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การตลาดการท่ องเที่ยวสํ าหรั บนักท่ องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พํานักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่
TOURISM MARKETING FOR LONG STAY JAPANESE PENSIONER
TOURISTS IN CHIANG MAI
ดร.วารั ชต์ มัธยมบุรุษ
มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่ อ
การท่องเที่ยวพํานักระยะยาวนับเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวรู ปแบบพิเศษ สําหรับจังหวัด
เชี ยงใหม่ มี จาํ นวนนักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่ องมากจากความเชื่ อมัน่ ต่อประเทศไทย
ในการให้บริ การด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของราคา ตามลําดับ สําหรับงานวิจยั นี้
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมด้า นการท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นที่
พํา นัก ระยะยาวในจัง หวัด เชี ย งใหม่ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ที่เหมาะสมของการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาวใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ และ (3) เพื่อแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัด
เชียงใหม่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
(Quantitative Research and Qualitative Research) โดยมี ขอบเขตการศึ กษาครอบคลุ มหน่ วยงาน
ภาคเอกชนที่ดาํ เนินธุรกิจการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
342 คน ผลการศึ กษา ด้านพฤติ กรรมประกอบด้วย (1) การจ่ายเงิ นของนักท่องเที่ ยว (2) ระยะเวลา
ในการท่องเที่ ยว (3) แหล่งท่องเที่ ยวนักท่องเที่ ยว (4) ประเภทที่ พกั และ (5) กิ จกรรมการท่องเที่ ยว
สําหรับส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา
(3) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (4) การส่ งเสริ มการขาย (5) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (6) ความร่ วมมื อ
ทางธุ รกิ จ (7) การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (8) บุคลากรด้านการท่องเที่ ยว และ (9) อํานาจการซื้ อ
ส่ ว นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วสํ า หรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นที่ พ าํ นัก ระยะยาวในจัง หวัด เชี ย งใหม่
ควรประกอบด้ว ย 1) การวางแผนการตลาดร่ ว มกัน (Planning) (2) การพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก าร
(Product andService Development) (3) การทําตลาดอาศัยโครงข่ ายการท่ องเที่ ยวพํานักระยะยาว
(Longstay TourismNetworking) (4) การพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการท่ อ งเที่ ย ว(Human Resource
Development) (5) การกําหนดราคาของสิ นค้าและบริ การ (Price) (6) การทําตลาดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Friend-To-Friend)และ (7) การทําตลาดโดยความร่ วมมือกับภาครัฐ (Cooperating with government)
คําสํ าคัญ : การตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว
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ABSTRACT
Long stay tourism is one of an alternative forms in travelling. The number of Long Stay
Japanese Pensioner Tourists in Chiang Mai has gradually increased every year, according to
confidential for Thailand Tourism services, security and valuable cost of living, respectively. Objective
of research are (1) study Japanese Pensioner Tourists behavior in longstay tourism (2) study longstay
tourism marketing mix and (3) studylongstaytourism marketing management. Sample of size Japanese
Pensioner Tourists are 342 samples. The result of Japanese Pensioner Tourists behavior in longstay
tourism have 5 factors: cost of travel, time for travel, tourism destination , type of accommodation
and tourism activities. The appropriate Marketing Mix consisting of 9 factors: Products, Price, Place
(Channel of distribution), Promotion, Physical evidence,Partnership, Packaging, People (Tourism
workforces)and Purchasing power.
Tourism Marketing for Long Stay Japanese Pensioner Tourists in Chiang Mai should be
considered in terms of Planning, Product and Service Development,Longstay Tourism Networking,
Human Resource Development, Price, Friend-To-Friend and Cooperating with government
KEYWORDS : Tourism Marketing, Japanese behavior, Long Stay Japanese Pensioner Tourists, Long
stay Tourism in Chiang Mai
บทนํา
การท่องเที่ ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ างระบบเศรษฐกิ จให้มนั่ คงของแต่ละประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย สําหรับประเทศไทยในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2549 – 2554) ประเทศไทยการเปลี่ยน
นายกรัฐมนตรี ที่บริ หารประเทศมาแล้ว ถึง 4 ท่าน ซึ่ งปั จจัยการเมืองส่ งผลสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ซึ่ งมีบางช่ วงของประเทศไทยเกิ ดสภาวะสู ญญากาศ ทําให้เศรษฐกิ จของประเทศไทยชะงัก ดังนั้นการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถทําได้รวดเร็ วคือการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ส่ วนการส่ งออกใน
สิ นค้าต่างๆ ย่อมจะต้องรอให้เกิดความเชื่อมัน่ ของประเทศไทย และคําสั่งซื้ อ ซึ่ งจะใช้เวลานาน แต่การ
ท่องเที่ยวมีรากฐานของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่มีความสมบูรณ์และพร้อม
รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่ งทรัพยากรการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ได้ถูกทําลายหรื อได้กระทบ
จากปั ญหาทางการเมื องในประเทศ ดังนั้นการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวย่อมสามารถจัดการเพื่อเกิ ดการ
กระตุ ้น การเดิ น ทางของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศให้เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ นอกจาก
ทรัพยากร การท่องเที่ยวแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่ งสามารถแยกออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
(1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยวโดยตรง ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ ง ที่พกั ภัตตาคาร บริ การนําเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว (2) กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมทางบันเทิง พักผ่อน
สิ นค้าที่ระลึก (3) กิจกรรมบริ การอื่น ๆ เช่น สถานีน้ าํ มัน ร้านขายของชํา กิจกรรมการรักษาพยาบาลและ
เสริ มสร้ างสุ ขภาพ เป็ นต้น และ (4) กิ จกรรมการพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่ งท่ องเที่ ยว และบุ คลากร
การท่องเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548: 11)
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การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่
ในการแบ่งรู ปแบบการท่องเที่ยว องค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) (Goeldner and Ritchie, 2006:
428 และบุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2548: 60-65) ได้กาํ หนดรู ปแบบการท่องเที่ยว ไว้ 3 รู ปแบบคือ (1) รู ปแบบ
การท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ธรรมชาติ (natural based tourism) หมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง ธรรมชาติ
โดยประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิ งธรณี วิทยา การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2) รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
(culturalbased tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบ
ด้วยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี และการท่องเที่ยวชมวิถี
ชีวิตในชนบทและ (3) รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึงการ
ท่องเที่ยวที่ผสมผสานการท่องเที่ยว กับความต้องการอื่นเพิ่มเติมซึ่ งประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวเชิ งทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อวัฒนธรรมกลุ่มน้อย
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์และการท่อง
เที่ยวพํานักระยะยาว
รู ปแบบการท่องเที่ ยวในความสนใจพิเศษ ได้รวมถึ งการท่องเที่ ยวพํานักระยะยาว (longstay
tourism) ซึ่ งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ งที่ตอ้ งการพักผ่อน โดยเฉพาะนักท่อง
เที่ยวสู งอายุหรื อเกษียณอายุจากการทํางาน โดยการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวได้ผสมผสาน การท่องเที่ยว
อย่างหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเอง โดยมีพ้ืนฐานของการดํารง
ชีวิตในต่างแดน เป็ นระยะเวลานาน (ตั้งแต่ 1 - 12 เดือน) (ททท., 2546: 10-12)โดยส่ วนมาก ผูท้ ี่เกษียณ
จากการทํางานหรื อเป็ นผูส้ ู งอายุอนั เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Kotler, et al., 2006:
121) ที่ได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีประชากรที่เป็ นผูส้ ู งอายุในโลก 340 ล้านคนซึ่ งในปั จจุบนั
มี ประชากรที่ เป็ นผูส้ ู งอายุอยู่ประมาณร้ อยละ 28 โดยเฉพาะประชากรที่ เกิ ดในช่ วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2489–2507) โดยที่การท่องเที่ยวพํานักระยะยาวจะมีการใช้บริ การทางด้านสุ ขภาพ หรื อ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรื อ ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังเข้าร่ วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามที่ตนเองต้องการ เช่น กิจกรรมกีฬา การผจญภัย ล่องแก่ง เป็ นต้น การที่นกั ท่อง
เที่ยวพํา นักระยะยาว มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ย่อมส่ งผลกระทบโดยตรงเศรษฐกิ จ กล่าวคือทําให้
เกิ ดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยวในด้านการพักอาศัย การท่องเที่ ยว การใช้จ่ายด้านบริ โภค นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวพํานักระยะยาวยังเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีอาํ นาจการซื้ อสู ง (high spender) ทําให้มีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นย่อมส่ งผลต่อธุ รกิจ กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย ส่ งผลทําให้เกิดการหมุนเวียน
ของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานในกิจกรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สําหรับปั จจัยผลักและ
ปั จจัยดูดทางการท่องเที่ ยวของประเทศญี่ ปุ่นกับประเทศไทย ที่ มีความสัมพันธ์ เช่ นนโยบายส่ งเสริ ม
การออกเดินทางท่องเที่ยวพํานักระยะยาวของประเทศญี่ปุ่นกับโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวพํานักระยะ
ยาวสําหรั บนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ของประเทศไทย หรื ออัตราค่าครองชี พในประเทศญี่ ปุ่นสู งกว่า
ประเทศไทย หรื อความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่ส่งผลจึง
ทําให้การดํารงชี วิตของชาวญี่ ปุ่นในประเทศไทยไม่แตกต่างมากเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการดํารงชี วิตใน
ประเทศของตนเอง (ประเทศญี่ปุ่น) (จีรพร ศรี วฒั นานุกลู กิจ และเศกสิ น ศรี วฒั นานุกลู กิจ, 2547: 79-80)
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การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้จดั ทําโครงการบูรณาการข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
และได้สรุ ปข้อมูลที่น่าสนใจว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากเป็ นอันดับ
หนึ่ ง ซึ่ งมี มู ล ค่ า มากว่า 3.1 หมื่ น ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9 ของรายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย วทั้ง หมด
ส่ วนทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้น การใช้จ่ายส่ วนใหญ่ร้อยละ 43 เป็ นค่าใช้
จ่ายทางด้านที่พกั และอาหาร ร้อละ 29 เป็ นการเลือกซื้อสิ นค้า ส่ วนค่าใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยวประมาณ
ร้ อ ยละ 28 สํา หรั บ จัง หวัด ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นให้ ค วามสนใจ ในการเลื อ กที่ พ กั อาศัย ในช่ ว ง
ปี พ.ศ.2545 – 2546 อันดับหนึ่ งคื อ กรุ งเทพมหานคร อันดับสองคื อ จังหวัดภูเก็ต อันดับสามคื อ
จังหวัดชลบุรี (พัทยา) อันดับสี่ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับห้าคือจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยกลุ่ม
ตลาดเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในไทยได้แก่ตลาดที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตลาดนักท่อง
เที่ยวพํานักระยะยาว (ททท., 2549: 15–36)
นายคะซึ โอะ ชิ บาตะ(หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ,2555) กงสุ ลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชี ยงใหม่
เปิ ดเผยว่า ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา
แพร่ อุตรดิตถ์ มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยูเ่ ฉพาะที่มีการจดทะเบียนไว้กบั สถานกงสุ ล 3.5 พันคน ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
จ.เชียงใหม่ จํานวนที่พาํ นักระยะยาว (long stay) ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปมีประมาณ 1.5 พันคน
ซึ่งมีสดั ส่ วนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในแต่ละปี
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเฉพาะนักท่อง
เที่ ยวชาวญี่ ปุ่น ได้ให้ความสนใจมาท่ องเที่ ยวพํานักระยะยาวมากขึ้ น ภาคธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวพํานัก
ระยะยาว (วารัชต์ มัธยมบุรุษ,2552) ได้มีระบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ ง แต่การท่องเที่ยวพํานักระยาวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการ
ผสมผสานของ การท่องเที่ยว(การบริ การ) กับสถานที่พาํ นัก(ผลิตภัณฑ์) อีกทั้งเมื่อพิจารณาระบบการท่อง
เที่ยว (Tourism System) พบว่านักท่องเที่ยว (ด้านอุปสงค์: Demand Site) มีความต้องการ ส่ วนอีกด้านหนึ่ง
คือด้านผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (อุปทาน:Supply site) จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว โดยผ่านการทําตลาดการท่องเที่ยว (วารัชต์ มัธยมบุรุษ,2552)
เพื่อให้การท่องเที่ยวพํานักระยะยาวของชาวญีปุ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ สามารถดําเนิ นกิจกรรม
ทางผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะ
ยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในด้านการดํารงชี วิต การท่องเที่ยว
การใช้จ่าย เพื่อนํามาพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด และวางแผนการตลาดเพื่อรองรับ ซึ่ งผูว้ ิจยั ศึกษา
ทั้งทางด้านอุ ปสงค์และอุ ปทานทางการท่ องเที่ ยวพํานักระยะยาวเพื่อนํามาสร้ างและพัฒนาเป็ นการ
จัดการ การตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สําหรับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (March, Roger St Georrge and Woodside, Arch
G.,2005) มี 5 ประเด็นประกอบด้วย คือ (1) การจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว (2) ระยะเวลา
ในการท่องเที่ ยวแต่ละครั้ งใช้ระยะเวลานานเท่าไร (3) แหล่งท่องเที่ ยวนักท่องเที่ ยวชอบประเภทการ
ท่องเที่ ยวหรื อสถานที ท่องเที่ ยวอย่างไร (4) ประเภทที่ พกั ของนักท่องเที่ ยวที่ พาํ นักในแต่ละครั้งเป็ น
ประเภทใด และ (5) กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ นักท่ องเที่ ยวเลื อกใช้ในการท่ องเที่ ยวได้เลื อกแบบใด
โดยพฤติกรรม การท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องมาจากปั จจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว สําหรับปั จจัย
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม การท่องเที่ยว
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มีปัจจัยทั้งหมดอยู่ 6 ด้าน (Kotler, et al., 2006) คือ ปั จจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้านจิ ตวิทยา
ปั จ จัย ทางด้า นสัง คม ปั จ จัย ทางด้า นเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ผลัก ดัน ทางการท่ อ งเที่ ย วและปั จ จัย ดึ ด ดู ด ทาง
การท่องเที่ยวและส่ วนประกอบทางการตลาดท่องเที่ยว(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548: 59) ประกอบด้วย
9 ประเด็นคือ (1) ผลิตภัณฑ์ (product) (2) ราคา (price) (3) การจัดจําหน่ าย (place) (4) การส่ งเสริ ม
การตลาด (promotion) (5) บุคลากร (people) (6) สภาพทางกายภาพ (physical evidence) (7) กระบวนการ
ซื้อ (purchasing process) (8) การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (packaging) และ (9) ความร่ วมมือทางธุรกิจ
(partnership)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ที่เหมาะ
สมของการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่นาํ มาสู่การกําหนดแบบแผนของส่ วนประสมทางการตลาด
2. ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถนําส่ วนประสม
ทางการตลาด นําไปเสนอขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวญีปุ่น
3. ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางการจัดการการ
ตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative
Research) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมหน่ วยงานภาคเอกชนที่ดาํ เนิ นธุ รกิจ การท่องเที่ยวพํานัก
ระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ (ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชี ยงใหม่ สมาคมธุ รกิจท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ สมาคมสปาล้านนา สมาคมโรงแรมภาคเหนือ ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร สมาคมมัคคุเทศก์
เชียงใหม่ และสมาคมสุ ขภาพภาคเหนือ)
เครื่องมือวิธีวทิ ยาการวิจยั จะประกอบด้ วย
1. การวิจยั งานด้านเอกสาร ตํารา งาน วิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการนํามาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่ และแบบสัมภาษณ์ แนวทางในการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัด
เชียงใหม่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
52

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

2. µ¦«¹ ¬µ¡§· ¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ª °´n°Á¸É ¥ªµª¸É »n¸É ¡µÎ ´¦³¥³¥µªÄ´®ª´
Á¸¥Ä®¤n Ã¥ÄoÂ°µ¤
3. µ¦«¹¬µn ª¦³¤µµ¦¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥µ¦´¤£µ¬rÁ·¨¹´¼o ¦³°µ¦¸É
Á¸É¥ª °o ´»¦·µ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´¦³¥³¥µªÄ´®ª´Á¸¥Ä®¤n Ã¥ÄoÂ´¤£µ¬r
4. µ¦«¹¬µµ¦¨µµ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´¦³¥³¥µª °´n°Á¸É¥ªµª¸É»n Ã¥´Îµµ¦
¦³»¤¨»n¤¥n°¥ °¼o ¦³°µ¦oµµ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´¦³¥³¥µª
ª·¸µ¦«¹¬µ
ลํ¨Îาµดั´บ
1

2
2

3

3

ประชากรและตั
¦³µ¦Â¨³´วªอย่
°¥nาµง

เครื
Á¦º่อ°งมื
¤ºอ°

´n°Á¸É¥ªµª¸É»n¸É¡µÎ ´¦³ Â°µ¤
¥µªÎµª 2,343  (Îµ´µ ¨µ¥· 
¦ªÁ µo Á¤º°,2554)
Îµª´ª°¥nµ 342 
(¼¦ °µÃ¦n ¥µ¤µÁn (Taro
Yamane, 1973: 886-887) Ã¥
Îµ®nµªµ¤ÁºÉ°¤´É ¦o°¥¨³ 95
ªµ¤µÁ¨ºÉ°¦o°¥¨³ 5)
¼o ¦³°µ¦oµµ¦n°Á¸É¥ª Â´¤£µ¬r
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´
¦³¥³¥µªÄ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
Îµª 10 ¦µ¥
¼o ¦³°µ¦oµµ¦n°Á¸É¥ª µ¦´¦³»¤
Îµª 7 ®nª¥µ(¦³° ¨»n¤¥n°¥
oª¥ ®°µ¦oµ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
¤µ¤»¦·n°Á¸É¥ª´®ª´
Á¸¥Ä®¤n ¤µ¤µ¨oµµ
¤µ¤Ã¦Â¦¤£µÁ®º° ¤¦¤
£´¦µµ¦Â¨³¦oµ°µ®µ¦ ¤µ¤
¤´»Á«rÁ¸¥Ä®¤n Â¨³¤µ¤
» £µ¡£µÁ®º°)
53

การวิ
µ¦ª·เÁคราะห์
¦µ³®r
ข้ อ°o มู¤¼ล¨

¨¸ค่ Éาดว่
µªnาµจะได้
³Åoร¦ับ´
ผลที

··Á·¡¦¦µ •- °o ¤¼¨Á¸É¥ª´
¡§·¦¦¤µ¦n°
Á¸É¥ª °´n°Á¸É¥ª
µª¸É»n¸É¡µÎ ´
¦³¥³¥µªÄ´®ª´
Á¸¥Ä®¤n

µ¦ª·Á¦µ³®r
Á·ÁºÊ°®µ
(Content
analysis)
µ¦ª·Á¦µ³®r
Á·ÁºÊ°®µ
(Content
analysis)

•- Åonª¦³¤
µµ¦¨µ °
µ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´
¦³¥³¥µªÄ´®ª´
Á¸¥Ä®¤n
•- Âªµµ¦¨µ
µ¦n°Á¸É¥ª¡Îµ´
¦³¥³¥µªÎµ®¦´´
n°Á¸É¥ªµª¸É»nÄ
´®ª´Á¸¥Ä®¤n

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

ผลการวิจยั
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่ องมือคือแบบสอบถาม พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
(1) การจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายด้าน
การท่องเที่ยว ประมาณเดือนละ 40,000 บาท ผลการวิจยั ช่วงรายจ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ ปุ่น ได้สอดคล้องกับ จี รพร ศรี วฒั นานุ กูลกิ จและเศกสิ น ศรี วฒั นานุ กูลกิ จ(2548: 73)เกี่ ยวกับ
ค่าครองชี พในระหว่างการท่ องเที่ ยว ค่าเดิ นทาง ค่าที่ พกั อาศัยและค่ากิ จกรรมการท่ องเที่ ยวลักษณะ
การจ่ า ยเงิ น นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นจะไม่ ท าํ การเปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค้า เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วจะให้
ความไว้วางใจกับบริ ษทั บริ การท่องเที่ยว แต่หากมีปัญหากับการให้บริ การเกิดขึ้น จะทําให้นกั ท่องเที่ยว
จะบอกต่อกับเพื่อนชาวญี่ ปุ่นด้วยกัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นนิ ยมจ่ายเงิ นสดมากว่าการจ่าย
บัตรเครดิต
(2) ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งใช้ระยะเวลานานเท่าไร พบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
จะมีระยะเวลาการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบั สถานที่เดิ นทางท่องเที่ยวและรู ปแบบกิ จกรรมการท่องเที่ยว แต่
ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิ ยม การท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ ผลการวิจยั ระยะเวลา ใน
การเดิ นทางท่ องเที่ ยวแต่ ละครั้ งของนักท่ องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่น สะท้อนให้เห็ นว่านักท่ องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่น
ไม่นิยมการเที่ยวที่ตอ้ งพักค้างแรม หรื อนิ ยมการท่องเที่ยวแบบวันเดียวมากกว่า หากจําเป็ นต้องค้างคืน
จะนิยมพักไม่เกินสองคืน สอดคล้องกับ วิไล โทโมดะ(2547: 23)อันเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีนิสยั
ยึดติดกับที่พกั (เช่น นักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นจะเดินทางออกจากเชียงใหม่ 05.00 น กลับถึงเชียงใหม่ 23.00 น.เป็ นต้น)
(3) แหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชอบประเภทการท่องเที่ยวหรื อสถานทีท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น เป็ นนักท่องเที่ยวที่รักษ์ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ดงั นั้นนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ ปุ่ นจะเลื อ ก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตาม ช่ ว งเวลา ที่ เ หมาะสมต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ช่ ว งต้น ฤดู ห นาว
(ปลายฝนต้นหนาว) นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็ นหลัก ส่ วนฤดู
หนาวนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ส่ วนหน้าร้อน นักท่องเที่ยว
ชาวญีปุ่น เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งตรงกับเทศกาลดอกซากุระบาน สําหรับประเภทการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สอดคล้องกับกมลรัฐ อินทรทัสน์และคณะ(2549: 328-329) ที่นกั ท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ร้อยละ 35.4) รองลงมาคือการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (ร้อยละ 22.6) และ
การท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ (ร้อยละ21.4) ตามลําดับ ซึ่ งในความหมายของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
หมายถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเน้นการอนุ รักษณ์และการศึกษา ส่ วนการท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติโดยมีกิจกรรมมาผสมผสาน เช่น การล่องแก่นในแม่น้ าํ ต่างๆ
หรื อ การปี นเขา โรยตัว ปั่ นจักรยานเป็ นต้น ส่ วนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึงการท่องเที่ยว
ที่เข้าไปศึกษาประวัติความเป็ นมา วัฒนธรรม วิถีชีวติ รวมทั้งประเพณี ที่สืบทอดมา
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(4) ประเภทที่ พ กั ของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ พ าํ นัก ในแต่ ล ะครั้ ง เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น
นิ ยมท่องเที่ยวแบบเช้าไป เย็นกลับ จึ งมีความนิ ยมกลับไปนอกในที่พกั ของตนเอง แต่หากจําเป็ นต้อง
นอนค้างคืน นักท่องเที่ยวจะนิยมเลือกที่พกั เป็ นโรงแรมที่ได้มาตราฐาน (อย่างน้อย 4 ดาว (ถ้ามี)) ซึ่ งนัก
ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะไม่ได้สนใจเรื่ องราคา แต่สนใจด้านการบริ การมากกว่า ส่ วนสถานที่พกั ประเภท
รี สอร์ท นักท่องเที่ยวจะไม่เลือกพักหากไม่ได้ไปร่ วมกิจกรรมในรี สอร์ท นั้น หรื อหาที่พกั ประเภทโรงแรม
ไม่ ไ ด้สํา หรั บ เหตุ ผ ลในการเลื อ กโรงแรมที่ พ กั ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นในเวลาท่ อ งเที่ ย วสะท้อ น
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็ นนักท่องเที่ยวที่พิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การในแต่ละครั้ง รวมถึง
ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับวิไล โทโมดะ (2547: 40) ที่ ระบุว่านักท่องเที่ ยวชาวญี่ปุ่นพิจารณา
เรื่ องความคุม้ ค่าของเงินที่จ่าย รองลงมาด้านความซื่อสัตย์และความสุ ภาพ และการต้อนรับ ตามลําดับ
(5) กิ จกรรมการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวเลือกใช้ในการท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริ การระหว่าง
การท่องเที่ยวพํานักระยะยาวคือ การเล่นกิจกรรมกอล์ฟ กิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ และกิจกรรมทางด้านสังคม
ตามลําดับ โดยเฉพาะกิ จกรรมทางด้านสังคม นักท่องเที่ ยวชาวญี ปุ่นจะมี ชมรมที่ จะทําเป็ นสาธารณะ
ประโยชน์ จํานวนมากและมักจะดําเนิ นกิจกรรมในช่วงวันสําคัญเท่านั้น เช่นวัน ครบรอบความสัมพันธ์
ไทยญี่ปุ่น หรื อวันชาติญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพํานัก
ระยะยาว ที่เหมาะสมของการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่
โดยศึกษาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหาจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูป้ ระกอบการการท่องเที่ ยวพํานักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 10 รายประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการด้านที่พกั ด้านสุ ขภาพ ด้านการบริ การ
การท่องเที่ยว ด้านอาหาร สามารถสรุ ปเป็ นส่ นวประกอบการทางการตลาดได้เป็ น 9 องค์ประกอบ (9
P’s marketing) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของส่ วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2006: 299 และ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548: 59)รวมทั้งสอดคล้องกับนาถพิมล วาดสันทัด(2545 : ง–จ)สถาบันวิจยั และ
ให้คาํ ปรึ กษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545: iii-viii) และประกาศิต ทองเจือเพชร(2544: ม.ป.น) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์ (product) ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวประกอบด้วยสถานที่พาํ นัก
ระยะยาว สนามกอล์ฟ สถานพยาบาล สถานบริ การด้านนวดเพื่อสุ ขภาพ พบว่า สถานที่จะต้องมีความ
ปลอดภัย มีความรู ้สึกเหมืออยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น มีสิ่งอํานวยความสะดวกทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามต้อง
พิจารณาถึงอายุของนักท่องเที่ยวในการพัฒนา นอกจากนี้ควรมีภาษาญี่ปุ่นกํากับ
(2) ราคา (price) การกําหนดราคาของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานักระยะ
ยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ให้ความเห็ นที่ ตรงกันคื อ การกําหนดราคาอ้างอิ งกับราคาโดยทัว่ ไปของ
การบริ การนั้น จะไม่กาํ หนดราคาที่สูงกว่าความเป็ นจริ ง นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น นิ ยมใช้บริ การการท่อง
เที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากคุณภาพมากว่าราคา แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
นิยมชอบระบบสมาชิก เพื่อได้ส่วนลดในการใช้บริ การในแต่ละครั้ง
(3) การจัดจําหน่ าย (place) ของผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับท่องเที่ ยวพํานักระยะยาวใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถานที่พกั อาศัย ได้อาศัยการฝากข้อมูลลงใน อินเตอร์เน็ต เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
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ชาวญี่ปุ่นที่สนใจมาท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้พิจารณา และทําการสํารองที่พกั
ล่วงหน้า โดยผ่านการโทรศัพท์ หรื ออีเมลล์ เป็ นต้น รวมถึงผ่านนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พาํ นักในสถานที่
นั้น แนะนําอีกทีหนึ่ง
(4) การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) ของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานัก
ระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ธุรกิ จของตนเองผ่านสื่ อต่ าง ๆ เช่ นแผ่นพับ
โปสเตอร์ CD โดยฝากการประชาสัมพันธ์ไปยังการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานเชี ยงใหม่
หรื อ สํานักงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็ นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รวมถึงการออกนําเสนอสถาน
ประกอบการ (roadshow) ที่เกี่ยวข้องกับงานการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น โดยร่ วมมือกับ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานเชี ย งใหม่ หรื อ สํ า นั ก งานในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก ทั้ง
การประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต
(5) บุคลากร (people) ผูป้ ระกอบการที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัด
เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นาทัก ษะด้า นการสื่ อ สารภาษาญี่ ปุ่ น ตั้ง แต่ ร ะดับ พื้ น ฐานในชี วิ ต
ประจําวัน จนถึงสามารถโต้ตอบใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่น รวมถึงการเอาใจใส่ ให้บุคลากรที่บริ การแก่นกั ท่อง
เที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความสามารถในการบริ การที่มีคุณภาพแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ โดยการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมหรื อส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจชาวญี่ปุ่น โดยการศึกษาดูงานใน
ประเทศญี่ปุ่น
(6) สภาพทางกายภาพ (physical evidence) ของผูป้ ระกอบการที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว
พํานักระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยส่ วนใหญ่ได้อาศัยรู ปแบบการการจัดสถานที่ประกอบการให้ดู
สะอาดสบาย ผ่อนคลาย และมีบรรยากาศของเชียงใหม่
(7) การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (packaging) ของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถานที่พกั อาศัย ได้จดั การให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ที่พาํ นักในสถานที่พกั อาศัย เช่นการบริ การ แม่บา้ น การซัก อบรี ด สถานออกกําลังกาย ร้านขายของชํา
รวมถึงการบริ การตกแต่ห้องพัก และทําความสะอาดห้องพัก และส่ วนกลางของสถานที่พกั หรื อบริ ษทั
การท่องเที่ ยว ได้จดั รายการท่องเที่ ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นที่ พาํ นักระยะยาว
เนื่ องจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ได้อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่นาน และได้ไปท่องเที่ยวในแหล่งท่อง
เที่ยวต่างๆ มาแล้วฉะนั้นการจัดรายการท่องเที่ยวไม่เหมือนกับรายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น
คือต้องมีการผสมผสานการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุ ขภาพเข้าด้วยกัน เช่น โปรแกรม
การท่องเที่ยว บ้านแม่กาํ ปอง ชมแหล่งผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง และพักผ่อนที่น้ าํ พุร้อนสันกําแพง เป็ นต้น
โดยที่รายการท่องเที่ยวต้องคิดราคาและการบริ การรวมทุกอย่าง ไม่ให้นกั ท่องเที่ยวจ่ายเพิ่มในแต่ละแห่ ง
นอกจากการจัดรายการนําเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้ว ทางบริ ษทั อาจมีบริ การให้นกั ท่อง
เที่ยวได้เรี ยนรู ้ภาษาไทย หรื องานฝี มือ ของชาวเชียงใหม่ เป็ นต้น รวมทั้งการบริ การอื่น ๆ ที่นกั ท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น ต้องการเช่น การต่อวีซ่า การบริ การรถเช่า หาที่อยูอ่ าศัยแห่งใหม่ หรื อซื้อตัว๋ เข้าชมการแสดงใน
สถานที่ต่างๆ (เช่น สวนสัตว์กลางคืน ขันโตกดินเนอร์ เป็ นต้น) ซึ่ งไม่ได้จดั เป็ นองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั การท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
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(8) ความร่ วมมือทางธุ รกิจ (partnership)ของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานัก
ระยะยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้มีความเห็ นตรงกัน คือ ผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวพํานัก
ระยะยาวไม่ได้มีความร่ วมมือทางธุ รกิจ โดยตรง ซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาเรื่ องข้อมูลมีความซํ้าซ้อนและไม่มี
เอกภาพรวมถึงความร่ วมมือที่เกิดขึ้นเป็ นความร่ วมมือในเชิ งธุ รกิจ เช่น สถานที่พาํ นักอาศัย ได้ร่วมมือ
กับบริ ษทั ท่องเที่ยวในการบริ การการท่องเที่ยว แก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งเมื่อจบ
การบริ การท่องเที่ยวแล้ว สถานที่พาํ นักอาศัย กับบริ ษทั ท่องเที่ยว ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จะรู ้จกั กันเพียงการ
ใช้บริ การเท่านั้น ไม่มีบอกกล่าวของขอติชมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ผ่านสถานที่พกั อาศัย เป็ นต้น
ซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ ตอบสนอบความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นเท่ า นั้น
ไม่เกิดความยัง่ ยืนส่ งผลต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวจะไม่ได้รับการพัฒนา การสร้างความร่ วมมือกันทาง
ธุรกิจไม่จาํ เป็ นจะต้องมีหุน้ ส่ วนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่
ควรสร้ างความร่ วมมื อระหว่างผูป้ ระกอบที่ เกี่ ยวข้องโดยมี การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ของแต่ผปู ้ ระกอบการ
(9) อํานาจ (power) ของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัด
เชี ยงใหม่ ได้ให้ความสําคัญของอํานาจ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวหรื อไม่
เพราะถ้าผูป้ ระกอบการบางรายไม่ได้ให้ความร่ วมมือ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว
ย่อมจะทําให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถเดิน
หน้า หรื อประสบความสําเร็ จได้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ในจังหวัด
เชียงใหม่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจากวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาของการประชุมกลุ่มย่อยโดยผูว้ ิจยั ได้นาํ
ผลของวัตถุประสงค์ที่ 1 และวัตถุประสงค์ที่ 2 ให้กบั ทางที่ประชุมกลุ่มย่อยศึกษาล่วงหน้า
การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวเป็ นธุ รกิจที่อาศัยความไว้วางไวใจ เนื่ องจาก
โครงสร้างของการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวจะต้องมีการสานงานกันทุกภาคส่ วน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ,
2552) ดังนั้นการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวจะต้องดําเนินการในภาพรวม ประกอบด้วย
(1) การวางแผนการตลาดร่ วมกัน (Planning) เนื่องจาก โครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยว
พํานักระยะยาวมีความพูกพันธ์ ประสานงานทุกภาคส่ วนดังนั้นการวางแผนการตลาดร่ วมกัน จะเป็ น
แรกผลักดันการทํางานในภาพกว้างและจะได้ไม่ทาํ งานซํ้าซ้อน
(2) การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ(Product and Service Development)การพัฒนาสิ นค้าและ
บริ การผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวได้เสนอให้การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ให้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่อง
เที่ยวเป็ นหลักเนื่องจากจะได้ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ แต่สิ่งสําคัญที่เป็ นข้อห่วงคือ คือจะต้อง
ไม่ทาํ ลายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
(3) การทําตลาดอาศัยโครงข่ายการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (Longstay Tourism Networking)
เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วพํา นัก ระยะยาวมี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มกัน ดํา เนิ น งาน และประกอบกับ การ
ท่ อ งเที่ ย วพํา นัก ระยะยาวสํ า หรั บ ชาวญี่ ปุ่ น ได้ด ํา เนิ น การมี ห ลายปี ดัง นั้น การดํา เนิ น การโดยใช้
โครงข่ายการท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญ และที่สาํ คัญหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็ นศูนย์กลางของการ
ประสานงานการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กบั หมู่สมาชิก
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(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว(Human Resource Development) โดยเฉพาะด้าน
ภาษา และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น การท่องเที่ยวพํานักระยะยาวสําหรับชาวญีปุ่นสิ่ งสําคัญคือ
การติดต่อสื่ อสารและการเข้าใจทางวัฒนธรรม จากนิ สัยของชาวญีปุ่นพบว่า ชาวญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญ
ต่อการบริ การของบุคลากรที่สามารถสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นได้ลาํ ดับแรก
(5) การกําหนดราคาของสิ นค้าและบริ การ (Price) ให้เป็ นราคาที่ สมเหตุ สมผล เนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จะทําการตรวจสอบราคาการบริ การสิ นค้าและบริ การ จากผูใ้ ห้บริ การรายการอื่น
ด้วยหากพบว่า ราคาในการบริ การเกิดกว่าความจําเป็ น นักท่องเที่ยวไม่กลับไปใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การ
รายนั้นพร้อมทั้งจะบอกต่อไม่ให้นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายอื่นมาให้ใช้บริ การ
(6) การทํา ตลาดแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น (Friend-To-Friend)คื อ การทํา ตลาดที่ เ อาใจใส่ ต่ อ
การบริ การเนื่ องจากชาวญี่ปุ่นเน้นคุณภาพการบริ การมากกว่า ค่าใช้จ่าย ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรบริ การให้
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความรู ้สึกเหมือนอยูบ่ า้ น (Feel at home)
(7) การทําตลาดโดยความร่ วมมือกับภาครัฐ (Cooperating with government) เนื่องจาก การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานในประเทศญี่ปุ่น จะเป็ นแหล่งที่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหาข้อมูลมากที่สุด
หากมีหน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถให้ขอ้ มูลกับทาง ททท. จะทําให้เกิดความเชื่อ
มัน่ จากนักท่องเที่ยว
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