
48

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่8 ฉบับที ่2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

การตลาดการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พํานักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่

TOURISM MARKETING FOR LONG STAY JAPANESE PENSIONER
TOURISTS IN CHIANG MAI

ดร.วารัชต์ มธัยมบรุุษ
มหาวิทยาลยัพะเยา

บทคดัย่อ

 การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวนบัเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวรูปแบบพิเศษ สาํหรับจงัหวดั

เชียงใหม่ มีจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมากจากความเช่ือมัน่ต่อประเทศไทย 

ในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว ความปลอดภยัและความคุม้ค่าของราคา ตามลาํดบั สาํหรับงานวิจยัน้ี

มีวตัถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ี

พาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ (2) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ท่ีเหมาะสมของการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ และ (3) เพ่ือแนวทางการจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว ในจงัหวดั

เชียงใหม่ สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น โดยมีกระบวนการวจิยัประกอบดว้ย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(Quantitative Research and Qualitative Research) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมหน่วยงาน

ภาคเอกชนท่ีดาํเนินธุรกิจการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

342  คน ผลการศึกษา ดา้นพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) การจ่ายเงินของนักท่องเท่ียว (2) ระยะเวลา

ในการท่องเท่ียว (3) แหล่งท่องเท่ียวนักท่องเท่ียว (4) ประเภทท่ีพกั และ (5) กิจกรรมการท่องเท่ียว

สาํหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย 9 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผลิตภณัฑ ์ (2) ดา้นราคา

(3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (4) การส่งเสริมการขาย (5) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (6) ความร่วมมือ

ทางธุรกิจ (7) การจดัองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ (8) บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว และ (9) อาํนาจการซ้ือ 

ส่วนการตลาดการท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนักระยะยาวในจังหวดัเชียงใหม่ 

ควรประกอบด้วย 1) การวางแผนการตลาดร่วมกัน (Planning) (2) การพฒันาสินค้าและบริการ

(Product andService Development) (3) การทาํตลาดอาศยัโครงข่ายการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว 

(Longstay TourismNetworking) (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว(Human Resource 

Development) (5) การกาํหนดราคาของสินคา้และบริการ (Price) (6) การทาํตลาดแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

(Friend-To-Friend)และ (7) การทาํตลาดโดยความร่วมมือกบัภาครัฐ (Cooperating with government)

คาํสําคญั : การตลาดการท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว



วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่8 ฉบับที ่2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

49

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

 การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างระบบเศรษฐกิจให้มัน่คงของแต่ละประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย สําหรับประเทศไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2549 – 2554) ประเทศไทยการเปล่ียน

นายกรัฐมนตรีท่ีบริหารประเทศมาแลว้ ถึง 4 ท่าน ซ่ึงปัจจยัการเมืองส่งผลสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ

ซ่ึงมีบางช่วงของประเทศไทยเกิดสภาวะสูญญากาศ ทาํให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะงกั ดงันั้นการ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีสามารถทาํไดร้วดเร็วคือการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่วนการส่งออกใน

สินคา้ต่างๆ ยอ่มจะตอ้งรอให้เกิดความเช่ือมัน่ของประเทศไทย และคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงจะใชเ้วลานาน แต่การ

ท่องเท่ียวมีรากฐานของทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม ท่ีมีความสมบูรณ์และพร้อม

รองรับการเขา้มาของนักท่องเท่ียว ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ไดถู้กทาํลายหรือไดก้ระทบ

จากปัญหาทางการเมืองในประเทศ ดงันั้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวย่อมสามารถจดัการเพ่ือเกิดการ

กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้เขา้มาท่องเท่ียวได้อย่างสมบูรณ์ นอกจาก

ทรัพยากร การท่องเท่ียวแลว้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 4 ส่วนคือ

(1) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเท่ียวโดยตรง ไดแ้ก่ กิจกรรมการขนส่ง ท่ีพกั ภตัตาคาร บริการนาํเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียว (2) กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กิจกรรมทางบนัเทิง พกัผอ่น

สินคา้ท่ีระลึก (3) กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ เช่น สถานีนํ้ามนั ร้านขายของชาํ กิจกรรมการรักษาพยาบาลและ

เสริมสร้างสุขภาพ เป็นตน้ และ (4) กิจกรรมการพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว และบุคลากร 

การท่องเท่ียว (ฉลองศรี พิมลสมพงษ,์ 2548: 11)



50

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่8 ฉบับที ่2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

 การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว แต่

ในการแบ่งรูปแบบการท่องเท่ียว องคก์ารท่องเท่ียวโลก (www.unwto.org) (Goeldner and Ritchie, 2006:

428 และบุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา, 2548: 60-65) ไดก้าํหนดรูปแบบการท่องเท่ียว ไว ้3 รูปแบบคือ (1) รูปแบบ

การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ 

โดยประกอบดว้ย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม 

(culturalbased tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบ

ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณีและการท่องเท่ียวชมวถีิ

ชีวิตในชนบทและ (3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึงการ

ท่องเท่ียวท่ีผสมผสานการท่องเท่ียว กบัความตอ้งการอ่ืนเพ่ิมเติมซ่ึงประกอบดว้ยการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย 

การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวแบบผจญภยั การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตยแ์ละการท่อง

เท่ียวพาํนกัระยะยาว

 รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ ไดร้วมถึงการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว (longstay

tourism) ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งการพกัผอ่น โดยเฉพาะนกัท่อง

เท่ียวสูงอายหุรือเกษียณอายจุากการทาํงาน โดยการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวไดผ้สมผสาน การท่องเท่ียว

อยา่งหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัการออกแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเอง โดยมีพ้ืนฐานของการดาํรง

ชีวิตในต่างแดน เป็นระยะเวลานาน (ตั้งแต่ 1 - 12 เดือน) (ททท., 2546: 10-12)โดยส่วนมาก ผูท่ี้เกษียณ

จากการทาํงานหรือเป็นผูสู้งอายอุนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Kotler, et al., 2006:

121) ท่ีไดพ้ยากรณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีประชากรท่ีเป็นผูสู้งอายุในโลก 340 ลา้นคนซ่ึงในปัจจุบนั

มีประชากรท่ีเป็นผูสู้งอายุอยู่ประมาณร้อยละ 28 โดยเฉพาะประชากรท่ีเกิดในช่วงหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2489–2507) โดยท่ีการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวจะมีการใชบ้ริการทางดา้นสุขภาพ หรือ

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือ ทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ รวมทั้งยงัเขา้ร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียวตามท่ีตนเองตอ้งการ เช่น กิจกรรมกีฬา การผจญภยั ล่องแก่ง เป็นตน้ การท่ีนกัท่อง

เท่ียวพาํ นักระยะยาว มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงเศรษฐกิจ กล่าวคือทาํให้

เกิดการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวในดา้นการพกัอาศยั การท่องเท่ียว การใชจ่้ายดา้นบริโภค นอกจากน้ี

นกัท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวยงัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาํนาจการซ้ือสูง (high spender) ทาํให้มีรายไดจ้าก

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนยอ่มส่งผลต่อธุรกิจ กิจกรรมการท่องเท่ียวดว้ย ส่งผลทาํใหเ้กิดการหมุนเวียน

ของเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในกิจกรรม ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับปัจจยัผลกัและ

ปัจจยัดูดทางการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ เช่นนโยบายส่งเสริม

การออกเดินทางท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวของประเทศญ่ีปุ่นกบัโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะ

ยาวสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติของประเทศไทย หรืออตัราค่าครองชีพในประเทศญ่ีปุ่นสูงกว่า

ประเทศไทย หรือความคลา้ยคลึงกนัทางดา้นวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยท่ีส่งผลจึง

ทาํให้การดาํรงชีวิตของชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่แตกต่างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัการดาํรงชีวิตใน

ประเทศของตนเอง (ประเทศญ่ีปุ่น) (จีรพร ศรีวฒันานุกลูกิจ และเศกสิน ศรีวฒันานุกลูกิจ, 2547: 79-80)
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํโครงการบูรณาการขอ้มูลตลาดนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

และไดส้รุปขอ้มูลท่ีน่าสนใจว่า นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นไดส้ร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยมากเป็นอนัดบั

หน่ึง ซ่ึงมีมูลค่ามากว่า 3.1 หม่ืนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการท่องเท่ียวทั้ งหมด

ส่วนทางดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนั้น การใชจ่้ายส่วนใหญ่ร้อยละ 43 เป็นค่าใช้

จ่ายทางดา้นท่ีพกัและอาหาร ร้อละ 29 เป็นการเลือกซ้ือสินคา้ ส่วนค่าใชจ่้ายทางดา้นการท่องเท่ียวประมาณ

ร้อยละ 28 สําหรับจังหวดัท่ีนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นให้ความสนใจ ในการเลือกท่ีพกัอาศัยในช่วง 

ปี พ.ศ.2545 – 2546  อนัดับหน่ึงคือ กรุงเทพมหานคร อนัดับสองคือ จงัหวดัภูเก็ต อนัดับสามคือ 

จงัหวดัชลบุรี (พทัยา) อนัดบัส่ีคือ จงัหวดัเชียงใหม่ และอนัดบัหา้คือจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในไทยไดแ้ก่ตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ตลาดนกัท่อง

เท่ียวพาํนกัระยะยาว (ททท., 2549: 15–36)

 นายคะซึโอะ ชิบาตะ(หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ,2555) กงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เปิดเผยวา่ ใน 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนคือ เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา

แพร่ อุตรดิตถ ์มีชาวญ่ีปุ่นอาศยัอยูเ่ฉพาะท่ีมีการจดทะเบียนไวก้บัสถานกงสุล 3.5 พนัคน ส่วนใหญ่อยูใ่น

จ.เชียงใหม่ จาํนวนท่ีพาํนกัระยะยาว (long stay) ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาย ุ50 ปีข้ึนไปมีประมาณ 1.5 พนัคน

ซ่ึงมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในแต่ละปี

 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่าการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะนักท่อง

เท่ียวชาวญ่ีปุ่น ได้ให้ความสนใจมาท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวมากข้ึน ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวพาํนัก

ระยะยาว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ,2552) ไดมี้ระบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดร้ะดบัหน่ึง แต่การท่องเท่ียวพาํนกัระยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการ

ผสมผสานของ การท่องเท่ียว(การบริการ) กบัสถานท่ีพาํนกั(ผลิตภณัฑ)์ อีกทั้งเม่ือพิจารณาระบบการท่อง

เท่ียว (Tourism System) พบวา่นกัท่องเท่ียว (ดา้นอุปสงค:์ Demand Site) มีความตอ้งการ ส่วนอีกดา้นหน่ึง

คือดา้นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว (อุปทาน:Supply site) จะตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียว โดยผา่นการทาํตลาดการท่องเท่ียว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ,2552)

 เพ่ือให้การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวของชาวญีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถดาํเนินกิจกรรม

ทางผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะ

ยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในดา้นการดาํรงชีวิต การท่องเท่ียว 

การใชจ่้าย เพ่ือนาํมาพฒันาส่วนประสมทางการตลาด และวางแผนการตลาดเพ่ือรองรับ ซ่ึงผูว้ิจยั ศึกษา

ทั้ งทางด้านอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวเพ่ือนํามาสร้างและพฒันาเป็นการ

จดัการ การตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น สาํหรับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น (March, Roger St Georrge and Woodside, Arch 

G.,2005) มี 5 ประเดน็ประกอบดว้ย คือ (1) การจ่ายเงินของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว (2) ระยะเวลา

ในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลานานเท่าไร (3) แหล่งท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวชอบประเภทการ

ท่องเท่ียวหรือสถานที ท่องเท่ียวอย่างไร (4) ประเภทท่ีพกัของนักท่องเท่ียวท่ีพาํนักในแต่ละคร้ังเป็น

ประเภทใด และ (5) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวเลือกใช้ในการท่องเท่ียวได้เลือกแบบใด

โดยพฤติกรรม การท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะตอ้งมาจากปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว สาํหรับปัจจยั

ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม การท่องเท่ียว
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มีปัจจยัทั้งหมดอยู่ 6 ดา้น (Kotler, et al., 2006) คือ ปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 

ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยผลกัดันทางการท่องเท่ียวและปัจจัยดึดดูดทาง

การท่องเท่ียวและส่วนประกอบทางการตลาดท่องเท่ียว(ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548: 59) ประกอบดว้ย 

9 ประเด็นคือ (1) ผลิตภณัฑ ์ (product) (2) ราคา (price) (3) การจดัจาํหน่าย (place) (4) การส่งเสริม

การตลาด (promotion) (5) บุคลากร (people) (6) สภาพทางกายภาพ (physical evidence) (7) กระบวนการ

ซ้ือ (purchasing process) (8) การจดัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์(packaging) และ (9) ความร่วมมือทางธุรกิจ 

(partnership)

วตัถุประสงค์

 1.  เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่

 2.  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ท่ีเหมาะ

สมของการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่

 3.  เพ่ือแนวทางการจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาํหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

 1.  ทราบถึงพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ ท่ีนาํมาสู่การกาํหนดแบบแผนของส่วนประสมทางการตลาด

 2.  ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถนาํส่วนประสม

ทางการตลาด นาํไปเสนอขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวญีปุ่น

 3.  ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางการจดัการการ

ตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

วธีิดาํเนินการวจิยั

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative

Research) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมหน่วยงานภาคเอกชนท่ีดาํเนินธุรกิจ การท่องเท่ียวพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ (ประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่ สมาคมสปาลา้นนา สมาคมโรงแรมภาคเหนือ ชมรมภตัตาคารและร้านอาหาร สมาคมมคัคุเทศก์

เชียงใหม่ และสมาคมสุขภาพภาคเหนือ)

เคร่ืองมอืวธีิวทิยาการวจิยัจะประกอบด้วย

 1.  การวจิยังานดา้นเอกสาร ตาํรา งาน วจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือคน้หาแนวความคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการนาํมาสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ และแบบสมัภาษณ์ แนวทางในการจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดั

เชียงใหม่ สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น
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ผลการวจิยั

  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม พบวา่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย

  (1)   การจ่ายเงินของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีค่าใชจ่้ายดา้น

การท่องเท่ียว ประมาณเดือนละ 40,000 บาท ผลการวิจยั ช่วงรายจ่ายต่อเดือนโดยเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่น ไดส้อดคลอ้งกบั จีรพร ศรีวฒันานุกูลกิจและเศกสิน ศรีวฒันานุกูลกิจ(2548: 73)เก่ียวกบั

ค่าครองชีพในระหว่างการท่องเท่ียว ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัอาศยัและค่ากิจกรรมการท่องเท่ียวลกัษณะ

การจ่ายเงินนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะไม่ทาํการเปรียบเทียบราคาสินคา้เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะให้

ความไวว้างใจกบับริษทับริการท่องเท่ียว แต่หากมีปัญหากบัการใหบ้ริการเกิดข้ึน จะทาํใหน้กัท่องเท่ียว

จะบอกต่อกบัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่นดว้ยกนั นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยมจ่ายเงินสดมากว่าการจ่าย

บตัรเครดิต

  (2)  ระยะเวลาในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลานานเท่าไร พบว่านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

จะมีระยะเวลาการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กบัสถานท่ีเดินทางท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว แต่

ร้อยละ 80 ของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยม การท่องเท่ียวแบบเชา้ไป-เยน็กลบั ผลการวิจยัระยะเวลา ใน

การเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น สะทอ้นให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

ไม่นิยมการเท่ียวท่ีตอ้งพกัคา้งแรม หรือนิยมการท่องเท่ียวแบบวนัเดียวมากกว่า หากจาํเป็นตอ้งคา้งคืน

จะนิยมพกัไม่เกินสองคืน สอดคลอ้งกบั วไิล โทโมดะ(2547: 23)อนัเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีนิสยั

ยดึติดกบัท่ีพกั (เช่น นกัท่องเท่ียว เดินทางไปท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั นกัท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่นจะเดินทางออกจากเชียงใหม่ 05.00 น กลบัถึงเชียงใหม่ 23.00 น.เป็นตน้)

  (3)   แหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชอบประเภทการท่องเท่ียวหรือสถานทีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่น เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีรักษธ์รรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ดงันั้นนกัท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่นจะเลือก สถานท่ีท่องเท่ียว ตาม ช่วงเวลา ท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว เช่น ช่วงตน้ฤดูหนาว

(ปลายฝนตน้หนาว) นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เป็นหลกั ส่วนฤดู

หนาวนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ส่วนหนา้ร้อน นกัท่องเท่ียว

ชาวญีปุ่น เดินทางกลบัประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตรงกบัเทศกาลดอกซากุระบาน สาํหรับประเภทการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น สอดคลอ้งกบักมลรัฐ อินทรทสันแ์ละคณะ(2549: 328-329) ท่ีนกัท่องเท่ียวชาว

ญ่ีปุ่นนิยมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ร้อยละ 35.4) รองลงมาคือการท่องเท่ียวแบบผจญภยั (ร้อยละ 22.6) และ

การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (ร้อยละ21.4) ตามลาํดบั ซ่ึงในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

หมายถึงการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยเนน้การอนุรักษณ์และการศึกษา ส่วนการท่องเท่ียวแบบผจญ 

ภยั หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติโดยมีกิจกรรมมาผสมผสาน เช่น การล่องแก่นในแม่นํ้าต่างๆ 

หรือ การปีนเขา โรยตวั ป่ันจกัรยานเป็นตน้ ส่วนการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ หมายถึงการท่องเท่ียว 

ท่ีเขา้ไปศึกษาประวติัความเป็นมา วฒันธรรม วถีิชีวติ รวมทั้งประเพณีท่ีสืบทอดมา
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  (4)  ประเภทท่ีพกัของนักท่องเท่ียวท่ีพาํนักในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

นิยมท่องเท่ียวแบบเชา้ไป เยน็กลบั จึงมีความนิยมกลบัไปนอกในท่ีพกัของตนเอง แต่หากจาํเป็นตอ้ง

นอนคา้งคืน นกัท่องเท่ียวจะนิยมเลือกท่ีพกัเป็นโรงแรมท่ีไดม้าตราฐาน (อยา่งนอ้ย 4 ดาว (ถา้มี)) ซ่ึงนกั

ท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะไม่ไดส้นใจเร่ืองราคา แต่สนใจดา้นการบริการมากกว่า ส่วนสถานท่ีพกัประเภท 

รีสอร์ท นกัท่องเท่ียวจะไม่เลือกพกัหากไม่ไดไ้ปร่วมกิจกรรมในรีสอร์ท นั้น หรือหาท่ีพกัประเภทโรงแรม

ไม่ได้สําหรับเหตุผลในการเลือกโรงแรมท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในเวลาท่องเท่ียวสะท้อน

ใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีพิจารณาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง รวมถึง 

ดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัวิไล โทโมดะ (2547: 40) ท่ีระบุว่านักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นพิจารณา 

เร่ืองความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย รองลงมาดา้นความซ่ือสตัยแ์ละความสุภาพ และการตอ้นรับ ตามลาํดบั

  (5)  กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกใชใ้นการท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการระหว่าง

การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวคือ การเล่นกิจกรรมกอลฟ์ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมทางดา้นสงัคม

ตามลาํดบั โดยเฉพาะกิจกรรมทางดา้นสังคม นักท่องเท่ียวชาวญีปุ่นจะมีชมรมท่ีจะทาํเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ จาํนวนมากและมกัจะดาํเนินกิจกรรมในช่วงวนัสาํคญัเท่านั้น เช่นวนั ครบรอบความสัมพนัธ์

ไทยญ่ีปุ่น หรือวนัชาติญ่ีปุ่น

  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพาํนกั

ระยะยาว ท่ีเหมาะสมของการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่

โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว

ในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 10 รายประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกั ดา้นสุขภาพ ดา้นการบริการ

การท่องเท่ียว ดา้นอาหาร สามารถสรุปเป็นส่นวประกอบการทางการตลาดไดเ้ป็น 9 องคป์ระกอบ (9

P’s marketing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของส่วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2006: 299 และ

ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548: 59)รวมทั้งสอดคลอ้งกบันาถพิมล วาดสนัทดั(2545 : ง–จ)สถาบนัวิจยัและ

ให้คาํปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545: iii-viii) และประกาศิต ทองเจือเพชร(2544: ม.ป.น) ซ่ึง

ประกอบดว้ย

  (1)   ผลิตภณัฑ ์(product) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวประกอบดว้ยสถานท่ีพาํนกั

ระยะยาว สนามกอลฟ์ สถานพยาบาล สถานบริการดา้นนวดเพ่ือสุขภาพ พบว่า สถานท่ีจะตอ้งมีความ

ปลอดภยั มีความรู้สึกเหมืออยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทนัสมยั แต่อยา่งไรก็ตามตอ้ง

พิจารณาถึงอายขุองนกัท่องเท่ียวในการพฒันา นอกจากน้ีควรมีภาษาญ่ีปุ่นกาํกบั

  (2)  ราคา (price) การกาํหนดราคาของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะ

ยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความเห็นท่ีตรงกนัคือ การกาํหนดราคาอา้งอิงกบัราคาโดยทัว่ไปของ

การบริการนั้น จะไม่กาํหนดราคาท่ีสูงกว่าความเป็นจริง นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น นิยมใชบ้ริการการท่อง

เท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจากคุณภาพมากวา่ราคา แต่อยา่งไรกต็าม นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

นิยมชอบระบบสมาชิก เพ่ือไดส่้วนลดในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง

  (3)  การจดัจาํหน่าย (place) ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สถานท่ีพกัอาศยั ไดอ้าศยัการฝากขอ้มูลลงใน อินเตอร์เน็ต เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียว
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ชาวญ่ีปุ่นท่ีสนใจมาท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดพิ้จารณา และทาํการสํารองท่ีพกั

ล่วงหนา้ โดยผา่นการโทรศพัท ์หรืออีเมลล ์ เป็นตน้ รวมถึงผา่นนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัในสถานท่ี

นั้น แนะนาํอีกทีหน่ึง

  (4)  การส่งเสริมการตลาด (promotion) ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ทาํการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของตนเองผ่านส่ือต่าง ๆ เช่นแผ่นพบั 

โปสเตอร์ CD โดยฝากการประชาสัมพนัธ์ไปยงัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ 

หรือ สํานกังานในประเทศญ่ีปุ่น โดยเป็นภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษ รวมถึงการออกนาํเสนอสถาน

ประกอบการ (roadshow) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในประเทศญ่ีปุ่น โดยร่วมมือกบั

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่  หรือ  สํานักงานในประเทศญ่ีปุ่น  อีกทั้ ง

การประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต

  (5)  บุคลากร (people) ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้มีการพฒันาทักษะด้านการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่น ตั้ งแต่ระดับพ้ืนฐานในชีวิต

ประจาํวนั จนถึงสามารถโตต้อบใกลเ้คียงกบัชาวญ่ีปุ่น รวมถึงการเอาใจใส่ใหบุ้คลากรท่ีบริการแก่นกัท่อง

เท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีความสามารถในการบริการท่ีมีคุณภาพแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ โดยการฝึกอบรม

เพ่ิมเติมหรือส่งเสริมให้เรียนรู้วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น เพ่ือให้เขา้ใจชาวญ่ีปุ่น โดยการศึกษาดูงานใน

ประเทศญ่ีปุ่น

  (6)  สภาพทางกายภาพ (physical evidence) ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

พาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ไดอ้าศยัรูปแบบการการจดัสถานท่ีประกอบการให้ดู

สะอาดสบาย ผอ่นคลาย และมีบรรยากาศของเชียงใหม่

  (7)  การจดัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ (packaging) ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

พาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สถานท่ีพกัอาศยั ไดจ้ดัการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

ท่ีพาํนกัในสถานท่ีพกัอาศยั เช่นการบริการ แม่บา้น การซกั อบรีด สถานออกกาํลงักาย ร้านขายของชาํ

รวมถึงการบริการตกแต่ห้องพกั และทาํความสะอาดห้องพกั และส่วนกลางของสถานท่ีพกั หรือบริษทั

การท่องเท่ียว ไดจ้ดัรายการท่องเท่ียวตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนักระยะยาว

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นกลุ่มน้ีไดอ้าศยัในจงัหวดัเชียงใหม่นาน และไดไ้ปท่องเท่ียวในแหล่งท่อง

เท่ียวต่างๆ มาแลว้ฉะนั้นการจดัรายการท่องเท่ียวไม่เหมือนกบัรายการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน

คือตอ้งมีการผสมผสานการท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และสุขภาพเขา้ดว้ยกนั เช่น โปรแกรม

การท่องเท่ียว บา้นแม่กาํปอง ชมแหล่งผลิตภณัฑร่์มบ่อสร้าง และพกัผอ่นท่ีนํ้ าพุร้อนสันกาํแพง เป็นตน้

โดยท่ีรายการท่องเท่ียวตอ้งคิดราคาและการบริการรวมทุกอยา่ง ไม่ใหน้กัท่องเท่ียวจ่ายเพ่ิมในแต่ละแห่ง

นอกจากการจดัรายการนาํเท่ียวตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแลว้ ทางบริษทัอาจมีบริการใหน้กัท่อง

เท่ียวไดเ้รียนรู้ภาษาไทย หรืองานฝีมือ ของชาวเชียงใหม่ เป็นตน้ รวมทั้งการบริการอ่ืน ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่น ตอ้งการเช่น การต่อวซ่ีา การบริการรถเช่า หาท่ีอยูอ่าศยัแห่งใหม่ หรือซ้ือตัว๋เขา้ชมการแสดงใน

สถานท่ีต่างๆ (เช่น สวนสัตวก์ลางคืน ขนัโตกดินเนอร์ เป็นตน้) ซ่ึงไม่ไดจ้ดัเป็นองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์

ของบริษทัการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน
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  (8)  ความร่วมมือทางธุรกิจ (partnership)ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกั

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้ความเห็นตรงกนั คือ ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวพาํนัก

ระยะยาวไม่ไดมี้ความร่วมมือทางธุรกิจ โดยตรง ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาเร่ืองขอ้มูลมีความซํ้ าซอ้นและไม่มี

เอกภาพรวมถึงความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนเป็นความร่วมมือในเชิงธุรกิจ เช่น สถานท่ีพาํนกัอาศยั ไดร่้วมมือ

กบับริษทัท่องเท่ียวในการบริการการท่องเท่ียว แก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัในท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเม่ือจบ

การบริการท่องเท่ียวแลว้ สถานท่ีพาํนกัอาศยั กบับริษทัท่องเท่ียว ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั จะรู้จกักนัเพียงการ

ใชบ้ริการเท่านั้น ไม่มีบอกกล่าวของขอติชมจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ผ่านสถานท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันเพ่ือตอบสนอบความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นเท่านั้ น 

ไม่เกิดความยัง่ยนืส่งผลต่อภาพรวมของการท่องเท่ียวจะไม่ไดรั้บการพฒันา การสร้างความร่วมมือกนัทาง

ธุรกิจไม่จาํเป็นจะตอ้งมีหุน้ส่วนในบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ควรสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหาร 

ของแต่ผูป้ระกอบการ

  (9)  อาํนาจ (power) ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่ ไดใ้ห้ความสําคญัของอาํนาจ ท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวหรือไม่

เพราะถา้ผูป้ระกอบการบางรายไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว

ยอ่มจะทาํใหภ้าพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่สามารถเดิน

หนา้ หรือประสบความสาํเร็จได้

 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  เพ่ือแนวทางการจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว ในจงัหวดั

เชียงใหม่ สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจากวิเคราะห์เชิงเน้ือหาของการประชุมกลุ่มยอ่ยโดยผูว้ิจยัไดน้าํ

ผลของวตัถุประสงคท่ี์ 1 และวตัถุประสงคท่ี์ 2 ใหก้บัทางท่ีประชุมกลุ่มยอ่ยศึกษาล่วงหนา้

 การจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวเป็นธุรกิจท่ีอาศยัความไวว้างไวใจ เน่ืองจาก

โครงสร้างของการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวจะตอ้งมีการสานงานกนัทุกภาคส่วน (วารัชต ์มธัยมบุรุษ,

2552) ดงันั้นการจดัการการตลาดการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวจะตอ้งดาํเนินการในภาพรวม ประกอบดว้ย

  (1)   การวางแผนการตลาดร่วมกนั (Planning) เน่ืองจาก โครงสร้างของตลาดการท่องเท่ียว

พาํนกัระยะยาวมีความพกูพนัธ์ ประสานงานทุกภาคส่วนดงันั้นการวางแผนการตลาดร่วมกนั จะเป็น

แรกผลกัดนัการทาํงานในภาพกวา้งและจะไดไ้ม่ทาํงานซํ้ าซอ้น

  (2)  การพฒันาสินคา้และบริการ(Product and Service Development)การพฒันาสินคา้และ

บริการผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไดเ้สนอให้การพฒันาสินคา้และบริการ ให้ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่อง

เท่ียวเป็นหลกัเน่ืองจากจะไดต้รงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ แต่ส่ิงสาํคญัท่ีเป็นขอ้ห่วงคือ คือจะตอ้ง

ไม่ทาํลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่

  (3)  การทาํตลาดอาศยัโครงข่ายการท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว (Longstay Tourism Networking)

เน่ืองจากการท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวมีหลายหน่วยงานท่ีร่วมกันดาํเนินงาน และประกอบกับการ

ท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวสําหรับชาวญ่ีปุ่น ได้ดําเนินการมีหลายปี ดังนั้ นการดําเนินการโดยใช้

โครงข่ายการท่องเท่ียวจึงมีความสาํคญั และท่ีสาํคญัหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ จะเป็นศูนยก์ลางของการ

ประสานงานการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดใหก้บัหมู่สมาชิก
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  (4)  การพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว(Human Resource Development) โดยเฉพาะดา้น

ภาษา และเขา้ใจถึงวฒันธรรมของคนญ่ีปุ่น การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาวสาํหรับชาวญีปุ่นส่ิงสาํคญัคือ

การติดต่อส่ือสารและการเขา้ใจทางวฒันธรรม จากนิสัยของชาวญีปุ่นพบวา่ ชาวญ่ีปุ่นจะใหค้วามสาํคญั

ต่อการบริการของบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นไดล้าํดบัแรก

  (5)  การกาํหนดราคาของสินคา้และบริการ (Price) ให้เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจาก

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น จะทาํการตรวจสอบราคาการบริการสินคา้และบริการ จากผูใ้หบ้ริการรายการอ่ืน

ดว้ยหากพบว่า ราคาในการบริการเกิดกว่าความจาํเป็น นกัท่องเท่ียวไม่กลบัไปใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการ 

รายนั้นพร้อมทั้งจะบอกต่อไม่ใหน้กัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นรายอ่ืนมาใหใ้ชบ้ริการ

  (6)  การทาํตลาดแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Friend-To-Friend)คือการทาํตลาดท่ีเอาใจใส่ต่อ 

การบริการเน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นเนน้คุณภาพการบริการมากกวา่ ค่าใชจ่้าย ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรบริการให้

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีความรู้สึกเหมือนอยูบ่า้น (Feel at home)

  (7)   การทาํตลาดโดยความร่วมมือกบัภาครัฐ (Cooperating with government) เน่ืองจาก การท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานในประเทศญ่ีปุ่น จะเป็นแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นหาขอ้มูลมากท่ีสุด

หากมีหน่วยงานการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถให้ขอ้มูลกบัทาง ททท. จะทาํให้เกิดความเช่ือ

มัน่จากนกัท่องเท่ียว
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