms”	ตามความหมายที่ให้ไว้โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	(2554)	หมายถึง	การพ�านักระยะ
ยาวในต่างประเทศ	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัก
ผ่อน	เน้นการใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นกิจกรรมหลัก	และ
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริม	ในที่นี้	ไม่รวมถึงการ
อพยพย้ายถิ่น	 การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร	 หรือการ
เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนัน้ๆ		ตามความ
หมายนี้	 นักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะการพ�านัก
ระยะยาว	แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มที่เข้า
มาพ�านักระยะยาว	โดยเฉพาะในฤดูหนาวและผู้มารับ
การรักษาสุขภาพเป็นครั้งคราว	2)	กลุ่มนักท่องเที่ยว
วัยหลังเกษียณอายุ	 50	 ปี	 ขึ้นไป	 ในที่นี้	 เน้นกลุ่ม
สุขภาพดีและช่วยเหลือตนเองได้	 3)	 กลุ่มนักเรียน	
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในประเทศ	 และ	 4)	 กลุ่ม
นักกีฬาที่เข้ามาเก็บตัวในประเทศ
	 จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ	ที่เกิดขึ้นใน
หลายประเทศทัว่โลก	โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศพฒันา
แล้วทั้งในภูมิภาคเอเชีย	ยุโรปและอเมริกา	ท�าให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงวัยโดยเฉพาะในวัยหลังเกษียณ	 เป็น 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่ง
ต่อการส่งเสรมิและดงึดดูให้เข้ามาท่องเทีย่วในลกัษณะ
พ�านักระยะยาวในประเทศไทย	 ด้วยเหตุผลที่ขนาด
ตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 และเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อในการจับจ่ายที่ 
นับว่าสูง	 เนื่องจากนักท่องเที่ยววัยหลังเกษียณจาก
ประเทศรายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้ว	 โดยส่วน
ใหญ่ยงัคงมรีายได้จากเงนิบ�าเหนจ็	บ�านาญหรอืประกนั
สังคมที่ได้รับหลังการเกษียณ	รวมถึงเงินออมที่สะสม
ไว้ตลอดช่วงอายุการท�างาน	 นักท่องเที่ยวสูงอายุ
จากประเทศญี่ปุ่น	 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญและมี

ศกัยภาพกลุม่หนึง่ในการส่งเสรมิและพฒันาการพ�านกั
ระยะยาวของประเทศไทย	ซึง่รฐับาลญีปุ่น่เองกม็นีโยบาย
ในการสนับสนุน	ส่งเสริมให้ประชากรชาวญี่ปุ่นพ�านัก
ระยะยาวในต่างประเทศ	
	 ในสายตานกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	ประเทศไทย
จัดเป็นประเทศที่เป็นที่นิยมในการเข้ามาท่องเที่ยว
พ�านักระยะยาวในล�าดับต้นๆ	จากการส�ารวจใน	พ.ศ.	
2552-2553	พบว่าอยู่ในล�าดับที่	4	รองจากมาเลเซีย	
ฮาวาย	 และออสเตรเลีย	 พิจารณาจากข้อมูลการขึ้น
ทะเบียน	(registration	base)	การพ�านักอาศัยของ
คนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว
เพื่อพ�านักระยะยาวนั้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ในเขต 
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 และในเขตภาค
เหนือ	 (มีประมาณ	 3,040	 คน)	 มากกว่าเมื่อเทียบ
กับเขตพื้นที่อื่น	 เช่น	 กรุงเทพมหานคร	 ภูเก็ต	 
หรือพระนครศรีอยุธยา	 (มีประมาณ	 2,481	 คน)	
(Nezaki,	2553)	
	 ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ระหว่าง	 พ.ศ.	
2540-2550	การพ�านักระยะยาวของคนญี่ปุ่น	เฉพาะ
ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า	 เพิ่มสูงขึ้นถึง	 3.3	 เท่าตัว	
ตวัเลขการขึน้ทะเบยีนของคนญีปุ่น่เพือ่การพ�านกัระยะ
ยาว1	มสีงูถงึประมาณ	2,000-3,000	คน	(กงสลุใหญ่
ญี่ปุ่น	 จังหวัดเชียงใหม่;	 อ้างใน	 ประชาชาติธุรกิจ,	
2552)	จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พ�านักระยะ
ยาวในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดประมาณ	10,000	คน	
(หอการค้าจงัหวดัเชยีงใหม่;	อ้างใน	ประชาชาตธิรุกจิ,	
2553)	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตัวเลขนี ้
ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวญี่ปุ ่นที่เข้ามาในประเทศไทย 
ในลักษณะการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วขยายระยะเวลาการ
พ�านักในจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งคาด
ว่ามีอีกเป็นจ�านวนมาก

 1	การพ�านักที่มีระยะเวลาตั้งแต่	3	เดือนขึ้นไป	แต่ไม่รวมการพ�านักถาวร
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	 ด้วยลกัษณะความต้องการของนกัท่องเทีย่ว
ที่เข้ามาพ�านักระยะยาวที่มีความแตกต่างจากกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวทั่วไป	 การศึกษานี้จึงก�าหนดวัตถุประสงค์
ในการศึกษา	 เพื่อวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของ
ปัจจัยก�าหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาพ�านัก
ระยะยาวของนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินจงัหวดัเชยีงใหม่	
รวมถงึ	เพือ่วิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัก่อนการเขา้
มาพ�านักเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับหลังการ
เข้ามาพ�านักในประเทศ	 ผลจากการศึกษา	 คาดว่าจะ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก�าหนดแนวทางการ 
ส่งเสรมิและดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างชาตใิห้เข้ามาพ�านกั
ระยะยาวในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	 รวมถึงสร้างความพึงพอใจและพัฒนามาตรฐาน
คณุภาพชวีติแก่นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีพ่�านกัระยะยาว
อยู่ในประเทศไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น
	 สาเหตุหนึ่งที่นักวิจัยสนใจศึกษางานวิจัยนี้	
เพราะหนึ่งในผู้วิจัยเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่และรู้สึก
ได้ถึงจ�านวนชาวญี่ปุ่นที่พบมากขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	
ตลอดจนร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแนวโน้ม
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคชาวญีปุ่น่มากขึน้ 
และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายมากกว่าเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา	 จึงท�าให้ผู้
วจิยัตัง้สมมตุฐิานถงึปัจจยัเปรยีบเทยีบก่อนเข้ามาและ
หลังเข้าพ�านักของชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่	

2.	 การทบทวนสถานการณ์และ	วรรณกรรม
 2.1	ประเทศญีปุ่น่:	สถานการณ์สงัคมผูส้งู
อายแุละแนวโน้มการท่องเทีย่วแบบพÓนกัระยะยาว
	 ใน	 พ.ศ.	2552	 ประเทศญี่ปุ่นมีประชากร 
ทั้งสิ้น	127.5	ล้านคน	นับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับที่	 10	 ของโลกหากพิจารณาจากขนาด
ประชากร	(National	Statistics	Bureau,	2554)	
	 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ในช่วง	พ.ศ.	
2490-2493	การเกดิของประชากรประเทศญีปุ่น่ได้เพิม่

ขึ้นในอัตราที่สูงมากซึ่งถือเป็นยุคเบบี้	บูม	ช่วงที่หนึ่ง
ของประเทศเมือ่ประชากรยคุเบบี	้บมู	กลุม่นีไ้ด้เคลือ่น
เข้าสูว่ยัก�าลงัแรงงาน	และอตัราการเกดิของประเทศลด
ต�่าลง	 ในช่วงพ.ศ.	2510	ถึง	2540	จึงเป็นช่วงเวลา
ที่ประเทศญี่ปุ ่นเข้าสู่ในยุคของการได้รับการปันผล
ทางประชากร	 (demographic	 dividend)	 กล่าว
คือ	 มีสัดส่วนของประชากรวัยเด็กที่ลดลง	 ในขณะที่
ประชากรวัยท�างานเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้อัตราส่วน 
พึง่พงิ	(dependency	ratio)	ของประเทศอยูใ่นระดบัทีต่�า่ 
ซึ่งเป็นผลดีและเป็นปัจจัยบวกที่ส�าคัญต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศ
ในช่วงเวลานั้น	
	 ตั้งแต่ปลายทศวรรษ	 2530	 เป็นต้นมา	
ประเทศญี่ปุ ่นได้ก้าวสู ่ยุค	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 ที่มี
ประชากรสูงวัย	(ตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป)	ในสัดส่วนที่สูง
และเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่สูงมากเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก	 เป็นประเทศที่มีประชากรที่อายุยืนยาวมากที่สุด 
ในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรในประเทศต�่า
ที่สุดในปี	 พ.ศ.	2538	 ญี่ปุ่นมีประชากรในวัยก�าลัง
แรงงานอายุ	 15-64	 ปี	 สูงถึง	 87	 ล้านคน	 ขณะที่
ในปี	 พ.ศ.	2593	 คาดว่าจ�านวนก�าลังแรงงานนี้จะลด
ลงเหลือเพียง	 52	 ล้านคน	 (ซึ่งเป็นจ�านวนเท่ากับ
ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง)	 และประชากรร้อย
ละ	40	จะเป็นประชากรสูงอายุ	ซึ่งมีอายุตั้งแต่	65	ปี
ขึ้นไป	 (National	 Institute	 of	 Population	 and	
Social	Security	Research	อ้างใน	The	Econo-
mist,	2010)
	 ผู้สูงอายุหรือประชากรวัยหลังเกษียณของ
ประเทศญี่ปุ่น	โดยส่วนใหญ่	มีรายได้จากเงินบ�าเหน็จ	
บ�านาญจากระบบประกันสังคม	 หรือกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญที่ตนได้จ่ายเงินเข้าสมทบในช่วงที่ยังอยู่ในวัย
ก�าลังแรงงาน	 บางส่วนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม	
ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยก็ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ
จ�านวนหนึ่งจากรัฐบาล	 เงินบ�านาญที่ผู้สูงอายุได้รับ
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นั้นแม้เพียงพอต่อการยังชีพแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นจ�านวน
ที่น้อยกว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้สูงอายุได้รับ
ในระหว่างที่ยังท�างาน	 ด้วยค่าครองชีพในประเทศที่
ค่อนข้างสูงและชีวิตหลังเกษียณที่มีเวลาเพิ่มมากขึ้น	
ท�าให้ผูส้งูอายหุลายคนเลอืกและตดัสนิใจทีจ่ะไปพ�านกั
ระยะยาวหรือใช้เวลาช่วงหลังเกษียณในต่างประเทศที่ 
มีค่าครองชีพที่ต�่ากว่า	 และเป็นประเทศที่มีแหล่ง 
ท่องเที่ยว	สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ	 ที่เหมาะสมต่อการพ�านักพักผ่อนซึ่งจะ
ช่วยให้การด�ารงชีพภายหลังเกษียณจากการท�างานมี
ระดบัคณุภาพชวีติ	ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	สขุภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น	 และอาจดีกว่าเมื่อเทียบกับ
การพ�านักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
	 การเลือกที่จะไปพ�านักระยะยาวในต่าง
ประเทศของชาวญี่ปุ ่น	 โดยเฉพาะในกลุ ่มวัยหลัง
เกษยีณ	ในมมุมองของรฐับาลญีปุ่น่	กถ็อืเป็นทางเลอืก
ที่เหมาะสมในการช่วยลดความแออัดของประชากร
ภายในประเทศ	 อีกทั้ง	 ช่วยลดภาระในการดูแลผู้สูง
อายกุลุม่นีข้องรฐับาลในด้านการคลงัและค่าใช้จ่ายเพือ่
การจัดสรรระบบบริการสังคมในด้านต่างๆ	 ที่จ�าเป็น
แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านมา	 การท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะ
ยาวของชาวญีปุ่น่ได้รบัการส่งเสรมิจากรฐับาลประเทศ
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การจัดตั้งองค์กรชื่อ	Long	Stay	
Foundation	ขึ้นใน	พ.ศ.	2535	ท�าหน้าที่เป็นองค์กร
สาธารณะภายใต้ก�ากับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ	
การค้า	และอุตสาหกรรม	(Ministry	of	Economy,	
Trade	and	Industry	–	METI)	ให้ค�าแนะน�าและ

อ�านวยความสะดวกในด้านข้อมลู	ข่าวสาร	และความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 แก่ชาวญี่ปุ่นที่สนใจไปพ�านัก
ระยะยาวในต่างประเทศ2	(Long	Stay	Foundation 
2553)	จากสถติปิระมาณการ	ตวัเลขของนกัท่องเทีย่ว 
ชาวญี่ปุ่นอายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 ที่พ�านักระยะยาวในต่าง
ประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ประมาณ	 2.6	 แสนคนใน	พ.ศ.	 2542	 เพิ่มขึ้นกว่า
หนึ่งแสนคนในระยะเวลา	10	ปี	เป็นประมาณ		3.6	
แสนคน	ใน	พ.ศ.	2551	(Nezaki,	2553)
 จากผลการส�ารวจใน	 พ.ศ.	2553	 (Nezaki, 
2553)	 การท่องเที่ยวเพื่อพ�านักระยะยาวในต่าง
ประเทศของชาวญี่ปุ่นนั้น	 มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมาย
ส�าคัญ	 5	 อันดับแรก	 คือ	 เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง	 เพื่อได้พ�านักอาศัยในประเทศ
ที่ชื่นชอบ	 เพื่อตากอากาศในช่วงหน้าร้อนหรือหน้า
หนาว	เพือ่บรรยากาศ	และเพือ่ใช้ประโยชน์จากบ�านาญ
ที่ได้รับให้ได้มากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ประเทศที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด	10	อันดับจากนักท่องเที่ยวชาว
ญีปุ่น่	ประกอบด้วย	ประเทศมาเลเซยี	ตามด้วยฮาวาย	
ออสเตรเลีย	 ไทย	 นิวซีแลนด์	 แคนาดา	 ฟิลิปปินส์	
อินโดนีเซีย	สเปน	และสหรัฐอเมริกา
	 ส�าหรบัประเทศไทยซึง่เป็นประเทศปลายทาง 
ทีไ่ด้รบัความนยิมในอนัดบัที	่4	นัน้	เฉพาะนกัท่องเทีย่ว 
ที่มีการขึ้นทะเบียนซึ่งคาดว่าเป็นลักษณะของการ 
ท่องเที่ยวเพื่อการพ�านักระยะยาวตามค�าจ�ากัดความ
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	
5,521	 คนแบ่งเป็นการพ�านักในเขตกรุงเทพมหานคร	

 2	ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง	Long	Stay	Foundation	รัฐบาลญี่ปุ่น	โดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม	(ชื่อเดิม

ของ	METI)	ได้ด�าเนินโครงการภายใต้ชื่อ	“Silver	Columbia	Plan	‘92”	ใน	พ.ศ.	2523	ในการส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นที่

เกษียณอายุแล้วย้ายไปพ�านักอาศัยใน	“หมู่บ้านญี่ปุ่น”	ที่สร้างขึ้นในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพถูกกว่า	สภาพอากาศและสภาพ

แวดล้อมเพือ่การอยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม	อย่างไรกต็าม	จากแรงต่อต้านบางส่วนทีเ่กดิขึน้	โดยเฉพาะในประเทศปลายทาง	แผนการ

นี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมในลักษณะของ	 “การย้ายถิ่นฐาน”	 (migration)	 ของชาวญี่ปุ่น	 มาเป็นในลักษณะการ 

ท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในต่างประเทศแทน	 โดยท�าการส่งเสริมไม่เฉพาะเจาะจงเพียงชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุแล้วเท่านั้น	 

แต่รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปในกลุ่มอื่นๆ	ด้วย	และเป็นที่มาของการจัดตั้ง	Long	Stay	Foundation	ใน	พ.ศ.	2535
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เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ อรไท โสภารัตน์

ภูเก็ต	 อยุธยา	 2,481	 คน	 และการพ�านักในเขต	
เชียงใหม่	เชียงราย	อีก	3,040	คน	(Nezaki,	2553)	
เหน็ได้ว่า	จงัหวดัในเขตภาคเหนอืโดยเฉพาะเชยีงใหม่	
ซึ่งมีการพ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ ่นที่มากที่สุดที่
ประมาณ	3,000	คน	เป็นปลายทางทีช่าวญีปุ่น่เลอืกมา
พ�านกัระยะยาวมากกว่าจงัหวดัในเขตภาคกลาง	อย่าง
กรุงเทพและอยุธยา	หรือ	ภาคใต้	อย่างภูเก็ต	ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่ที่มีการพ�านักในลักษณะการอยู่อาศัยทั้งแบบ
ถาวรและไม่ถาวรของชาวญี่ปุ่นมากกว่า	(จากตัวเลข
ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยทั้งสิ้น	 45,805	 คน	
มากกว่าร้อยละ	90	อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ	
อยุธยา	และภูเก็ต)
	 ในการเลอืกจดุหมายปลายทางเพือ่การพ�านกั
ระยะยาว	 งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง	 (หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่,	 2554;	 Nezaki,	 2553;	 มยุรีย์,	 2553;	
โมโมโกะ,	 2552;	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,	
2551;	 วารัชต์,	 2550	 (ก),	 วารัชต์,	 2550	 (ข); 
สถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,
2545)	พบว่า	ปัจจยัหรอืองค์ประกอบซึง่นกัท่องเทีย่ว
ชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	
	 หนึ่ง	 ด้านการด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่	
เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญมาก
ที่สุด	ได้แก่	เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	 ความพร้อมและความ 
สะดวกในด้านทีพ่กัอาศยั	ความสะดวกของการเดนิทาง 
และการสื่อสาร	 ภาษา	 การบริการสุขภาพความ 
หลากหลายของกิจกรรมท้องถิ่น	 กิจกรรมเชิงสังคม	
อาสาสมัคร	หรือกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม
ที่มีให้ท�าหรือเข้าร่วม
 สอง	ด้านการท่องเทีย่ว	ได้แก่	สถานทีท่่องเทีย่ว 
ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว	 
การคมนาคมในการท่องเที่ยว	บริการการท่องเที่ยว
	 สาม	 ด้านปัจจัยสนับสนุน	 จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพ�านัก

ระยะยาว	 ได้แก่	 เรื่องความสะดวกด้านการตรวจคน
เข้าเมือง	เอกสารการลงตรา

 2.2	ประเทศไทย:	 ปลายทางของการ	
พÓนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
	 จุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งเป็นเหตุผลหรือปัจจัยก�าหนดส�าคัญที่ท�าให้นัก
ท่องเที่ยวต่างชาติตัดสินใจมาท่องเที่ยวและพ�านักใน
ประเทศไทยนั้น	จากการส�ารวจโดย	ททท.	ใน	พ.ศ.	
2550	เรียงตามล�าดับนั้น	ได้แก่	ความคุ้มค่าเงินและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง	 ศิลปวัฒนธรรม	 แหล่งจับจ่ายซื้อ
ของ	สถานที่ท่องเที่ยว	อาหารไทย	และเรื่องที่พักกับ
สิ่งอ�านวยความสะดวก	(อ้างใน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสนุนัทา,	2551)	ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย	ถงึประมาณ	14-15 
ล้านคน	ในจ�านวนนี	้ถงึร้อยละ	6-7	เป็นนกัท่องเทีย่ว
จากประเทศญี่ปุ่น	(กรมการท่องเที่ยว,	2554)
	 ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	 ททท.	 ได้
จ�ากดัความ	“การท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว”	โดย
ก�าหนดระยะเวลาการพ�านักของนักท่องเที่ยวไว้ที่ไม่
น้อยกว่า	30	วัน	หรือ	1	เดือน	ในขณะที่การลงตรา
หรือกระบวนการการตรวจคนเข้าเมือง	 โดยก�าหนด
กระทรวงการต่างประเทศในการออกวีซ่าประเภท	
O-A	เกษียณอายุ	หรือ	วีซ่าเพื่อการพ�านักระระยาว
นั้น	ก�าหนดระยะเวลาการพ�านักที่ไม่น้อยกว่า	90	วัน	
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพ�านัก
ระยะยาวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ททท.	ได้ให้ความ
ส�าคัญและมีการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงอายุและกลุ่มเกษียณอายุที่มีก�าลังการใช้จ่ายสูงซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อการดึงเงินตราต่างประเทศเข้าสู่
ประเทศไทย	ก่อให้เกดิการจ้างงาน	สร้างรายได้ในภาค
บริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	 และการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม	(การท่องเทีย่วแห่ง
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ประเทศไทย,	2554)	 ในปี	พ.ศ.	2544	ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพ�านัก
ระยะยาวแห่งชาติขึ้น	 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด�าเนินการส่งเสริม	 รวมถึงอ�านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจเข้ามาพ�านักระยะยาวใน
ประเทศไทย	 โดยได้จัดตั้งบริษัทไทยจัดการลองสเตย์	
จ�ากัด	 เพื่อรองรับการด�าเนินงาน	 ซึ่งเป็นการร่วมหุ้น
ระหว่าง	ททท.	ร้อยละ	30	และภาคเอกชน	ร้อยละ	
70ในการด�าเนินการของคณะกรรมการฯ	 ได้ก�าหนด
ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น	 เป็นหนึ่งในนักท่อง
เที่ยวตลาดหลัก	 สี่ตลาดที่คณะกรรมการฯ	 ให้ความ
ส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
พ�านักระยะยาว	
	 ในภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทย	
คนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติ
อื่นๆ	 คิดเป็นถึงประมาณร้อยละ	 9	 ของรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด	 ใน	 พ.ศ.	2551	 ค่าใช้
จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้น 
สูงถึง	 4,521	บาท	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	
2553)	 การท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวของคน
ญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้น	 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี	
ในพ.ศ.	 2543	มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พ�านักระยะ
ยาว	 จ�านวน	 21,154	 คน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น	 43,111	
คน	 ใน	 พ.ศ.	2551(มยุรีย์,	 2553)	 คนญี่ปุ ่นมี 
แนวโน้มเลือกที่จะพ�านักระยะยาวในโซนจังหวัดภาค
เหนือ	โดยเฉพาะ	เชียงใหม่	และเชียงราย	โดยเหตุผล
ที่ส�าคญัมาจากลกัษณะภมูอิากาศ	รวมถงึภมูศิาสตรท์ี่
มีความคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น
มากกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย	
จ�านวนนกัท่องเทีย่วพ�านกัระยะยาวชาวญีปุ่น่ในจงัหวดั
เชียงใหม่	 ในช่วง	 พ.ศ.	2550-2551	 คาดว่าอยู่ที่
ประมาณ	 2,000-3,000	 คน	 ซึ่งที่ผ่านมา	 ระหว่าง	
พ.ศ.	2540	–	2549	มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นถึง	3.3	เท่า	

(จุนโกะ	โยโกตะ,	2550	อ้างใน	วารัชต์,	2550	(ก))
และมีแนวโน้มยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง	
อันเป็นผลจากการเพิม่สงูขึ้นของประชากรสงูอายแุละ
กลุ่มเกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในช่วง	 พ.ศ.	 2551-2554	
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชากรกลุ่มเบบี้บูม	ยุคที่	1	ของ
ประเทศญีปุ่น่จะมอีาย	ุ65	ปี	ซึง่เป็นเกณฑ์เกษยีณอายุ	
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่
มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนและสงเสริมการ
พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่เอง	ได้มีการตั้งเป้า
ที่จะเพิ่มจ�านวนผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นให้เพิ่มมาก
ขึ้นเป็น	10,000	คน	ภายใน	พ.ศ.	2560	(หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่,	2554)
	 จังหวัดเชียงใหม ่	 เป ็นจังหวัดหนึ่ งใน
ประเทศไทยอันดับต้นๆ	 ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เลือกที่จะมาพ�านักระยะยาว	 ตัวเลขผู้พ�านักระยะยาว
ชาวต่างชาติทั้งหมดที่มีในจังหวัดเชียงใหม่มีการคาด
ประมาณอยู่ที่	 10,000	 คน	 (ประมาณร้อยละ	 30	
เป็นชาวญี่ปุ่น)	 โดยมีอัตราการเพิ่มขยายตัวเฉลี่ยปี
ละร้อยละ	6	โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ	
(ประชาชาตธิรุกจิ,	2553)	ส�าหรบันกัท่องเทีย่วพ�านกั
ระยะยาวชาวญี่ปุ่นนั้น	 นอกเหนือไปจากปัจจัยโดย
ทั่วไป	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเลือกท�าเล	
สถานทีพ่�านกัระยะยาวของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ	เช่น	
ความปลอดภัย	 สภาพอากาศและภูมิศาสตร์ที่เหมาะ
สมสถานที่สวยงามเพื่อการท่องเที่ยวจ�านวนมาก	 ค่า
ครองชพีทีไ่ม่สงูจนเกนิไปและผูค้นทีม่ลีกัษณะเป็นมติร
แล้ว	(โมโมโกะ,	2552)	
	 การที่จังหวัดเชียงใหม่	ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในการพ�านักระยะยาวเป็นผลเนื่องจากการเป็น
จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาคที่มีความพร้อมในด้าน
ความสะดวกในการคมนาคม	 การสื่อสารและภาษา	
ระบบบริการทางสุขภาพ	การบริการทางสังคม	ความ
หลากหลายของกิจกรรมทางสังคม	 ประเพณีและ
วัฒนธรรม	 รวมถึง	 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ



23
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เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ อรไท โสภารัตน์

พ�านกัระยะยาวของนกัท่องเทีย่วต่างชาตจิากทัง้หน่วย
งานกลางและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมากกว่า
จังหวัดอื่นเหล่านี้	 นับว่าครอบคลุมปัจจัยก�าหนดที่
ส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่เพื่อพ�านักระยะ
ยาวของชาวญี่ปุ ่น	 ทั้งในด้านการเข้าถึง	 (acces-
sibility)	 ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม	 (accom-
modation)	 สถานที่ท่องเทียว	 (attraction)	 และ	
การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (actors) 
(Hongsranagon,	2548)	หากมองในอีกกรอบหนึ่ง	
คือมีปัจจัยดึงดูดที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ	
เชงิวฒันธรรม	เชงิการเมอืง	(หรอืนโยบาย)	เชงิสงัคม	
และเชิงจิตใจ	(โมโมโกะ,	2552)
	 พื้นที่ท�าเลในจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งมีจ�านวนผู้
พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นนิยมพักอาศัยอยู่เป็นจ�านวน
มากและมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้	ได้แก่	บรเิวณถนน
ห้วยแก้ว		ถนนนมิมานเหมนิท์	ซึง่เป็นย่านทีม่ร้ีานค้า	
ห้างสรรพสนิค้า	ร้านอาหารไทยและอาหารญีปุ่น่	สถาน
พยาบาลหลายแห่งตัง้อยู	่และไม่ไกลจากสนามบนิมาก
นกั	ส่วนบรเิวณทีเ่ริม่มกีารขยายตวัของจ�านวนผูพ้�านกั
ระยะยยาวชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นได้แก่	 ย่านถนนช้าง
คลาน	 บริเวณฝั่งแม่น�้าปิงด้านตะวันออกและย่านวัด
เกต	ุและถนนสายเชยีงใหม่-ล�าปาง	(ประชาชาตธิรุกจิ,	
2552)
	 ผลการส�ารวจโดย	หอการค้าจงัหวดัเชยีงใหม่	
ร่วมกับ	 ชมรมผู ้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ ่นจังหวัด
เชียงใหม่	 (Chiangmai	 Long-stay	 Life	 Club:	
CLL)	 พบว่า	 ปัจจัยก�าหนดที่น่าสนใจและมีความ
ส�าคญัต่อการตดัสนิใจพ�านกัระยะยาวของชาวญีปุ่น่ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่	นอกเหนอืไปจากปัจจยัข้างต้น	ได้แก่	
สภาพเมืองที่ไม่ตึงเครียด	สงบและเป็นส่วนตัว	ซื้อหา
อาหารและเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นได้ง่าย	 (ชาวญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะที่พ�านักในลักษณะครอบครัวมัก
ที่จะเตรียมอาหารทานกันเอง)	 มีกิจกรรมในลักษณะ
งานอาสาสมัครที่หลากหลาย	 สะดวกต่อการด�าเนิน

การด้านเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า	 อีกทั้ง
มเีครอืข่ายชมุชนชาวญีปุ่น่ทีม่กีารด�าเนนิกจิกรรมร่วม
กันอย่างต่อเนื่อง	(วารัชต์,	2550	(ก))
	 จากเงื่อนไขสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่น	ใน
ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่	 ที่กล่าวมาข้างต้น	
ปัจจยัก�าหนดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจในการพ�านกั
ระยะยาวของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ในจงัหวดัเชยีงใหม่	
อาจแบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	กล่าวคือ	ปัจจัยก�าหนด 
ที่ควบคุมไม่ได้	และปัจจัยก�าหนดที่ควบคุมได้
	 ปัจจยัก�าหนดทีค่วบคมุไม่ได้หมายถงึ	ปัจจยั
หรือเงื่อนไขตั้งต้นของชาวญี่ปุ ่นหรือสังคมญี่ปุ ่นที่
รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปจัดการ	
ส่งเสริมหรือพัฒนาได้	เช่น		ลักษณะส่วนตัวของนัก
ท่องเทีย่ว	(อาย	ุเพศ	เศรษฐสงัคม	แหล่งรายได้	อาชพี	
วถิชีวีติและประสบการณ์ทีผ่่านมา	ความชอบส่วนตวั)	
และ	 สถานการณ์	 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	 (สถานการณ์สังคม
ผู้สูงอายุและเศรษฐกิจตกต�่าภายในประเทศ	 ปัญหา
ระบบบ�านาญ	และการสนบัสนนุจากรฐับาลหรอืหน่วย
งานของประเทศญี่ปุ่นเองในการส่งเสริมการไปพ�านัก
ระยะยาวของชาวญี่ปุ่นสูงอายุหรือเกษียณอายุในต่าง
ประเทศ)	เป็นต้น	
	 ปัจจัยก�าหนดที่ควบคุมได้	หมายถึง	ปัจจัย
หรือเงื่อนไข	 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยหรือ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดึงดูดและ
มีส่วนในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใน
การเข้ามาพ�านักระยะยาวซึ่งโดยส่วนใหญ่รัฐบาลไทย
สามารถเข้าไปด�าเนนิการจดัการ	ปรบัปรงุ	ส่งเสรมิและ
พัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นได้	 เช่น	 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สนิ	ความสะดวกในการคมนาคมและสือ่สาร	
ภาษา	ความพร้อมในการรองรับด้านที่พักอาศัย	ท�าเล
และสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการด�ารงชพี	อาหาร	
ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น	 ความพร้อมของระบบ
บริการสุขภาพ	 ระบบบริการสังคม	 ระบบการบริการ
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ทางการเงิน	(ฝากเงิน/ส่งเงิน)	ที่มีความหลากหลาย
และความสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ	ที่สวยงาม	เป็นต้น	
	 ปัจจัยก�าหนดใน	2	ลักษณะข้างต้นนี้	ตาม
ล�าดับ	 อาจเปรียบได้กับ	 “ปัจจัยผลัก”	 (Push	 
factors)	และ	“ปัจจยัดงึดดู”	(Pull	factors)	ซึง่กล่าว
ไว้ในทฤษฎผีลกั-ดงึ	(Push-Pull	Theory)	โดย	Lee	
(1966)	(อ้างใน	ฐณัฐ	และโยธิน;	ม.ป.ป.)	ทฤษฎี 
ดังกล่าว	 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยก�าหนดการย้ายถิ่น	 รวมถึงประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายและศึกษาถึงแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ของนกัท่องเทีย่ว	ในการศกึษาด้านการย้ายถิน่	“ปัจจยั
ผลัก”	 มักหมายถึง	 ปัจจัยผลักดันในถิ่นต้นทางที่มี
ผลต่อการย้ายถิ่นออกของประชากรซึ่งปัจจัยดังกล่าว
อาจมีหลากหลายแตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ 
ต้นทางซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบด้านลบต่อตัวผู ้
ย้ายถิ่นและผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออก	 ในขณะที่ 
“ปัจจัยดึงดูด”	หมายถึง	ปัจจัยดึงดูดในถิ่นปลายทาง 
ซึ่งมักมีลักษณะเป็นปัจจัยในด้านบวกดึงดูดให้เกิด 
การย้ายถิ่นเข้า
	 ในการศึกษาด้านแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว
นั้น	“ปัจจัยผลัก”	ตีความได้ถึง	ความต้องการที่เกิด 
ขึ้นจากสภาวะภายในของนักท่องเที่ยวที่ต ้องการ 
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ	 ซึ่งใน
หลายกรณีถูกก�าหนดหรือได้รับผลกระทบทั้งจาก 
สภาวะปัจจัยส่วนตัวและสภาวะปัจจัยจากสภาพสังคม  
สิง่แวดล้อม	วถิกีารด�ารงชวีติและสภาพการเปลีย่นแปลง
ในด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้นทางของนักท่อง
เที่ยว	 ปัจจัยผลักถือได้ว่าเป็นแรงกระตุ้นหรือปัจจัย
ก�าหนดที่จุดชนวนความต้องการในการเดินทางท่อง
เที่ยวส่วนการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปหรือพ�านักนั้นถูกก�าหนด
โดยลักษณะเฉพาะหรือ	 “ปัจจัยดึงดูด”	 ของแหล่ง
ท่องเที่ยว	 ว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่เกิด
ขึ้นจากปัจจัยผลักได้มากน้อยเพียงไร

3.	 วิธีการศึกษา
	 ภายใต้วัตถุประสงค์การศึกษาระดับความ
ส�าคัญปัจจัยก�าหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
มาพ�านักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสูงอายุ
ในแต่ละด้าน	 (ตั้งแต่	 50	 ปีขึ้นไป)	 รวมถึงความ 
คาดหวงัก่อนการเข้ามาพ�านกัและประสบการณ์ทีไ่ด้รบั
หลังการเข้ามาพ�านักในจังหวัดเชียงใหม่	 การศึกษานี้
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	ด้วยแบบสอบถามอย่าง
มีโครงสร้าง	(structured	questionnaire)	กับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พ�านักระยะ
ยาวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย	
30	 วัน	 ควบคู่กับการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	 รวมถึงประเด็นต่อ
เนื่องอื่นๆ	ที่น่าสนใจซึ่งได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงปริมาณ	
	 แบบสอบถามทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู	ประกอบ
ด้วยข้อค�าถามทั้งสิ้น	4	ส่วนประกอบด้วย
	 ส่วนที่	1	 ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังของผู้ให ้
	 	 		 ข้อมูล
	 ส่วนที่	2	 ข้อมูลการเกษียณอายุและชีวิต 
	 	 		 หลังการเกษียณอายุ	 (รวมถึง	 
	 	 		 การท�างานในปัจจุบัน)
	 ส่วนที่		3	 การพ�านักระยะยาวในประเทศ 
	 	 		 ไทย/จังหวัดเชียงใหม่
	 ส่วนที่	4	 ปัจจยัก�าหนด	ความคาดหวงัและ 
	 	 		 ประสบการณ์ที่ได้รับ
	 ในการลงเก็บข้อมูล	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง	
แบบเฉพาะเจาะจง	(purposive	sampling)	กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ ่นที่พ�านักระยะยาวอยู่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้พ�านัก
ระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นจ�านวน 
ทั้งสิ้น	 80	 ราย	 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	
2553	 โดยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาทั้งสิ้น	
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จ�านวน	 68	 ชุด	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการ 
วิเคราะห์ทางสถิติ	ทั้งเชิงพรรณนา	(ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 ร้อยละ	 ความถี่)	 และเชิงอนุมาน	 (การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	t-test)	

4.	 ผลการศึกษา
	 ผลการศึกษาเสนอใน	2	ส่วน	ประกอบด้วย	
หนึ่ง	 ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลนัก
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่	
และ	สอง	ผลการวเิคราะห์ระดบัความส�าคญัของปัจจยั

ก�าหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพ�านักระยะยาวใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ของนกัท่องเทีย่วญีปุ่น่	และการเปรยีบ
เทียบความคาดหวังก่อนพ�านักและประสบการณ์ที่ได้
รับหลังพ�านักเกี่ยวกับปัจจัยก�าหนดในแต่ละด้าน
 4.1	ลักษณะโดยทั่วไปของผู้พÓนักระยะ
ยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
	 จากการส�ารวจด้วยแบบสอบถามซึ่งได้รับ
ความร่วมมอืในการให้ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างผูพ้�านกั
ระยะยาวชาวญี่ปุ่นจ�านวนทั้งสิ้น	 68	 ราย	 (N=68)	
ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปดังนี้	

รูปที่	1	 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามแหล่ง
	 	 รายได้ที่มีในปัจจุบัน

รูปที่	2	 ร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง	จ�าแนกตามจ�านวน 
	 	 ปีที่วางแผนพ�านักระยะยาวในประเทศไทย	

รูปที่	3	ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามผู้ที่พ�านักอาศัยอยู่ด้วยในประเทศไทย

มากกว่า

10	ปี

12.5%

5-10	ปี

45%

ไม่เกิน	1	ปี

15.0%

1-5	ปี

27.5%
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 ด้านประชากรและเศรษฐสังคม
	 พบว่า	3	ใน	4	ของผู้พ�านักระยะยาวที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเพศชาย	 ถึงร้อยละ	
90	มีอายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไป	ในจ�านวนนี้	มากกว่า	 
2	ใน	3	มีอายุอยู่ในช่วง	60-69	ปี	ในด้านสถานภาพ
สมรส	ถึงมากกว่า	4	ใน	5	หรือ	ร้อยละ	87.5	เป็น
ผู้ที่สมรสแล้วและยังคงสถานภาพสมรสอยู่	 โดยใน
จ�านวนนี	้ถงึร้อยละ	78.6	พ�านกัระยะยาวอยูใ่นจงัหวดั
เชยีงใหม่ร่วมกบัคูส่มรสมาด้วยกนัโดยตลอดจากกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด	ถึงร้อยละ	90.2	มีบุตรด้วยกันอย่าง
น้อยหนึ่งคน	 จ�านวนบุตรที่มีโดยเฉลี่ยประมาณ	 2.2	
คน	อย่างไรก็ตาม	ในจ�านวนนี้	ร้อยละ	84	บุตรยังคง
อาศัยอยู่	 ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 ไม่ได้มาพ�านักอยู่ร่วมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
	 ด้านอาชีพการท�างาน	 ร้อยละ	 16.2	 ของ
กลุม่ตวัอย่าง	ระบวุ่าเคยหรอืยงัคงท�างานอยูใ่นภาครฐั	
ร้อยละ	58.8	 ในภาคเอกชน	และอีกประมาณ	16.2	
เป็นนายจ้างหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	 ในจ�านวนนี้
ทั้งหมด	ร้อยละ	85.3	เกษียณอายุจากการท�างานแล้ว
และมีรายได้ในปัจจุบันจากการได้รับเบี้ยบ�านาญจาก
การท�างานในภาครัฐหรือภาคเอกชนอีกร้อยละ	 11.8	
และร้อยละ	 5.9	 มีรายได้จากเงินออมหรือทรัพย์สิน
ส่วนตัว	 และจากการประกอบธุรกิจส่วนตัว	 ตาม 
ล�าดับ	(รูปที่	1)	ในจ�านวนผู้ที่เกษียณแล้วนี้	มีเพียง
ร้อยละ	 28.9	 เท่านั้นที่เกษียณอายุจากการท�างาน 
ในช่วงอายนุ้อยกว่า	60	ปี	เมือ่สอบถามเกีย่วกบัภาระ
รับผิดชอบที่ยังคงมีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น	 เช่น	 ในด้าน
การเลี้ยงดูส่งเสียบุตร	 หลาน	 ญาติ	 รวมถึงคู่สมรส
นั้น	ถึงร้อยละ	78	ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	รายงาน
ว่าไม่มีภาระใดๆ	

 ด้านการท่องเทีย่วและการวางแผนการพ�านกั
ระยะยาว
	 พบว่า	 กลุ ่มตัวอย ่างเกือบทั้งหมด	 มี
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปท�างาน
ในต่างประเทศก่อนทีจ่ะมาพ�านกัในประเทศไทย	ถงึ	1	
ใน	3	เคยเดินทางไปยังอย่างน้อย	3	ทวีปหรือภูมิภาค
ทั่วโลก	โดยภูมิภาคที่กลุ่มตัวอย่างเคยเดินทางไปมาก
ที่สุด	ได้แก่	ภูมิภาคเอเชีย	ถัดมาเป็นภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ตามล�าดับ	 ในจ�านวนทั้งหมดนี้	 มากกว่าร้อยละ	 95	
เคยเดินทางมายังประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง	และ
ถึงร้อยละ	14.6	เคยเดินทางมาเป็นจ�านวนตั้งแต่	10	
ครั้งขึ้นไป	
	 ในการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวใน
ประเทศไทยนั้น	ประมาณครึ่งหนึ่ง	หรือ	ร้อยละ	51.5	
ได้มีการวางแผนล่วงหน้า	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการ
วางแผนก่อนการเกษยีณอายจุากการท�างานในประเทศ
ญี่ปุ่น	 ก่อนที่จะมาพ�านักในประเทศไทยนั้น	 ร้อยละ	
23.5	 รายงานว่า	 เคยเดินทางไปพ�านักระยะยาวใน
ประเทศอื่นในการตัดสินใจเลือกมาพ�านักระยะยาวใน
ประเทศไทยนั้น	ร้อยละ	57.4	ไม่ได้มีใครแนะน�า	โดย
เป็นการตัดสินใจเลือกด้วยตนเองหรือร่วมกับคู่สมรส	
ร้อยละ	 23.5	 ได้รับค�าแนะน�าจากเพื่อนหรือญาติ	
และเพียงร้อยละ	14.7	ได้รับค�าแนะน�าจากหน่วยงาน
ที่ท�าการส่งเสริมการพ�านักระยะยาวในประเทศไทยทั้ง
ที่เป็นหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นหรือหน่วยงานของ
ประเทศไทย	 เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาการพ�านักใน
ประเทศไทยที่กลุ่มตัวอย่างได้วางแผนไว้ก่อนเดินทาง
มาประเทศไทยนั้น	พบว่า		กว่าร้อยละ	40	วางแผนที่
จะพ�านกัในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกนิ	5	ปี	และ
ถึงร้อยละ	45	วางแผนพ�านักในประเทศไทย	มากกว่า	
5	ปี	ขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	10	ปี	(รูปที่	2)



27

การพำานักระยะยาวของคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่: การวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดในช่วงก่อนและหลังการพำานัก

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ อรไท โสภารัตน์

 ด้านการพ�านักในจังหวัดเชียงใหม่
	 พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 
(ร้อยละ	 37.5)	 พ�านักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็น
ระยะเวลาตัง้แต่	5	ปีขึน้ไป	มเีพยีงร้อยละ	17.9	เท่านัน้	
ที่พ�านกัมาเป็นเวลาไม่ถึง	1	ปี	โดยส่วนใหญ่	(ร้อยละ	
69.1)	พ�านกัอยูร่่วมกบัคูส่มรส	และเพยีงร้อยละ	26.5	
พ�านกัอยูเ่พยีงคนเดยีว	(รปูที	่3)	ร้อยละ	77.9	อาศยัอยู ่
ในลกัษณะการเช่าทีพ่กั	ทัง้ในลกัษณะห้องพกัเซอร์วสิ 
อพาร์ตเมนท์	หรอืบ้านพกั	โดยมอีตัราค่าเช่าต่อเดอืน
อยู่ในช่วงตั้งแต่	4,000	บาท	ถึง	55,000	บาท	หรือ
เฉลีย่ประมาณ	15,500	บาทต่อเดอืน	ถงึร้อยละ	19.1	
ของกลุ่มตัวอย่าง	 ระบุว่าอาศัยอยู่ในที่พักซึ่งตนเอง
หรือญาติเป็นเจ้าของ	 ในด้านของการบูรณาการทาง
สังคม	พบว่า	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	77.0)	คบหาและมี
เพือ่นทีเ่ป็นคนไทยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยในระหว่าง
ที่พ�านักอยู่นี้	 (ร้อยละ	 71.6)	 เคยลงเรียนภาษาไทย
อย่างน้อย	 1	 คอร์ส	 แต่พบว่าในภาพรวม	 มีเพียง 
ร้อยละ	38.8	เท่านั้นที่เข้าใจภาษาไทย	ในจ�านวนนี้กว่า 
2	ใน	3	ระบุว่าเข้าใจภาษาไทยเพียง	“นิดหน่อย”

	 4.2	ปัจจัยกÓหนดต่อการพÓนักระยะยาว
ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
	 ปัจจัยก�าหนดที่ได้มีการสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวนี้	ประกอบด้วย	ปัจจัยเกี่ยวกับ	
ค่าครองชีพ	 (ที่ต�่ากว่าค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่น)	
คนไทย	 (ความเป็นมิตรและลักษณะความเป็นคน
เอเซีย)	 อาหารไทยและวัฒนธรรม	 ความปลอดภัย
และความมั่นคง	 (ต่อร่างกายและทรัพย์สิน	 ความ
สงบและความมั่นคงในประเทศ)	 สถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ	(ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว	รวม
ถึงความสะดวกในการท่องเที่ยว)	ภาษา	(อุปสรรคใน

การสือ่สารภาษาไทย	ความสะดวกในการใช้ภาษาญีปุ่น่
หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร)	 แคมเปญและการ
สนบัสนนุจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	(ทัง้จากหน่วยงาน	
ที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น	และในประเทศไทย)	และ	
การมีญาติหรือเพื่อนที่รู้จักอยู่ในประเทศไทย	 (ก่อน
เดินทางมาพ�านัก)

 ระดบัความส�าคญัของปัจจยัก�าหนดแต่ละตวั
ในการตัดสินใจพ�านักระยะยาว
	 จากการสอบถาม	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างชาว
ญีปุ่น่ให้ค่าคะแนนความส�าคญัของปัจจยัก�าหนดแต่ละ
ตวัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะมาพ�านกัระยะ 
ยาวในประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่	 ตั้งแต่ค่า
คะแนน	 0	 (ไม่มีความส�าคัญหรือไม่มีอิทธิพลเลย)	
ถึง	ค่าคะแนน	10	(มีความส�าคัญหรือมีอิทธิพลมาก
ที่สุด)	 ผลที่พบสามารถแสดงได้ดังตารางที	่ 1	 และ 
รูปที่	4
	 เมื่อแบ่งช่วงระดับความส�าคัญของปัจจัย
ก�าหนดแต่ละตัวออกเป็น	 สูง	 (ค่าคะแนน	 7-10)	
กลาง	(ค่าคะแนน	4-6)	และ	ต�่า	(ค่าคะแนน	0-3)	
การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงระดับความ
ส�าคัญชี้ให้เห็นว่า	 ปัจจัยก�าหนดที่นักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ ่นส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมาพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่	
	 ในระดับ	“สูง”	ได้แก่	ค่าครองชีพ	คนไทย	
และความปลอดภัยและความมั่นคง	
	 ในระดับ	“กลาง”		ได้แก่	 วัฒนธรรมและ
อาหารไทย	สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	และภาษา	
	 ในระดับ	 “ต�่า”	 ได้แก่	 แคมเปญและการ
สนบัสนนุจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	และญาตแิละเพือ่น
ที่อาศัยในประเทศไทย
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ตารางที่	1		ปัจจัยก�าหนดในการตัดสินใจพ�านักระยะยาว	จ�าแนกตามช่วงคะแนน

หน่วย:	ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	(%)

ปัจจัยกÓหนด

ระดับความสÓคัญที่มีต่อการตัดสินใจ

ระดับต่Ó
(ช่วงคะแนน	

0-3)

ระดับกลาง
(ช่วงคะแนน	

4-6)

ระดับสูง
(ช่วงคะแนน	

7-10)
ค่าครองชีพ 12.5 14.6 72.9

คนไทย 10.6 34.0 55.3

วัฒนธรรมไทยและอาหารไทย 17.0 44.7 38.3

ความปลอดภัยและความมั่นคง 17.0 21.3 61.7

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 13.0 52.2 34.8

ภาษา 30.6 40.8 28.6

แคมเปญและการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 53.3 26.7 20.0

ญาติและเพื่อนที่อาศัยในประเทศไทย 57.4 12.8 29.8

	 เมื่อพิจารณาระดับความส�าคัญของปัจจัย
ก�าหนดแต่ละตัวจากค่าคะแนนเฉลี่ย	 พบว่า	 ปัจจัยที่
มีความส�าคัญหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาพ�านัก
ระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่	เรยีงตามล�าดบั	มากทีส่ดุ
ไปน้อยที่สุด	ดังนี้	ปัจจัยด้านค่าครองชีพ	(  =	7.81,	
s.d.	=	2.77)	คนไทย	( 	=	6.70,	s.d.	=	2.50)	
ความปลอดภัยและความมั่นคง	( 	=	6.68,	s.d.	=	
3.15)	สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	( 	=	5.61,	s.d.	

=	2.54)	วัฒนธรรมและอาหารไทย	( 	=	5.57,	s.d.	
=	2.46)	ภาษา	( 	=	5.02,	s.d.	=	2.96)	ญาติ
และเพื่อนที่อาศัยในประเทศไทย	 ( 	 =	 3.96,	 s.d.	
=	 3.85)	 ในล�าดับสุดท้าย	 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้คะแนนน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ปัจจัยแคมเปญและการ
สนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	( 	=	3.47,	s.d.	
=	3.07)
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รูปที่	4		ระดับความส�าคัญของปัจจัยก�าหนดต่อการตัดสินใจพ�านักระยะยาว	(ค่าคะแนนเฉลี่ย	0	-10)

 การเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนพ�านัก
และประสบการณ์ที่ได้รับหลังพ�านัก
	 จากการสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาด
หวัง	 ในลักษณะของความพึงพอใจที่คาดหวังไว้	 ที่
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ ่นมีต่อปัจจัยก�าหนดแต่ละตัว	
และระดับความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับภาย
หลังเดินทางมาพ�านักจนถึงปัจจุบัน	 โดยก�าหนดค่า
ระดับความคาดหวังและระดับค่าความพึงพอใจจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ	 ตั้งแต่	 0	 (ไม่คาดหวังเลย/ไม่
พงึพอใจเลย)	–	10	(คาดหวงัมากทีส่ดุ/พงึพอใจมาก
ที่สุด)	(รูปที่	5)	พบว่า	ระดับความคาดหวังของนัก
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีลักษณะที่สอดคล้องตามระดับความ
ส�าคัญของปัจจัยก�าหนดแต่ละตัวที่มีต่อการตัดสินใจ
เลอืกมาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย	กล่าวคอื	ปัจจยั

ก�าหนดที่นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังสูงมากที่สุดใน	
3	อันดับแรก	ได้แก่	ปัจจัยในด้านค่าครองชีพ	ความ
ปลอดภัยและความมั่นคง	และคนไทย		
	 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับ	
ประสบการณ์ที่ได้รับ	 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยต่อประสบการณ์ที่ได้รับในด้านการมี
ญาตแิละเพือ่นทีอ่าศยัในประเทศไทย	ภาษา	วฒันธรรม
ไทยและอาหารไทย	 คนไทย	 และค่าครองชีพ	 ที่สูง 
กว่าความคาดหวังที่มีก่อนการมาพ�านักตามล�าดับ	
อย่างไรก็ตาม	 ความพึงพอใจต่อประสบการณ์ในด้าน
ความปลอดภัยและความมั่นคง	 รวมถึงแคมเปญและ
การสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลับพบว่าต�่า
กว่า	ในขณะทีปั่จจยัในด้านสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	
พบว่าไม่แตกต่างจากระดับที่คาดหวัง
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	 จากระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ต่อประสบการณ์ที่ผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นได้รับใน
ปัจจยัก�าหนดแต่ละด้าน	เมือ่รวมค่าทัง้หมดและท�าการ
เฉลีย่ออกเป็น	ระดบัความคาดหวงัและความพงึพอใจ
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับในภาพรวม	 ซึ่งมีค่าระหว่าง	
0	–	10	นั้น	ตารางที่	2	แสดงค่าความแตกต่างของ
ความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้รับ	 โดยจ�าแนก
ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน	 พร้อมทั้ง
ทดสอบนัยส�าคัญของความแตกต่างนั้นด้วยวิธีการ
ทางสถิติ	 (t-test)	 ในภาพรวมนั้น	 แม้ระดับความ 
พึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับกับระดับความคาด
หวังที่ผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นมีก่อนการมาพ�านัก

นั้น	 จะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่
เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามลักษณะแต่ละด้านของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น	เพศชาย	
อายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป	พ�านักในจังหวัดเชียงใหม่โดย
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือของญาติ	 ไม่มีญาติ
หรอืเพือ่นคนญีปุ่น่ทีอ่าศยัในเมอืงไทยก่อนเดนิทางมา
พ�านกั	ไม่มปีระสบการณ์พ�านกัระยะยาวในต่างประเทศ	
ณ	 ประเทศอื่นมาก่อน	 พ�านักในประเทศไทยมาแล้ว
มากกว่า	4	ปีขึ้นไป	รวมถึงเข้าใจภาษาไทย	มีความ
พงึพอใจต่อประสบการณ์ทีไ่ด้รบัสงูกว่าความคาดหวงั
ที่มีในตอนต้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	5%	
หรือ	10%

	 รูปที่	5	ความคาดหวังก่อนการพ�านักและประสบการณ์ที่ได้รับหลังการพ�านักในปัจจัยก�าหนดแต่ละด้าน	
	 	 (ค่าคะแนนเฉลี่ย	0	-10)	และร้อยละการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่	2	 	ความแตกต่างของคะแนนความพงึพอใจในประสบการณ์ทีไ่ด้รบักบัความคาดหวงัในปัจจยัก�าหนด 
	 	 แต่ละด้าน	จ�าแนกตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ความคาดหวัง

(1)

ประสบการณ์

(2)

ความแตกต่าง

(+/-) (2) - (1)

ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง
รวมทุกคน	 6.00 6.25 	 +0.24 4.0%

เพศ
ชาย 5.95 6.44 	 +0.49** 8.2%
หญิง 6.19 5.60 	 -0.61 -9.5%

ช่วงอายุ
ต�่ากว่า	65	ปี 6.69 6.63 	 -0.06 -0.9%
ตั้งแต่	65	ปี	ขึ้นไป 5.51 6.03 	 +0.52*** 9.4%

ลกัษณะการพ�านกัในเชยีงใหม่
คนเดียว 6.04 6.32 	 +0.28 4.6%
ร่วมกับญาติ/เพื่อน 5.99 6.23 	 +0.24 4.0%

ลกัษณะทีพ่�านกัในเชยีงใหม่
เป็นเจ้าของเอง 6.00 6.98 	 +0.98* 16.3%
เช่า/อาศยัอยูก่บัผูอ้ืน่ 6.00 6.07 	 +0.07 1.2%

ญาติ/เพื่อนคนญี่ปุ่น

ที่อาศัยในเมืองไทย

มี 5.98 6.05 	 +0.07 1.2%
ไม่มี 6.04 6.53 	 +0.49** 8.1%

ประสบการณ์พ�านกัระยะยาว

ในประเทศอื่น

มี 5.59 5.76 	 +0.17 3.0%

ไม่มี 6.19 6.47 	 +0.28** 4.5%
ระยะเวลาที่พ�านักใน	

ประเทศไทย

ไม่เกิน	4	ปี 6.54 6.48 	 +0.06 -0.9%
เกิน	4	ปี 5.29 5.84 	 +0.55** 10.4%

ความเข้าใจในภาษาไทย
เข้าใจ 5.93 6.63 	 +0.70* 11.8%
ไม่เข้าใจ 6.04 6.06 	 +0.02 0.3%

5.	 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ปัจจยัด้านค่าครอง
ชพีในจงัหวดัเชยีงใหม่ทีค่่อนข้างต�า่กว่ามากเมือ่เปรยีบ
เทียบกับค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่น	 ความปลอดภัย
และความมั่นคงทั้งต่อร่างกายและต่อทรัพย์สิน	 และ	
ความเป็นมติรและลกัษณะความเป็นเอเซยีของคนไทย	
เป็นปัจจัย	 3	 อันดับแรกที่ชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ
และพิจารณามากที่สุดเมื่อท�าการตัดสินใจพ�านักระยะ
ยาว	 อย่างไรก็ตาม	 ความปลอดภัยและความมั่นคง	
เป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวที่พบว่าค่าคะแนนของความ
พึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับต�่ากว่าความคาด 
หวังที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ ่นคาดไว้ก่อนที่จะมาพ�านัก	
ดังนั้น	 ประเด็นนี้ควรเป็นประเด็นที่หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับ

ส่วนกลาง	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ให้ความส�าคัญและ
มุ่งเน้นปรับปรุง	 พัฒนาและส่งเสริมการพ�านักระยะ
ยาว	 เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น	 จากการส�ารวจที่
ผ่านมาโดย	 Chiangmai	 Long-stay	 Life	 Club	
ร่วมกับ	หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	2550	(อ้าง
ใน	กรงุเทพธรุกจิ,	2550)	สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจยั
เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตของชาวญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่	 ได้แก่	 ปัญหาสุนัขเร่ร่อน	 ซึ่ง
บางครั้งเป็นอันตรายต่อชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบการเดิน 
เล่น	วิง่จ๊อกกิง้ออกก�าลงักาย	หรอืป่ันจกัรยาน	ปัญหา
การขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ถูกระเบียบ	 มีเสียงรบกวน	 
รวมถึงป ัญหาการขาดทางเดินเท ้าสาธารณะที่ 
ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้ถนนด้วยการเดินเท้า	เป็นต้น
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	 นอกจากนี้	เแคมเปญและการสนับสนุนจาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญ
เนือ่งจาก	พบว่า	นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ให้ความส�าคญั
ต่อปัจจัยในด้านนี้เป็นล�าดับท้ายๆ	ของปัจจัยก�าหนด
ทั้งหมดที่มีอิทธิพลหรือความส�าคัญต่อการตัดสินใจ
พ�านักระยะยาวเลย	 ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า	 การ
จัดแคมเปญหรือการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ	 นี้	
ไม่มีความส�าคัญ	แต่ในทางตรงกันข้าม	น่าจะสะท้อน
ว่า	 ปัจจัยนี้มีความส�าคัญ	 เพียงแต่ยังไม่มีบทบาทที่
ชัดเจนหรือมากเพียงพอที่จะเป็นตัวก�าหนด	(ในด้าน
บวก)	ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเท่า
ทีค่วร	หากดใูนด้านความคาดหวงัและประสบการณ์ที ่
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้รับก็พบว่า	 แม้ความคาดหวังจะ
ค่อนข้างต�่าอยูแ่ล้ว	แต่ความพงึพอใจต่อประสบการณ์
ที่ได้รับกลับยิ่งต�่ากว่า	 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า	 นโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ	ในการพฒันาส่งเสรมิ	ประชาสมัพนัธ์	
ประสานงานรวมถึงอ�านวยความสะดวกแก่นักท่อง
เที่ยวชาวญี่ปุ่นที่สนใจในการพ�านักระยะยาวในจังหวัด
เชยีงใหม่	หรอืในประเทศไทย	ควรเร่งปรบัยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มบทบาทและประสิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้ดีมากยิ่งขึ้น
	 ในการศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับ	 ก่อนและหลังการมา
พ�านักในจังหวัดเชียงใหม่	 ข้อจ�ากัดหนึ่งที่ส�าคัญและ
ควรพึงระวังไว้ในการตีความจากการวิเคราะห์ข้อมูล	
คือ	 ค�าตอบและข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมี
ลักษณะเป็นอัตวิสัย	 (subjective)	 และเป็นปัจเจก	
(individual)	ระดับค่าคะแนนที่ได้ไม่สามารถเปรียบ
เทียบกันระหว่างบุคคลได้ว่าใครมีความคาดหวัง	หรือ
มีความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับสูงกว่าใคร

แต่อาจกลายเป็นประเด็นที่สามารถน�าไปพัฒนาต่อไป
ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นเดียวกันนี้	 ดังนั้นใน
การศึกษานี้	 จึงให้ความส�าคัญกับการพิจารณาเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างระดับค่าคะแนนความ 
คาดหวัง	 และความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับ
ของแต่ละลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	 หรือในลักษณะภาพ
รวมมากกว่า	ว่ามแีนวโน้มในด้านบวก	(ประสบการณ์	
ดีกว่าที่คาดหวัง)	 หรือแนวโน้มในด้านลบมากกว่า	
(ประสบการณ์แย่กว่าที่คาดหวัง)
	 จากการพิจารณาแนวโน้มนี้	 แม้ในภาพรวม	
จะไม่พบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
ประสบการณ์ที่ได้รับอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่
เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละกลุ่มบุคคล	 ปัจจัยในด้าน	
“ระยะเวลาของการพ�านกั”	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	(หรอื
ในประเทศไทย)	 น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อการพ�านักระยะยาว	 	 เนื่องจากพบ
ว่า	กลุ่มตัวอย่างที่พ�านักมาเป็นระยะเวลาเกิน	4	ปี	มี
ทีพ่กัอาศยัเป็นของตนเองหรอืของญาต	ิเข้าใจในภาษา
ไทย	และอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป	(ซึ่ง	3	ลักษณะหลัง
นี้	 เป็นตัวแทนหรือ	 proxies	 ของระยะเวลาในการ
พ�านักได้ในระดับหนึ่ง)	เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจใน
ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัสงูกว่าความคาดหวงัทีม่ก่ีอนทีจ่ะ
เข้ามาพ�านกัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ3	เหตผุลอธบิาย
น่าจะเป็นในด้านแนวคิดการปรับตัว	 (Concept	 of	
Adaptation)	จากความคุ้นชินและเริ่มเข้าใจในบริบท
และวฒันธรรมใหม่	ความสามารถในการปรบัตวัได้ต่อ
บริบทและวัฒนธรรมนั้น	(Self	Concept	and	Role 
Function	 Adaptation)	 รวมถึงมีการบูรณาการ 
ทางสงัคมและเครอืข่ายทัง้กบัคนไทยและคนญีปุ่น่ด้วย
กนัเอง	(Interdependence	Relations	Adaptation)	

 3	ในประเด็นนี้	 อาจมีข้อโต้แย้งว่า	 การสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังอาจได้ข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง	 โดยเฉพาะในกลุ่มที่พ�านักมา

เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว	เนื่องจากเป็นการสอบถามย้อนหลัง	(retro)	ซึ่งผู้ตอบอาจลืมความรู้สึกหรือความคาดหวังในขณะนั้น 

หรือก่อนที่จะมาพ�านักไปแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ผลที่ได้รับก็น่าที่จะสะท้อนถึงมุมมองในขณะที่สอบถามได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างนี้มี

ความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับที่ดี	และดีกว่าความคาดหวังโดยรวมหรือโดยเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างนี้มีมาตลอดการพ�านัก
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เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ อรไท โสภารัตน์

ในการนี้	 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและกลยุทธ์เพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการพ�านักระยะยาวของชาว
ญีปุ่น่	รวมถงึ	ชาวต่างชาตจิากประเทศอืน่ๆ	ทีค่วรมุง่
เน้นและให้ความส�าคัญ	จึงได้แก่	ประการแรก	การส่ง
เสริมการสร้างกลุ่ม	ชมรม	และเครือข่าย	(clusters,	
clubs	and	networks)	ของผู้พ�านักระยะยาวในการ
ช่วยดูแล	 ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 แบ่งปัน
ประสบการณ์	 โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ที่พ�านักมาเป็น
ระยะเวลาหนึง่แล้ว	แก่กลุม่ผูท้ีเ่พิง่เริม่เข้ามาพ�านกัใหม่	
ในด้านข้อมลูข่าวสาร	การท�ากจิกรรมสนัทนาการหรอื
การท่องเที่ยวร่วมกัน	 การให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ	
โดยเฉพาะในกระบวนการปรบัตวัและท�าความเข้าใจใน
บริบท	 วัฒนธรรมและสังคมไทยของผู้ที่มาใหม่	 รวม
ถึงใช้กลุ่ม	 ชมรม	 และเครือข่ายที่มีเหล่านั้นในการ 
เป็นสื่อกลางของกลุ่มผู้พ�านักระยะยาวเพื่อสะท้อน
ปัญหา	 ความต้องการ	 และมุมมองในประเด็นต่างๆ	
ที่อาจเป็นอุปสรรค	ข้อจ�ากัดต่อการพ�านักระยะยาวใน 
ด้านต่างๆ	ได้	ประการทีส่อง	การส่งเสรมิการบรูณาการ	
ทางสังคมของผู้พ�านักระยะยาว	 กับสังคมและคน 
ท้องถิ่นในพื้นที่	ด้วยการให้ผู้พ�านักระยะยาวได้มีส่วน
ร่วมและมีโอกาสในการท�ากิจกรรมเชิงสังคม	 หรือ	
งานอาสาสมัคร	(social	works	and	volunteers)	
กับหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	ในพื้นที่	อาจเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 หรือองค์กรภาครัฐก็ได้	
หรือได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการท�ากิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม	ในประเพณีหรือวันส�าคัญต่างๆ	เช่น	วัน
สงกรานต์	 วันลอยกระทง	 หรือวันส�าคัญทางศาสนา	
ร่วมกับคนในท้องถิ่นด้วย
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เสวนาวชิาการ “ประเทศไทย : แหลง่พาํนกัของผูสู้งวยัชาวต่างชาต”ิ 
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1. ประเทศญี่ปุ่ น: สถานการณส์งัคมผูสู้งอายุและแนวโนม้การ

ท่องเทีย่วแบบพาํนกัระยะยาว 

2. ประเทศไทย: ปลายทางของการพาํนกัระยะยาวของนกัท่องเทีย่ว

ญี่ปุ่ น 
3. วธิกีารศึกษา 
4. ผลการศึกษา 
5. อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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 การเปลีย่นผ่านโครงสรา้งประชากร (demographic transition) 
 ทางเลอืกของผูสู้งอายุ 

 การสนบัสนุนจากภาครฐั 

 จดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วญี่ปุ่ น  

 ปจัจยักาํหนดหรอืปจัจยัประกอบ: Demand side 

 ดา้นการดาํรงชวีติและความเป็นอยู่ 

 ดา้นการท่องเทีย่ว  

 ดา้นปจัจยัสนบัสนุน  
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 จดุแขง็ดา้นการท่องเทีย่ว 

 การท่องเทีย่วแบบพาํนกัระยะยาวของนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินประเทศไทย  

 ภาพรวมการท่องเทีย่วของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย  

 จงัหวดัเชยีงใหม ่กบัการพาํนกัระยะยาวของนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น 

 2 ลกัษณะปจัจยักาํหนดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการพาํนกัระยะยาวของ

นกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นในจงัหวดัเชยีงใหม ่
 ปจัจยักาํหนดทีค่วบคุมไมไ่ด ้– push factor 

 ปจัจยักาํหนดทีค่วบคุมได ้– pull factor 
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 ขอ้มลูปฐมภมูใินพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ดว้ยแบบสอบถามอย่างมโีครงสรา้ง 
(structured questionnaire) กบักลุม่ตวัอย่าง

นกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นทีพ่าํนกัระยะยาวอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหมจ่าํนวนท ัง้สิ้น 
68 ราย ในระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 ควบคู่กบัการ

สงัเคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง 
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 ดา้นประชากรและเศรษฐสงัคม 

 ประสบการณก์ารท่องเทีย่วและการวางแผนพาํนกัระยะยาว 

 รูปแบบ ลกัษณะการพาํนกัในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ดา้นการท่องเทีย่วและการวางแผนการพาํนกัระยะยาว 
 

7 

ไมเ่คย, 

10.3% 

1 ภมูภิาค, 

36.8% 

2 ภมูภิาค, 

20.6% 

3 ภมูภิาค, 

10.3% 

4 ภมูภิาค, 

14.7% 

5 ภมูภิาค, 

7.4% 

ไมเ่คย, 

76.5% 

เคย, 

23.5% 

ประสบการณก์ารพาํนกัระยะยาวในต่างประเทศ จาํนวนภูมภิาค (ทวปี) ทีเ่คยเดนิทางไป  



ดา้นการท่องเทีย่วและการวางแผนการพาํนกัระยะยาว 
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ไมเ่กนิ 1 ปี, 

15.0% 

1-5 ปี, 

27.5% 
5-10 ปี, 

45.0% 

มากกวา่ 10 

ปี, 12.5% 

85.3% 

5.9% 
11.8% 
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อื่น
ๆ 

จาํนวนปีทีว่างแผนพาํนกัระยะยาวในประเทศไทย แหลง่รายไดท้ี่มใีนปจัจบุนั 



ดา้นการท่องเทีย่วและการวางแผนการพาํนกัระยะยาว 
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ไมก่นิ 1 ปี, 

17.9% 

1-3 ปี, 

16.1% 

3-5 ปี, 

28.6% 

มากกวา่ 5 

ปี, 37.5% 

จาํนวนปีทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย ในปจัจบุนั 

26.5% 

69.1% 

10.3% 
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ๆ 

ผูท้ีพ่าํนกัอาศยัอยู่ดว้ยในประเทศไทย 
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12.5 

10.6 

17 

17 

13 

30.6 

53.3 

57.4 

14.6 

34 

44.7 

21.3 

52.2 

40.8 

26.7 

12.8 

72.9 

55.3 

38.3 

61.7 

34.8 

28.6 

20 

29.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ค่าครองชพี 

คนไทย 

วฒันธรรมไทยและอาหารไทย 

ความปลอดภยัและความม ัน่คง 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

ภาษา 

แคมเปญและการสนบัสนุนจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ญาตแิละเพือ่นทีอ่าศยัในประเทศไทย 

ตํา่ (ช่วงคะแนน 0 -3) กลาง (ช่วงคะแนน 4-6) สูง (ช่วงคะแนน 7-10) 

ปจัจยักาํหนดในการตดัสนิใจพาํนกัระยะยาว จาํแนกตามช่วงคะแนน 
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3.96 
7.81 

6.70 

5.57 

6.68 

5.61 

5.02 

3.47 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

ญาตแิละเพอืนทอีาศยัในประเทศ

ไทย 

ค่าครองชพี 

คนไทย 

วฒันธรรมไทยและอาหารไทย 

ความปลอดภยัและความม ัน่คง 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

ภาษา 

แคมเปญและการสนบัสนุนจาก

ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ระดบัความสาํคญัของปจัจยักาํหนดต่อการตดัสนิใจ

พาํนกัระยะยาว 
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+28.9% 
+3.3% 

+3.1% 

+3.9% 

-2.7% 

0.0% 

+7.0% 

-1.5% 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

ญาติและเพื่อนท่ีอาศยัใน

ประเทศไทย 

ค่าครองชีพ 

คนไทย 

วฒันธรรมไทยและอาหาร

ไทย 

ความปลอดภยัและความ

มัน่คง 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจ 

ภาษา 

แคมเปญและการ

สนบัสนุนจากภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ความคาดหวงั 

ประสบการณ์ 

ความคาดหวงัก่อนการพาํนกัและ

ประสบการณท์ีไ่ดร้บัหลงัการพาํนกัในปจัจยั

กาํหนดแต่ละดา้น พรอ้มท ัง้รอ้ยละการ

เปลีย่นแปลง 
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ลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง ความคาดหวงั 
(1) 

ประสบการณ์ 
(2) 

ความแตกต่าง  (+/-) (2) 

- (1) 
รอ้ยละการเปลีย่นแปลง 

รวมทุกคน  6.00 6.25 +0.24 4.0% 
เพศ ชาย 5.95 6.44 +0.49** 8.2% 

หญงิ 6.19 5.60 -0.61 -9.5% 
ช่วงอาย ุ ตํ่ากว่า 65 ปี 6.69 6.63 -0.06 -0.9% 

ตัง้แต่ 65 ปี ขึน้ไป 5.51 6.03 +0.52*** 9.4% 
ลกัษณะการพาํนกัใน

เชยีงใหม ่
คนเดยีว 6.04 6.32 +0.28 4.6% 
ร่วมกบัญาต/ิเพือ่น 5.99 6.23 +0.24 4.0% 

ลกัษณะทีพ่าํนกัในเชยีงใหม ่ เป็นเจา้ของเอง 6.00 6.98 +0.98* 16.3% 
เชา่/อาศยัอยู่กบัผูอ้ื่น 6.00 6.07 +0.07 1.2% 

ญาต/ิเพื่อนคนญีปุ่น่ทีอ่าศยั

ในเมอืงไทย 
ม ี 5.98 6.05 +0.07 1.2% 
ไมม่ ี 6.04 6.53 +0.49** 8.1% 

ประสบการณ์พาํนกัระยะ

ยาวในประเทศอื่น 
ม ี 5.59 5.76 +0.17 3.0% 
ไมม่ ี 6.19 6.47 +0.28** 4.5% 

ระยะเวลาทีพ่าํนกัใน

ประเทศไทย 
ไม่เกนิ 4 ปี 6.54 6.48 +0.06 -0.9% 
เกนิ 4 ปี 5.29 5.84 +0.55** 10.4% 

ความเขา้ใจในภาษาไทย เขา้ใจ 5.93 6.63 +0.70* 11.8% 
ไม่เขา้ใจ 6.04 6.06 +0.02 0.3% 

ความแตกต่างของ

ความพงึพอใจใน

ประสบการณท์ี่

ไดร้บักบัความ

คาดหวงัในปจัจยั

กาํหนดแต่ละดา้น 

จาํแนกตาม

ลกัษณะของกลุม่

ตวัอย่าง  



 ปจัจยัดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและต่อทรพัยส์นิ สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยั

เสีย่งต่อการดาํรงชวีติ (i.e. ปญัหาสุนขัเร่ร่อน ปญัหาการขบัขีม่อเตอรไ์ซคท์ีไ่ม่

ถกูระเบยีบ มเีสยีงรบกวน รวมถงึ ปญัหาการขาดทางเดนิเทา้สาธารณะที่

ปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชถ้นนดว้ยการเดนิเทา้) 

 เแคมเปญและการสนบัสนุนจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

การสนบัสนุนขอ้มลูในดา้นต่างๆ ทีจ่าํเป็น เช่น ทีพ่กัอาศยั สถานพยาบาล 

เอกสารทีจ่าํเป็นและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง กจิกรรมเชงิสงัคมทีเ่ปิด

โอกาสใหผู้พ้าํนกัระยะยาวไดเ้ขา้ร่วม ขอ้มลูการท่องเทีย่ว การบรกิารให ้

คาํปรกึษาหรอืรอ้งทกุข ์
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ปจัจยัในดา้น “ระยะเวลาของการพาํนกั” ในจงัหวดัเชยีงใหม ่(หรอืในประเทศไทย) 

เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการพาํนกัระยะยาว 

 ประการแรก การส่งเสรมิการสรา้งกลุม่ ชมรม และเครอืขา่ย (clusters, 
clubs and networks) ของผูพ้าํนกัระยะยาวในการช่วยดูแล ให ้

ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แบง่ปนัประสบการณ ์โดยเฉพาะ จากกลุม่ผูท้ี่

พาํนกัมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ แก่กลุม่ผูท้ีเ่พิง่เริ่มเขา้มาพาํนกัใหม ่ 

 ประการทีส่อง การส่งเสรมิการบูรณาการทางสงัคมของผูพ้าํนกัระยะยาว กบั

สงัคมและคนทอ้งถิน่ในพื้นที ่

15 
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   ประเทศไทย :  
   แหลง่พํานกัของผูส้งูวยัชาวตา่งชาต ิ

นางเสาวภา จงกติตพิงศ์ 
ผู้อาํนวยการสํานกังานคณะกรรมการบรหิารศนูยก์ลาง

สุขภาพระหวา่งประเทศ  
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 



ขอ้ 4.3.7 ขบัเคลือ่นใหป้ระเทศไทยเป็นเลศิใน
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นสขุภาพ 

2 

นโยบาย 
รฐับาล 

นโยบาย 
รฐัมนตร ี

Medical Hub 

โครงการ 
Flagships 

 : สนบัสนุนนโยบายการเสรมิสรา้ง
รายได ้สขุภาพของประเทศท ัง้ดา้นยา 
สมนุไพรไทย  
อาหาร สนิคา้พืน้เมอืง รวมถงึการเป็น
ศนูยก์ลางสขุภาพโดย 
ไมเ่กดิผลกระทบทางลบตอ่ระบบ
บรกิารภาครฐั 



Country Strategy 
 

วสิยัทศัน ์ 
 

Wellness  
Hub 

Medical 
Service 

Hub 
Academic 

Hub 
Product 

 Hub 

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางบรกิารสขุภาพนานาชาต ิ 
ภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2557- 2561) 

4  
ผลผลติหลกั 



Wellness Hub 

1. การจัดบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

2. การจัดบริการ Medical Spa 

3. การจัดบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

4. การจัดบริการแบบพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ  

    (Long stay for heath) 

5. การจัดบริการแบบ Health Resort 

 



Medical Service hub 
1. การจัดบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง (ระดับตติยภูมิ) 

2. การจัดบริการผูสูงอายุแบบ Long term care  

3. การจัดบริการแบบ Rehabilitation Center 

4. การจัดบริการลดน้ําหนักและกระชับสัดสวน (Body Slim) 

5. การจัดบริการในโรงพยาบาล/ คลินิกเฉพาะทางแพทยแผนไทย 

6. การจัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทยทางเลือก 

7. บริการหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากล 

8. บริการหองปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบครบวงจร 

Medical Service Hub 



1. การจัดการศึกษาระดับปริญญาและสูงกวาปริญญา 

(Professional and Postgraduate) 

2. การพัฒนางานวิจัย (Research) 

3. การจัดการศึกษาระดับแรงงานมีฝมือ (Skill Labor) 

4. การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(MICE) 

     

Academic Hub 



1. ยาแผนปจจุบัน 

2. ยาสมุนไพรไทย 

3. วัตถุดิบสมุนไพรไทย 

4. เครื่องสําอาง 

5. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

6. เครื่องมือแพทยและอุปกรณ 

7. การผลิตวัคซีน 

8. การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแบบสําเร็จรูป 

Product Hub 



Long Stay for Health   

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทํางาน

รวมกันกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา

ความม่ันคงของสังคมและมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาและกําหนด Model การพัฒนาบริการ Long Stay for 

health ในประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ และเกิดประโยชน

สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน  



 

1. กลุมคนสงูอายุชาวตางชาติผูมีสขุภาพดีที่มาพํานักระยะยาวใน

ประเทศไทย  

2. กลุมคนสูงอายุชาวตางชาติที่ตองการการดูแลดานสขุภาพและมี

ความประสงคมาพํานักระยะยาวในประเทศไทย 

 

กลุมเปาหมาย 



แบงเปน 4 ประเด็น ไดแก 

1. ระบบบริหารจัดการ 

2. ระบบบริการ 

3. ท่ีพักอาศัย 

4. บุคลากร 

 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาบริการ Long Stay  



เตรียมการจัดระบบอํานวยความสะดวกดังนี้  

1. ขยายเวลาพํานักในประเทศไทยจากเดิม 1 ป เปลี่ยนเปน 3 ป พรอมกับคูสามีภรรยา สามารถเขา

ออกประเทศไดหลายครั้ง (Multiple Entry)  

2. หลักเกณฑในการแสดงบัญชีเงนิฝากหรือรายได กําหนดที่รายไดตอเดือนไมต่ํากวา 65,000 บาท/

เดือน หรือเงนิฝากจํานวน 800,000 บาท หรือใชหนังสอืรับรองจากหนวยงานภาครัฐที่กําหนด 

3. สามารถทํางานไดไมเกิน.......ชั่วโมง ตอสัปดาห โดยจัดทําเปนประกาศฯ ของหนวยงานที่

เก่ียวของใหเปนกฎหมายลูกเพ่ือกําหนดสาขาวิชาชีพที่สามารถเขามาประกอบอาชีพในประเทศ

ไทยได 

ระบบบริหารจัดการ 



4. สามารถมีสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยระยะยาว ทั้งนี้จัดทําเปนขอกําหนดตามระยะเวลาที่

นักทองเที่ยวเดนิทางเขามาพํานักในปที่ 2 เปนตนไป 

5. กําหนดใหผูประสงคจะขอวีซา Long stay จะตองมี Medical หรือ Health Insurance 

ประกอบการขอวีซาทุกราย โดยภาครัฐกําหนดเปนกรมธรรมพิเศษให 

6.  พัฒนาชุดสิทธิประโยชนอืน่ ๆ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในประเทศไทยไดอยางมีความสุข เชน 

ประสานงานกับรานคา ภัตตาคาร รถสาธารณะ โรงภาพยนตร สนามกีฬา ในการไดรับสวนลด

คาบริการตางๆ  

7. การสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สอดรับกับความตองการของชาวตางชาติ เชน จิตอาสาในการ

ชวยเหลือสังคม   

 

ระบบบริหารจัดการ 



8. พัฒนาศูนย One Stop Service ในลักษณะบูรณาการกับหนวยงานหลักเพ่ือดูแลกลุมเปาหมาย

เฉพาะแบบครบวงจร รวมทั้งใหคําปรกึษาแกนักทองเที่ยว  

9.  จัดโปรแกรมพิเศษหรือทําการตลาดเฉพาะสําหรับกลุมผูรับบริการเปาหมาย 

10. การจัดทําศูนยขอมูล (Call Center/Web Portal) เพ่ือเผยแพรศักยภาพและขีดความสามารถใน

การ ใหบริการแกนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมทั้งรับเรือ่งรองเรียน  

11. การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

12. การพัฒนามาตรฐานสําหรับสถานบรบิาล (Nursing Home) ในประเทศไทย  

 

ระบบบริหารจัดการ 



1. การจัดทํา Bilateral Agreement ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

ตางประเทศ ในนโยบายการอนุญาตใหพลเมืองของประเทศตนเอง เดินทาง

ไปรักษาพยาบาลในประเทศไทยแลวสามารถเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ 

(Reimbursement)  

2. การเจรจากับรัฐบาลกลางเพื่อใหผูทีเ่กษียณอายุและไดรับเงินบาํนาญ 

สามารถเขาใชสทิธิการรักษาพยาบาลในประเทศไทยได (Pension 

Welfare) ตามชุดสิทธิประโยชนที่กําหนด  

 

ระบบบริการ 



3. การเจรจากับบริษัทประกันสุขภาพขนาดใหญของตางประเทศ ใหออกกรมธรรมพิเศษใหแกผู

เกษียณอายุในทุกกลุม เพ่ือเขารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ในกลุมโรคหรือบริการที่อยูนอก

ชุดสิทธิประโยชนแลวสามารถเบิกคาใชจายได  

4. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพรองรับผูสูงอายุที่เดินทางเขามาพํานัก

ระยะยาว และหากเกิดเจ็บปวย/ตองการการดูแลดานสุขภาพ สามารถเขาถึงบริการรักษาพยาบาลทั้ง

รูปแบบโรงพยาบาลเฉพาะทางและ Nursing Home  

5. การพัฒนาระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ จากที่พักอาศัยสูสถานพยาบาล 

 

ระบบบริการ 



1. การพัฒนาท่ีพักอาศัยแบบพํานักระยะยาวท่ีสอดรับกับการดํารงชีวิตและ Life style  

  1.1 ผูสูงอายุชาวตางชาติท่ีมีสุขภาพดี ท่ีมาพํานักระยะยาวในราชอาณาจักรไทย โดยใชมาตรฐานของประกาศ

สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว เรื่องกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาตรฐานท่ีพัก เพ่ือการทองเท่ียวแบบพํานัก

ระยะยาว จัดทําโดย สาํนักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

  1.2 คนสูงอายุชาวตางชาติท่ีตองการการดูแลดานสุขภาพ และมีความประสงคมาพํานักระยะยาวใน

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนการพํานักในสถานบริบาล (Nursing Home) ยังตองมีการพัฒนามาตรฐานสําหรับสถาน

บริบาลตอไป   

  1.3 ผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพ ใชมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ตามขอกําหนดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง  

ที่พักอาศัย 



2. การพัฒนาที่พักอาศัยสําหรับดูแลผูสูงอายุ (Nursing Home) แบบ

เชาสิทธิ์ระยะยาวเหมือนในตางประเทศ พรอมทั้งจัดโปรแกรมการ

ดูแลสุขภาพพรอมบุคลากรที่มีความรู ความเชีย่วชาญ  

3. ประสานหนวยงานดานการลงทุน เพื่อการใหการสนับสนุนแหลง

เงินทุนหรือสิทธิประโยชนทางภาษีในการพัฒนาที่พักอาศยั  

ที่พักอาศัย 



จัดเตรียมระบบการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรรองรับการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว 

2. การพัฒนาบุคลากรสําหรับการดูแลผูสูงอายุ ทั้งในระดับ Professional เชน แพทย 

พยาบาล และ Semi professional เชน Care Worker/ Home Helper โดย

เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานของตางประเทศ ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปริญญา 

หรือการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนรวมกัน  

บุคลากร 



3. การพัฒนาสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย 

4. การพัฒนาความเปนไปไดในการจัดทํา MRA สําหรับกลุม Semi professional ให

เปนที่ยอมรับคุณสมบัติ สามารถประกอบอาชีพในตางประเทศตามเกณฑที่กําหนด 

รวมทั้งแนวทางการสอบขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ (License) ในตางประเทศ 

5. การพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาหลักของกลุม

ประเทศเปาหมายที่ใหความนิยมเดินทางเขามาประเทศไทย 

บุคลากร 



Web portal www.thailandmedicalhub.net  



Counter Service/Call Center  
ศูนยบริการขอมูลสุขภาพ  

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  

 

ตั้งอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  

โทรศัพท 0 2193 7999 

 
 

 



 
Promotion Packages 
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สํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยกลางสุขภาพ 

ระหวางประเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

โทร 0 2590 1997 ตอ 702 – 703 

โทรสาร 0 2149 5630 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jwgI-4okBoYKUM&tbnid=UubmTCaiD1WcXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pptclipart.com%2Fgreen-wave-abstract-powerpoint-template&ei=y0Y3UdmmJPD0mAWmq4DQDg&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNHXNLRlzlEo5mh8EYagaJhrhFD0xw&ust=1362663337218991


 
 
“ศตวรรษที่ 21 สังคมผู้สูงอายุในเอเชีย และผลกระทบทาง
สังคม & เศรษฐกจิ” 
 
สัมมนาวชิาการเร่ือง ประเทศไทย: แหล่งพ านักของผู้สูงวยัชาวต่างชาต ิ
IDSA & IPSR 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

 2 กนัยายน 2556 

ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพฒันาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย (IDSA) 



หัวข้อบรรยาย 

• โลกกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 

• การบริโภคและภาคบริการ 

• ภาคอสังหาริมทรัพย์ 

• ระบบสวัสดกิารสังคม 

• นโยบาย/การปรับตัวของไทย 
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โลกกบัการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวยั 
3 



จากอดีตสู่อนาคต 

• 2000 ปีก่อน มนุษย์มีอายุขัยเฉล่ียที่ 25 ปี และแทบไม่แตกต่าง ในช่วง 1,000 ปีที่ผ่าน
มา   

• ในช่วงศตวรรษที่ 20 หรือประมาณ 1 ศตวรรษที่แล้ว มนุษย์มีอายุขัยเฉล่ียเพิ่มขึน้ แต่
ยังไม่ถงึอายุ 50 ปี โดยในปี 1950-55 อายุขัยเฉล่ียของมนุษย์อยู่ที่ 45 ปี เท่านัน้ 

• ปัจจุบนั อายุคาดเฉล่ียของประชากรโลกเพิ่มขึน้เป็นกว่า 60 ปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 
73 ปี ในปี 2050-2055 และเพิ่มเป็น 81 ปี ในปี 2100-2105 ปี อาจกล่าวได้ว่า ศตวรรษ
ที่ 20 และ 21 เป็นช่วงก้าวกระโดดของการยืดอายุขัยเฉล่ียของมนุษย์ 

• ปัจจุบัน ประชากรหลายประเทศมีอายุคาดเฉล่ีย 80 ปีขึน้ไปอยู่แล้ว และยังคงเพิ่มขึน้  

• ในทางตรงกันข้าม ประมาณ 100 ประเทศในปัจจุบนัมีอัตราการเจริญพนัธ์ุที่ต ่ากว่า
อัตราการทดแทนของมนุษย์  

• อายุมัธยฐานของประชากรในหลายประเทศก าลังเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยประชากร
ในยุโรปบางประเทศมีอายุมัธยฐานมากกว่า 40 ปี แล้วในปัจจุบนั 
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World total fertility and life expectancy at birth: 
1995-2050 

• อตัราการ
เจริญพนัธุ์กบั
อายคุาด
เฉลี่ยของ
ประชากรโลก
ก าลงัสวน
ทางกนัอย่าง
มีนยัส าคญั
ในช่วงหลาย
ทศวรรษหน้า 
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Source: Figure 4, World Population to 2300, UN 2004 



Median Age of Different Regions 

• ประชากรใน
ทกุภมูิภาคทัว่
โลกจะมีอายุ
เฉลี่ยสงูขึน้
อย่างตอ่เน่ือง
ในศตวรรษท่ี 
21  

• ประชากรใน
ภมูิภาคเอเชีย
จะมอีายมุธัย
ฐานเพ่ิมขึน้
มากกวา่สิบปี
ในช่วงปี 
2000-
2050 
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Source: World Population to 2300, UN 2004 



China is Ageing Fast 
• อายุมัธยฐานชาว
จี น จ ะ เ พิ่ ม ขึ ้น
ต่อเน่ืองในอีก 40-
50 ปีข้างหน้า โดย
ในปี 2025 ชาวจีน
จะมีอายุมัธยฐาน
ประมาณ 40  ปี 
และใกล้ 50 ปีใน
ปี 2050 

• สดัส่วนผู้สงูวยัที่มี
อาย ุ60 ปี ขึน้ไป
จะเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง
ในช่วงเดียวกนั  
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China’s Age Pyramid is Changing Fast 
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Ageing Societies are Looming 

9 Source: CSIS, 2011, Global Aging and the Future of Emerging Markets 



Life Expectancy (Asian region) 

• คาดวา่ อายคุาด
เฉลี่ยของ
ประชากรโลกจะ
เพ่ิมขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองไปจนถงึ
ปี ค.ศ. 2300 

• ในภมูิภาคเอเชีย 
ประเทศในแถบ
เอเชียตะวนัออก
จะมอีายยืุนท่ีสดุ 
ตามด้วยชาวจีน 
อาเซียน อินเดีย 
และเอเชียใต้/
เอเชียกลาง
ตามล าดบั 

10 
Source:  World Population to 2300, UN 2004 



Future Life expectancy 
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Source:  World Population to 2300, UN 2004 

คาดว่าประชากรอาเซียนจะมีอายุคาดเฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 64 ปีในเพศชายและ 69 ปีในเพศหญิงในปี 
2000-2005 เป็น 75 ปี และ 79 ปี ในปี 2050-2055 



What about Thai People? 

• UN คาดว่าอายุคาด
เฉลี่ยประชากรไทยจะ
เ พ่ิมขึ น้ต่อ เ น่ืองจาก 
73.5 ปีในปี 2000-
2005 เป็น 81.7 ปี 
ในปี 2050-2055 

• คาดว่าชาวสิงคโปร์จะ
มีอายุคาดเฉลี่ย เ พ่ิม
จาก 80.3 เป็น 
85.8 ในช่วงเดียวกนั 
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Source: Table A15, World Population to 2300, UN 2004 



Longevity 

• การมีอายยืุนยาว 100 ปี มิใช่เร่ืองผิดปกติ แต่ก าลงัจะเป็นปรากฎการณ์ท่ีพบเห็นมากขึ ้
ยในอนาคต 

• ในศตวรรษท่ี 20 บคุคลท่ีมีอายยืุนท่ีสดุสิน้ชีวิตลงเม่ืออาย ุ111 ปี ในปี 1932  

• ในปี 1950 มีผู้ ท่ีอายยืุน 100 ปี ขึน้ไปในฝร่ังเศสมีจ านวนประมาณ 200 คนในฝร่ังเศส 
แต่เพิ่มจ านวนเป็น 8,500 คนในปี 2000  และคาดวา่จะเพ่ิมเป็น 150,000 คนในปี 2050 

• ทัว่โลกมีผู้ ท่ีอายยืุน 100 ปี ขึน้ไปประมาณ 150,000 คนในต้นศคตวรรษท่ี 21 และคาด
ว่าจะเพิ่มจ านวณเป็น กวา่ 2 ล้านคนในปี 2050  

• สงัคมผู้สงูอายใุนหลายประเทศทัว่โลก และจ านวนผู้สงูอายท่ีุเพ่ิมขึน้อย่างมหาศาลทัว่
โลกจะสง่ผลกระเทือนอย่างกว้างขวางทางสงัคมและเศรษฐกิจในอนาคต 
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Opposite Trends of Youth & Elderly 
Populations 

  

14 Source: Chart 6, Speech by Ms Sayuri Shirai, Member of the 
Policy Board of the Bank of Japan, at a meeting 
with business leaders, Kumamoto, 29 November 2012 



การบริโภค/ภาคบริการ 15 



สงัคมสูงวยัมีแนวโนม้บริโภคสินคา้คงทนลดลง 
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Source: Chart 9 & 10, Speech by Ms Sayuri Shirai, 
Member of the Policy Board of the Bank of Japan, at a 
meeting 
with business leaders, Kumamoto, 29 November 2012 



ธุรกิจดาวร่วง (ในอนาคต 15-20 ปี) 

• ของเด็กเลน่ 

• เสือ้ผ้าวยัรุ่น  
• Levi 

• ร้านอาหาร Fast food 

• McDonald 

• รองเท้ากีฬา 
• Nike 

• ธุรกิจเบียร์ 

• เฟอร์นิเจอร์ 

• รถยนต์ 

• White goods 
 

 

17 



ธุรกิจดาวรุ่ง 
• บริการสขุภาพ Spa 
• การเงิน ประกนัภยั 

• การปรับโครงสร้าง/ควบรวมกิจการ 

• บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย เช่น Bankassurance 

• ผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น DW, etc. 
• ตลาดทนุ 

• ตลาดหลกัทรัพย์ 

• ตลาดพนัธบตัร 

• กองทนุรวม 

• กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
18 



ธุรกิจดาวรุ่ง (ต่อ) 

• Luxury Goods 
• Jewelry 

• สนัทนาการ 
• การแสดง/ดนตรีย้อนยคุ  
• ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

• ขนสง่มวลชน+Taxi 

• ธุรกิจข้ามชาติ ในประเทศ emerging markets 

• เวชภณัฑ์ อาหารเสริม 
• Cosmeceuticals 
• Viagra 
• ‘nutraceuticals’ (herbal extracts, minerals, vitamins and 

nutrients) 
• Tissue engineering 
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อสงัหาริมทรัพย ์ 20 



โครงสร้างสังคมและรูปแบบครัวเรือนส่งผลต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ 

• ปกติผูซ้ื้อบา้นหลงัแรก คือผูเ้ร่ิมก่อตั้งครอบครัว อายปุระมาณ 25-35 เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นช่วง 
peak ของคนวยัท างาน ท าใหอ้สังหา ประเภทบา้น คอนโด เติบโตสูง  

• ครอบครัวเลก็ลง ครอบครัวเด่ียว บา้นหลงัแรก ท าใหต้ลาดคอนโดฯ เติบโตสูงมากในช่วงราว
ทศวรรษท่ีผา่นมา  

• ในอนาคต  15-20 ปีขา้งหนา้ เม่ือสัดส่วนคนวยัท างาน โดยเฉพาะคนอาย ุ25-35 ลดลง 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นหลงัแรกอาจชะลอตวัลง และราคาอาจไม่เพิ่มข้ึนมากนกั  

• หากสัดส่วนคนท่ีไม่แต่งงานเพิ่มข้ึน และมีรายไดสู้งข้ึน คอนโดอาจเป็นท่ีนิยมมากข้ึน แต่รูปแบบ
คอนโดอาจแตกต่างไปจากปัจจุบนั อาจมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่ิงอ านวยความสะดวกมากข้ึน 

• ในอดีต ความส าเร็จของภาคอสงัหาฯ คือ location, location, location แต่ในอนาคต 
จะเปล่ียนเป็น selection, selection, selection 

• เมื่อสดัสว่นผู้สงูอายมุากขึน้ บ้านตากอากาศ บ้านคนชรา ธุรกิจ Time Share และ 
Holiday Home ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอาจเติบโตสงู เมืองตากอากาศจะเติบโต
มาก 
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สัดส่วนผู้สูงอายุในญีปุ่่นสัมพนัธ์กบัการลงทุนในธุรกจิทีอ่ยู่อาศัย 

  

22 

Source: Chart 11 & 12, Speech by Ms Sayuri Shirai, Member of the 
Policy Board of the Bank of Japan, at a meeting 
with business leaders, Kumamoto, 29 November 2012 



เมืองแห่งอนาคต 

• ในประเทศตะวนัตก baby boomers  ผู้ที่อายปุระมาณ 50+- นิยมซือ้บ้านตากอากาศ
แถบ Florida,  North Carolina, South Carolina, Rocky Mountain 
states , California and Hawaii 

• ในยโุรป baby boomers และผู้สงูอาย ุนิยมซือ้บ้านตากอากาศแถบ Dordogne, 
Tuscany, Costa del Sol  

• Internal Migration  ในไทยอาจเพ่ิมขึน้ แตใ่นลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจากเดิม โดย
ผู้สงูอายใุนเมืองใหญ่ย้ายไปอาศยันอกเมือง หรือหวัเมืองหลกัในภมูิภาคตา่งๆ รวมทัง้เมืองตาก
อากาศมากขึน้   

• Long stay ในเอเชีย จะเพิ่มมากขึน้ ในไทยและอาเซียน ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการ
กระจาย/กระจกุตวั อาจมีบางเมืองท่ีเติบโตสงู เมืองที่อาจเป็นท่ีนิยมและเติบโตอย่างมากใน
อนาคตได้แก่ เมืองนานาชาติ ที่มีโครงสร้างพืน้ฐานดี บริการด้านการแพทย์ดี มีแหลง่ทอ่งเท่ียว 
และนโยบายท่ีสง่เสริมการลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์ เช่น  
• กท. พทัยา เชียงใหม ่เชียงราย หวัหิน ภเูก็ต สมยุ ขอนแก่น อดุร นครราชสีมา เลย หนองคาย 

กวัลาลมัเปอร์ ปีนงั สงิคโปร์ บาหลี บนัดงุ  มะนิลา เซบ ูดานงั วงัเตา ย่างกุ้ง มนัฑะเลย์ ฯลฯ 23 



ระบบสวสัดิการสงัคม/บ านาญ 24 



Pension Timebomb 

25 
Source: CSIS, 2011, Global Aging and the Future of Emerging Markets 



อตัราการพึ่งพิงก าลงัเพิ่มข้ึนในหลายประเทศ 

• Old age dependency of those aged 65 or more to those aged 
20-64 

• In Germany, by 2035, there will be only two people of working 
age supporting each person over 65 compared with four to one 
in the past  

• In Italy, the dependency ratio in 2008 was one in three.  By 
2035, it will be fewer than two people of working age to support 
each person aged 65 or more 

• For Japan, in 2015, old age dependency doubled from 1995, 
reaching 45% 
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Pension Reforms 

• ในสหรัฐฯ มีความกังวลว่า ระบบสวัสดกิารสังคมจะสามารถให้ผลตอบแทนผู้เกษียณอายุได้
เพียง สามในส่ีของที่ควรจะเป็นในปี 2032 

• รัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะ เยอรมนี อติาลี สวติเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อาจประสบ
ปัญหาทางการเงนิอย่างรุนแรงจากค่าใช้จ่ายด้านสวัสดกิารสังคมกับผู้สูงอายุในอนาคต 

• ในเยอรมนี หากไม่มีการปรับโครงสร้างระบบสวัสดกิารสังคม ผู้ที่เร่ิมท างานในปี 1995 จะ
ได้บ านาญในปี 2040 น้อยกว่าเงนิที่ตนสมทบลงไปในช่วงดังกล่าว  

• การส่งเสริมการออม โดยเฉพาะการออมภาคครัวเรือนส าคัญอย่างยิ่งต่อรายได้และ
สวัสดกิารของผู้สูงอายุในระยะยาว  Private Pension Fund ควรได้รับการส่งเสริม
มากขึน้ 
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นโยบาย/การปรับตวัของไทย 28 



วา่ดว้ยนโยบาย 

• ค านิยามผู้สงูอาย ุวยักลางคน การเกษียณอายุ? 

• ปรับระบบสวสัดิการสงัคมให้เหมาะสม สง่เสริมการออมภาคเอกชน/ครัวเรือน กองทนุบ านาญแห่งชาติ? 

• Universal design ค านึงถึงความต้องการของผู้สงูอายใุนนโยบายต่างๆ ของรัฐ 

• ลดผลกระทบจากนโยบาย Medical Hub โดยเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพมากขึน้  
• ศกึษาและเตรียมรับมือผลกระทบจากการเติบโตภาคการท่องเท่ียว การขยายตวัของเมือง ปรับปรุง

โครงสร้างพืน้ฐานในหวัเมืองต่างๆ  
• เตรียมตวัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ 

• สถานพกัฟืน้คนชรา 

• ผลิตบคุลากรด้านการแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับอปุสงค์ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

• Healthy Lifestyle ลด medication 

• สง่เสริมแพทย์ทางเลือกควบคูก่บัแพทย์แผนปัจจบุนั 

• บทบาทชมุชนในการดแูลผู้สงูอาย ุ

• ระบบการขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภยั ส าหรับผู้สงูอาย ุ
29 



การปรับตวัของภาคเอกชน 

• เข้าใจพลวตัรของอปุสงค์ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของประชากรท่ีเปลีย่นแปลงในอนาคต 

• สร้างมลูค่าให้กบัสนิค้าโดยใช้แนวคิดเร่ือง Innovation และ Creative Ideas 

• เพิ่ม productivity ของบคุลากรในองค์กร และพฒันาบคุลากรท่ีมีอาวโุสให้สามารถท างานได้ยืดหยุ่นมาก
ขึน้ สง่เสริมการท างานเป็นทีมของคนหลายช่วงอายุ 

• พฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  ให้เหมาะสมกบัการเติบโตของการออมภาคครัวเรือนที่จะเพิ่มมากขึน้ 

• ตลาดหลกัทรัพย์จะเติบโตขึน้อย่างมากในอนาคต บริษัทขนาดกลางอาจพิจารณาลดต้นทนุการเงินโดยการเข้า
จดทะเบียนในตลาด MAI 

• ธุรกิจต่างๆ ท่ีเป็น mass production จะเติบโตช้าลง แต่หนัมาจบัตลาด niche market ท่ี
หลากหลายมากขึน้  

• ใช้เทคโนโลยี ICT และ social media เพ่ือเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลาย ทัง้ในไทยและต่างประเทศ 

• ไทยจะเข้าสู ่Post-industriฟl society ในอนาคต ธุรกิจภาคบริการจะเติบโตอยา่งมากในสงัคม
ผู้สงูอาย ุทดแทนการชะลอตวัของภาคอตุสาหกรรม 
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