
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การทองเท่ียวนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนแหลง

นํารายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศปละหลายพันลานบาท รวมท้ังเปนแหลงกอใหเกิด

การจางงาน การผลิตสินคา การกระจายรายไดและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นับตั้งแตฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในปจจุบัน 

ซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคบริการ โดยพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนศูนยกลาง

การทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ ดวยการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการ

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวใหเปนท่ียอมรับ เช่ือถือ และตอบสนองความตองการของตลาดโลก 

รวมไปถึงยุทธศาสาตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2547-2551 ท่ีตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการทองเท่ียวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

(Quality Tourism Destination) ภายในป พ.ศ. 2551 (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 2548) อันจะ

สงผลใหธุรกิจทองเท่ียวขยายตัวมากย่ิงขึ้น  

เชียงใหมถือเปนจังหวัดท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวชาวยุโรปและอเมริกันเปน

อันดับ 4 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร  ชลบุรี  และภูเก็ต  จากสถิติพบวาปริมาณ

นักทองเท่ียวชาวยุโรปและอเมริกันท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2550 มีจํานวน 

1,755,140 คน  สรางรายไดรวมกวา 18,116.59 ลานบาท (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2551: 

ออนไลน)  เพราะความโดดเดนของสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม ภูมิอากาศ  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม  กอใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมาย ไดแก ดูนก  นั่ง

ชาง  ลองแกง  แคนูยัก  เท่ียวคลอง ลองแมน้ํา  เดินปา  ปนหนาผา  และโรยตัว  รวมท้ังมีการบริการ 

สปาและการดูแลดานสุขภาพ  ตลอดจนกิจกรรมในคายทหาร  เปนตน  จึงเปนการเปดโอกาสให

นักทองเท่ียวชาวยุโรปและอเมริกันใชเวลาใหเปนประโยชนไปกับกิจกรรมในดานความบันเทิง 

หรรษา และการพักผอนหยอนใจ  (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2551: ออนไลน)   โดยจํานวน

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 1.1 จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมป  2549-2552  

 

สัญชาติ 2549 2550 2551 2552 
อเมริกัน 212,485 189,729 144,217 121,461 

ยุโรป 505,917 515,103 533,475 542,661 

อ่ืน ๆ 730,810 710,079 670,491 650,775 

รวม 1,449,212 1,414,911 1,348,183 1,314,897 
ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2552: ออนไลน 

 

จังหวัดเชียงใหมจึงเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดานการทองเท่ียวท่ีสูงมาก มีนักทองเท่ียว

เดินทางเขามาเปนจํานวนมาก และในยานธุรกิจปจจุบันของเมืองเชียงใหม ไดแก ถนนชางคลาน 

ถนนหวยแกว และถนนนิมมานเหมินทร (ทองเท่ียวเชียงใหมดอทคอม, 2552 : ออนไลน)  มีสถาน

บริการท่ีพักแรมหลายประเภท  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ีพักเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ  หองชุด ซ่ึง

นักทองเท่ียวท่ีเขามาพักเปนระยะเวลานาน  สวนใหญพอใจและตองการท่ีพักอาศัย ในหองชุดมาก

ท่ีสุด  ปจจุบันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม มีโครงการอาคารชุด ท่ีจดทะเบียน ณ สํานักงานท่ีดิน

จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 91  โครงการ  โดยมีเอกสารสิทธ์ิหองชุดรวม 16,119 ฉบับ  (กอง

แผนงานฝายขอมูลและสถิติกรมท่ีดิน, 2552 ระบบออนไลน)  บางโครงการเจาของโครงการไดมี

การจัดหองชุดสวนหนึง่ไวสําหรับใหเชา  และหองชุดอีกสวนหนึ่งจะถูกขายออกไป  เพื่อใหเจาของ

ไวอาศัยอยูเองหรือเปนบานหลังท่ีสองของผูท่ีไมไดอยูในจังหวัดเชียงใหมใชเปนท่ีพักยามท่ีมา

เยือนจังหวัดเชียงใหม จากการสอบถามเจาหนาท่ีนิติบุคคลของอาคารชุด 10 แหงในเขตตําบลสุเทพ  

และตําบลชางเผือก  พบวาแตละโครงการมีหองชุดไวบริการใหเชาเฉล่ีย รอยละ 50-60 บางแหงมี

มากถึงรอยละ 70-80  ซ่ึงผูเชาสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ และมีปริมาณการเชาเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่องใน แตละป  โดยชาวตางชาติท่ีนิยมเชามากท่ีสุดคือ สัญชาติยุโรปและอเมริกัน  โดยกลุม

ชาวตางชาติกลุมนี้จะเปนกลุมคนทํางาน  มีท้ังผูท่ีเปนโสด และมีครอบครัว  และกลุมท่ีเกษียณอายุ

ท่ีมาเปนครอบครัวสามีภรรยา  นอกจากนั้นยังพบวาบางกลุมมาทําธุรกิจสวนตัวและมีแนวโนมจะ

พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหมเปนระยะเวลานานต้ังแต 3  เดือนขึน้ไป ซ่ึงชาวยุโรปและอเมริกันสวน

ใหญใหความสนใจในการเชาหองชุดเนื่องจากเห็นวามีความสงบ ปลอดภัย และดูดีกวา นอกจากนี้

การเชาอาศัยหองชุดมีกฎระเบียบและขอบังคับนอย  หองมีขนาดกวางขวาง มีความปลอดภัย  และมี

ส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน ลิฟต ลานจอดรถ  รานสะดวกซ้ือ รานซักรีด  เปนตน  และเม่ือเทียบ

กับราคาคาเชาระหวางลูกคาชาวไทย กับชาวยุโรปและอเมริกันทุกโครงการจะมีราคาหองเชาท่ีอยู
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ในระดับเดียวกัน  เนื่องจากหองชุดแตละโครงการจะตั้งราคาคาเชาหองไวลวงหนากอนแลว (นาย

วสันต จาวลา:  สัมภาษณ)  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสม

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจ

อําเภอเมืองเชียงใหม  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคา นอกจากนี้ขอมูลท่ืไดจะเปนประโยชนตอผูประกอบการหองชุดใหเชา หรือนัก

ลงทุนท่ีสนใจลงทุนในอสังริมทรัพยประเภทหองชุดตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรป

และอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม 
  

1.3 ประโยชนทีไ่ดรับจากการศึกษา 
1.3.1 ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุด

ของชาวยุโรปและอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม 
1.3.2  ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับ

ผูประกอบการหองชุดใหเชาตอไป 

 

1.4 นิยามศัพท 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด  หมายถึง  ปจจัยดาน  ผลิตภัณฑ (Product)   ราคา (Price)   

สถานท่ี (Place)   การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ 

(Process) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
ชาวยุโรป  และอเมริกัน  หมายถึง  กลุมสัญชาติชาวยุโรป และอเมริกัน ท่ีมาพํานักใน

จังหวัดเชียงใหม  เปนระยะเวลานานกวา 30  วันขึ้นไป  ซ่ึงมีท้ังกลุมท่ีมีครอบครัว และเปนโสด  มา

ทํางานในจังหวัดเชียงใหม  หรือกลุมผูท่ีเกษียณอายุท่ีมาเปนคูสามีภรรยา หรือครอบครัว  มาพํานัก

ในจังหวัดเชียงใหมระยะยาว 

หองชุด ยานธุรกิจ หมายถึง หองชุด ท่ีตั้งอยูยานถนนชางคลาน ถนนหวยแกว และถนน

นิมมานเหมินทร จํานวน 12 หองชุด ไดแก ทวินพีค พีคกาเดนท ชางคลานเรสซิเดนท กาแลทอง

ทาวเวอร ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม 4 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 นครพิงคคอนโดมิเนียม ฮิลลไซด
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คอนโดมิเนียม 2 ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม 3 103 คอนโดมิเนียม 2 103 คอนโดมิเนียม 3 และ ปนนา 

คอนโดมิเนียม 

หองชุด หมายถึง   หองพักท่ีอยูในโครงการอาคารชุดตางๆ โดยผูอาศัยอยูในหองชุดอาจ

เปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรือเชาก็ได  ในอาคารชุดจะมีสาธารณูปโภคสวนกลาง เชน ทางเดินรวมกัน 

ลิฟท  บันได  ลานจอดรถ  การเก็บขยะ  การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ  ซ่ึงผูอยูอาศัยจะใชรวมกัน  

และตองชําระคาใชจายสวนกลางใหแกโครงการทุกเดือน  โครงการอาคารชุดแตละแหงจะมีการ

จัดตั้งสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นเพ่ือบริหารโครงการ  อํานวยความสะดวกแกผูท่ีอยูอาศัย 

รวมถึงดูแลเรื่องการซ้ือขาย  และเชาหองชุด  ดานกฎระเบียบการอยูอาศัยหองชุด  จะไมเครงคัด

เทากับหอพัก  หรือ อพารทเมนท มีความอิสระมากกวา  

 


