บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การทองเที่ยวนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนแหลง
นํารายไดที่เปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศปละหลายพันลานบาท รวมทั้งเปนแหลงกอใหเกิด
การจางงาน การผลิตสินคา การกระจายรายไดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นับตั้งแตฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในปจจุบัน
ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคบริการ โดยพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ดวยการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือ และตอบสนองความตองการของตลาดโลก
รวมไปถึงยุทธศาสาตรก ารทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2547-2551 ที่ตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
(Quality Tourism Destination) ภายในป พ.ศ. 2551 (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2548) อันจะ
สงผลใหธุรกิจทองเที่ยวขยายตัวมากยิ่งขึ้น
เชียงใหมถือเปน จังหวัดที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกันเปน
อัน ดั บ 4 ของประเทศรองจากกรุ งเทพมหานคร ชลบุ รี และภู เก็ ต จากสถิติ พ บว า ปริ ม าณ
นักทองเที่ยวชาวยุโ รปและอเมริกันที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2550 มีจํานวน
1,755,140 คน สรางรายไดรวมกวา 18,116.59 ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551:
ออนไลน) เพราะความโดดเดนของสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ภูมิอากาศ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม กอใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย ไดแก ดูนก นั่ง
ชาง ลองแกง แคนูยัก เที่ยวคลอง ลองแมน้ํา เดินปา ปนหนาผา และโรยตัว รวมทั้งมีการบริการ
สปาและการดูแลดานสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมในคายทหาร เปนตน จึงเปนการเปดโอกาสให
นักทองเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกันใชเวลาใหเปนประโยชนไปกับกิจกรรมในดานความบันเทิง
หรรษา และการพักผอนหยอนใจ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551: ออนไลน) โดยจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1.1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมป 2549-2552
สัญชาติ
อเมริกัน
ยุโรป
อื่น ๆ
รวม

2549
212,485
505,917
730,810
1,449,212

2550
189,729
515,103
710,079
1,414,911

2551
144,217
533,475
670,491
1,348,183

2552
121,461
542,661
650,775
1,314,897

ทีม่ า: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552: ออนไลน

จังหวัดเชียงใหมจึงเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวที่สูงมาก มีนักทองเที่ยว
เดินทางเขามาเปนจํานวนมาก และในยานธุรกิจปจจุบันของเมืองเชียงใหม ไดแก ถนนชางคลาน
ถนนหวยแกว และถนนนิมมานเหมินทร (ทองเที่ยวเชียงใหมดอทคอม, 2552 : ออนไลน) มีสถาน
บริการที่พักแรมหลายประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่พักเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ หองชุด ซึ่ง
นักทองเที่ยวที่เขามาพักเปนระยะเวลานาน สวนใหญพอใจและตองการที่พักอาศัย ในหองชุดมาก
ที่สุด ปจจุบันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม มีโครงการอาคารชุด ที่จดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 91 โครงการ โดยมีเอกสารสิทธิ์หองชุดรวม 16,119 ฉบับ (กอง
แผนงานฝายขอมูลและสถิติกรมที่ดิน, 2552 ระบบออนไลน) บางโครงการเจาของโครงการไดมี
การจัดหองชุดสวนหนึง่ ไวสําหรับใหเชา และหองชุดอีกสวนหนึ่งจะถูกขายออกไป เพื่อใหเจาของ
ไวอาศัยอยูเองหรือเปนบานหลังที่สองของผูที่ไมไดอยูในจังหวัด เชียงใหมใชเปนที่พักยามที่มา
เยือนจังหวัดเชียงใหม จากการสอบถามเจาหนาที่นิติบุคคลของอาคารชุด 10 แหงในเขตตําบลสุเทพ
และตําบลชางเผือก พบวาแตละโครงการมีหองชุดไวบริการใหเชาเฉลี่ย รอยละ 50-60 บางแหงมี
มากถึงรอยละ 70-80 ซึ่งผูเชาสว นใหญจะเปนชาวตางชาติ และมีปริมาณการเชาเพิ่มขึ้น อยาง
ตอเนื่องใน แตละป โดยชาวตางชาติที่นิยมเชามากที่สุดคือ สัญชาติยุโรปและอเมริกัน โดยกลุม
ชาวตางชาติกลุมนี้จะเปนกลุมคนทํางาน มีทั้งผูที่เปนโสด และมีครอบครัว และกลุมที่เกษียณอายุ
ที่มาเปนครอบครัวสามีภรรยา นอกจากนั้นยังพบวาบางกลุมมาทําธุรกิจสวนตัวและมีแนวโนมจะ
พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหมเปนระยะเวลานานตั้งแต 3 เดือนขึน้ ไป ซึ่งชาวยุโรปและอเมริกันสวน
ใหญใหความสนใจในการเชาหองชุดเนื่องจากเห็นวามีความสงบ ปลอดภัย และดูดีกวา นอกจากนี้
การเชาอาศัยหองชุดมีกฎระเบียบและขอบังคับนอย หองมีขนาดกวางขวาง มีความปลอดภัย และมี
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ลิฟต ลานจอดรถ รานสะดวกซื้อ รานซักรีด เปนตน และเมื่อเทียบ
กับราคาคาเชาระหวางลูกคาชาวไทย กับชาวยุโรปและอเมริกันทุกโครงการจะมีราคาหองเชาที่อยู

3
ในระดับเดียวกัน เนื่องจากหองชุดแตละโครงการจะตั้งราคาคาเชาหองไวลวงหนากอนแลว (นาย
วสันต จาวลา: สัมภาษณ)
จากเหตุผ ลดั งกลา วข างตน ผูศึ ก ษาจึ งมี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาถึ งป จ จั ยส ว นประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจ
อําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา นอกจากนี้ขอมูลทื่ไดจะเปนประโยชนตอผูประกอบการหองชุดใหเชา หรือนัก
ลงทุนที่สนใจลงทุนในอสังริมทรัพยประเภทหองชุดตอไป
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรป
และอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม
1.3 ประโยชนทไี่ ดรับจากการศึกษา
1.3.1 ทําใหทราบถึงปจ จัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุด
ของชาวยุโรปและอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม
1.3.2 ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับ
ผูประกอบการหองชุดใหเชาตอไป
1.4 นิยามศัพท
ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง ปจจัยดาน ผลิต ภัณ ฑ (Product) ราคา (Price)
สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุค ลากร (People) กระบวนการใหบริการ
(Process) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
ชาวยุโ รป และอเมริกัน หมายถึง กลุมสัญชาติชาวยุโรป และอเมริกัน ที่มาพํานัก ใน
จังหวัดเชียงใหม เปนระยะเวลานานกวา 30 วันขึ้นไป ซึ่งมีทั้งกลุมที่มีครอบครัว และเปนโสด มา
ทํางานในจังหวัดเชียงใหม หรือกลุมผูที่เกษียณอายุที่มาเปนคูสามีภรรยา หรือครอบครัว มาพํานัก
ในจังหวัดเชียงใหมระยะยาว
หองชุด ยานธุรกิจ หมายถึง หองชุด ที่ตั้งอยูยานถนนชางคลาน ถนนหวยแกว และถนน
นิมมานเหมินทร จํานวน 12 หองชุด ไดแก ทวินพีค พีคกาเดนท ชางคลานเรสซิเดนท กาแลทอง
ทาวเวอร ฮิลลไซดคอนโดมิเ นียม 4 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 นครพิงคคอนโดมิเนียม ฮิลลไซด
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คอนโดมิเนียม 2 ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม 3 103 คอนโดมิเนียม 2 103 คอนโดมิเนียม 3 และ ปนนา
คอนโดมิเนียม
หองชุด หมายถึง หองพักที่อยูในโครงการอาคารชุดตางๆ โดยผูอาศัยอยูในหองชุดอาจ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเชาก็ได ในอาคารชุดจะมีสาธารณูปโภคสวนกลาง เชน ทางเดินรวมกัน
ลิฟท บันได ลานจอดรถ การเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งผูอยูอาศัยจะใชรวมกัน
และตองชําระคาใชจายสวนกลางใหแกโครงการทุกเดือน โครงการอาคารชุดแตละแหงจะมีการ
จัดตั้งสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นเพื่อบริหารโครงการ อํานวยความสะดวกแกผูที่อยูอาศัย
รวมถึงดูแลเรื่องการซื้อขาย และเชาหองชุด ดานกฎระเบียบการอยูอาศัยหองชุด จะไมเครงคัด
เทากับหอพัก หรือ อพารทเมนท มีความอิสระมากกวา

