
บทที ่1 
บทน ำ 

 
    1.1 หลกักำรและเหตุผล 
               จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงในภำคเหนือ มีควำมโดดเด่น

หลำยลกัษณะ โดยเฉพำะสภำพภูมิประเทศ ควำมหลำกหลำยดำ้นวฒันธรรม และควำมหลำกหลำย

กลุ่มชำติพนัธ์ุ แม่ฮ่องสอนมีประชำกรจ ำนวน 244,048 คน และแบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 อ ำเภอ 

45 ต ำบล 402 หมู่บำ้น โดยอ ำเภอในแม่ฮ่องสอนไดแ้ก่ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปำย แม่สะ

เรียง แม่ลำน้อย สบเมย และปำงมะผำ้ นอกจำกน้ีแม่ฮ่องสอนยงัมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขำ

สลบัซบัซอ้นและมีธรรมชำติท่ีสวยงำมดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะจะมีหมอกปก

คลุมทั้งปีจึงถูกขนำนนำมวำ่ “เมืองสำมหมอก”  สถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติไม่วำ่จะเป็น น ้ ำตก,

น ้ ำพุร้อน,อุทยำนและทุ่งดอกบัวตอง เป็นต้น รวมทั้ งส้ิน 29 แห่ง และสถำนท่ีท่องเท่ียวทำง

ศิ ลป วัฒนธร รม ท่ี ผสมผส ำน ศิ ลปและ วิ ถี ชี วิ ต ใ นแบบของพม่ ำ แ ล ะ ไทย  จ ำ น วน  

 25 แห่ง (ตำรำงท่ี1.1) 

เม่ือพิจำรณำจ ำนวนนักท่องเท่ียวของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในปี 2550 พบว่ำมีจ ำนวน 

401,919 รำย โดยประกอบด้วยนักท่องเท่ียวชำวไทยจ ำนวน 235,921 รำย และนักท่องเท่ียว

ชำวต่ำงชำติ จ  ำนวน 165,998 รำย มีรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียว 1897.19 ลำ้นบำท ผลิตภณัฑ์จงัหวดั 

9,492 ลำ้นบำท และรำยไดท้่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 19.98 ของผลิตภณัฑ์ประจ ำจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต่อมำในปี 2551 จ ำนวนนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัแม่ฮ่องเพิ่มข้ึนเป็น 745,169 รำย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

นกัท่องเท่ียวชำวไทยประมำณร้อยละ 60 มีรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็น 2,103.97 ลำ้นบำท  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


2 

 ตำรำงที ่1.1 ขอ้มูลจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในปี 2555 

ข้อมูล รำยละเอยีด 

ประชำกร 244,048 คน 

พืน้ที่ 12,681.259 ตำรำงกิโลเมตร 

ควำมหนำแน่นของประชำกร 19.24 คน/ตำรำงกิโลเมตร 

กำรปกครอง 7 อ ำเภอ 45 ต ำบล 402 หมู่บำ้น 

สถำนทีท่่องเทีย่ว 

- สถำนท่ีท่องเท่ียวทำง

ธรรมชำติ เช่น ถ ้ำ,น ้ำตก,น ้ำพุ

ร้อนและอุทยำน เป็นตน้ 

 

- สถำนท่ีท่องเท่ียวทำง

ศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น 

หมู่บำ้น,วดัและพระต ำหนกั 

เป็นตน้ 

 
29 แห่ง 

 

 

 

25 แห่ง 

  ท่ีมำ : ส ำนกังำนท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2555 

 

ปี 2552 จ ำนวนนกัท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนลดลงเหลือ 478,034 รำย หรือลดลงร้อยละ 36 

แต่รำยได้จำกำรท่องเท่ียวมูลค่ำเพิ่มข้ึนจ ำนวน 2,435.19 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของ

ผลิตภณัฑ์ประจ ำจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในปี 2553 นักท่องเท่ียวยงัคงท่ีลดลงจ ำนวน 441,011 รำย 

รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวลดลงหลือ 2,163.53 ลำ้นบำท (ตำรำงท่ี 1.2) 

จะเห็นไดว้่ำจ  ำนวนนกัท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีจ ำนวนมำกท่ีสุดในปี 2551 และมี

จ ำนวนลดลงในปีต่อมำ เน่ืองมำจำกในปี 2551 ได้มีกำรจดัตั้งรัฐบำลซ่ึงมีผลต่อภำพลกัษณ์ของ
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ประเทศท่ีมีต่อชำวต่ำงชำติ รวมไปถึงนโยบำยในกำรฟ้ืนฟูทำงกำรท่องเท่ียว แต่ในปีถดัมำก็ปัญหำ

ทำงกำรเมืองและควำมไม่สงบภำยในประเทศท ำใหจ้  ำนวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

 

ตำรำงที ่1.2 สถิติกำรท่องเท่ียวและผลิตภณัฑจ์งัหวดัของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนปี 2550- 2553 

ท่ีมำ : 1ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2555                                                               
2ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555

ข้อมูล 2550 2551 2552 2553 

1. จ ำนวนักท่องเทีย่ว1 
1.1 คนไทย 
ร้อยละของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 
1.2 คนต่ำงชำติ 
ร้อยละของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 
อตัรำกำรเติบโต  (ร้อยละ) 

401,919 
235,921 

59 
165,998 

41 
- 

745,169 
428,588 

58 
316,581 

42 
85 

478,034 
322,894 

68 
155,140 

32.45 
-36 

441,011 
320,606 

73 
120,405 

27.00 
-8 

2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  
(ล้ำนบำท)1 
อตัรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 

1,897.19 
 
- 

2,103.97 
 

11 

2,435.19 
 

16 

2,169.53 
 

-11 

3. ผลติภัณฑ์จังหวดั2 ( ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเติบโต  (ร้อยละ) 

9,492 

- 

10,505 

11 

11,062 

5 

12,426 

12 

4. รำยได้ท่องเทีย่วต่อผลติภัณฑ์จังหวดั2 

(ร้อยละ) 

19.98 20.02 22.01 17.45 
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อ ำเภอปำย เป็นอ ำเภอขนำดเล็กทำงตอนเหนือของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยมีพื้นท่ีทั้ งหมด 

2,244.7 ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกรจ ำนวน 29,643 คน อ ำเภอปำยมีอำณำเขตติดต่อกบัเขตกำรปกครอง

ขำ้งเคียงไดแ้ก่ ทิศเหนือ ติดต่อกบัเมืองป่ัน จงัหวดัตองยี รัฐฉำน ประเทศพม่ำ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั

อ ำเภอเวียงแหง อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอแม่แตงจงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อกบัอ ำเภอสะเมิงและ

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่ำและภูเขำสูง มีพื้นท่ีรำบเพื่อท ำกำรเกษตร

อยูริ่มสองฝ่ังของล ำน ้ ำใหญ่และสำขำ คือ ล ำน ้ ำปำย สภำพภูมิอำกำศของอ ำเภอปำยมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 

ฤดูหนำว และฤดูร้อน โดยฤดูหนำวอำกำศต ่ำสุดท่ีประมำณ 2 องศำเซลเซียส คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ใน

อ ำเภอปำยนั้นสืบเช้ือสำยมำจำกไทยใหญ่ หรือเรียกวำ่ “ไต” นอกจำกน้ียงัมีประชำกรท่ีอำศยัตำมภูเขำ

ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยไดแ้ก่ มูเซอ ลีซอ จีนฮ่อ กระเหร่ียง ลวัะ มง้ และปำดองหรือกะเหร่ียงคอยำว เป็น

ตน้ ท ำให้อ ำเภอปำยมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีหลำกหลำยประกอบกบัธรรมชำติท่ีบริสุทธ์ิจึงท ำให้

อ ำเภอปำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมเป็นอบัดบัตน้ๆของเมืองไทยในช่วงฤดูหนำว 

ด้ำนกำรท่องเท่ียวนั้นอ ำเภอปำยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีสุดของแม่ฮ่องสอน อีกทั้ ง

เส้นทำงจำกเชียงใหม่มำแม่ฮ่องสอนและจำกแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่จะตอ้งผำ่นอ ำเภอปำย หรืออำจจะ

กล่ำวไดว้ำ่ในอดีตอ ำเภอปำยนั้นเป็นจุดแวะพกัระหวำ่งทำงก็เป็นได ้ซ่ึงจำกกำรสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีกำร

ท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบว่ำนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงจะไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอนแวะท่องเท่ียวท่ี

อ ำเภอปำยมำกกวำ่ร้อยละ 50 เพรำะวำ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของแม่ฮ่องสอน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ี

จะมำเท่ียวแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่นั้นจะจองท่ีพกัท่ีอ ำเภอปำยแลว้ไปท่องเท่ียวในอ ำเภออ่ืนๆในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน โดยมีทั้งนกัท่องเท่ียวชำวไทยและชำวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียว  

 จำกกำรสัมภำษณ์ ผูอ้  ำนวยกำรศูนยท์่องเท่ียวแม่ฮ่องสอน (2556) ไดข้อ้มูลวำ่ สัดส่วนของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมำท่องเท่ียวอ ำเภอปำยเป็นชำวต่ำงชำติถึงร้อยละ60 และชำวไทยร้อยละ 40 โดย

นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติมีจ ำนวนมำกมำยและหลำกหลำยประเทศทัว่โลกท่ีหลงใหลในวถีิชีวติท่ีเรียบ

ง่ำยและอธัยำศยัท่ีดีของชำวบำ้นอ ำเภอปำย  

 

        งำนวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นัฐพงศ์ คุมำ (2549) 

ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชำวไทยและชำวต่ำงชำติในกำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย กนัตสุดำ 

ตำคม (2551) ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจ
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เลือกซ้ือท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติในอ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แต่กำรศึกษำน้ีเป็น

กำรศึกษำถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีท่องเท่ียวอ ำเภอปำย รวมถึงควำมคิดเห็นเก่ียวปัจจยัท่ีมีต่อ

กำรเดินทำงมำเท่ียว และควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีมีต่อกำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย ซ่ึงผล

กำรศึกษำน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย 

สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนนโยบำยเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำยต่อไปในอนำคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1 เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติในกำรมำท่องเท่ียวอ ำเภอปำย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
1.2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติในกำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                              
1.2.3 เพื่อประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียวอ ำเภอปำย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
      ผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำน้ีจะเป็นขอ้มูลส ำหรับภำครัฐ หน่วยงำน และผูท่ี้สนใจเพื่อใช้เป็น   แนวทำง

ในกำรวำงแผนนโยบำยและส่งเสริมปรับปรุงกลยุทธ์กำรท่องเท่ียวอ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนให้มี

ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียวในอ ำเภอปำย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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    1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
       กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรท่องเท่ียว พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียวอ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ณ เดือน เมษำยน ถึง พฤษภำคม ปี 
2556 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
      นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ หมำยถึง นกัท่องเท่ียวท่ีคำ้งคืนและพกัอยูใ่นประเทศ ตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป 
โดยใชบ้ริกำรสถำนท่ีพกัแรม ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ   
 

 


