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บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่จดักลุม่ของชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเทีย่วแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทย 
และเพื่อศึกษาความต้องการและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวรวมทั้ง 
เปรยีบเทยีบความต้องการและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องจ�าแนกตามกลุม่ของชาวญีปุ่น่ กลุม่ตวัอย่าง คอื ชาวญีปุ่่นทมีอีายุตั้งแต่ 
50 ปีขึน้ไป และมีแนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทยทัง้ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุี
และจังหวัดระยอง และประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 151 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ 
แบบสอบถามออนไลน์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และการจัดกลุ่ม 
(cluster analysis) แบบเชิงชั้น (hierarchical clustering) ผลการศึกษาพบว่า การจัดกลุ่มชาวญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนโสด/ไม่มีภาระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม A) (ร้อยละ 27.15) กลุ่มชายชาวญี่ปุ่นมีครอบครัว/มีภาระ
ต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม B) (ร้อยละ 62.25) และกลุ่มหญิงชาวญี่ปุ่นมีครอบครัว/มีภาระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม C) 
(ร้อยละ 10.60) โดยพบว่า ปัจจัยดึงดูดท่ีต้องการเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทยในกลุ่ม A ให้ความส�าคัญกับ 
อากาศมากทีส่ดุ กลุม่ B และ C ให้ความส�าคัญกับค่าครองชีพมากที่สุด และกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยนานกว่ากลุม่อ่ืนๆ ส�าหรับความต้องการทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว พบว่า ทัง้ 3 กลุม่ ต้องการ
ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด กลุ่ม A และ B คาดว่าจะมาพ�านักในคอนโดมิเนียมมากที่สุด ส่วนกลุ่ม C คาดว่า 
จะมาพ�านักใน Serviced apartment มากที่สุด ส�าหรับปัจจัยที่ค�านึงถึงในการเลือกที่พักอาศัย กลุ่ม A และ B ให ้
ความส�าคัญกับราคา/ค่าเช่ามากที่สุด ส่วนกลุ่ม C ให้ความส�าคัญกับความสะอาดและเรียบร้อยมากที่สุด โดยทั้ง 3 กลุ่ม 
เลือกสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองมากที่สุด และต้องการอาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลโดยสามารถใช้เวลา 
ในการเดินทางไปสถาบันทางการแพทย์ภายใน 15-30 นาที ส่วนบริการ/การอ�านวยความสะดวกที่ต้องการเพ่ิมเติม 
พบว่า กลุ่ม A ต้องการบริการประกันสุขภาพมากที่สุด กลุ่ม B และ C ต้องการล่ามมากที่สุด
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Abstract

This research aims to categorize the Japanese clustering that tends to have a long stay in 
Thailand, to investigate the needs and factors related to the decision-making process of 
long-stay tourism, and to compare the needs and factors that are related to the categorization 
of Japanese clustering. The Japanese people aged over 50 years old living in Chonburi province, 
Rayong province in Thailand and living in Japan were used as samples, with 151 subjects. 
They tend to visit Thailand with the purpose of having a long stay in Thailand. A total of 
samples were carried out between August 2018 and February 2019. The research instrument 
used in this research project is an online questionnaire. Descriptive statistics were used to 
analyze the data. Clustering analysis and hierarchical clustering were also used for data analysis.
The results of the study show that the Japanese clustering was categorized into three groups: 
Group A, the single Japanese people (counted as 27.15%); Group B, the Japanese men with 
duties of taking care of their family (counted as 62.25%); and Group C, the Japanese women 
with duties of taking care of their family (counted as 10.60%). It was found that there were 
factors which attracted the Japanese people to have a long stay in Thailand. Group A people 
considered the weather the most important thing. Group B and C people considered the cost 
of living the most important factor. People in Group A were more likely to live in Thailand 
than people in Groups B and C. Regarding their needs, it was found that three groups of 
people needed medical service from public hospitals the most. Concerning accommodation, 
Group A and B people were expected to live in condominiums, whereas Group C people were 
expected to live in serviced apartments. The rent was the most important factor for people 
in Groups A and B when choosing a place to live. Group C people considered cleanliness and 
tidiness as the most important. All three groups of people considered the city environment 
the most important thing, and they needed to live near the hospital to reach the hospitals 
within 15–30 minutes. Regarding additional facilities, it was found that Group A people needed 
health assurance as the most important thing, while Group B and C people needed an 
interpreter as the most important thing.
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1. บทนำ�
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี  

ภาคการท่องเที่ยวยังมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยรายได้จากการท่องเท่ียวของชาวไทยและต่างชาติ 

คิดเป็น 17% ของ GDP ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับปี 2561 อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวของไทยยังเป็นภาคเศรษฐกิจ

ที่มีศักยภาพ สะท้อนจากอันดับในดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวปี 2562 โดย World 

Economic Forum ไทยติดอันดับ 31 จาก 140 ประเทศทั่วโลก และเป็นอับดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และ

มาเลเซยี โดยรฐับาลไดพ้ยายามสง่เสรมิภาคการทอ่งเทีย่วโดยการออก “มาตรการด้านการท่องเทีย่ว” (ณชิาภัทร สุร

วัฒนานนท์, ม.ป.ป) เพื่อกระตุ้นรายได้ท้ังจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย และส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยว 

มีอัตราขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

ส�าหรับรปูแบบของการทอ่งเทีย่วตามทีอ่งค์การทอ่งเทีย่วโลก (The World Tourism Organization) ก�าหนด 

ไวม้ ี3 รปูแบบ ไดแ้ก ่1) รปูแบบการทอ่งเทีย่วในแหลง่ธรรมชาต ิ(Natural based tourism) 2) รปูแบบการทอ่งเทีย่ว 

ในแหลง่วฒันธรรม (Cultural based tourism) และ 3) รปูแบบการทอ่งเทีย่วในความสนใจพเิศษ (Special interest 

tourism) (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2556) ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะ 

เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน น่ันคือ นอกจากท่องเท่ียวแล้วยังผนวกกับความต้องการอ่ืนตามความสนใจของ 

นกัทอ่งเทีย่วดว้ย เชน่ การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ การทอ่งเทีย่วเชิงกีฬา การทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั การทอ่งเทีย่วแบบ

โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ และการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว (Long stay tourism) เป็นต้น (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2556)

การท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ซ่ึงเป็นรูปแบบ 

การท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวตั้งแต่ปี 2544 

โดยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวของประเทศไทยในช่วงแรก มีอยู่ 5 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริม 

ให้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีพ�านักระยะยาวของนักท่องเท่ียวที่มีก�าลังการใช้จ่ายสูง 2) เพื่อน�าเงินตราต่างประเทศ 

เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย 3) เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมและ 

ภาคการบริการที่เกี่ยวข้อง อันจะท�าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ 4) เพื่อขยายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 

ใหค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ และ 5) เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการขยายตวัทางการทอ่งเท่ียวในพืน้ทีท่างเลอืกอ่ืน คณะกรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวพ�านักระยะยาวแห่งชาติได้ก�าหนดนิยามของการพ�านักระยะยาวไว้ว่า เป็นการ 

ท่องเที่ยวที่มีวันพักตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไปซึ่งมี 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว รวมถึงผู้ที่มารักษาสุขภาพ

เป็นครั้งคราว 2) นักท่องเที่ยวกลุ่มหลังเกษียณที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้นกลุ่มที่มีสุขภาพดีและช่วยเหลือตนเองได้ 

3) กลุม่นกัเรยีนและนกัศกึษาทีม่าศกึษาภายในประเทศไทย และ 4) กลุม่นักกฬีาทีเ่ขา้มาเกบ็ตวัฝึกซอ้มในประเทศไทย 

โดยในระยะแรกจะเน้นตามโครงสร้างของสังคมประชากรโลกที่ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) นั่นคือ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกษียณอายุการท�างานแล้วต้องการเดินทางมาใช้ชีวิตแบบพักผ่อนหย่อนใจ

ประเทศญีปุ่น่เป็นประเทศล�าดบัตน้ ๆ  ทีไ่ดก้ลายเปน็สงัคมผู้สูงอายอุยา่งเต็มที ่(Super-aged society) กระทัง่

ประเทศญี่ปุ่นเกิดปัญหาสังคมจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเงินบ�านาญ แต่เนื่องจาก 

รายได้ที่จ�ากัดและค่าครองชีพที่สูงกว่าหลายประเทศจึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเดินทางไปพ�านัก

ระยะยาวในต่างประเทศ และการส่งเสริมโดยรัฐให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศที่มีค่าครองชีพต�่ากว่าญี่ปุ่นจึงเป็น 

ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่ส�าคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ผู้เกษียณอายุ (Mayumi Ono, 2008: 152) แม้ใน 

ที่สุดแล้วพบว่ามีผู้สูงอายุจ�านวนเล็กน้อยเท่าน้ันท่ีให้ความสนใจย้ายไปอยู่ยังประเทศท่ีมีค่าครองชีพต�่ากว่า



85
เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ| Tienkaew Liemsuwan • กาญจนา  บุญยัง | Kanjana Boonyoung 

• ปานเสก  อาทรธุระสุข | Pansek Arthornturasook • โชเฮ โอกะวะ| Shohei Ogawa

ก็ตาม (Research Institute for Senior Life, 2005: 107cited in Mayumi Ono, 2008: 152) แต่เงื่อนไข 

ทางเศรษฐกิจและต้นทุนการดูแลสุขภาพยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวภายนอกประเทศ

ของผู้สูงอายุชาวญ่ีปุ่น รวมท้ังมีการจัดตั้งองค์การไม่แสวงหาก�าไรเพื่อส่งเสริมการยอมรับการท่องเที่ยวแบบพ�านัก

ระยะยาวในตา่งประเทศ และสง่เสรมิการใชช้วีติหลงัเกษยีณอยา่งมัน่คงปลอดภัยอยา่งยัง่ยนื (Mayumi Ono, 2008: 

153, 160)

ดังน้ัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพค่อนข้างถูก เม่ือเทียบกับประเทศญี่ปุ่น มีส่ิงอ�านวยความ 

สะดวกหลายด้าน และเป็นสังคมที่เคารพต่อผู้สูงอายุ จึงท�าให้ประเทศไทยได้รับความนิยมสูง และมีแนวโน้มว่า 

จะไดร้บัความนยิมในการพ�านกัระยะยาวมากขึน้เรือ่ย ๆ  นอกจากนีย้งัไดร้บัการคดัเลอืกภายตัง้โครงการ Visit World 

Campaign (VWC) ใหเ้ป็น 1 ใน 9 ประเทศอนัดบัแรกทีช่าวญีปุ่น่ควรเดนิทางมาทอ่งเทีย่วมาตัง้แตป่ ี2551 (วรางคณา 

ก่อเกียรติพิทักษ์ และ ดวงพร ภิญญะพันธ์, 2552) ท�าให้ประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตาม การท�าความเข้าใจคุณลักษณะของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย ยังเป็นประเด็น

ทีห่นว่ยงานภาครฐั ภาคการผลติ และภาคบรกิารในธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งอืน่ ๆ  จ�าเปน็ตอ้งเขา้ใจเพือ่ใหส้ามารถวางแผน

งานให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจและมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อ 

การด�าเนินเตรียมการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นกลุ่มเป้าหมายที่มี 

ความต้องการเดินทางออกนอกประเทศภายหลังจากเกษียณจากการท�างานได้ 

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้

2.1 เพื่อจัดกลุ่มของชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทย 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทยและ

เปรียบเทียบความแตกต่างจ�าแนกตามกลุ่มของชาวญี่ปุ่น

2.3 เพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวใน

ประเทศไทยจ�าแนกตามกลุ่มของชาวญี่ปุ่น

3. ทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดก�รท่องเที่ยวแบบพำ�นักระยะย�ว

การท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว (Long stay Tourism) เป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่สืบเนื่องมา 

จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของประชากรโลกสูส่งัคมผู้สูงอายโุดยมีวตัถปุระสงค์ในการท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อน 

และฟนฟสูภาพรา่งกายไปพร้อมกนั (พนดิา อนนัตนาคม, 2557) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดการพ�านกั 

ระยะยาวเป็นการพ�านักในประเทศไทยที่ใช้เวลามากกว่า 30 วันขึ้นไป โดยตีความตามการถือเอกสารการเดินทาง 

ตามประเภทของวีซ่า O-A โดยเป็นการท่องเท่ียวส�าหรับนักท่องเที่ยวผู้เกษียณอายุหรือผู้ที่มีฐานะดีีมีอ�านาจ 

ในการจ่ายสูง โดยการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวเป็นอีกทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

กลุ่มนี้ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2554) ส�าหรับการพ�านักระยะยาว (Long stay) คือ การเดินทางรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใน 

สถานที่เดียวกันเป็นเวลานานและสัมผัสกับคนท้องถิ่นวัฒนธรรมและประเพณีผ่านชีวิตประจ�าวัน แม้ว่า 
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การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยก�าหนดระยะเวลาตามการถือเอกสารการเดินทางตามประเภทของวีซ่า แต่อย่างไร

ก็ตาม ยังไม่มีค�าจ�ากัดความของระยะเวลาการเข้าพักที่ชัดเจน ซึ่งอาจหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ จนถึง 

2-3 เดือน หรือ 2-3 ปี (กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ, 2549)

ส�าหรับความหมายของการท่องเทีย่วพ�านกัระยะยาว (Long Stay Tourism) ของมลูนธิิลองสเตย ์(Long stay 

Foundation) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การพักผ่อนระยะเวลานานในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ 

การอพยพย้ายถิ่นหรือไปมีถิ่นฐานที่ถาวรในต่างประเทศ (อ้างใน สุดปรารถนา ดวงแก้ว, 2558: 61) ของคนที่มีอายุ 

50 ปีขึ้นไป ได้ปลดเกษียณจากการท�างาน ดังนั้น การท่องเที่ยวระยะยาวส�าหรับชาวญี่ปุ่น จึงหมายถึงการพักผ่อน 

เป็นระยะเวลานานโดยมีพื้นฐานวิถีชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น และการพักผ่อนนั้นต้องได้สัมผัสกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ 

แตกต่างด้วย (ศรีสุดา โสภา, 2556: 10) ทั้งนี้ เดิมการพ�านักระยะยาวในต่างประเทศได้รับความสนใจเนื่องจาก 

มีค่าครองชีพที่ต�่า แต่ปัจจุบันได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นรูปแบบการเดินทางใหม่ นับตั้งแต่เกษียณอายุของ 

บุคคลกลุ่ม baby boomer ในญี่ปุ่นแต่ละภูมิภาคได้มุ่งเน้นการดึงดูดเรื่องการพ�านักระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การฟนฟเูมอืงดว้ย (JTB Tourism Research & Consulting Co., Online, 2019) ส�าหรบัลกัษณะของการทอ่งเทีย่ว 

แบบพ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นประกอบด้วย (1) เป็นการอาศัยอยู่ระยะเวลานานไม่ได้เป็นการพ�านักถาวรโดยมี

ระยเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วเดินทางกลับญี่ปุ่น (2) มีการครอบครองหรือเช่าที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ และ

มีอุปกรณ์จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ไม่ได้อยู่ชั่วคราวในที่พักในระยะเวลาสั้น ๆ  ในโรงแรม (3) มีวัตถุประสงค์

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเสริมสร้างคุณค่าให้กับชีวิต อาทิ การเรียนภาษา การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

หรือการเป็นอาสาสมัคร รวมท้ังการติดต่อสื่อสารและคบหากับคนในท้องถิ่น (4) เน้นการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

มากกวา่การทอ่งเทีย่ว (5) มเีงนิทนุหลกัในการพ�านกัจากเงนิเดอืน บ�านาญ ดอกเบีย้ธนาคารทีป่ระเทศญีปุ่น่ไมใ่ชจ่าก 

การท�างาน (พนดิา อนนัตนาคม, 2557) ซึง่ท�าใหอ้งคป์ระกอบของการจดัการทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวแตกตา่ง 

จากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2551) ได้ก�าหนดองค์ประกอบที่ส�าคัญส�าหรับ

การจดัการทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวใหม้มีาตรฐานประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คอื 1) สถานทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม 

สิ่งก่อสร้าง ที่จอดรถ 2) โถงต้อนรับ ลิฟต์ 3) ห้องพัก 4) ห้องอาหาร บริเวณประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 

5) บริการเสริมอื่น ๆ 6) บุคลากร 7) ระบบความปลอดภัย 8) ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ชุมชน และ 

9) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ราคาและการระบุบริการต่าง ๆ

3.2 นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รพำ�นักระยะย�วของรัฐบ�ลญี่ปุ่น

การสนับสนุนการพ�านักระยะยาวในต่างประเทศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น สืบเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหา

ด้านการเงินจากภาระการจ่ายสวัสดิการเป็นจ�านวนมากแก่ผู้สูงอายุ กลุ่ม baby boomer เป็นประชากรที่เกิดใน

ช่วงที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมให้เพิ่มจ�านวนประชากร หลังจากที่สูญูเสียประชากรในสงครามเป็นจ�านวนมาก ประกอบ

กับอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ปี พ.ศ. 2550 กลุ่ม baby boomer มีอายุครบ 60 ปี และเริ่มเกษียณ

อายุการท�างาน ท�าให้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหายไปจากภาคธุรกิจเป็นจ�านวนมาก ในขณะ

ที่จ�านวนเด็กเกิดใหม่กลับมีแนวโน้มลดลง ปรากฏการณ์ประชากรมีชีวิตยืนยาวแต่จ�านวนเด็กเกิดใหม่ลดลงท�าให้

ฐานประชากรที่จะต้องจ่ายเงินภาษีเพื่อดูแลผู้สูงอายุลดลงด้วย จนท�าให้เงินบ�านาญลดลง สวนทางกับค่าครองชีพ 

ในญ่ีปุ่นท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน (พนิดา อนันตนาคม, 2557) จนในปี 2551 ประเทศญ่ีปุ่นโดย Japan Association of Travel 

Agents (JATA) มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกนอกประเทศภายใต้โครงการ Visit World Campaign (VWC) 
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(พ.ศ. 2551 - 2553) โดยจะสง่เสรมิใหช้าวญีปุ่น่จ�านวน 20 ล้านคน เดนิทางออกนอกประเทศ ทัง้นี ้ประเทศไทยไดร้บั

การสนบัสนนุจากรฐับาลญีปุ่น่ใหเ้ปน็ 1 ใน 9 ประเทศ คอื เกาหลใีต ้ฮอ่งกง ไทย ไต้หวัน กวม ออสเตรเลยี สหรัฐอเมรกิา 

และฮาวาย และฝรั่งเศส ที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยว (วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ 

และดวงพร ภญิญะพนัธ,์ 2553: 55)  ภายใตแ้คมเปญ Visit World Campaign (VWC 20 Million Travelers) ทีก่�าหนด 

เป้าหมายการส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลกของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไว้ที่ 20 ล้านคน โดยมีการวางแนวทาง 

การด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน, ม.ป.ป. และ Carolin Funck and Malcolm Coope, 

2015: 50) คือ

1) ปี 2551-2552: มีการก�าหนด/เลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดท�าโครงสร้างธุรกิจแบบใหม่ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้

2) ปี 2553: การด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย (20 ล้านคน) กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มเยาวชน รวมทั้งกลุ่มผู้มีอายุในช่วง 20- 29 ปี และ 30-39 ปี กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ

จากการด�าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลญี่ปุ่น และผล 

จากบริบททางสังคมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีกลายเป็นสังคมสูงอายุ ตลอดจนการผลักดันเชิงนโยบายที่ต่อเนื่องซึ่ง 

สามารถสรุปได้ตามตาราง 1 

ท�าให้การพ�านักระยะยาวถูกท�าให้กลายเป็นสินค้า ตลอดจนความร่วมมือของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การทอ่งเทีย่ว และหนว่ยงานอืน่ ๆ   ทัง้ในรูปแบบของการประกนัสุขภาพของญีปุ่น่ เงนิบ�านาญของญีปุ่น่ และการพ�านกั 

ระยะยาวในประเทศ จนส่งผลให้การพ�านักระยะยาวกลายเป็นวิถีการด�าเนินชีวิตของผู้เกษียณอายุที่สามารถเลือก

ท�ากิจกรรมในเวลาพักผ่อนได้หลากหลาย ทั้งกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการพ�านักระยะ

ยาวของภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่าง ๆ  โดยใช้ การวิจัย เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด 

การท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวเพื่อรองรับประชากรกลุ่ม baby boomers ที่ก�าลังอยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุ ทั้งนี้

เป้าหมายประการหนึ่งของการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณอายุของชาวญี่ปุ่นคือ “ikigai” ซึ่งเป็นปรัชญาการด�าเนินชีวิต

ของชาวญี่ปุ่นที่ต้องการแสวงหาว่าอะไรคือสิ่งที่ท�าให้ชีวิตด�ารงอยู่อย่างมีคุณค่า (what makes a life worth living) 

ซึ่งมูลนิธิลองสเตย์ (Long Stay Foundation) เชื่อว่าการพ�านักระยะยาวจะท�าให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง 

(self-actualization) และ สร้าง “ikigai” ได้ วิถีชีวิตการย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นจึงเชื่อว่า 

จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ในหลากหลายมิติ (Mayumi ONO, 2010: 96-99)
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของการสนับสนุนการพ�านักระยะยาวของประเทศญี่ปุ่น

ค.ศ. การด�าเนินงาน

1986 
1987
1988
1989
1992

1993

1994
1995

1996

1997
1998-9
2000
2001

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MITI) ประกาศแผนซิลเวอร์โคลัมเบีย (Silver Columbia Plan 92: 
SCP92)
จัดตั้งกลุ่มศึกษาเพื่อการพักผ่อนในต่างประเทศ
ประกาศ “LONG STAY PLAN90W” (กลุ่มเรียนรู้เพื่อการพักอาศัยในต่างประเทศ)
ก่อตั้ง Long Stay foundation (LSF)
และรายงานผลการส�ารวจสถานที่ที่เหมาะจะไปพ�านักระยะยาวในต่างประเทศ LSF จัดท�าข้อมูลกฎ
ระบียบเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรีสอร์ทในต่างประเทศ
และข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติก่อสร้างหรือพัฒนาที่ดินในต่างประเทศ วิจัยส�ารวจเกี่ยวกับการให้บริการ
แก่ผู้ที่พ�านักระยะยาวในต่างประเทศ
LSF จัดทัวร์ลองสเตย์ครั้งที่ 1 ณ ประเทศออสเตรเลีย จัดท�าคู่มือไปลองสเตย์ในต่างประเทศ
LSF ส�ารวจเพ่ือจัดท�าระบบการให้บริการเร่ืองลองสเตย์ จัดทัวร์คร้ังท่ี 1 ท่ีประเทศสเปน จัดท�าวารสารให้
ข้อมูล 
เกี่ยวกับลองสเตย์แก่สมาชิก
LSF ให้บริการด้านข้อมูลและให้ค�าแนะน�าเรื่องลองสเตย์ แนะน�าการใช้ชีวิตในเมื่องใหญ่ 33 เมือง ส�าหรับ 
ผู้ที่ต้องการไปลองสเตย์
บริษัทน�าเที่ยวของเอกชน (JTB) เริ่มให้บริการข้อมูลทางแฟ๊กซ์
LSF จัดท�าคู่มือแนะน�าเมืองใหญ่ที่พัก และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับไป ลองสเตย์ในต่างประเทศ
LSF ส�ารวจทัศนคติและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ต้องการเมื่อไปลองสเตย์ในต่างประเทศ
LSF จัดสัมมนาเกี่ยวกับลองสเตย์

ที่มา: 一般財団法人　ロングステイ財団 (Long stay Foundation) (2019)

3.3 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาจัดการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นพบ

ประเดน็ทีน่า่สนใจ ไดแ้ก ่ปจัจยัผลกัดนัและปจัจัยดงึดดู และสิง่อ�านวยความสะดวกในการทอ่งเทีย่วพ�านกัระยะยาว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด

Weaver and Lawton (2002 อ้างใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551: 17-18) อธิบายว่า ปัจจัย

คุณลักษณะของจุดหมายปลายทางที่เป็นปัจจัยดึงดูด (Pull factor) นักท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ได้แก่ ระยะทางจากต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง และความเติบโตทางเศรษฐกิจของต้นทาง 2) การเข้าถึง โดยมีการ

คมนาคมที่สะดวกสบาย ในหลายช่องทาง (ทางบก ทางน�้า และทางอากาศ) ซึ่งเชื่อมต่อกันได้โดยสะดวก รวมถึงมี

ระเบยีบวีซา่และการตรวจค้นการเข้าเมอืงทีส่ะดวก 3) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามเหมาะสมท้ังในเชงิ คณุภาพ ปรมิาณ 

หลากหลาย น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ และเดินทางไปได้โดยสะดวก และ 4) ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม

การศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ท�าให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมาพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

ของสุดปรารถนา ดวงแก้ว (2558, 67) พบว่า ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ 1) ญี่ปุ่นหนาวเกินไป 2) ค่าครองชีพที่ญี่ปุ่นสูง  

3) เบื่อหน่ายญี่ปุ่นจึงอยากจะหลีกหนี 4) เพื่อสุขภาพ 5) สนใจวัฒนธรรมอื่น ส่วนปัจจัยดึงดูด ได้แก่ 1) ค่าครองชีพ
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ถูก 2) อากาศดี 3) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยดี 4) อยากคบหากับคนไทยท้องถิ่น 5) เป็นความต้องการของสมาชิก

ในครอบครัว

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

การทอ่งเท่ียวแบบพ�านกัระยะยาวจงึตา่งจากการทอ่งเทีย่วแบบทัว่ไป คอื การมทีีพ่กัอาศยัทีไ่ดม้าตรฐานและ 

มรีาคาไมแ่พง การจดัเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวกในทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมกบัผู้สูงอาย ุการจดัเตรยีมส่ิงอ�านวยความ

สะดวกในการดแูลสขุภาพ มกีจิกรรมการพกัผอ่นและสรา้งสรรคท์างจติใจ รา่งกาย และจติวญิญาณ มกีลไกสนบัสนนุ 

การท่องเที่ยวระยะยาว เช่น การสื่อสาร การขอวีซ่า ธนาคาร การซื้อของใช้ที่จ�าเป็น เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2549 อ้างใน ศรีสุดา โสภา, 2556: 10) องค์ประกอบที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดการท่องเที่ยวระยะยาว

คือ ที่พัก (คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โครงการที่อยู่อาศัยเฉพาะ บ้าน เป็นต้น) สินค้าหลักด้านการท่องเที่ยว (สถานที่

ท่องเที่ยว สิ่งอ�านวยความสะดวก) และสินค้าด้านสุขภาพ (บริการสุขภาพ สาธารณสุข ความงาม) รวมถึงการจัด

บริการด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ

การศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจตอ่บรรยากาศการตลาดกบัความตัง้ใจในการมาซ�า้ของผู้มาเยอืนแหลง่ทอ่งเทีย่ว

แบบพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ของ อรชร มณีสงฆ์ และพัชรา ตันติประภา (2561) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล

จากตวัอยา่งผูส้งูอายชุาวญีปุ่น่ท่ีพ�านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพบวา่ ดา้นส่ิงดงึดดูใจ (attraction) 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากต่อข้อความ เม่ือมาอยู่เชียงใหม่แล้วรู้สึกถึงค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพง และเมื่อมาอยู่

เชียงใหม่แล้วรู้สึกคุ้มค่าเงิน ด้านการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว (access) 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อข้อความ การมีเที่ยวบินให้เลือกมาก ราคาไม่แพง และมีรถเช่าหลาย

ประเภทและระดบัราคาให้เลือก ดา้นความพรอ้มและสิง่อ�านวยความสะดวกในดา้นทีพ่กัอาศยั (accommodation) 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากต่อที่พักมีหลายรูปแบบและระดับราคาให้เลือก ด้านกิจกรรมสันทนาการ 

พบวา่ ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจตอ่ความหลากหลายของกจิกรรมการทอ่งเทีย่วและมเีครือขา่ยชาวญีปุ่น่ทีม่กีารด�าเนนิ

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมากกว่าประเด็นอื่น ๆ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (destination amenities) พบว่า 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่ออาหารมีความหลากหลาย แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าที่ต้องการมีมากมาย ซื้อหาอาหารและ

เครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นได้ง่าย และอาหารไทยสามารถทานได้ มากกว่าข้ออื่น ๆ  ขณะที่มีความพึงพอใจระดับน้อย 

ต่อบ้านเมืองมีทางเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย มีความสะดวกด้านเอกสารการลงตราและวีซ่า และห้องน�้าสาธารณะ

มีความเพียงพอและสะอาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจกลับมาซ�้า พบว่า ปัจจัยด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาซ�้าคือ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม สถานท่ีท่องเที่ยวมี 

ความหลากหลายทัง้วฒันธรรม ธรรมชาต ิและกฬีา ท่ีพกัมหีลากหลายรปูแบบและราคาใหเ้ลือก สงบและเปน็ส่วนตวั 

ความหลากหลายของกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว การบรกิารสขุภาพมคีณุภาพและราคาเหมาะสม แหลง่จบัจา่ยซ้ือสนิคา้

ที่ต้องการมีมากมาย อาหารมีความหลากหลาย อาหารและเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นสามารถหาได้ง่าย

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ยงัมีชอ่งวา่งขององคค์วามรูท้ีง่านวจิยัชิน้นีส้ามารถเตมิเตม็ 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยท่ีผ่านมา 

สว่นใหญม่มีมุมองกบัความเปน็ชาวญีป่น่ในมติใิดมติหินึง่ เชน่ การศกึษาในกลุม่ผูส้งูอาย ุ แตง่านวจิยัชิน้นีมุ่้งใหค้วาม

ส�าคญักบักลุม่ทีก่�าลังจะกลายเปน็ผูส้งูอายใุนอนาคต และยงัพยายามมองความหลากหลายของกลุม่ดงักลา่ว เนือ่งจาก

คาดว่าคนแต่ละกลุ่มจะมีแนวโน้มความต้องการที่หลากหลายเช่นกัน
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4. ขอบเขตก�รวิจัยและวิธีก�รวิจัย

4.1 ขอบเขตก�รวิจัย

การจัดกลุ่มจัดกลุ่มชาวญ่ีปุ่นท่ีมีแนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทยโดย 

น�าปัจจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติประชากรศาสตร์ มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติครอบครัว การศึกษาปัจจัย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเพือ่การท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว ครอบคลมุปจัจยัดงึดดู (Pull Factors) และปจัจยั

ผลักดัน (Push Factors) ให้ตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว ส่วนการศึกษาความต้องการที่มีต่อ 

การทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการดแูลดา้นสขุภาพ ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านการมีส่วนร่วมเชิงสังคมและกลไกการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 
 

 4.2 วิธีก�รวิจัย

 4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คอื ชาวญีปุ่น่ทีม่อีายตุัง้แต ่50 ปขีึน้ไป ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีจงัหวดั

ระยอง ซึง่เปน็จงัหวดัทีม่ชีาวญีปุ่น่อาศยัอยูเ่ปน็อนัดบัต้น ๆ  ของประเทศ รวมทัง้ชาวญีปุ่น่ทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ 

และมีแนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการก�าหนดขนาดตัวอย่าง 

และสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยเก็บข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยองจ�านวน 100 คน และ ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 50 คน 

 4.2.2 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

โดยประสานงานผา่นมหาวทิยาลยันชิิควิช ูซ่ึงเปน็เครอืข่ายทีม่บีนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืรว่มกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

และจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเครือข่ายชาวญ่ีปุ่นกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รวม

ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 190 วัน โดยเก็บรวมข้อมูลเพิ่มจากโควตาที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 10 ในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้

สามารถเกบ็ขอ้มลูจากชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโนม้จะเข้ามาทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทยทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่

จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองจ�านวน 101 คน และ ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 50 คน รวมกลุ่ม 

ตวัอยา่งมจี�านวนทัง้สิน้ 151 ราย ทัง้นี ้ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผู้ประสานงานชาวญีปุ่น่ใช้ค�าถามคัดกรองกลุม่ตวัอยา่ง

เกีย่วกบัแนวโนม้จะเขา้มาทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทยในอนาคตกอ่นทีจ่ะจดัส่งแบบสอบถามใหก้บั

กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นเคร่ืองมือการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการท่องเที่ยว 

แบบพ�านักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะ 

ของชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโนม้จะเข้ามาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบคุคล ลักษณะครอบครวั

และที่อยู่อาศัย คุณลักษณะด้านสุขภาพและความจ�าเป็นในการดูแลด้านสุขภาพ และส่วนที่ 2 ความต้องการของ

ชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย ประกอบด้วย ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ ความต้องการด้านจิตใจและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ความต้องการด้านการมีส่วนร่วมเชิงสังคมและกลไกการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ด้านการ 

ท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้ท�าการตรวจสอบ
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ความตรง (validity) งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หมายเลขใบรับรองที่ 87/2561

5. ผลก�รวิจัย

5.1 ผลก�รวิเคร�ะห์ก�รจัดกลุ่มช�วญ่ีปุ่นที่มีแนวโน้มต้องก�รเข้�ม�ท่องเท่ียวแบบพำ�นักระยะย�วใน

ประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์ สามารถแบ่งกลุ่มการจัดกลุ่มชาวญ่ีปุ่นท่ีมีแนวโน้มต้องการเข้ามาท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาว

ออกเป็น 3 กลุ่ม (ตาราง 2)

ต�ร�ง 2  องค์ประกอบการจัดกลุ่ม จ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว 

ในประเทศไทย
 

 (n=151)

องค์ประกอบ รวม กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C

จำ�นวนตัวอย่�ง (คน) 151 (100.00) 41 (27.15) 94 (62.25) 16 (10.60)

มิติประช�กรศ�สตร์

เพศ 19.21 21.95 (9) 5.32 (5) 93.75 (15)
หญิง 80.79 78.05 (32) 94.68 (89) 6.25 (1)
ชาย 58.68 58.07 59.05 58.00

อ�ยุเฉลี่ย (ปี)

สถ�นภ�พสมรส

โสด/อยู่คนเดียว/หย่า/หม้าย 31.13 (47) 92.68 (38) 8.51 (8) 93.75 (15)
แต่งงานและมีคู่สมรส 68.87 (104) 7.32 (3) 91.49 (86) 93.75 (15)

มิติด้�นเศรษฐกิจ

ร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่เกิน 5 ล้านเยน 55.63 (84) 87.80 (36) 37.23 (35) 81.25 (13)
มากกว่า 5 ล้านเยน 44.37 (67) 12.20 (5) 62.77 (59) 18.75 (3)

ร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

ไม่เกิน 10 ล้านเยน 73.51 (111) 95.12 (39) 35.11(33) 31.25(5)
มากกว่า 10 ล้านเยน 26.49 (40) 4.88 (2) 35.11 (33) 31.25 (5)

เงินออมทั้งหมดสำ�หรับก�รเกษียณอ�ยุ 
(ล้�นเยน)*

15.98 10.14 19.13 12.38

เงินบำ�น�ญร�ยเดือนเมื่อเกษียณอ�ยุ 
(แสนเยน)*

2.29 1.49 2.62 2.43
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องค์ประกอบ รวม                   กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C

    มิติด้�นครอบครัว

จำ�นวนบุตรที่ยังมีชีวิต (คน) 1.56 0.73 1.85 2.00
จำ�นวนสม�ชิกที่อ�ศัยในครัวเรือน (คน) 2.44 1.46 2.78 3.00
คว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว

ไม่ต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือน 11.92 (18) 0.00 (0) 2.13 (2) 100.00 (16)
ต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือน 88.08 (133) 100.0 (41) 97.87 (92) 0.00 (0)

คว�มรับผิดชอบต่อครอบครัวในอีก 10 ปี

ไม่ต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือน 10.60 (16) 0.00 (0) 3.19 (3) 81.25 (13)
ต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือน 89.40 (135) 100.0 (41) 96.81 (91) 18.75 (3)

( 1 JPY = 0.28 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

กลุ่มคนโสด/ไม่มีภ�ระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม A) พบว่ามี 41 คน (ร้อยละ 27.15) ส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่นชาย 

มีอายุเฉล่ีย 58 ปี และมีสถานภาพโสด/อยู่คนเดียว/หย่า/หม้าย ส�าหรับมิติด้านเศรษฐกิจ พบว่าส่วนใหญ่ 

มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 5 ล้านเยนต่อเดือน และครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านเยนต่อเดือน (ไม่เกิน 2,800,000 บาท 

ตอ่เดอืน) โดยมเีงนิออมส�าหรบัการเกษยีณอายปุระมาณ 10.14 ล้านเยน (ประมาณ 2,840,082 บาท)  และคาดวา่จะ 

มีเงินบ�านาญรายเดือน 1.49 แสนเยน (ประมาณ 41,732 บาทต่อเดือน) ส่วนมิติครอบครัว พบว่ามีบุตรที่ยังมีชีวิต 

0-1 คน และมีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน โดยเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันและในอนาคตอีก 10 ปี ไม่ต้องรับผิดชอบดูแล

สมาชกิในครวัเรอืน ดังนัน้ ลกัษณะของชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโนม้จะเข้ามาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย คอื กลุม่คนโสด 

มีร�ยได้มีเงินออมพอประม�ณ ไม่มีภ�ระที่ต้องรับผิดชอบดูแลสม�ชิกในครัวเรือน

กลุ่มช�ยช�วญ่ีปุ่นมีครอบครัว/มีภ�ระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม B) มี 94 คน (ร้อยละ 62.25) กลุ่มชาวญ่ีปุ่นชาย 

มอีายเุฉลีย่ 59 ป ีและมสีถานภาพแตง่งานและมคีูส่มรส ส�าหรับมติดิา้นเศรษฐกจิ พบวา่ 3 ใน 5 มรีายไดเ้ฉลีย่มากกวา่ 

5 ล้านเยนต่อเดือน และครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านเยนต่อเดือน โดยมีเงินออมส�าหรับการเกษียณอายุ 

ประมาณ 19.13 ลา้นเยน (ประมาณ 5,358,065 บาท) และคาดวา่จะมเีงนิบ�านาญรายเดอืน 2.62 แสนเยน (ประมาณ 

73,387 บาทต่อเดือน) ส่วนมิติครอบครัว พบว่ามีบุตรที่ยังมีชีวิต 1-2 คน และมีสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน โดยเป็น 

กลุม่ทีป่จัจบุนัและในอนาคตอกี 10 ป ียงัมภีาระตอ้งรบัผดิชอบดูแลสมาชกิในครวัเรอืน ดงันัน้ ลักษณะของชาวญีปุ่น่

ทีม่แีนวโนม้จะเขา้มาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย คอื กลุม่ช�ยช�วญีปุ่น่มคีรอบครวั มรี�ยไดม้เีงนิออมสงู แตม่ ี

ภ�ระที่ต้องรับผิดชอบดูแลสม�ชิกในครัวเรือน

กลุ่มหญิงช�วญี่ปุ่นมีครอบครัว/มีภ�ระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม C) มี 16 คน (ร้อยละ 10.60) ส่วนใหญ่

เป็นหญิงชาวญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ย 58 ปี และมีสถานภาพแต่งงานและมีคู่สมรส ส�าหรับมิติด้านเศรษฐกิจ พบว่า 4 ใน 5 

มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 5 ล้านเยนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม พบว่ามากกว่า 2 ใน 5 ครอบครัวมีรายได้เกิน 10 ล้านเยน 

ต่อเดือน (มากกว่า 2,800,000 บาท ต่อเดือน) โดยมีเงินออมส�าหรับการเกษียณอายุประมาณ 12.38 ล้านเยน 

(ประมาณ 3,467,718 บาท) และคาดว่าจะมีเงินบ�านาญรายเดือน 2.43 แสนเยน (ประมาณ 68,065 บาทต่อเดือน) 

สว่นมติคิรอบครวั พบวา่มบีตุรทีย่งัมชีวีติ 2 คน และมีสมาชกิในครัวเรอืน 3 คน โดยเปน็กลุม่ทีป่จัจบุนัและในอนาคต

อีก 10 ปี ยังมีภาระต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือน ดังนั้น ลักษณะของชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านัก

ระยะยาวในประเทศไทย คอื กลุม่คนมคีรอบครวั มรี�ยไดจ้�กครอบครัวสนบัสนนุ และมีภ�ระทีต่อ้งรบัผดิชอบดแูล 

สม�ชิกในครัวเรือน
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5.2 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับก�รตัดสินใจเพ่ือก�รท่องเท่ียวแบบพำ�นักระยะย�วในประเทศไทย

และเปรียบเทียบจำ�แนกต�มกลุ่มของช�วญี่ปุ่น

ต�ร�ง 3  ร้อยละของปัจจยัผลกัดนัและปจัจยัดงึดดูในการตดัสินใจเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย 

จ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่น (n=151)

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในก�รตัดสินใจ
เพื่อก�รท่องเที่ยวแบบพำ�นักระยะย�วในประเทศไทย

จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(92)

กลุ่ม C 
(16)

ปัจจัยผลักดันที่ต้องก�รออกจ�กประเทศญี่ปุ่น*

-  ค่าครองชีพ 102 67.55 53.66 72.83 81.25

-  อากาศ 76 50.33 46.34 50.00 68.75

-  ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 20 13.25 9.76 13.04 25.00

-  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 13 8.61 7.32 7.61 18.75

-  เพื่อนบ้าน 5 3.31 2.44 2.17 12.50

-  สุขภาพ 3 1.99 2.44 2.17 0.00

-  อื่น ๆ 11 7.28 9.76 7.61 0.00

ปัจจัยดึงดูดที่ต้องก�รเข้�ม�พำ�นักระยะย�วในประเทศไทย*

-  ค่าครองชีพ 65 44.22 42.50 44.57 46.67

-  อากาศ 55 37.41 45.00 32.61 46.67

-  มนุษยสัมพันธ์ของคนไทย 26 17.69 25.00 16.30 6.67

-  สิ่งแวดล้อม 13 8.84 7.50 9.78 6.67

-  ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 10 6.80 5.00 6.52 13.33

-  ชุมชนชาวญี่ปุ่นบริเวณใกล้เคียง 7 4.76 7.50 3.26 6.67

-  อาหาร 5 3.40 5.00 3.26 0.00

-  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 2.04 5.00 1.09 0.00

-  กีฬา 3 2.04 0.00 3.26 0.00

-  อื่น ๆ เช่น การรักษาพยาบาล สุขภาพ 
   กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

8 5.44 5.00 6.53 0.00

* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

จากตาราง 3 การวเิคราะหป์จัจยัผลกัดนัและปจัจยัดงึดดูในการตดัสินใจเพือ่การทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว 

ในประเทศไทย พบว่า 

ปัจจยัผลักดันทีต่อ้งก�รออกจ�กประเทศญีปุ่น่ พบวา่ทัง้กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ปจัจยัทีผ่ลักดนัทีต่อ้งการ

ออกจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ รองลงมาคือ อากาศ และที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 
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ลักษณะก�รท่องเที่ยวแบบพำ�นักระยะย�วในประเทศไทย จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(94)

กลุ่ม C 
(16)

ช่วงเวล�ที่ค�ดว่�จะพำ�นักระยะย�วในประเทศไทย

-  พ�านักตลอดปี 95 62.91 63.41 62.77 62.50

-  พ�านักเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่นอากาศหนาว 15 9.93 4.88 12.77 6.25

-  ไม่แน่ใจ 39 25.83 31.71 22.34 31.25

-  อื่น ๆ 2 1.32 0.00 2.13 0.00

ระยะเวล�ที่อยู่ประเทศไทยใน 1 ปี

-  ไม่เกิน 1 เดือน 14 9.27 2.44 8.51 31.25

-  1 เดือน - 3 เดือน 13 8.61 9.76 9.57 0.00

-  3 - 6 เดือน 15 9.93 7.32 11.70 6.25

-  6 - 9 เดือน 18 11.92 7.32 10.64 31.25

-  9 เดือน - 1 ปี 91 60.26 73.17 59.57 31.25

* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

จากตาราง 4 การวิเคราะห์ลักษณะการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทย พบว่า

ช่วงเวล�ที่ค�ดว่�จะพำ�นักระยะย�วในประเทศไทย พบว่า ทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C คาดว่าจะพ�านัก

ระยะยาวในประเทศไทยตลอดปีมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ และพ�านักเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่นอากาศหนาว

ระยะเวล�ที่อยู่ประเทศไทยใน 1 ปี พบว่า กลุ่ม A มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย 

9 เดือน - 1 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 1 - 3 เดือน และ 6 - 9 เดือน กลุ่ม B มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาว 

ในประเทศไทย 9 เดือน - 1 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 3 - 6 เดือน และ 6 - 9 เดือน ส่วนกลุ่ม C มีแนวโน้มจะเข้ามา

พ�านักระยะยาวในประเทศไทย 9 เดือน - 1 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 6 - 9 เดือน และไม่เกิน 1 เดือน

5.3 ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รและเปรียบเทียบคว�มต้องก�รที่มีต่อก�รท่องเที่ยวแบบพำ�นักระยะ

ย�วในประเทศไทยจำ�แนกต�มกลุ่มของช�วญี่ปุ่น

 ผลการศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลด้านสุขภาพ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก และด้านการมีส่วนร่วมเชิงสังคม 

และกลไกการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์จ�าแนกความต้องการที่มีต่อการท่องเท่ียว

แบบพ�านักระยะยาว

ปัจจัยดึงดูดที่ต้องก�รเข้�ม�พำ�นักระยะย�วในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม A ให้ความส�าคัญกับอากาศมาก

ทีส่ดุ รองลงมาคอื คา่ครองชพี และมนษุยสมัพนัธข์องคนไทย กลุ่ม B ใหค้วามส�าคัญกบัค่าครองชีพมากทีสุ่ด รองลงมา 

คอื อากาศ และมนษุยสมัพนัธข์องคนไทย สว่นกลุม่ C ใหค้วามส�าคญักบัค่าครองชพี และอากาศ มากทีส่ดุ รองลงมา 

คือ ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย

ต�ร�ง 4  ร้อยละของลักษณะการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในประเทศไทยจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่น
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5.3.1 คว�มต้องก�รด้�นก�รดูแลด้�นสุขภ�พ

ต�ร�ง 5 ร้อยละของความต้องการด้านการดูแลด้านสุขภาพจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านัก

ระยะยาวในประเทศไทย 

ด้�นก�รดูแลด้�นสุขภ�พ จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(92)

กลุ่ม C 
(16)

ประเภทของสถ�บันท�งก�รแพทย์ที่ต้องก�ร

-  โรงพยาบาลรัฐ 126 83.44 80.00 84.95 93.75
-  คลินิกทั่วไป 22 14.57 22.50 11.83 12.50
-  โรงพยาบาลเฉพาะทาง 21 13.91 15.00 13.98 12.50
-  โรงพยาบาลเอกชน 19 12.58 22.50 9.68 6.25
-  ศูนย์การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพร่างกาย 6 3.97 2.50 5.38 0.00
-  คลินิกเฉพาะทาง 3 1.99 2.50 2.15 0.00
-  ศูนย์การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพจิต 3 1.99 7.50 0.00 0.00

เวล�ในก�รเดินท�งไปสถ�บันท�งก�รแพทย์

-  ภายใน 15 นาที 51 33.77 48.78 25.53 43.75
-  ภายใน 30 นาที 66 43.71 34.15 48.94 37.50
-  ภายใน 1 ชั่วโมง 25 16.56 9.76 20.21 12.50
-  ภายใน 2 ชั่วโมง 9 5.96 7.32 5.32 6.25

คว�มต้องก�รล่�มแปลเวล�ที่เข้�รับก�รรักษ�

-  ต้องการ 102 67.55 53.66 71.28 81.25

-  ไม่ต้องการ 24 15.89 21.95 13.83 12.50

-  ไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะท�าให้อุ่นใจ 25 16.56 24.39 14.89 6.25

ลักษณะของกิจกรรมท�งสุขภ�พที่ต้องก�รใช้บริก�ร

-  เดิน 67 44.37 53.85 41.76 50.00

-  กอล์ฟ 66 43.71 20.51 61.54 12.50

-  วิ่ง 30 19.87 17.95 21.98 18.75

-  สปา 29 19.21 23.08 13.19 50.00

-  บริหารร่างกาย 27 17.88 33.33 12.09 18.75

-  อื่นๆ เช่น แอโรบิค 6 3.97 2.56 3.3 12.5

* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

จากตาราง 5 ความต้องการด้านการดูแลด้านสุขภาพจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านัก

ระยะยาวในประเทศไทย พบว่า 

ประเภทของสถ�บันท�งก�รแพทย์ พบว่า กลุ่ม A B และ C ต้องการใช้บริการโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด 

โดยล�าดับรองลงมา กลุ่ม A ต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง และคลินิกทั่วไป ส่วนกลุ่ม B และ C ต้องการ 

ใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเฉพาะทาง
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ด้�นก�รดูแลด้�นสุขภ�พ จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(94)

กลุ่ม C 
(16)

ประเภทที่อยู่อ�ศัยที่ค�ดว่�จะเลือกม�พำ�นักระยะย�ว

-  คอนโดมิเนียม 67 44.37 53.66 41.49 37.50

-  Serviced apartment 46 30.46 14.63 32.98 56.25

-  ทาวน์เฮ้าส์ 18 11.92 24.39 8.51 0.00

-  บ้านเดี่ยว 16 10.60 4.88 13.83 6.25

-  บ้านเช่า 4 2.65 2.44 3.19 0.00

ปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึงในก�รเลือกพักอ�ศัย

-  ราคา/ ค่าเช่า 115 76.16 82.93 76.34 62.50

-  ความสะอาดและเรียบร้อย 83 54.97 46.34 56.99 68.75

-  ความปลอดภัยในการพักอาศัย 58 38.41 36.59 37.63 50.00

-  ความสวยงามของที่พัก 55 36.42 19.51 40.86 56.25

-  ความสะดวกในการเดินทาง 48 31.79 34.1 32.3 25.0

-  การได้พักอาศัยใกล้กับชาวญี่ปุ่น 20 13.25 14.63 12.90 12.50

-  การได้พักอาศัยร่วมกับชุมชนชาวไทย 8 5.30 4.88 6.45 0.00

-  ระบบรักษาความปลอดภัย 8 5.30 2.44 6.45 6.25

-  การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 5 3.31 7.32 2.15 0.00

-  อื่น ๆ 1 0.66 0.00 1.08 0.00

เวล�ในก�รเดินท�งไปสถ�บันท�งก�รแพทย์ พบว่า กลุ่ม A และกลุ่ม C ต้องการใช้เวลาในการเดินทางไป

สถาบนัทางการแพทยภ์ายใน 15 นาท ีเปน็อนัดบัแรก รองลงมาคอื ภายใน 30 นาท ีและภายใน 1 ชัว่โมง สว่นกลุม่ B 

ตอ้งการใชเ้วลาในการเดนิทางไปสถาบนัทางการแพทยภ์ายใน 30 นาท ีเปน็อนัดบัแรก รองลงมาคอื ภายใน 15 นาท ี

และภายใน 1 ชั่วโมง

คว�มต้องก�รล่�มแปลเวล�ที่เข้�รับก�รรักษ� พบว่า กลุ่ม A B และ C ต้องการล่ามแปลเวลาที่เข้ารับ 

การรกัษามากทีส่ดุ โดยล�าดบัรองลงมา กลุม่ A และกลุม่ B ไมม่กีไ็ด้แตถ่า้มจีะท�าใหอุ้น่ใจ และไมต่อ้งการ สว่นกลุม่ C 

ไม่ต้องการ และไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะท�าให้อุ่นใจ 

ลักษณะของกิจกรรมท�งสุขภ�พที่ต้องก�รใช้บริก�ร พบว่า กลุ่ม A ต้องการเดินมากที่สุด รองลงมาคือ 

บริหารร่างกาย และสปา กลุ่ม B ต้องการเล่นกอล์ฟมากที่สุด รองลงมาคือ เดิน และวิ่ง ส่วนกลุ่ม C ต้องการเดิน และ 

สปามากที่สุด รองลงมาคือ วิ่ง และบริหารร่างกาย

5.3.2 คว�มต้องก�รด้�นที่อยู่อ�ศัย

ต�ร�ง 6 ร้อยละของความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจ�าแนกตามกลุ่มชาวญ่ีปุ่นท่ีมีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวใน

ประเทศไทย
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ด้�นก�รดูแลด้�นสุขภ�พ จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(94)

กลุ่ม C 
(16)

สภ�พแวดล้อมของที่อยู่อ�ศัย

-  ในเมือง 70 46.36 37.50 50.00 56.25

-  ใกล้ทะเล 36 23.84 35.00 20.65 18.75

-  ใกล้ห้างสรรพสินค้า 27 17.88 17.50 19.57 12.50

-  ใกล้ตลาดสด 18 11.92 10.00 11.96 18.75

-  ใกล้โรงพยาบาล 11 7.28 7.50 6.52 12.50

-  ใกล้สถานศึกษา 4 2.65 2.50 2.17 6.25

-  ใกล้ภูเขา 2 1.32 0.00 2.17 0.00

-  อื่น ๆ 3 1.99 2.50 2.17 0.00

ประเด็น ค่�เฉลี่ยรวม
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(41)

กลุ่ม B 
(94)

กลุ่ม C 
(16)

ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยโดยประมาณ (ต่อเดือน) 68,542.95 41,731.66 78,702.01 77,562.44

ระยะทางจากที่พักอาศัยถึงแหล่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่ยอมรับได้ (กิโลเมตร)

3.66 3.26 4.32 1.11

ความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นท่ีมีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย 

(ตาราง 6) พบว่า 

ประเภททีอ่ยู่อ�ศยั พบวา่ กลุม่ A คาดวา่จะมาพ�านกัในคอนโดมเินยีมมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ทาวนเ์ฮา้ส ์และ 

Serviced apartment กลุม่ B คาดวา่จะมาพ�านกัในคอนโดมเินยีมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ Serviced apartment และ 

บ้านเด่ียว ส่วนกลุ่ม C คาดว่าจะมาพ�านักใน Serviced apartment มากท่ีสุด รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม และบ้านเด่ียว 

ปจัจยัทีต่อ้งคำ�นงึถงึในก�รเลือกพกัอ�ศยั พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส�าคัญกบัราคา/ ค่าเชา่มากทีสุ่ด รองลงมา 

คือ ความสะอาดและเรียบร้อย และความปลอดภัยในการพักอาศัย กลุ่ม B ให้ความส�าคัญกับราคา/ ค่าเช่ามากที่สุด 

รองลงมาคือ ความสะอาดและเรียบร้อย และความสวยงามของที่พัก ส่วนกลุ่ม C ให้ความส�าคัญกับความสะอาด 

และเรียบร้อยมากที่สุด รองลงมาคือ ราคา/ ค่าเช่า และความสวยงามของที่พัก

สภ�พแวดล้อมของที่อยู่อ�ศัย พบว่า กลุ่ม A และ B ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่อยู่

ในเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ใกล้ทะเล และใกล้ห้างสรรพสินค้า ส่วนกลุ่ม C ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมของ

ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ใกล้ทะเล และใกล้ตลาดสด

ส�าหรับคา่ใชจ้า่ยดา้นทีพ่กัอาศยัโดยประมาณ (ตอ่เดอืน) พบวา่ กลุม่ B มคีา่ใชจ้า่ยดา้นทีพ่กัอาศยัโดยประมาณ 

(ต่อเดือน) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม C และ A ส่วนระยะทางจากที่พักอาศัยถึงแหล่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ทีย่อมรบัได ้พบวา่ กลุม่ B มรีะยะทางจากทีพ่กัอาศยัถงึแหลง่อ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ  ทีย่อมรบัไดม้ากทีส่ดุ รองลงมา 

คือ กลุ่ม A และ C (ตาราง 7)

ต�ร�ง 7 คา่เฉลีย่ของคา่ใช้จ่ายด้านท่ีพกัอาศยัโดยประมาณ (ต่อเดอืน) และระยะทางจากทีพ่กัอาศยัถงึแหลง่อ�านวย 

ความสะดวกต่าง ๆ ที่ยอมรับได้จ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย
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5.3.3 คว�มต้องก�รด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ต�ร�ง 8  รอ้ยละของความตอ้งการดา้นสิง่อ�านวยความสะดวกจ�าแนกตามกลุม่ชาวญีปุ่น่ทีมี่แนวโนม้จะเขา้มาพ�านกั

ระยะยาวในประเทศไทย

คว�มต้องก�รด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(39)

กลุ่ม B 
(91)

กลุ่ม C 
(16)

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกบริเวณที่อยู่อ�ศัย
-  โรงพยาบาล 79 52.32 43.90 52.69 75.00
-  ซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารญี่ปุ่น 66 43.71 43.90 41.94 56.25
-  ร้านอาหารญี่ปุ่น 57 37.75 29.27 46.24 12.50
-  ห้างสรรพสินค้า 55 36.42 31.71 34.41 62.50
-  นวด 30 19.87 24.39 20.43 6.25
-  ตลาด 30 19.87 19.51 18.28 31.25
-  ร้านเหล้า 25 16.56 14.63 20.43 0.00
-  ร้านกาแฟ 16 10.60 9.76 10.75 12.50
-  สถานีต�ารวจ 10 6.62 4.88 6.45 12.50
-  คาราโอเกะ 10 6.62 0.00 10.75 0.00
-  ฟิตเนส 9 5.96 9.76 5.38 0.00
-  สวนสาธารณะ 9 5.96 7.32 4.30 12.50
-  ที่ท�าการไปรษณีย์ 5 3.31 7.32 2.15 0.00
-  ร้านซักรีด 5 3.31 4.88 3.23 0.00
-  ร้านสะดวกซื้อ 5 3.31 4.88 3.23 0.00
-  กองตรวจคนเข้าเมือง 4 2.65 2.44 3.23 0.00
-  ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม 4 2.65 4.88 1.08 6.25
-  อื่น ๆ เช่น สปา โรงภาพยนตร์ 5 3.31 4.88 1.08 12.5

ระบบคว�มปลอดภัยที่ต้องก�รในบริเวณที่พักอ�ศัย
-  สถานีต�ารวจประจ�าหมู่บ้าน 53 35.10 36.59 31.91 50.00
-  จุดบริการของฝ่ายรักษาความปลอดภัย 18 11.92 12.20 12.77 6.25
-  กล้องวงจรปิด 57 37.75 34.15 40.43 31.25
-  สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 10 6.62 4.88 6.38 12.50
-  ระบบการสื่อสารแบบอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ
   เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

9 5.96 12.20 4.26 0.00

-  สัญญาณกันขโมย 4 2.65 0.00 4.26 0.00

ก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตในเมืองไทย
-  ไม่ต้องการ 108 71.52 78.05 68.09 75.00
-  ต้องการ 43 28.48 21.95 31.91 25.00

o  บริการให้ค�าปรึกษาออนไลน์ 22 51.16 33.33 56.67 50.00
o  บริการให้ค�าปรึกษาแบบคอลเซ็นเตอร์ 15 34.88 66.67 26.67 25.00
o  บริการให้ค�าปรึกษาในลักษณะจุดบริการ 7 16.28 0.00 20.00 25.00
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คว�มต้องก�รด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(39)

กลุ่ม B 
(91)

กลุ่ม C 
(16)

บริก�ร/ ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกที่ต้องก�รเพิ่มเติม

-  บริการประกันสุขภาพ 44 29.14 42.11 27.47 20.00

-  ล่าม 42 27.81 21.05 30.77 40.00

-  ห้องเรียนภาษาไทย 36 23.84 26.32 23.08 33.33

-  บริการเรื่องวีซ่า 35 23.18 23.68 28.57 0.00

-  การให้บริการทางกฎหมาย 26 17.22 10.53 21.98 13.33

-  สิทธิการซื้อที่ดิน 20 13.25 23.68 12.09 0.00

-  สิทธิการซื้อที่พักอาศัย 17 11.26 13.16 12.09 6.67

-  การรับส่ง 15 9.93 5.26 10.99 20.00

-  บริษัทท่องเที่ยว 12 7.95 2.63 12.09 0.00

-  ทนายความ 10 6.62 10.53 6.59 0.00

-  อื่น ๆ 1 0.66 2.63 0.00 0.00

* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

จากตาราง 8 ความตอ้งการดา้นสิง่อ�านวยความสะดวกจ�าแนกตามกลุม่ชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโนม้จะเขา้มาพ�านกั

ระยะยาวในประเทศไทย พบว่า

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในบริเวณใกล้พื้นที่ที่อยู่อ�ศัย พบว่า กลุ่ม A B และ C ต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้

โรงพยาบาลมากที่สุด โดยอันดับรองลงมาพบว่า กลุ่ม A ต้องการพื้นที่ที่อยู่ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารญี่ปุ่น และ

ห้างสรรพสินค้า กลุ่ม B ต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้ร้านอาหารญี่ปุ่น และซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารญี่ปุ่น ส่วนกลุ่ม C 

ต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารญี่ปุ่น

ระบบคว�มปลอดภัยท่ีต้องก�รในบริเวณท่ีพักอ�ศัย พบว่า กลุ่ม A ต้องการสถานีต�ารวจประจ�าหมู่บ้าน

มากที่สุด รองลงมาคือ กล้องวงจรปิด และจุดบริการของฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่ม B ต้องการกล้องวงจรปิด

มากที่สุด รองลงมาคือ สถานีต�ารวจประจ�าหมู่บ้าน และจุดบริการของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส่วนกลุ่ม C 

ต้องการสถานีต�ารวจประจ�าหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือ กล้องวงจรปิด และสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน

ก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตในเมืองไทย พบว่า ทั้งกลุ่ม A B และ C ไม่ต้องการบริการให ้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทย โดยพบว่า กลุ่ม A มีความต้องการบริการให้ค�าปรึกษาแบบคอลเซ็นเตอร์

มากท่ีสดุ รองลงมาคอื บริการใหค้�าปรกึษาออนไลน ์และบรกิารใหค้�าปรกึษาในลกัษณะจดุบรกิารสว่นกลุม่ B และ C 

มคีวามต้องการบรกิารใหค้�าปรกึษาออนไลนม์ากท่ีสุด รองลงมาคอืบรกิารใหค้�าปรกึษาแบบคอลเซน็เตอรแ์ละบรกิาร

ให้ค�าปรึกษาในลักษณะจุดบริการ

บรกิ�ร/ ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกทีต่อ้งก�รเพิม่เตมิ พบวา่ กลุม่ A ตอ้งการบรกิารประกนัสขุภาพมากทีส่ดุ 

รองลงมาคอื หอ้งเรยีนภาษาไทยและบริการเรือ่งวซ่ีา กลุม่ B ตอ้งการลา่มมากทีส่ดุ รองลงมาคอื บรกิารเรือ่งวซีา่ และ

บรกิารประกนัสขุภาพ สว่นกลุม่ C ตอ้งการล่ามมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หอ้งเรยีนภาษาไทย และบรกิารประกนัสขุภาพ
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5.3.4 ด้�นก�รมีส่วนร่วมเชิงสังคมและกลไกก�รสนับสนุนเพื่อก�รปรับตัวข้�มวัฒนธรรม

ต�ร�ง 9 รอ้ยละของความตอ้งการดา้นการมสีว่นรว่มเชงิสงัคมและกลไกการสนบัสนนุเพือ่การปรบัตวัขา้มวัฒนธรรม

จ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย

คว�มต้องก�รด้�นด้�นก�รมีส่วนร่วมเชิงสังคม
และกลไกก�รสนับสนุนเพื่อก�รปรับตัวข้�มวัฒนธรรม

จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(39)

กลุ่ม B 
(90)

กลุ่ม C 
(15)

คว�มถี่ในก�รพบกับชุมชนญี่ปุ่นและเพื่อน ๆ
-  ทุกวัน 24 15.89 7.32 17.02 31.25

-  ทุก ๆ 2-3 วัน 47 31.13 31.71 26.60 56.25

-  สัปดาห์ละครั้ง 49 32.45 41.46 31.91 12.50

-  2 สัปดาห์ 1 ครั้ง 3 1.99 0.00 3.19 0.00

-  เดือนละ 1 ครั้ง 13 8.61 7.32 10.64 0.00

-  3 เดือน 1 ครั้ง 1 0.66 2.44 0.00 0.00

-  ครึ่งปีละ 1 ครั้ง 3 1.99 2.44 2.13 0.00

-  ปีละครั้ง 4 2.65 4.88 2.13 0.00

-  ไม่ต้องการเกี่ยวข้อง 7 4.64 2.44 6.38 0.00

ขน�ดของชุมชนที่ต้องก�รในขณะที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทย

-  2-3 คน 43 28.48 26.83 29.79 25.00

-  5-6 คน 47 31.13 26.83 34.04 25.00

-  10 คนขึ้นไป 36 23.84 31.71 19.15 31.25

-  20 คนขึ้นไป 20 13.25 12.20 12.77 18.75

-  50 คนขึ้นไป 3 1.99 2.44 2.13 0.00

-  100 คนขึ้นไป 1 0.66 0.00 1.06 0.00

-  ไม่ตอบ 1 0.66 0.00 1.06 0.00

กิจกรรมท�งวัฒนธรรมที่ต้องก�รเข้�ร่วมเมื่อม�พำ�นักระยย�ว

-  ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
   ในท้องถิ่น

69 45.70 53.85 47.78 33.33

-  ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 52 34.44 25.64 37.78 53.33

-  มีสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 34 22.52 28.21 21.11 26.67

-  อื่น ๆ 4 2.65 2.56 3.33 0.00

ลักษณะคว�มต้องก�รให้มีบุคล�กรเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท�งวัฒนธรรม

-  มีบุคลากรแนะน�ากิจกรรม/ แหล่งท่องเที่ยว
   ทางวัฒนธรรม

82 54.30 46.15 58.89 73.33

-  มีบุคลากรพาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม/ 
   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

49 32.45 41.03 32.22 26.67

-  มีบุคลากรเพื่อให้ค�าปรึกษาส�าหรับการปรับตัว
   ทางวัฒนธรรม

13 8.61 10.26 10.00 0.00

-  อื่น ๆ 1 0.66 2.56 0.00 0.00
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คว�มต้องก�รด้�นด้�นก�รมีส่วนร่วมเชิงสังคม
และกลไกก�รสนับสนุนเพื่อก�รปรับตัวข้�มวัฒนธรรม

จำ�นวน %
กลุ่ม 

กลุ่ม A 
(39)

กลุ่ม B 
(90)

กลุ่ม C 
(15)

คว�มถี่ในก�รพบกับชุมชนญี่ปุ่นและเพื่อน ๆ
กีฬา

-  ปีนเขา 15 9.93 5.26 14.77 0.00

-  มวยไทย 11 7.28 18.42 4.55 0.00

-  หมากรุกญี่ปุ่น 9 5.96 10.53 5.68 0.00

-  แบดมินตัน 3 1.99 0.00 2.27 6.25

-  เซปักตะกร้อ 1 0.66 2.63 0.00 0.00

งานฝีมือ

-  ร้อยมาลัย 13 8.61 2.63 3.41 56.25

-  แกะสลัก 7 4.64 5.26 5.68 0.00

-  งานศิลปะ 0.00

-  วาดรูป 13 8.61 7.89 5.68 31.25

-  จัดดอกไม้ 9 5.96 5.26 1.14 37.50

วัฒนธรรมไทย

-  อาหารไทย 41 27.15 28.95 23.86 56.25

-  นวดไทย 18 11.92 15.79 7.95 31.25

-  ดนตรีไทย 9 5.96 7.89 4.55 12.50

-  ร�าไทย 7 4.64 2.63 3.41 18.75

-  สงกรานต์ 7 4.64 7.89 4.55 0.00

-  ลอยกระทง 6 3.97 7.89 3.41 0.00

-  ท�าบุญตักบาตร 5 3.31 5.26 3.41 0.00

ภาษา

-  ภาษาไทย 114 75.50 84.21 80.68 68.75

-  ภาษาอังกฤษ 19 12.58 7.89 15.91 12.50

-  อื่น ๆ 3 1.99 0.00 3.41 0.00

* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

จากตาราง 9 ความต้องการด้านการมสีว่นรว่มเชงิสังคมและกลไกการสนบัสนนุเพือ่การปรบัตวัขา้มวฒันธรรม

จ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย พบว่า 

คว�มถี่ในก�รพบกับชุมชนญี่ปุ่นและเพื่อน ๆ พบว่า กลุ่ม A และกลุ่ม B พบกับชุมชนญี่ปุ่นและเพื่อน ๆ 

สัปดาห์ละครั้ง มากที่สุด รองลงมาคือ ทุก ๆ  2-3 วัน และทุกวัน ส่วนกลุ่ม C พบกับชุมชนญี่ปุ่นและเพื่อน ๆ  ทุก ๆ  

2-3 วัน มากที่สุด รองลงมาคือ ทุกวัน และสัปดาห์ละครั้ง

ขน�ดของชมุชนทีต่อ้งก�รในขณะทีใ่ชช้วีติทีเ่มอืงไทย พบวา่ กลุม่ A ตอ้งการจ�านวนชมุชนในขณะทีใ่ชช้วีติ

ทีเ่มอืงไทยเปน็อนัดบัแรก คอื 10 คนขึน้ไป รองลงมาคอื 5-6 คน และ 2-3 คน กลุม่ B ตอ้งการจ�านวนชมุชนในขณะที ่

ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเป็นอันดับแรก คือ 5-6 คน รองลงมาคือ 2-3 คน และ 10 คนขึ้นไป ส่วนกลุ่ม C ต้องการจ�านวน

ชุมชนในขณะที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเป็นอันดับแรก คือ 10 คนขึ้นไป รองลงมาคือ 5-6 คน และ 2-3 คน
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กิจกรรมท�งวัฒนธรรมที่ต้องก�รเข้�ร่วมเมื่อม�พำ�นักระยะย�ว พบว่า กลุ่ม A ต้องการท่องเที่ยวเยี่ยมชม 

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ มีสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

และรว่มกจิกรรมทางวฒันธรรมของชมุชนทอ้งถิน่ กลุม่ B ต้องการทอ่งเทีย่วเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทางวฒันธรรม 

ในท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และมีสถานที่จัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ส่วนกลุ่ม C ต้องการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ 

ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และมีสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

ลกัษณะคว�มตอ้งก�รใหม้บีคุล�กรเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข�้รว่มกจิกรรมท�งวัฒนธรรม พบวา่ 

กลุ่ม A B และ C ต้องการบุคลากรแนะน�ากิจกรรม/ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากที่สุด รองมาคือ มีบุคลากร 

พาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม/ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

กิจกรรมที่อย�กเรียนในประเทศไทย: กิจกรรมกีฬา พบว่า กลุ่ม A ต้องการเล่นมวยไทยมากที่สุด รองลงมา 

คือ หมากรุกญี่ปุ่น และปีนเขา กลุ่ม B ต้องการปีนเขามากที่สุด รองลงมาคือ หมากรุกญี่ปุ่น และมวยไทย ส่วนกลุ่ม C 

ต้องการเล่นแบดมินตันเท่าน้ัน กิจกรรมงานฝีมือจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาว 

ในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม A และ B ต้องการแกะสลักมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยมาลัย ส่วนกลุ่ม C ต้องการร้อย 

มาลยัเทา่นัน้ กจิกรรมงานศลิปะจ�าแนกตามกลุม่ชาวญีปุ่น่ทีม่แีนวโนม้จะเข้ามาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย พบวา่ 

กลุ่ม A และ B ต้องการวาดรูปมากที่สุด รองลงมาคือ จัดดอกไม้ ส่วนกลุ่ม C ต้องการจัดดอกไม้มากที่สุด รองลงมา

คือวาดรูป ส่วนวัฒนธรรมไทยจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย พบว่า

กลุ่ม A และ B ต้องการท�าอาหารไทยมากที่สุด รองลงมาคือ นวดไทย และดนตรีไทยส่วนกลุ่ม C ต้องการท�าอาหาร

ไทยมากที่สุด รองลงมาคือ นวดไทย และร�าไทย ส�าหรับภาษาจ�าแนกตามกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพ�านัก

ระยะยาวในประเทศไทย พบว่า ทั้งกลุ่ม A B และ C ต้องการเรียนภาษาไทยมากที่สุด รองลงมาคือภาษาอังกฤษ

6. สรุปและอภิปร�ยผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มชาวญี่ปุ่นโดยน�าปัจจัย 3 มิติ คือ มิติประชากรศาสตร์ มิติด้านเศรษฐกิจ 

และมติคิรอบครวั พบวา่ สามารถจดักลุม่ชาวญีปุ่น่แบง่ออกเปน็ 3 กลุ่ม คือ กลุม่คนโสด/ไมมี่ภาระตอ้งดแูลครอบครวั 

(กลุ่ม A) (ร้อยละ 27.15) กลุ่มชายชาวญี่ปุ่นมีครอบครัว/มีภาระต้องดูแลครอบครัว (กลุ่ม B) และกลุ่มหญิงชาวญี่ปุ่น 

มคีรอบครวั/มภีาระตอ้งดแูลครอบครวั (กลุม่ C) โดยพบวา่ปจัจยัดงึดดูทีต่อ้งการเขา้มาพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย 

ในกลุ่ม A ให้ความส�าคัญกับอากาศมากท่ีสุด กลุ่ม B และ C ให้ความส�าคัญกับค่าครองชีพมากท่ีสุด สอดคล้อง 

กับการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ท�าให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมาพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดย 

สุดปรารถนา ดวงแก้ว (2558) 

ส�าหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวในด้านการดูแล 

ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านการมีส่วนร่วมเชิงสังคมและกลไกการสนับสนุน 

เพือ่การปรบัตัวขา้มวฒันธรรม พบวา่ ชาวญีปุ่น่ทัง้ 3 กลุม่ ตอ้งการใช้บรกิารโรงพยาบาลรฐัมากทีสุ่ด ทัง้นี ้อาจเนือ่งจาก 

โรงพยาบาลของรัฐมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสะท้อนจากงานของ Elisa Nishikito (2020) 

พบว่า โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าจะมีบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นและบริการรวดเร็ว แต่ภาระ 

คา่ใชจ้า่ยสงู เครือ่งมอืและอปุกรณท์างการแพทยบ์างอยา่งไมเ่พยีงพอ ส่วนโรงพยาบาลภาครัฐยงัขาดแคลนบคุลากร

ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และประสบปัญหาเร่ืองผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแตกต่างจากงานของ พิชญลักษณ์ 

พิชญกุล และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (2561) ซึ่งพบว่า ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกว่าคุณภาพการรักษาพยาบาล

ดีกว่าที่เคยคิดไว้ และจะแนะน�าชาวญ่ีปุ่นให้ไปโรงพยาบาลเอกชนที่มีล่ามภาษาญี่ปุ่น และโรงพยาบาลเอกชนจะ 

ได้รับความสะดวกมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะต้องรอคิวนาน

ส�าหรับด้านที่พักอาศัยกลุ่ม A และ B คาดว่าจะมาพ�านักในคอนโดมิเนียมมากที่สุด ส่วนกลุ่ม C คาดว่าจะมา

พ�านกัใน Serviced apartment มากทีส่ดุ ส�าหรบัปจัจยัทีค่�านงึถึงในการเลอืกพักอาศยั กลุ่ม A และ B ใหค้วามส�าคญั

กับราคา/ ค่าเช่ามากที่สุด ส่วนกลุ่ม C ให้ความส�าคัญกับความสะอาดและเรียบร้อยมากที่สุด โดยทั้ง 3 กลุ่ม เลือก

สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองมากที่สุด และต้องการอาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาล ส่วนบริการ/ การอ�านวย

ความสะดวกที่ต้องการเพิ่มเติม พบว่า กลุ่ม A ต้องการบริการประกันสุขภาพมากที่สุด กลุ่ม B และ C ต้องการล่าม

มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2549 อ้างใน ศรีสุดา โสภา, 2556: 10) ที่

กล่าวว่าการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวต่างจากการท่องเที่ยวแบบทั่วไป คือ การมีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานและ 

มีราคาไม่แพง การจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกในที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การจัดเตรียมส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกในการดูแลสุขภาพ มีกิจกรรมการพักผ่อนและสร้างสรรค์ทางจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ มีกลไก

สนบัสนนุการทอ่งเทีย่วระยะยาว เช่น การสือ่สาร การขอวซีา่ ธนาคาร การซือ้ของใชท้ีจ่�าเปน็ เปน็ตน้ และยงัสอดคลอ้ง 

กบัการศกึษาของ อรชร มณสีงฆ ์และพชัรา ตนัติประภา (2561) ซ่ึงเปน็การเกบ็ขอ้มลูจากตวัอยา่งผูส้งูอายชุาวญีปุ่น่ 

ที่พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ (attraction) ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ 

ในระดับมากว่าเมื่อมาอยู่เชียงใหม่แล้วรู้สึกถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และเม่ือมาอยู่เชียงใหม่แล้วรู้สึกคุ้มค่าเงิน 

ด้านความพร้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย (accommodation) ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจใน

ระดับมากต่อที่พักมีหลายรูปแบบและระดับราคาให้เลือก ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก (destination amenities) 

พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการมีอาหารท่ีหลากหลาย แหล่งจับจ่ายซ้ือสินค้าท่ีต้องการมีมากมาย ซื้อหา

อาหารและเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นได้ง่าย และอาหารไทยสามารถทานได้ มากกว่าข้ออื่น ๆ  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัย 

ด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจกลับมาซ�้า พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

มาซ�้าคือ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรม ธรรมชาติ และกีฬา ที่พักมี 

หลากหลายรูปแบบและราคาให้เลือก สงบและเป็นส่วนตัว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ 

สุขภาพมีคุณภาพและราคาเหมาะสม แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าที่ต้องการมีมากมาย อาหารมีความหลากหลายอาหาร 

และเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นสามารถหาได้ง่าย

7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นความต้องการของชาวญี่ปุ่นที่ต้องการเข้ามาพ�านักระยะยาวใน

ประเทศไทยวา่มีความหลากหลาย บางประเดน็มคีวามคลา้ยคลงึกนัทกุกลุม่ แตบ่างประเดน็แตกตา่งกนัในแต่ละกลุม่ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องก�าหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 

น�าเสนอให้กับลูกค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่กลุ่ม ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค�านึงถึง 

เพื่อพัฒนาการบริการรองรับการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น คือ การปรับปรุงบริการ

โดยค�านึงถึงการให้บริการท่ีท�าให้ผู้สูงอายุชาวญ่ีปุ่นรู้สึกและสามารถด�าเนินวิถีชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นได้ เช่น ออกแบบ

ที่พักอาศัยโดยตกแต่งเลียนแบบบ้านท่ีพักอาศัยในญ่ีปุ่น ปรุงรสอาหารโดยใช้วัตถุดิบส�าคัญจากญ่ีปุ่น มีผู้ให้บริการ
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ที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นต้น การออกแบบบริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นโดยค�านึง

ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีเพศต่างกัน และการออกแบบบริการใหม่เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและ 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อ

การท่องเที่ยว หรือข้อมูลเพื่อการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์บริการล่ามไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาทน�าการพัฒนาเมือง 

สูเ่มอืงทีม่คีวามเปน็มติรตอ่ผูส้งูอายคุวบคู่กบัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวส�าหรบัชาวญีปุ่น่ และรว่มมอื

กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบ และสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการท่องเที่ยวระยะยาวที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

อย่างเป็นระบบ ทั้งค่าครองชีพ ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม ระยะทางและวิธีการเดินทางไปยังจุดส�าคัญ เช่น 

โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร โรงเรยีน การจดัเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ  เปน็ต้น เพือ่สร้างปจัจยั 

ดึงดูดให้ชาวญี่ปุ่นเลือกมาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย
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