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จังหวัดเชียงใหมถือเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของ
ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายที่ครบในรูปแบบของการ
ทองเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 โดยจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมมีเพ่ิม
สูงขึ้นทุกปโดยในป พ.ศ.2548 มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมถึง 1,623,653 คน 
(เทศบาลนครเชียงใหม, 2550: ออนไลน) ซ่ึงการทองเท่ียวนั้นถือเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม โดยปจจุบันไดมีการทองเท่ียวในรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจคือ การทองเท่ียวแบบ
พํานักระยะยาว หรือ Long-Stay ซ่ึงทางภาครัฐและทางภาคเอกชนใหความสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ
ประเภทนี้ โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูสูงอายุท่ีเดินทางมาพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมเปน
จํานวนมากนั้นคือประเทศญ่ีปุน (เจแปนนีส คอมมิวนิตี้, 2550: ออนไลน)โดยภาครัฐมีนโยบาย
สงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวพํานักระยะยาวแหงชาติ และใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสนับสนุนการทองเท่ียว
สําหรับ ชาวตางชาติท่ีพํานักระยะยาวโดยเฉพาะ อีกท้ังยังไดรับความรวมมือจากกระทรวงการ
ตางประเทศเรื่องการออก วีซาพิเศษ (O-A) ซ่ึงจะใหอายุวีซาได 1 ป ในขณะนักทองเท่ียวท่ีเขามา
ทองเท่ียวโดยปกติจะมีวีซาเพียง 1 – 3 เดือนเทานั้น (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2549:
ออนไลน) 

หนึ่งในกลุมชาวตางชาติกลุมหลักท่ีนิยมเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายในการพํานัก
ระยะยาว นั่นคือกลุมนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน ท้ังนี้ดวยความท่ีประเทศญ่ีปุนนั้นมีพ้ืนท่ีอันคับแคบ
เม่ือเทียบกับจํานวนประชากร กลาวคือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 3 แสน 8 หม่ืนตารางกิโลเมตร ซ่ึงเทียบเทา
กับพ้ืนท่ีเพียง 1ใน 3 ของประเทศไทย แตมีประชากรอยูมากถึงประมาณ 130 ลานคน (กงสุลใหญ
ญี่ปุน ณ นครเชียงใหม, 2550: ออนไลน) ย่ิงไปกวานั้นประเทศญี่ปุนยังเปนประเทศท่ีมีอัตราสวน
ของผูสูงอายุสูงท่ีสุดในโลก (ประชาชาติธุรกิจ, 2552: ออนไลน) ทางภาครัฐบาลญ่ีปุน และองคกร
ธุรกิจเอกชนของญีปุ่นเปนจํานวนมากตางมีนโยบายสงเสริมการเกษียณอายุกอนกําหนด จึงนับได
วาเปนตลาดนักทองเท่ียวพํานักระยะยาวท่ีนาสนใจ จังหวัดเชียงใหมถือเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนชาว
ญี่ปุนเดินทางมาพํานักมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย โดยรอยละ 80 ของ
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ท้ังหมดท่ีเดินทางมาพํานักระยะยาวในประเทศไทยเลือกพํานักในจังหวัดเชียงใหม โดยในป พ.ศ. 
2550 มีชาวญ่ีปุนพํานักอยูในจังหวัดเชียงใหมมากถึง 1,962 คน (กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม, 
2550: ออนไลน) มีอัตราเพิ่มขึ้น 3.3 เทาจากป พ.ศ. 2549 (มันนี่ ชาเนล, 2550: ออนไลน) โดยใน
อนาคตคาดวาจะมีชาวญ่ีปุนท่ีสนใจเดินทางมาพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก
เนื่องจากอีก 3 ปขางหนาจะมีชาวญี่ปุนเกษียณอายุสูงถึง 7,000,000 – 8,000,000 คน  (จุนโกะ 
โยะโคะตะ, 2550:20) ซ่ึงอาจจะสงผลใหชาวญ่ีปุนท่ีมีกําลังซ้ือสูงในกลุมนี้ตัดสินใจมาพํานักระยะ
ยาวในจังหวัดเชียงใหม ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนญ่ีปุนบางกลุมเลือกท่ีจะยายออกไปพํานักระยะยาว ใน
จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเท่ียว สาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีพรอมและไดมาตรฐาน เชน ท่ีพัก สถานพยาบาล มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ความ
เปนมิตรเอ้ือเฟอของผูคน และมีคาครองชีพท่ีไมแพงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับคาเงินตรา
ตางประเทศ รวมไปถึง การไดรับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลดานการพํานักระยะยาว (การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2549: ระบบออนไลน) จึงทําใหชาวญ่ีปุนจํานวนมากท่ีเลือกท่ีพักอาศัย
อยูในเชียงใหมเปนระยะเวลานาน โดยชาวญ่ีปุนสวนใหญเนนอาศัยในตัวเมือง โดยเลือกท่ีจะพักใน
คอนโดมิเนียมมากกวาเพราะคุนเคยกับท่ีพักลักษณะเดียวกับในญี่ปุน โครงการในจังหวัดเชียงใหม
ท่ีไดรับความนิยมจนกอใหเกิดเปนชุมชนคนญ่ีปุนมี 4 แหงคือ ฟลอรัลเชียงใหม คอนโดมิเนียม 
ฮิลลไซดพลาซา 4 คอนโดมิเนียม ริมปง คอนโดมิเนียม และ ชางคลานเรสซิเดนซ  (เจแปนนีส คอม
มิวนิตี้, 2550: ออนไลน) 

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนในจังหวัดเชียงใหม  ทําใหธุรกิจ
คอนโดมิเนียมมีการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น และยังเปนการสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคมากขึ้น 
เชนกัน เ พ่ือให ธุรกิจสามารถแขงขันได  ธุรกิจจึงจําเปนตองมีการสรางมูลคาเ พ่ิมใหกับ
คอนโดมิเนียม เพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงขัน ท้ังทางดานคุณภาพคอนโดมิเนียม เชน การใช
วัสดุกอสรางท่ีมีคุณภาพ การออกแบบหองชุดใหนาอยู การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เชน สระวายน้ํา และระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนั้นแลวยังตองสรางความแตกตางทางดานการตั้ง
ราคาท่ีจูงใจ การจัดรายการสงเสริมการขาย การโฆษณาโดยใชปายท่ีส่ือใหเห็นถึงความแตกตาง
และโดดเดนของคอนโดมิเนียม เปนตน อีกท้ังแตละธุรกิจยังตองสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาท่ีใชบริการ โดยการรักษาระดับการใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงอยูเสมอ และเสนอคุณภาพการ
ใหบริการตามที่ลูกคาไดคาดหวังไวใหได เพ่ือเปนการรักษาลูกคาใหใชบริการกับธุรกิจของตน
อยางตอเนื่องมากท่ีสุด และนํามาซ่ึงความไดเปรียบทางการแขงขัน 

นิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 เปนสถานประกอบการประเภท
ธุรกิจคอนโดมิเนียม ตั้งอยูเลขท่ี 50/24 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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มีจํานวนหองชุดรวมท้ังส้ิน 724 หองชุด ซ่ึงแบงออกเปนหองชุดพักอาศัย จํานวน 587 หอง หอง
สํานักงาน จํานวน 97 หอง หองชุดรานคา จํานวน 40 หอง โดยปจจุบันนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซด
พลาซา แอนด คอนโดเทล 4 รับบริหารจัดการหองชุดใหเชารายเดือน และรายป ซ่ึงมีจํานวนหอง
ชุดท้ังหมด 100 หอง โดยแบงเปนชาวญ่ีปุนพักอาศัยจํานวน 70 หอง คิดเปนรอยละ 70 ชาวตางชาติ
อ่ืน ๆ 27 หอง คิดเปนรอยละ 27 และชาวไทย 3 หอง คิดเปนรอยละ 3  (รายงานขอมูลบัญชีลูกคา
เชาหองชุดนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4, 2553) ซ่ึงในป 2553 นี้ มี
จํานวนลูกคาชาวญ่ีปุนเพ่ิมขึ้น จากป 2551 คิดเปนรอยละ 50 (รายงานขอมูลบัญชีลูกคาเชาหองชุด
นิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4, 2551) และคาดการณวา ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน  2553 เปนตนไป จะมีจํานวนนักทองเท่ียวพํานักระยะยาว ชาวญี่ปุนมาพํานักระยะยาว
ท่ีนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 เพ่ิมขึ้น ท้ังท่ีเคยมาพํานักแลวและไมเคย
มาพํานักเลย  เนื่องจากไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ๆ ชาวท่ีญี่ปุนท่ีเคยมาพํานักระยะยาวในปท่ีแลว 
ซ่ึงจะเห็นไดจากยอดจองหองท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้นจากปท่ีแลว และขณะนี้มีการจองหองชุดเขา
มาแลวมากกวา 60 เปอรเซ็นต (นฤมล  คําปวง:สัมภาษณ) สําหรับอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหมท่ี
ไดรับความนิยมจนกอใหเกิดเปนสังคมชาวญี่ปุนและจัดไดวาเปนคูแขงขันกับนิติบุคคลอาคารชุด
ฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 มีอยู 3 แหง ไดแก 1. ฟลอรัลเชียงใหม คอนโดมิเนียม มี
จํานวนหองชุดท้ังหมด 106 หองและมีชาวญี่ปุนพักอาศัยปจจุบันประมาณ 66 หอง สวนใหญเปน
ชาวญ่ีปุนท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนและพักอยูกันแบบครอบครัวและอีกกลุมหนึ่งคือกลุม
ท่ีเกษียณอายุ 2.ริมปงคอนโดมิเนียม มีจํานวนหองชุดท้ังหมด 120 หอง และมีชาวญี่ปุนพักอาศัย
ปจจุบันประมาณ 32 หอง สวนใหญเปนชาวญี่ปุนท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนเชนเดียวกัน
กับฟลอรัลเชียงใหมคอนโด 3. ชางคลานเรสซิเดนซมีจํานวนหองชุดสําหรับใหเชาประมาณ 60 
หอง และมีชาวญ่ีปุนพักอาศัยปจจุบันประมาณ 10 หอง ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนท่ีมีตอการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซด
พลาซา แอนด คอนโดเทล 4 ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการโดยมุงใหลูกคาท่ีพักอาศัยไดรับความพึงพอใจสูงสุด และเพ่ือท่ีจะ
เปนประโยชนตอผูท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจลูกคาชาวญ่ีปุนท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของนิติบุคคล
อาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 
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ประโยชนทีไ่ดรับจากการศึกษา 
1.3.1  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ

ของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 
1.3.2  ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะของลูกคาในการใชบริการนิติบุคคลอาคารชุด

ฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 
1.3.3 ขอมูลท่ีไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุง      

กลยุทธทางการตลาด ของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 ใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาชาวญี่ปุนตอไป 

 
นิยามศัพท 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหวาง การรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือ ความมีประสิทธิภาพของ
สินคา (Perceived Performance) กับการใหบริการท่ีคาดหวังไว (Expected Performance) ตอการ
บริการของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4  

ลูกคา หมายถึง ลูกคาชาวญ่ีปุนท่ีพักอาศัยอยูในนิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด 
คอนโดเทล 4 ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 70 หอง (รายงานขอมูลบัญชีลูกคาเชาหองชุด นิติบุคคลอาคารชุด
ฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553) 

นิติบุคคลอาคารชุดฮิลลไซดพลาซา แอนด คอนโดเทล 4 หมายถึง สถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจคอนโดมิเนียม ตั้งอยูเลขท่ี 50/24 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 


