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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

      เชียงใหมเปนจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่มีประชากรอยูหนาแนน อีกท้ัง
จังหวัดเชียงใหมยังเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ    
เชน น้ําตก ถํ้า ปา และภูเขา  แหลงทองเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน วัดสําคัญทาง
ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ อาทิ สวนสัตว       
ไนทซาฟารี รวมถึงแหลงซ้ือของอยาง ไนทบารซา และตลาดหรือกาดตาง ๆ อีกท้ังยังมีกิจกรรม
ทองเท่ียวมากมาย เชน การข่ีชาง การปนเขา การลองแก ง การเลนกอลฟ เปนตน รูปแบบการ
ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมนั้นกลาวไดวามีการทองเท่ียวแทบจะครบทุกรูปแบบของประเภทการ
ทองเท่ียว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และภาคเหนือมีภูมิอากาศ
เย็น ภูมิประเทศสวยงามดวยปาเขาและดอกไมนานาชนิด งานศิลปหัตถกรรมหลายชนิดจึงเกิดข้ึนใน
ภูมิภาคนี้ อาชีพของชาวเชียงใหมสวนใหญยังคงเนนท่ีอาชีพเกษตรกรรม โดยคิดเปนรอยละ 30.20 
รองลงมาคืออาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ คิดเปนรอยละ 17.80 อันดับท่ี 
3  คืออา ชีพพนักงานบริการและพนักงานในร านค า  และตลาด  คิด เปนรอยละ  15 .50 
(www.dopa.go.th/xstat/p3950_01.html)  

 

ตารางท่ี 1.1 จํานวนและรายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหม  
      ป พ.ศ. 2546 – 2552 
 

รายการ 2546 2547 2548  2549 2550 2551 2552 
จํานวนนักทองเท่ียว 
ชาวไทย (คน) 

1,922,059 2,101,099 2,160,142 3,539,772 3,601,727 3,842,549 3,101,790 

อัตราการเพ่ิม/ลด (รอยละ) - 9.32 2.81 63.87 1.75 6.69 -19.28 

รายไดจากการทองเท่ียว
(ลานบาท) 

18,860.03 20,831.85 12,187.18 19,085.64 20,777.66 22,928.84 13,493.77 

อัตราการเพ่ิม/ลด (รอยละ) - 10.46 -41.50 56.60 8.87 10.35 -41.15 

ท่ีมา: สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (2553) 
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      จากตารางท่ี 1.1 แสดงใหเห็นถึงจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงในแตละปจะมีจํานวนเพิ่มมาก
ข้ึน ธุรกิจทองเท่ียวจึงเปนธุรกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม เพราะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทย
ไดเปนจํานวนมากในชวงป 2546 – 2552 โดยเพิ่มข้ึนจาก 1.92 ลานคนในป 2546 เปน 3.84 ลานคน
ในป 2551 นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนมาก มีจุดมุงหมายท่ีจะมาสัมผัส
วัฒนธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงามของจังหวัดเชียงใหม ทําใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหมเพิ่มข้ึนจาก 18,860.03 ลานบาทในป 2546 เปน 22,928.84 ลานบาทในป 2551 แตในป 
2552 จํานวนนักทองเท่ียวกลับมีจํานวนลดลงจาก 3.84 ลานคนในป 2551 เปน 3.10 ลานคนในป 
2552 ทําใหรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมลดลงจาก 22,928.84 ลานบาทในป 2551 
เหลือ 13,493.77 ลานบาทในป 2552 เนื่องจากปญหาการเมืองภายในประเทศ แตปจจุบันปญหา
ตางๆ               เร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวมีความมั่นใจดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากข้ึน จึงถือไดวาเชียงใหมเปน
จังหวัด                        ท่ีมีศักยภาพในการทองเท่ียวระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถสราง
รายไดใหกับประชากรในพ้ืนท่ีไดเปนจํานวนมาก 
      จากงานการศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมท่ีผานมา สวนมากจะเปนการศึกษา
ในพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เทศกาลสําคัญ 
และการบริการตางๆในจังหวัดเชียงใหม เชน พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการมาเท่ียวชม
สวนสัตวเชียงใหม (สุเนตรา วงษพันธุ ,2550) การวิเคราะหรายจายของนักทองเท่ียวชาวไทย                 
ในเทศกาลสงกรานตในจังหวัดเชียงใหม (ภูษณิศา สุขพัฒน ,2549) พฤติกรรมของนักทองเท่ียว             
ในการเลือกใชบริการที่พักแรมในจังหวัดเชียงใหม (รัตนาภรณ ถาวร ,2550) แตยังไมมีการศึกษา              
ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการทองเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ซ่ึงเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง               
อีกแหงของจังหวัดเชียงใหม  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเท่ียว               
น้ําพุรอนสันกําแพงจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ 
      อําเภอสันกําแพง เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทาง                 
ทิศตะวันออก 13 กิโลเมตร มีจํานวนประชากรทั้งหมด 73,269 คน แยกได เปนชาย 35,394 คน   
หญิง 37,875 คน อําเภอสันกําแพง เปนอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวมากมาย ท่ีข้ึนช่ือไดแก                    
บานบอสราง เปนแหลงรวมหัตถกรรมการทํารม กระดาษสา โดยนักทองเท่ียวสามารถเดินชม                
การทํารมไดตลอดสองขางทางซ่ึงมีมากกวา  50 รานคา  ซ่ึงสวนมากจะทํากันใต ถุนบาน                          
แลวนําออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบาน เพื่อผ่ึงแดดให แหง ทําใหแลดูสวยงามอยางยิ่ง                  
ดวยสีสัน และลวดลายบนรมนั้นสะดุดตาผูพบเห็น รมที่ผลิตในหมูบานบอสรางนี้มี 3 ชนิดดวยกัน
คือ รมท่ีทําดวย ผาแพร ผาฝายและกระดาษสา ซ่ึงแตละชนิดมีวิธี ทําอยางเดียวกัน ถาหาก
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นักทองเท่ียวประสงคจะชมข้ันตอนการผลิต เจาของบานก็จะทําการอธิบายต้ังแตการทํากระดาษสา
ไปจนถึงวาดลวดลายบนรมใหชม ท้ังนี้เพราะการทํากระดาษสายังใชกรรมวิธีเกาแกท่ีนาสนใจมาก 
โดยใชวิธีงาย ๆ และสวนใหญทําดวยมือ  และสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงคูกับ
จังหวัดเชียงใหมมาอยางยาวนานก็คือ น้ําพุรอนสันกําแพง ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวที่สวยงาม และมี
บริการที่พัก เต็นท      แคมปปง การอาบน้ําแรและวายน้ําแร บริการนวดแผนไทย ดังนั้นน้ําพุรอน
สันกําแพงจึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวที่สามารถเท่ียวพักผอนไดตลอดทุกฤดูกาล เปนแหลงทองเท่ียว
พักผอนท่ีครบครันในทุกดาน (www.thai-tour.com/thai-tour/north.htm) 
      น้ําพุรอนสันกําแพง ตั้งอยูในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองประมาณ            
34 กิโลเมตร เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแต เวลา 08.00 น.– 21.00 น. บัตรผานประตูบํารุงสหกรณ               
คนละ 20 บาท เปนแหลงน้ําพุรอนท่ีมีช่ือเสียงควบคูกับการทองเท่ียวของเมืองเชียงใหมเพราะ 
บรรยากาศรมร่ืน สวยงาม ลอมรอบไปดวยภูเขาธรรมชาติ ไมดอกนานาพรรณ และไดเรียนรูความ
เปล่ียนแปลงจากใตพื้นโลกกอกําเนิดน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ํารอนพุงข้ึนจากใต
พื้นพิภพสูทองฟาสูงถึง 15 เมตร เปนธรรมชาติท่ีนาท่ึงเปนอยางมาก เดิมทีบริเวณนี้มีลักษณะเปนทุง
หญาและมีธารน้ํารอน บอน้ํารอนธรรมชาติ ซ่ึงชาวบานบริเวณใกลเคียงใชในการเล้ียงสัตว             
อาบน้ําแร ตมหนอไม ตอมาในป พ.ศ.2515 ประเทศไทยอยูในชวงท่ีขาดแคลนน้ํามัน พรอมท้ัง
น้ํามันมีราคาแพง รัฐบาลจึงมีนโยบายใหกรมทรัพยากรธรณีและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เขามาสํารวจพลังงานความรอนใตพิภพ เพื่อจะนํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟา ทดแทนน้ํามัน              
ท่ีขาดแคลน  ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีอยูในโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพงตามพระราชดําริ 
(www.skpHotsPrings.com) 
      จากการสํารวจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในชวงปพ.ศ.2515 – 2526 พื้นท่ีเขต             
น้ําพุรอนสันกําแพงนี้มีพลังงานความรอนเพียงพอ สําหรับใชประโยชนทางพลังงานไฟฟา                     
แตตนทุนในการนําพลังงานความรอนมาผลิตเปนกระแสไฟฟาสูงกวาการผลิตดวยน้ํามัน จึงได
ระงับโครงการนี้ไวเปนพลังงานทดแทนในอนาคต และเพ่ือไมใหเกิดความสูญเปลาของแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณ         
สันกําแพง จํากัด โดยมี ฯพณฯ ดร.ประกอบ หุตสิงห องคมนตรี เปนประธานโครงการฯ จึงมีความ
เห็นชอบในการสนับสนุนใหบริเวณนํ้าพุรอนเปนแหลงทองเท่ียว ซ่ึงบริเวณน้ีอยูในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย จึงมีการลงทุนรวมกันระหวางการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสหกรณ
การเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด โดยใชช่ือวา “น้ําพุรอนสันกําแพง” โดยรวมลงทุนฝาย
ละ 1 ลานบาท ทําการกอสรางอาคาร อาบน้ําแร รานอาหาร ซุมพักผอน สถานท่ีจําหนายของท่ีระลึก 
ไมดอกไมประดับ โดยทําการเปดแหลงทองเท่ียว ในวันเสาร ท่ี 22 ธันวาคม 2527                            
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โดย ฯพณฯ ดร.ประกอบ หุตสิงห องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดน้ําพุรอนสันกําแพงและ                     
ได ฯพณฯ พล.อ.ต.กําธน สินธวานนท องคมนตรี เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการน้ําพุรอน
สันกําแพง ปจจุบันน้ําพุรอนสันกําแพงอยูในการดูแลของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและ
สหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด (www.skpHotsPrings.com) 
      จากการสอบถามจากเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธของน้ําพุรอนสันกําแพง พบวาในแตละปจะมี
นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเพ่ิมข้ึน จากเดิมซ่ึงมีแตน้ําพุรอนและบอน้ําแรใหตมไข
เทานั้น จะมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวประมาณ 100,000 คนตอป ตอมาไดทําการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี
โดยรอบน้ําพุรอนสันกําแพง โดยเพิ่มบริการหองพัก หองอาบนํ้าแร สระวายน้ําแร บริการนวดแผน
ไทย จึงทําใหมีนักทองเท่ียวมาเที่ยวเพิ่มข้ึนประมาณ 200,000 คนตอปในปจจุบัน โดยมากกวา                   
รอยละ 90 ของผูท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จึงทําใหสหกรณการเกษตร
หมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด และการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีนโยบายในการสงเสริมให
น้ําพุรอนสันกําแพงเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหมและเพิ่มกิจกรรม
ทางการทองเท่ียวตางๆใหเปนท่ีแพรหลาย 
      ดังนั้นในท่ีนี้จึงทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการมาเท่ียวน้ําพุรอน               
สันกําแพง  ตลอดจนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ซ่ึงผล
การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ สหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด และ             
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในการวางแผนนโยบายในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
สําหรับน้ําพุรอนสันกําแพง  
 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
        1)     เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทําใหนกัทองเท่ียวมาเท่ียวน้ําพรุอนสันกําแพง อําเภอ                  
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
        2)     เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวดัเชียงใหม 
        3)     เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอน้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอ                            
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
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1.3   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
       การศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัดและการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีดูแลน้ําพุรอนสันกําแพง ในการพัฒนาและสงเสริมน้ําพุรอนสันกําแพง
ตอไป 

 
1.4    ขอบเขตการศึกษา 
        การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเที่ยวน้ําพุรอน                   
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายน 2554 ถึงพฤษภาคม 2554 
 


