
บทที่1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการบริการเปนธุรกิจหน่ึงที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจการ

ทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมบริการที่สําคัญอีกธุรกิจหน่ึงเน่ืองจากทํารายไดใหกับประเทศไทย
เปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด กลาวคือ ในป 2543 ทํารายไดจํานวน 285,272
ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 592,794 ลานบาทในป 2553 (ตาราง 1.1) นอกจากน้ันธุรกิจการทองเที่ยวยัง
ชวยกระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้นตลอดจนกอใหเกิดการ
จางงานและกระจายรายไดรวมทั้งสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเน่ืองอีกหลายสาขา
ตารางท่ี 1.1 จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวในชวงป 2543-2553

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2550), กรมการทองเที่ยว (พ.ศ. 2551 - 2553) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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ภาพท่ี 1.1 แสดงรายไดจากนักทองเที่ยวและอัตราการเจริญเติบโตของรายไดจากนักทองเที่ยว
ในชวงป 2543-2553

ในระดับภูมิภาคเหนือของประเทศ การทองเที่ยวจัดเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ เปนแหลงรายได
ที่มีความสําคัญเปนอันดับสามของภาครองจากภาคเกษตรและพาณิชยกรรม นอกจากน้ีการ
ทองเที่ยว ยังมีบทบาทดานสงเสริมการจางงานและกิจกรรมตอเน่ือง เชน บริการโรงแรม ที่พัก รี
สอรท อุตสาหกรรมสินคา และหัตถกรรมพื้นเมือง ของที่ระลึก สินคาเกษตรทองถิ่น และบริการรถ
เชา เปนตน

ธุรกิจที่พักเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของภาคการทองเที่ยว และมี
บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือ จํานวนที่พักซึ่งนอกจากโรงแรมแลว ยังมีที่พักอีก
หลากหลายประเภทไมวาจะเปน โฮสเทล เกสตเฮาสหรือวา รีสอรท มีสัดสวนเปนรอยละ 21.5 ของ
ธุรกิจที่พักทั้งประเทศ ขณะที่ปริมาณหองพักมีสัดสวนรอยละ 16.0 หรือคิดเปนอันดับที่ 4 ของ
หองพักทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคใต (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552:
ออนไลน)

จากตารางที่ 1.2 แสดงถึงขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของโรงแรมและภัตตาคารในชวงระหวางป
2548-2552 จะเห็นวา ผลิตภัณฑมวลรวมจากโรงแรมและภัตตาคารน้ันมีตัวเลขการเจริญเติบโตที่
สม่ําเสมอทุกปแมจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแตก็ไมสงผลกระทบมากนักตอภาคการผลิต
โดยเมื่อเราพิจารณาในสวนของจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญในทางเศร ษฐกิจเปน
อันดับตนๆของประเทศ จะพบวา มีการเจริญเติบโตสอดคลองกับผลิตภัณฑมวลรวมในระดับ
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ภูมิภาค แมวาจะประสบปญหามลภาวะทางอากาศในชวงป 2550-2551 สงผลใหปริมาณการผลิตมี
อัตราสวนนอยลง จากรอยละ 7.5 ในป 2549-2550 เหลือเพียง รอยละ 4.9 ในป 2551 แตในป2552
หลังจากที่มีการแกปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น อัตราการผลิตก็เพิ่มขึ้น ไปที่รอยละ 5.19 และมีแนวโนม
จะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆจนถึงในปจจุบัน

ตารางท่ี 1.2 ผลิตภัณฑมวลรวมของโรงแรมและภัตตาคาร ผลิตภัณฑจังหวัดรายไดตอหัวจํานวน
ประชากร ระหวางป 2548-2552

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552
ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑมวลรวมจาก
โรงแรมและภัตตาคาร
(ลานบาท)

15,760 17,716 19,150 20,117 21,276

ผลิตภัณฑรวมภาค (ลาน
บาท) 617,973 697,339 757,383 843,244 862,657

รายไดตอหัวระดับภาค
(บาท)

51,745 58,171 62,921 69,773 71,105

ประชากร (1,000 คน) 11,943 11,988 12,037 12,086 12,132
จังหวัดเชียงใหม
ผลิตภัณฑมวลรวมจาก
โรงแรมและภัตตาคาร
(ลานบาท)

11,037 12,281 13,208 13,863 14,582

ผลิตภัณฑจังหวัด (ลาน
บาท) 100,790 110,729 118,326 127,602 132,098

รายไดตอหัว (บาท) 64,220 70,235 74,717 80,241 82,752
ประชากร (1,000 คน) 1,569 1,577 1,584 1,590 1,596

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากขอมูลที่กลาวมาเบื้องตนจะเห็นวาภาคบริการเร่ิมมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีการลงทุนมากขึ้นในกลุมธุรกิจประเภททองเที่ยว เชนธุรกิจที่พักและรานอาหาร ซึ่ง
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเหลาน้ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน ชวงเวลาอันสั้นๆ มีธุรกิจที่พัก
หลากหลายแบบเกิดขึ้นมาก และเมืองเชียงใหมเองมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดเขาจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงศักยภาพในการ
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ประกอบธุรกิจที่พัก โดยจะมุงความสนใจไปที่กลุมที่พักประเภทโฮสเทล เน่ืองจากเปนที่พักที่ไม
เสียคาใชจายในการเขาพักมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักในแบบอ่ืนๆ นักทองเที่ยวจะไดรับความ
เปนกันเองระหวางเจาของที่พักและระหวางผูที่เขามาพักดวยกันอยางมาก ที่พักประเภทน้ีเปนที่นิยม
อยางมากสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง เพราะนอกจากเร่ืองของ
คาที่พักแลว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและขอมูลตางๆที่เปนประโยชนแกการ
เดินทางของตนเองอีกดวย

อยางไรก็ตาม ที่พักประเภท โฮสเทลน้ันไมไดมีการจัดวางมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักประเภทรีสอรท หรือเซอรวิส อพารทเมนต แตจะใชการวัด
มาตรฐานเดียวกันกับ เกสตเฮาส และปญหาที่เกิดขึ้นคือ ไมมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานของธุรกิจที่พักแรมอยางสม่ําเสมอ  และการขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยาง
จริงจังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และปญหาการแขงขันกันตัดราคาระหวางผูประกอบการเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค ซึ่งอาจนําไปสูการใหบริการที่ไมเหมาะสมกับราคา

จากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหถึงศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม
ประเภทโฮสเทล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง คือ กองแกว เฮือนคํา เชียงใหมโฮม
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร ดีใจแบคแพคเกอร ธนิตาเฮาส และบานชาญโดยจะแบงการศึกษาออกเปน
สองสวน โดยที่จะศึกษาถึงการจัดการธุรกิจโฮสเทลในดานตางๆ 4 ดาน น่ันคือ ดานการใหบริการ
ดานการต้ังราคา ดานการตลาด และดานการเงิน

และในสวนที่สองจะเปนการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่พักโฮสเทล จากการวัดการจัดการ
ตามแนวคิดมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาสและโฮสเทล ของสํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว โดยพิจารณาเพียง 6 หมวด 31ตัวชี้วัดโดยไมพิจารณาหมวดสวัสดิการของ
พนักงาน เน่ืองจากผูใชบริการไมทราบรายละเอียดในการบริหารจัดการของธุรกิจ
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางและการดําเนินงานของการประกอบธุรกิจที่พักโฮสเทล
1.2.2 เพื่อวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจที่พักแรม
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงอุปทาน ความสามารถในการรองรับอุปสงคในกลุมธุรกิจประเภทน้ีใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.3.1 ทราบถึงโครงสราง ปญหา และศักยภาพในการประกอบธุรกิจโฮสเทล
1.3.2 เปนงานวิจัยระดับพื้นฐานที่สามารถนําไปใชอางอิงในงานวิจัยระดับที่สูงขึ้นไปได
1.3.3 ใหความรูประกอบการตัดสินใจแกผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจที่พักประเภทน้ี

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเปนการวิเคราะหธุรกิจที่พักแรมประเภทโฮสเทล ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดย

พิจารณาจากจํานวนธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทล ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 50 แหง ในเชียงใหม (อางอิง
จาก www.hostelworld.com และ www.hostelbookers.com ซึ่งเปนเว็บไซตคนหาที่พักประเภทโฮส
เทลที่มีความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากผูประกอบธุรกิจโฮสเทลและนักเดินทางใน
ระดับสากล) โดย การเลือกกลุมตัวอยางจะใชอัตราสวน 10% น่ันคือใชตัวอยางทั้งหมดจํานวน
จํานวน 5 แหง โดยที่จะเลือก โฮสเทล 1 แหง จาก 3 แหงที่ไดรับการรับรอง “Top Rated” จากทาง
เว็บไซต และอีก 4 แหงเปนการเลือกตัวอยางแบบสุม เพื่อประเมินศักยภาพของโฮสเทลในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
อุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดจํานวนหองพัก

นอยกวา 150 หอง ซึ่งในที่น้ีแบงเปนสองประเภทคือ โรงแรมบูติค โฮเทล และโรงแรมระดับ
มาตรฐานทั่วไป

เกสตเฮาส (Guest House) หมายถึงที่พักที่ดัดแปลงขึ้น และแบงหองเปนที่พักแรมสําหรับผู
เดินทาง มีองคประกอบนอยกวาบริการหองชุด (Service Apartment) โดยมีคาตอบแทนและคิด
คาตอบแทนเปนรายวันหรือไมเกิน 1 เดือน รวมอยูดวย

โฮลเทล (Hostel) คือ ที่พักนักเดินทางที่มีความโดดเดนในดานราคาที่ประหยัด เหมาะสําหรับผู
มาเยือนที่ประสงคจะควบคุมคาใชจายของหองพักใหตํ่าที่สุด ในตางประเทศไมวาจะเปน ญ่ีปุน
ฮองกง เกาหลี และโลกตะวันตก โฮสเทลไดรับความนิยมจากนักเดินทางในลักษณะแบคแพคเกอร
อยางมาก เน่ืองจากสามารถลดคาใชจายในดานที่พักแลวนําเงินที่ประหยัดไดไปใชในสวนอ่ืนของ
การเดินทางที่สําคัญกวา อาทิเชน คายานพาหนะ คาอาหาร คาจับจายซื้อของ เปนตน อีกทั้งลักษณะ
ของที่พักประเภทน้ีจะเปนการอาศัยอยูรวมในหองเดียวกัน โดยที่นักเดินทางแตละคนจะมีที่นอน
เปนของตัวเองมีตูสวนตัวสําหรับเก็บของ จุดเดนของหองพักประเภทน้ี นอกจากที่จะประหยัด
คาใชจายแลว นักเดินทางเองสามารถแบงปนประสบการณการทองเที่ยวเดินทางขอมูลตางๆที่
สามารถเปนประโยชนแกนักเดินทางคนอ่ืนๆไดอีกดวย

นักเดินทางแบคแพคเกอร (Backpackers) คือ นักเดินทางที่เดินทางทองเที่ยวไปที่ตางๆดวย
ตนเอง มีการวางแผนการเดินทางไวอยางชัดเจน ดําเนินการจองที่พักและวางแผนการเดินทางไว
กอนการเดินทางโดยไมไดมีการใชบริการผานบริษัททองเที่ยวหรือมัคคุเทศก เปนนักเดินทางที่มี
วิธีการทองเที่ยวในแบบของตนเอง มีอิสระในการเดินทางและมีความยืดหยุนสูง


