
บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมีทั้งภูเขา แม่น ้ า ท่ีราบและทะเล  
รวมถึงมีภูมิอากาศอยูใ่นเขตร้อนช้ืนท่ีมีทั้งอากาศ หนาว ร้อน และฝนตกประปราย ท าให้มีพรรณพืช
หลากหลายและสวยงามรวมถึงมีวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และงามพร้อมอาจเรียกได้
ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีมีทั้ งภูมิทศัน์สวยงาม มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียว
พกัผ่อน  มีประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาคท่ีสามารถดึงดูดนกัท่อง
เทียวทั้ งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพราะเหตุน้ีจึงท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมากท่ีสุด 1 ใน 5 ของประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) 

จากอดีตถึงปัจจุบนั ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เพราะเม่ือนกัท่องเท่ียว เดินทางไปยงัสถานท่ีใดก็ยอ่มเกิดการใชจ่้าย ทั้งน้ีอาจเป็น ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
ค่าบริการ-ขนส่ง ค่าอาหาร ค่าท่ีพักอาศัย และอ่ืน ๆ ซ่ึงรายได้ดังกล่าวมีการจ ากัดความทาง
เศรษฐศาสตร์ไวว้า่ “รายไดจ้  าบงั” รายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียวนั้นสามารถเสริมสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งมาก อาทิ รายไดน้ี้สามารถลดภาวการณ์ขาดดุลช าระเงินไดเ้น่ืองจากการ
ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณท่ีสูง ชาวบา้นทัว่ไปจึง
สามารถสร้างธุรกิจด้านการท่องเท่ียวตามก าลงัของตน ท าให้ได้ผลตอบแทนออกมาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลังพฒันาหรือด้อยพฒันา ซ่ึงยงัมีวิวฒันาการทางเทคโนโลยี และ การ
อุตสาหกรรมไม่สูงนัก ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อม และวตัถุดิบเพื่อการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมสูงกวา่ชาติท่ีพฒันาแลว้ หากมีการจดัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ประเทศเหล่าน้ีมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนจนสามารถลดภาวะขาดดุลช าระเงินไดร้ะดบัหน่ึง 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
ไทยและจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างรายไดซ่ึ้งอยู่ในอนัดบัสูงสุดของธุรกิจดา้น
การบริการ อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีท าให้เกิดธุรกิจต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการน าเท่ียว ธุรกิจ
การขนส่ง ธุรกิจท่ีพกัและอาหาร ธุรกิจของท่ีระลึก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการจา้งงาน มีการลงทุนท่ีมากข้ึน และ
การกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน 
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เชียงใหม่คือแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย เพราะเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีลกัษณะ
เด่นในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และธุรกิจในภาคเหนือ ซ่ึง
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่เชียงใหม่เป็น
จงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางทรัพยากรสูงในดา้นการท่องเท่ียว 

จงัหวดัเชียงใหม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทั้งด้านโบราณคดี ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและ
ธรรมชาติซ่ึงจากท าเนียบแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการส ารวจจากสถาบนัราชภฎั 
เพื่อเสนอการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่า จังหวดัเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 48 แห่ง สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 19 แห่ง 
และสถานท่ีท่องเท่ียวทางดา้นศิลปวฒันธรรมอีก 27 แห่ง อีกทั้งยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเมืองอีก
หลายท่ี เช่น ตลาดไนทบ์าร์ซ่า ถนนคนเดิน สวนสัตวไ์นทซ์าฟารี ถนนนิมมานเหมินทร์ มหกรรมพืช
สวนโลกราชพฤกษท่ี์สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดไ้ม่นอ้ย(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2552)  

ตำรำงที ่1.1 แสดงจ ำนวนทีพ่ักและนักท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ 

 
รำยกำร 

พ.ศ. 

2552 2553 อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม/ 
ทีพ่กัอืน่ๆ 

 
503 

 
542 

 
+7.75 

จ ำนวนห้องพกั 22,493 23,292 +3.55 
จ ำนวนนักท่องเที่ยว 2,394,388 2,770,142 +15.69 
ชำวไทย 1,373,923 1,659,438 +20.75 
ชำวต่ำงชำต ิ 1,020,465 1,110,704 +8.84 
ท่ีมา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา (2554) 
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จากตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนโรงแรมและท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 เพิ่มข้ึนจากปี 
2552 จาก 503 เป็น 542 โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ 7.75  และ จ านวนห้องพกัในปี 2553 เพิ่มข้ึนจากปี 
2552 จาก 22,493 เป็น 23,292 จากปี 2552 โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ 3.55 อีกทั้งจ  านวนนกัท่องเท่ียวยงั
เพิ่มข้ึนจาก 2,394,388 เป็น 2,770,142 เป็นจ านวนร้อยละ 15.69 โดยสามารถจ าแนกเป็นชาวไทย
เพิ่มข้ึน 20.75 และ จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 
พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 8.84% แสดงให้เห็นวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนและจ านวนท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ก็มี
แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยไดมี้การส่งเสริมและไดใ้ห้ความส าคญักบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว และธุรกิจการใหบ้ริการเร่ือยมา มีการส่งเสริมปัจจยัท่ีอ านวยเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึนซ่ึงในปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวนั้นมีบทบาทมากข้ึนอีกทั้งการพฒันายงัไม่มีท่ี
ส้ินสุด ไม่วา่จะเป็นทางดา้นคุณภาพและการบริการท่ีพกั ความคุม้ค่ากบัราคา ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญั
ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีผา่นมาจ านวนนกัท่องเท่ียว ปริมาณการใช้จ่าย และรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวนั้นมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งน้ีธุรกิจท่ี
พกัอาศยั ไม่ว่าจะเป็น โรงแรง บงักะโล รีสอร์ท และเกสท์เฮาส์ จดัได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละส่งเสริมการท่องเท่ียวไดม้ากกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ แต่เม่ือเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2550 (Subprime Crisis) ข้ึนประกอบกบัปัญหาเร่ืองไขห้วดัสายพนัธ์ใหม่ทัว่โลก
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นซบเซาลง ธุรกิจโรงแรมจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้งรับภาระตน้ทุนในการประกอบการท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีรายไดล้ดลงท าให้
โรงแรมบางแห่งตอ้งปิดกิจการลง หรือปรับลดราคาท่ีพกัและค่าบริการลงเพื่อด ารงสถานภาพไวแ้ละ 
พบวา่ในปี 2552 ในส่วนของภาคเหนือมีการขยายตวัของเศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียวทั้งดา้นจ านวน
ของนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2550  แต่อาจ
ดว้ยสาเหตุอ่ืน ๆ อาทิ  ปัญหาหมอกควนั หรือภาวะเศรษฐกิจท่ีแย่ลงท าให้จ  านวนของนักท่องเท่ียว 
และรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 

จากการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และการ
ขยายตวัของธุรกิจท่ีพกัไม่วา่จะเป็น โรงแรม เกสทเ์ฮา้ รีสอร์ท ท่ีมีแนวโนม้วา่จะขยายตวัอีกในอนาคต 
ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
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การเลือกท่ีพกั เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการดา้นท่ีพกัเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต และเป็นการยกระดบัภาคบริการและการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวดั

เชียงใหม่ 
  

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกท่ีพกัอีก

ทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดและก าหนด
นโยบายการท่องเท่ียว อนัจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพทางดา้นการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว อีกทั้งเพื่อเป็นการทราบถึงปัญหาและขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนความ
คิดเห็นท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลส าหรับสถานประกอบการท่ีพกั(โรงแรม,สถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆ) ในการ
วางแผนปรับปรุงการใหบ้ริการในอนาคตต่อไป 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ท่ีพกัอีกทั้งความพึงพอใจในการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเลือกเขา้รับบริการท่ีพกัใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในสถานท่ีต่างๆในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 400 รายท่ีสามารถเขา้ใจภาษาองักฤษได้ ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2555 ถึง 
สิงหาคม 2555 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

นักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำติ หมำยถึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย
เพื่อท่องเท่ียว และพ านกัอยูค่ร้ังหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง(1 คืน) และไม่มากกวา่ 60 วนั 

ที่พัก หมำยถึง สถานท่ีส าหรับพกัแรมโดยท่ีพกัในปัจจุบนัได้มีการแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทโดยจะแบ่งตามขนาด เช่น โรงแรม เกสทเ์ฮา้ส์ รีสอร์ท และบา้นเช่า ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
เลือกท่ีพกัไดต้ามความตอ้งการ 

โรงแรม หมำยถึง สถานท่ีท่ีมีห้องพกัตั้งแต่ 10 ห้องไปจนถึงเป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีมี
ห้องพกัหลายร้อยห้องข้ึนไป อาจจะมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน ้ า ฟิตเนต และห้องพกัตลอด 24 ชั่วโมงโดยในการศึกษาคร้ังน้ี 
ท าการศึกษาโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ที่พักอำศัยอื่นๆ หมายถึง เกสท์เฮา้ส์ รีสอร์ท และท่ีพกัในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนใน
รูปแบบของสถานท่ีพกัอ่ืนๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


