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การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม 

ของชุมชนเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

DEVELOPMENT OF COMMUNITY TOURISM FROM THE INTEGRATION  
OF HISTORY AND CULTURE OF KHAO KHIRIS  COMMUNITY,  

PHRANKRATAI DISTRICT, KHAMPANGPHET PROVINCE TO CREATIVE TOURISM                        
 

รัชนีวรรณ  บุญอนนท์* 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ 

และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร และ 2) เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำร
ท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยกำรสัมถำษณ์เชิงลึกประชำชนท้องถ่ินในต ำบลเขำคีริส จ ำนวน 12 คน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรภำคีที่
เก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส จ ำนวน 10 คน และกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
จ ำนวน 20 คน ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภำพวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ ส่วนข้อมูลเชิงปริมำณวิเครำะห์ข้อมูลใน
รูปค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจยั พบว่ำ แหล่งท่องเท่ียวด้ำนประวัติศำสตร์ที่มีศักยภำพ
และอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น มีจ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โบรำณสถำนเขำนำงทอง  วัดเขำคีริส และวัดพระนอน  และ
แหล่งท่องเท่ียวด้ำนวิถีเกษตรและวัฒนธรรม จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนส้มโชกุน  สวนผักแปลงใหญ่ สวนเมล่อน 
ส่วนกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น
ด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส พบว่ำ ได้เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว จ ำนวน 
4 เส้นทำง ดังน้ี (1) ตำมรอยประวัติศำสตร์พระร่วงและนำงทอง (2) ตำมรอยวิถีวัฒนธรรมและวิถีเกษตรของชุมชน
เขำคีริส (3) สัมผัสวิถีอำชีพของชุมชนเขำคีริส  และ (4) ตำมรอยประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมเกษตรชุมชนเขำคี
ริส โดยได้เลือกเส้นทำงที่ 4 เป็นเส้นทำงทดลอง ผลกำรทดลองเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว พบว่ำ 
โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก  โดยแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทำงที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
สูงที่สุด คือ โบรำณสถำนเขำนำงทอง  รองลงมำ คือ สวนส้มโชกุน  สวนผักแปลงใหญ่และสวนเมล่อนชำกังรำว 
ตำมล ำดับ ส่วนแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทำงที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่ ำสุด คือ วัดพระนอน 

 

ค าส าคัญ: กำรท่องเท่ียวชุมชน,  กำรบูรณำกำรประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรม, กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค ์

 

                                                             
*ปรัชญำดุษฏีบัณฑิต (ปรด.) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  โปรแกรมวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1)  to develop the potential and the unique identity of 
the history and culture of the Khiris community, Phrankratai district, Kamphangphet province, and 
2) to develop a tourism route and a tourism activity from the potential and the unique identity of 
history and culture of the Khiris community, Phrankratai district, Kamphangphet province.  Data 
were collected by in- depth interviews of 12 locals of Khao Khiri district, by a workshop with 10 
parties involved in the tourism of the Khiris community, and by satisfaction interviews of 20 tourists. 
The qualitative data were investigated by using content analysis.  The quantitative data was 
analyzed by using frequency, percentage, and standard deviation. The findings revealed that there 
are 3 potential historical and unique identity attractions namely, Khao Nang Thong archaeological 
site, Khao Khiris Temple, and Phra Non Temple, and there are 3 agricultural and cultural attractions 
namely, Chokun orange orchard, Big vegetable farm, and Chakanrao melon orchard.  The 
development of a tourism route and a tourism activity from the potential and the unique identity 
of the history and culture of the Khiris community found 4 tourism routes and activities namely, 1) 
following the history of Phra Ruang and Nang Thong, 2) following the cultural and agricultural ways 
of the Khiris community, 3)  experiencing the career of the Khiris community, and 4)  following the 
history and agricultural way of the Khiris community.  The 4 routes were chosen as a pilot tourism 
route by tourists.  The results revealed that the overall satisfaction of the tourists was at a high 
level.  The highest mean of the satisfaction was Khao Nang Thong archaeological site, followed by 
Chokun orange orchard, Big vegetable farm, and Chakanrao melon orchard respectively. The lowest 
mean of the satisfaction was Phra Non Temple. 
 

Keywords: Community tourism, Historical and cultural integration, Creative tourism 
 

 
บทน า 

กำรท่องเที่ยวชุมชน เป็นรูปแบบของกำรท่องเที่ยวที่เน้นผลประโยชน์เพ่ือชุมชน ดังน้ัน กำรท่องเที่ยว
ชุมชนจึงเป็นควำมหวังของชุมชนในด้ำนกำรน ำรำยได้มำสู่ชุมชน กำรท่องเท่ียวชุมชนเกิดข้ึนจำกกระแสพัฒนำอย่ำง
ย่ังยืนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลำง  จำกกำรที่นักท่องเที่ยวมีทำงเลือกที่มำกข้ึน แต่ทำง เลือกหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยม
มำกข้ึน คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้วัฒนธรรมในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว และมีควำมสนใจลักษณะของ
กำรท่องเที่ยวเฉพำะทำงมำกข้ึน และจำกกระแสที่เน้น “ควำมรับผิดชอบและจิตส ำนึก” ของนักท่องเที่ยวในกำร
ท่องเท่ียว โดยเฉพำะจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรส่งผลให้กำรท่องเท่ียวชุมชนเป็นจุด
สนใจ เน่ืองจำกเป็นรูปแบบกำรท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวได้แสดงถึงควำมรับผิดชอบและจิตส ำนึก (พิมร์ระวี  โรจน์รุ่ง
สัตย์, 2553, หน้ำ 1-3) กำรท่องเที่ยวชุมชนเป็นกำรน ำเอำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชนมำเป็นผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยว โดยเฉพำะทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจำกมรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวชุมชนเป็น
รูปแบบกำรท่องเท่ียวที่ก ำลังได้รับควำมนิยม  เพรำะนอกจำกจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ำยมีเอกลักษณ์เฉพำะ
ชุมชนน้ัน  ได้สัมผัสกำรต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้ว  พ้ืนที่ต้ังของชุมชนแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีควำมสมบูรณ์ของ
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สนใจ เน่ืองจำกเป็นรูปแบบกำรท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวได้แสดงถึงควำมรับผิดชอบและจิตส ำนึก (พิมร์ระวี  โรจน์รุ่ง
สัตย์, 2553, หน้ำ 1-3) กำรท่องเที่ยวชุมชนเป็นกำรน ำเอำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชนมำเป็นผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยว โดยเฉพำะทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจำกมรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวชุมชนเป็น
รูปแบบกำรท่องเท่ียวที่ก ำลังได้รับควำมนิยม  เพรำะนอกจำกจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ำยมีเอกลักษณ์เฉพำะ
ชุมชนน้ัน  ได้สัมผัสกำรต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้ว  พ้ืนที่ต้ังของชุมชนแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีควำมสมบูรณ์ของ

 

ทรัพยำกรธรรมชำติ อีกท้ังกำรมำท่องเท่ียวชุมชนสำมำรถช่วยกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชน ท ำให้สำมำรถเลี้ยงตัวเองได้
แบบยั่งยืน  ส่งผลให้จังหวัดต่ำง ๆ สนับสนุนให้ชุมชนจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยทั้งทำงด้ำนธรรรมชำติ 
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ซ่ึงทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเหล่ำน้ีกระจำยอยู่ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยเฉพำะต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นพ้ืนที่หน่ึงที่มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทั้ง
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์  และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของต ำบล ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้ไปเท่ียวชม เช่น ประวัติศำสตร์โบรำณสถำนเขำนำงทอง  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรำนต์
และกำรปลูกพืชปลอดสำรพิษ เป็นต้น ส่งผลให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำไปเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติ
ศำตร์ ประเพณีและกำรปลูกพืชปลอดสำรพิษในต ำบลเขำคีริสอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉลี่ยปีละ 40,000 คน (เทศบำล
ต ำบลเขำคีริส , 2559) จำกกำรที่ต ำบลเขำคีริสมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ โดดเด่นสำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้เทศบำลต ำบลเขำคีริส พยำยำมผลักดันให้ประชำชนในต ำบลมีกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง แต่กำรท่ีจะจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ัน ประเด็นส ำคัญประกำรแรกก็คือ ประชำชนในชุมชนจะต้อง
ทรำบศักยภำพพ้ืนที่ของตนว่ำสำมำรถจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้หรือไม่ ซึ่งจำกกำรทบทวนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่ำ ยังไม่มีนักวิจัยท่ำนใดท ำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนเขำคีริส ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเห็นเป็นสิ่งจ ำเป็น
อย่ำงย่ิงที่จะต้องท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนจำกกำรบูรณำกำรประวัติศำสตร์ วิถี
วัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  ซึ่งในกำร
ศึกษำวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
เขำคีริส และกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและจำกศักยภำพและอัตลักษณ์
ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สู่
กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ ซึ่งผลกำรวิจัยจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนเขำคีริสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของ ชุมชนเขำคี
ริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 

2.  เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำม
โดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค ์

3.  
กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

ศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำน
ประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

เขำคีริส ทำงด้ำน 

     • ควำมดึงดูดใจ 

     • ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง 

     • กิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

     • สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

    

เส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบ
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกกำรบูรณำ
กำรประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรม
สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค ์

    

กำรท่องเท่ียวชุมชนเขำคีริสจำกกำรบูรณำกำรประวัติศำสตร์
และวิถีวัฒนธรรม สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ 

    
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนในกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1. ประชำชนท้องถ่ินในต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน 12 คน ก ำหนด
ขนำดผู้ให้ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 

2. ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวของต ำบลเขำคีริส ได้แก่ ตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน  
นักวิชำกำรและประชำชน จ ำนวน 10 คน ก ำหนดขนำดผู้ให้ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และ
สุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 

3. นักท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมทดลองเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พัฒนำข้ึน ก ำหนดขนำดผู้ร่วม
ทดลอง จ ำนวน 30 คน แต่เน่ืองจำกมีนักท่องเที่ยวสมัครเข้ำร่วมทดลองเส้นทำงฯ จ ำนวน 20 คน 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมทดลองเส้นทำง จ ำนวน 20 คน และสุ่มผู้ร่วมทดลองเพ่ือให้
ข้อมูลแบบบังเอิญ 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำน
ประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของ ชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร    

2. กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร (workshop) ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวของจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์
ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์  

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจนักท่องเท่ียวต่อผลกำรทดลองเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
ฯ โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังน้ี 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว เป็นแบบก ำหนดให้เลือกตอบ (check-list) จ ำนวน 4 ข้อ 

โดยสอบถำมเกี่ยวกับ เพศ อำยุ  ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ  
ตอนที่  2  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำร

ท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส เป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating scales) ชนิด 5 ตัวเลือก จ ำนวน  48 
ข้อ และแบบสอบถำมแบบเลือกตอบจ ำนวน 1 ข้อ  

  ซึ่งแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scales) ชนิด  5 ตัวเลือก มีค่ำกำรจัดอันดับ 
ตำมเกณฑ์ของประคอง  กรรณสูตร (2542, หน้ำ 73) ดังน้ี 

  1 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด 

  2 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจน้อย 

  3 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจปำนกลำง 

  4 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจมำก 

  5 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจมำกท่ีสุด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนในกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1. ประชำชนท้องถ่ินในต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร จ ำนวน 12 คน ก ำหนด
ขนำดผู้ให้ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 

2. ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวของต ำบลเขำคีริส ได้แก่ ตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน  
นักวิชำกำรและประชำชน จ ำนวน 10 คน ก ำหนดขนำดผู้ให้ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และ
สุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 

3. นักท่องเที่ยวที่เข้ำร่วมทดลองเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พัฒนำข้ึน ก ำหนดขนำดผู้ร่วม
ทดลอง จ ำนวน 30 คน แต่เน่ืองจำกมีนักท่องเที่ยวสมัครเข้ำร่วมทดลองเส้นทำงฯ จ ำนวน 20 คน 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมทดลองเส้นทำง จ ำนวน 20 คน และสุ่มผู้ร่วมทดลองเพ่ือให้
ข้อมูลแบบบังเอิญ 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำน
ประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของ ชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร    

2. กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร (workshop) ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวของจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์
ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์  

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจนักท่องเท่ียวต่อผลกำรทดลองเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
ฯ โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังน้ี 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว เป็นแบบก ำหนดให้เลือกตอบ (check-list) จ ำนวน 4 ข้อ 

โดยสอบถำมเกี่ยวกับ เพศ อำยุ  ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ  
ตอนที่  2  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำร

ท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส เป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating scales) ชนิด 5 ตัวเลือก จ ำนวน  48 
ข้อ และแบบสอบถำมแบบเลือกตอบจ ำนวน 1 ข้อ  

  ซึ่งแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scales) ชนิด  5 ตัวเลือก มีค่ำกำรจัดอันดับ 
ตำมเกณฑ์ของประคอง  กรรณสูตร (2542, หน้ำ 73) ดังน้ี 

  1 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด 

  2 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจน้อย 

  3 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจปำนกลำง 

  4 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจมำก 

  5 แปลควำมหมำยว่ำ พึงพอใจมำกท่ีสุด 

 

ผู้วิจัยด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือตำมล ำดับ ดังน้ี 

1. ศึกษำแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับศักยภำพอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวและกำรพัฒนำเส้นทำง
กำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น
ด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษำหลักกำรสร้ำงประเด็นกำรสัมภำษณ์เชงิลึกและแบบสอบถำม 
3. สร้ำงประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภำพและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวและ

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
จำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมโดยให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ  

4. ส่งประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและแบบสอบถำม ให้ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำร
วิจัย จ ำนวน  5  ท่ำน พิจำรณำควำมเที่ยงตรง (validity) และควำมเป็นปรนัย 
(objective)  

5. น ำแบบสอบถำมท่ีได้จำกผู้เชี่ยวชำญมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่
มี ค่ำ IOC    0.5 ข้ึนไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชำญ ส ำหรับข้อที่ใช้ได้มีค่ำ IOC ระหว่ำง 0.8 - 1.0 

6. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับนักท่องเท่ียวที่เดินทำงเข้ำมำเท่ียวในสถำนที่ท่องเท่ียวที่มี 
ลักษณะใกล้เคียงกับชุมชนเขำคีริส คือ ชุมชนเพชรนิยม จ ำนวน 30 คน น ำข้อมูลจำกกำร
ตอบแบบสอบถำมมำค ำนวณค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 
(Cronbach) ได้แก่ ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ ซึ่งได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 0.97 
และน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมเพ่ือใช้ในกำรประเมินผลเส้นทำงและ
รูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส ต่อไป 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประชำชนในต ำบลเขำคีริส 

2. นัดหมำย วัน และเวลำสถำนที่ในกำรสัมภำษณ์ประชำชนท้องถ่ินในต ำบลเขำคีริส จ ำนวน 12 คน ทำง
โทรศัพท ์

3. นักวิจัยด ำเนินกำรสัมภำษณ์ประชำชนท้องถ่ิน พร้อมบันทึกข้อมูล จนครบ 12 คน รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
น ำไปเขียนรำยงำนวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และน ำไปสู่กำรสร้ำงเครื่องมือในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

4. ผู้วิจัยจัดท ำหนังสือเชิญภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส ประชุมเชงิปฏิบัติกำรเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส สู่กำรท่องเท่ียวเชิง
สร้ำงสรรค์ โดยใช้ข้อมูลจำกวัตถุประสงค์ข้อ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำฯ 

5. โทรศัพท์นัดหมำยกับภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวฯ ท่ีเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับวัน 
เวลำ และสถำนที่จัดประชุม 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว จ ำนวน  1 ครั้ง 
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พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุม  

7. ได้เส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น
ด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียว
เชิงสร้ำงสรรค ์

8. ประกำศเชิญชวนนักท่องเท่ียวเข้ำร่วมทดลองเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที ่

พัฒนำข้ึน จ ำนวน 30 คน ซึ่งมีนักท่องเท่ียวสนใจเข้ำร่วมทดลองฯ จ ำนวน 20 คน 

9. จัดทดลองเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่พัฒนำข้ึน ในวันที่ 26 สิงหำคม 2561  

ต้ังแต่เวลำ 07.00-16.30 น. พร้อมสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรม 

กำรท่องเท่ียวที่พัฒนำข้ึน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงเชิงคุณภำพวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis)  ส่วนข้อมูลเชิง
ปริมำณท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ในรูปของค่ำควำมถ่ี (Frequency) 
ค่ำร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviations) และใช้กำรบรรยำย
ประกอบค ำอธิบำยผลของข้อมูลจำกตำรำง  

โดยมีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยประยุกต์ตำมเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูตร 
(2542, หน้ำ 73) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 

คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

 

ผลการศึกษา 
1.  กำรศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส 

อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ศักยภำพของแหล่งท่องเท่ียวทำงด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
ของชุมชนเขำคีริส ในประเด็น ดังน้ี ควำมดึงดูดใจ (Attraction) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility)  สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก (Amenity)  และกิจกรรมกำรท่องเท่ียว (Activity) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ชุมชนเขำคีริส มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำมำรถน ำมำจัดเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์  จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่  โบรำณสถำน
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พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุม  

7. ได้เส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น
ด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สู่กำรท่องเท่ียว
เชิงสร้ำงสรรค ์

8. ประกำศเชิญชวนนักท่องเท่ียวเข้ำร่วมทดลองเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที ่

พัฒนำข้ึน จ ำนวน 30 คน ซึ่งมีนักท่องเท่ียวสนใจเข้ำร่วมทดลองฯ จ ำนวน 20 คน 

9. จัดทดลองเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่พัฒนำข้ึน ในวันที่ 26 สิงหำคม 2561  

ต้ังแต่เวลำ 07.00-16.30 น. พร้อมสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและกิจกรรม 

กำรท่องเท่ียวที่พัฒนำข้ึน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงเชิงคุณภำพวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content analysis)  ส่วนข้อมูลเชิง
ปริมำณท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ในรูปของค่ำควำมถ่ี (Frequency) 
ค่ำร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviations) และใช้กำรบรรยำย
ประกอบค ำอธิบำยผลของข้อมูลจำกตำรำง  

โดยมีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยประยุกต์ตำมเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูตร 
(2542, หน้ำ 73) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 

คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

 

ผลการศึกษา 
1.  กำรศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส 

อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ศักยภำพของแหล่งท่องเท่ียวทำงด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
ของชุมชนเขำคีริส ในประเด็น ดังน้ี ควำมดึงดูดใจ (Attraction) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility)  สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก (Amenity)  และกิจกรรมกำรท่องเท่ียว (Activity) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ชุมชนเขำคีริส มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำมำรถน ำมำจัดเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์  จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่  โบรำณสถำน

 

เขำนำงทอง   วัดพำนทองศิริมงคล   วัดเขำคีริส วัดพระนอน  ด้ำนวิถีเกษตรและวัฒนธรรม จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
สวนส้มโชกุน  สวนผักแปลงใหญ่ สวนเมล่อน ซึ่งศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นโดยภำพรวม พบว่ำ  

 1.1 โบรำณสถำนเขำนำงทอง มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม ได้แก่ เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
หรือทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ซ่ึงเป็นเจดีย์ศิลปะสมัยสุโขทัยเจดีย์รำย 3 องค์  วิหำร 4 ตอน และรอยพระพุทธบำท ด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ โบรำณสถำนเขำนำงทองเดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซ่ึงถนนท่ีเข้ำถึงเป็น
ถนนลำดยำง เข้ำถึงได้สะดวกทุกฤดูกำล  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ โบรำณสถำนเขำนำงทองสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเที่ยว ได้แก่ ห้องสุขำ ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวและสถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว ณ โบรำณสถำนเขำนำงทองที่นักท่องเที่ยวสำมำรถท ำได้ ได้แก่ กำรถ่ำยภำพ  กำรชมเจดีย์ศิลปะสมัย
สุโขทัย กำรชมวิวทิวทัศน์ต ำบลเขำคีริส  และกำรชมโบรำณสถำนพร้อมเรียนรู้เรื่องเล่ำเกี่ยวกับต ำนำนนำงทองและ
พระร่วง  ด้ำนอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของโบรำณสถำนเขำนำงทองที่แตกต่ำงจำกที่อื่นในจังหวัดก ำแพงเพชร คือ มี
โบรำณสถำนที่สร้ำงข้ึนในสมัยสุโขทัย และมีต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับนำงทองและพระร่วง  

  1.2 วัดพำนทองศิริมงคล มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม ได้แก่ เสำไม้ตะเคียน จ ำนวน 
22 ต้น ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเสำไม้ดังกล่ำวจะเป็นเสำศำลำท่ีประทับของเจ้ำผู้ครองนครในอดีต  อน่ึงนอกจำกน้ียังมี
เครื่องปั้นดินเผำ และเครื่องใช้ไมส้อยภำยในครัวเรือนของชำวเมืองโบรำณ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ 
วัดพำนทองศิริมงคลเดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็นถนนลูกรัง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล  ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก พบว่ำ วัดพำนทองศิริมงคล มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และ
สถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในวัดพำนทองศิริมงคล ได้แก่ กำรถ่ำยภำพและชมเสำไม้ตะเคียน  
ชมเครื่องปั้นดินเผำ และเครื่องใช้ไม้สอยภำยในครัวเรือนของชำวเมืองโบรำณ ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของวัดพำน
ทองศิริมงคลที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นในจังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ วัดไม่มีอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่น  

  1.3 วัดเขำคีริส มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม ได้แก่ หลวงพ่อโต อำยุประมำณ 56 ปีซึ่ง
มีต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับควำมศักสิทธ์ิ และรอยพระพุทธบำทจ ำลอง ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ วัดเขำคี
ริส เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็นถนนลำดยำง เข้ำถึงได้สะดวกทุกฤดูกำล  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พบว่ำ วัดเขำคีริส มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และสถำนที่จอดรถ  ส่วน
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในวัดเขำคีริส ได้แก่ กำรถ่ำยภำพและกำรกรำบขอพรหลวงพ่อโต ชมและกรำบสักกำระ
รอยพระพุทธบำทจ ำลอง ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของวัดเขำคีริสที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นในจังหวัดก ำแพงเพชร คือ เป็น
สถำนที่ประดิษฐำนหลวงพ่อโต อำยุประมำณ 56 ปี 

  1.4  วัดพระนอน มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม ได้แก่  พระนอน  หลวงพ่อศิลำ หรือ 
พระพุทธสีลังคธรรมรำช ซึง่มีต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับกำรค้นพบหลวงพ่อศิลำ และบ่อน้ ำเก่ำ ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึง พบว่ำ วัดพระนอน เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็นถนนลำดยำง เข้ำถึงได้สะดวกทุก
ฤดูกำล  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ วัดพระนอน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้อง
สุขำ และสถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในวัดพระนอน ได้แก่ กำรถ่ำยภำพและขอพรพระนอนและ
หลวงศิลำ และชมบ่อน้ ำเก่ำของวัด ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของวัดพระนอนที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นในจังหวัด
ก ำแพงเพชร คือ หลวงพ่อศิลำ หรือ พระพุทธสีลงัคธรรมรำช 

  1.5 สวนส้มโชกุน มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม คือ  สวนส้มโชกุนเป็นสวนส้มที่ใหญ่
ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ สวนส้มโชกุน เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่
เข้ำถึงเป็นลูกรัง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ สวนส้มโชกุน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้
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บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ สถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนส้มโชกุน ได้แก่ กำรถ่ำยภำพ  
กิจกรรมเก็บส้มโชกุน และกิจกรรมท ำน้ ำส้มสด ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของสวนส้มโชกุนที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นใน
จังหวัดก ำแพงเพชร คือ เป็นสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร 

  1.6 สวนผักแปลงใหญ่ มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม คือ  แปลงผักหลำกหลำยชนิด 
เช่น กุ่ยช่ำย  มะระ   พริก  กวำงตุ้ง  มะเขือ  และดอกขจร เป็นต้น ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ สวนผัก
แปลงใหญ่ เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็นลูกรังสลับกับถนนลำดยำง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ สวนผักแปลงใหญ่ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และ
สถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนส้มโชกุน ได้แก่ ถ่ำยภำพกับแปลงผัก  กิจกรรมเก็บผักกลับ
บ้ำน และกิจกรรมเก็บผักท ำอำหำร ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของสวนผักแปลงใหญ่ที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นในจังหวัด
ก ำแพงเพชร คือ เป็นสวนผักปลอดสำรพิษที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร และมีผักประมำณ 22 ชนิด 

  1.7 สวนเมล่อน มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม คือ  แปลงเมล่อน และแปลงผักมะระ
ไต้หวัน  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ สวนเมล่อน เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็น
ถนนลำดยำง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ สวนเมล่อน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำร
นักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และสถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนเมล่อน ได้แก่ กำรถ่ำยภำพ
เมล่อนหลำกหลำยพันธ์  กิจกรรมชิม ปั่นน้ ำเมล่อน และกิจกรรมเก็บมะระท ำอำหำร  ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของ
สวนเมล่อนที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่น คือ เป็นสวนเมล่อนที่มีเมล่อนหลำกหลำยพันธ์ที่รสหอม หวำน อร่อย 

2. กำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำม
โดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  สู่กำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำ  

 2.1 กำรพัฒนำเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดด
เด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส พบว่ำ ได้เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
จ ำนวน 4 เส้นทำง ดังน้ี 

  เส้นทำงที่ 1 ตำมรอยประวัติศำสตร์พระร่วงและนำงทอง 

  เส้นทำงที่ 2 ตำมรอยวิถีวัฒนธรรมและวิถีเกษตรของชุมชนเขำคีริส 

  เส้นทำงที่ 3 สัมผัสวิถีอำชีพของชุมชนเขำคีริส  

  เส้นทำงที่ 4 ตำมรอยประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมเกษตรชุมชนเขำคีริส 
 

  อน่ึงจำก 4 เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมฯ ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวของจังหวัด
ก ำแพงเพชรที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
จำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส ได้มีมติให้ผู้วิจัย
เลือกเส้นทำงที่ 4 เป็นเส้นทำงที่จะท ำกำรทดลองโดยนักท่องเท่ียว  ซึ่งเส้นทำงที่ 4 มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม
กำรท่องเท่ียวที่มีศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรม จ ำนวน 6 จุด ดังน้ี 
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บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ สถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนส้มโชกุน ได้แก่ กำรถ่ำยภำพ  
กิจกรรมเก็บส้มโชกุน และกิจกรรมท ำน้ ำส้มสด ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของสวนส้มโชกุนที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นใน
จังหวัดก ำแพงเพชร คือ เป็นสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร 

  1.6 สวนผักแปลงใหญ่ มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม คือ  แปลงผักหลำกหลำยชนิด 
เช่น กุ่ยช่ำย  มะระ   พริก  กวำงตุ้ง  มะเขือ  และดอกขจร เป็นต้น ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ สวนผัก
แปลงใหญ่ เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็นลูกรังสลับกับถนนลำดยำง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ สวนผักแปลงใหญ่ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรนักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และ
สถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนส้มโชกุน ได้แก่ ถ่ำยภำพกับแปลงผัก  กิจกรรมเก็บผักกลับ
บ้ำน และกิจกรรมเก็บผักท ำอำหำร ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของสวนผักแปลงใหญ่ที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่นในจังหวัด
ก ำแพงเพชร คือ เป็นสวนผักปลอดสำรพิษที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร และมีผักประมำณ 22 ชนิด 

  1.7 สวนเมล่อน มีสิ่งดึงดูดใจที่จะให้นักท่องเท่ียวไปชม คือ  แปลงเมล่อน และแปลงผักมะระ
ไต้หวัน  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง พบว่ำ สวนเมล่อน เดินทำงเข้ำถึงทำงรถยนต์ ซึ่งถนนที่เข้ำถึงเป็น
ถนนลำดยำง เข้ำถึงได้ทุกฤดูกำล ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ สวนเมล่อน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำร
นักท่องเท่ียว ได้แก่ ห้องสุขำ และสถำนที่จอดรถ  ส่วนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในสวนเมล่อน ได้แก่ กำรถ่ำยภำพ
เมล่อนหลำกหลำยพันธ์  กิจกรรมชิม ปั่นน้ ำเมล่อน และกิจกรรมเก็บมะระท ำอำหำร  ส่วนอัตลักษณที่โดดเด่นของ
สวนเมล่อนที่แตกต่ำงจำกท่ีอื่น คือ เป็นสวนเมล่อนที่มีเมล่อนหลำกหลำยพันธ์ที่รสหอม หวำน อร่อย 

2. กำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำม
โดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  สู่กำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำ  

 2.1 กำรพัฒนำเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดด
เด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส พบว่ำ ได้เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
จ ำนวน 4 เส้นทำง ดังน้ี 

  เส้นทำงที่ 1 ตำมรอยประวัติศำสตร์พระร่วงและนำงทอง 

  เส้นทำงที่ 2 ตำมรอยวิถีวัฒนธรรมและวิถีเกษตรของชุมชนเขำคีริส 

  เส้นทำงที่ 3 สัมผัสวิถีอำชีพของชุมชนเขำคีริส  

  เส้นทำงที่ 4 ตำมรอยประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมเกษตรชุมชนเขำคีริส 
 

  อน่ึงจำก 4 เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมฯ ภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวของจังหวัด
ก ำแพงเพชรที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
จำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส ได้มีมติให้ผู้วิจัย
เลือกเส้นทำงที่ 4 เป็นเส้นทำงที่จะท ำกำรทดลองโดยนักท่องเท่ียว  ซึ่งเส้นทำงที่ 4 มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม
กำรท่องเท่ียวที่มีศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรม จ ำนวน 6 จุด ดังน้ี 

 

จุดที่ 1 โบรำณสถำนเขำนำงทอง กิจกรรมถ่ำยภำพกับโบรำณสถำนบนเขำนำงทอง  กรำบ
สักกำระรอยพระพุทธบำท พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของชุมชนเขำคีริส ซึ่งจุดที่ 1 มีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
สร้ำงสรรค์ คือ กำรเรียนรู้ต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับนำงทองและพระร่วง 

จุดที่ 2 สวนส้มโชกุน ชมและถ่ำยภำพกับส้มโชกุน พร้อมท ำกิจกรรมและเรียนรู้วิธีกำรเก็บส้มโช
กุน น่ังรถชมสวนส้มโชกุนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจุดที่ 2 มีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
สร้ำงสรรค์ คือ กำรเรียนรู้วิธีกำรเก็บส้มโชกุน 

จุดที่ 3 สักกำระหลวงพ่อโต วัดเขำคีริส กรำบสักกำระและขอพรจำกหลวงพ่อโตและรอยพระ
พุทธบำท พร้อมฟังต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับควำมศักด์ิของหลวงพ่อโต ซึ่งจุดที่ 3 มีกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
เชิงสร้ำงสรรค์ คือ กำรเรียนรู้ต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับควำมศักด์ิของหลวงพ่อโต 

จุดที่ 4 สักกำระหลวงพ่อศิลำ วัดพระนอน อำยุ 700 ปี กรำบสักกำระและขอพรจำกหลวงพ่อ
ศิลำ พร้อมฟังต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับหลวงพ่อศิลำ และชมบ่อน้ ำโบรำณพร้อมกิจกรรมโยนเหรียญเสี่ยง
ทำย ซึ่งจุดที่ 4 มีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ คอื กำรเรียนรู้ต ำนำนเรื่องเล่ำเก่ียวกับหลวงพ่อศิลำ 

จุดที่ 5 สวนผักแปลงใหญ่  ชมและเรียนรู้วิธีกำรปลูกผักหลำกหลำยชนิด เช่น ผักคื่นฉ่ำย  พริก  
มะเขือ  และคะน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นผักปลอดสำรพิษทั้งหมด พร้อมท ำกิจกรรมเก็บผักกลับบ้ำน ซึ่งจุดที่ 5 มี
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ คือ กำรเรียนรู้วิธีกำรปลูกผักและเก็บผัก 

จุดที่ 6 สวนเมล่อนชำกังรำว ชมและเรียนรู้วิธีกำรปลูกเมล่อน พร้อมท ำกิจกรรมร่วมชิมและปั่น
เมล่อนหลำกหลำยรสชำติ ซึ่งจุดที่ 6 มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ คือ กำรเรียนรู้วิธีกำรปลูกเม
ล่อน 

 2.2 กำรทดลองเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดด
เด่นด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส โดยนักท่องเท่ียว พบว่ำ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 75.00  มีอำยุระหว่ำง 20-29 ปี  คิดเป็นร้อยละ 70.00  มีระดับกำรศึกษำอยู่
ในระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีอำชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษำ  คิดเป็นร้อยละ 60.00  ส่วนผลกำรศึกษำ
ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส โดยภำพรวม 
พบดังตำรำงที่ 1 

  

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบ
กิจกรรมกำร 

              ท่องเท่ียวบนเส้นทำงท่องเท่ียว โดยภาพรวม 

แหล่งท่องเที่ยว X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. โบรำณสถำนเขำนำงทอง 3.85 0.58 มำก 
2. สวนส้มโชกุน 3.81 0.75 มำก 
3. วัดเขำคีริส 3.68 0.68 มำก 
4. วัดพระนอน 3.45 1.00 ปำนกลำง 
5. สวนผักแปลงใหญ่  3.70 0.64 มำก 
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6. สวนเมล่อนชำกังรำว    3.70 0.64 มำก 
รวม 3.70 0.62 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 1 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวบน
เส้นทำงท่องเท่ียว โดยภำพรวม พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  ( X = 3.70, S.D = 0.62) โดย
แหล่งท่องเท่ียวที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โบรำณสถำนเขำนำงทอง ( X = 3.85, S.D = 0.58) รองลงมำ คือ สวนส้มโช
กุน ( X = 3.81, S.D = 0.75)  สวนผักแปลงใหญ่และสวนเมล่อนชำกังรำว ( X = 3.70, S.D = 0.64) ตำมล ำดับ 
ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ วัดพระนอน  

( X = 3.45, S.D = 1.00)  และเมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง พบดังน้ี 

โบราณสถานเขานางทอง  พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก  เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ ต ำนำน
เรื่องเล่ำของแหล่งท่องเท่ียว  และควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียวและสถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก 
ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้องสุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนส้มโชกุน พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว  รองลงมำ คือ กำร
บรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว และมีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่หลำกหลำย ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ ำสุด คือ ห้องสุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

วัดเขาคีริส พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ต ำนำนเรื่องเล่ำของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมำ คือ กำรบรรยำยให้
ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  และสถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

วัดพระนอน พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก รองลงมำ คือ กำร
บรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนผักแปลงใหญ่ พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ 
ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนเมล่อนชากังราว พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ 
ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  
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6. สวนเมล่อนชำกังรำว    3.70 0.64 มำก 
รวม 3.70 0.62 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 1 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวบน
เส้นทำงท่องเท่ียว โดยภำพรวม พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  ( X = 3.70, S.D = 0.62) โดย
แหล่งท่องเท่ียวที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โบรำณสถำนเขำนำงทอง ( X = 3.85, S.D = 0.58) รองลงมำ คือ สวนส้มโช
กุน ( X = 3.81, S.D = 0.75)  สวนผักแปลงใหญ่และสวนเมล่อนชำกังรำว ( X = 3.70, S.D = 0.64) ตำมล ำดับ 
ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ วัดพระนอน  

( X = 3.45, S.D = 1.00)  และเมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง พบดังน้ี 

โบราณสถานเขานางทอง  พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก  เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ ต ำนำน
เรื่องเล่ำของแหล่งท่องเท่ียว  และควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียวและสถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก 
ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้องสุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนส้มโชกุน พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว  รองลงมำ คือ กำร
บรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว และมีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่หลำกหลำย ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ ำสุด คือ ห้องสุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

วัดเขาคีริส พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ต ำนำนเรื่องเล่ำของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมำ คือ กำรบรรยำยให้
ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  และสถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

วัดพระนอน พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถำนที่จอดรถเพียงพอ สะดวก รองลงมำ คือ กำร
บรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนผักแปลงใหญ่ พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ 
ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

สวนเมล่อนชากังราว พบว่ำ โดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำรบรรยำยให้ข้อมูลของผู้น ำเที่ยว  รองลงมำ คือ 
ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทำงเข้ำถึงสะดวก ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ห้อง
สุขำสะอำด เพียงพอกับนักท่องเท่ียว  

 

 อน่ึงนอกจำกน้ี นักท่องเท่ียวมีควำมประทับใจต่อแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทำงที่ 4 ดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ควำมประทับใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเขำคีริส  

แหล่งท่องเที่ยว ความประทับใจ อันดับ 
ประทับใจ ไม่ประทับใจ 

1. โบรำณสถำนเขำนำงทอง 11 9 4 
2. สวนส้มโชกุน 16 4 1 
3. วัดเขำคีริส 1 19 5 
4. วัดพระนอน 1 19 5 
5. สวนผักแปลงใหญ่  13 7 3 
6. สวนเมล่อนชำกังรำว    14 6 2 

 

 จำกตำรำงที่ 2  ควำมประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเขำคีริส พบว่ำ แหล่ง
ท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวประทับใจเรียงอันดับจำกมำกไปน้อยใน 3 อันดับแรก ดังน้ี อันดับที่ 1 สวนส้มโชกุน  อันดับ
ที่ 2 สวนเมล่อนชำกังรำว และ อันดับที่ 3 สวนผักแปลงใหญ่  

 

อภิปรายผล 

 1. กำรศึกษำศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
เขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  พบว่ำ ชุมชนเขำคีริสมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพที่สำมำรถ
น ำมำจัดเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์จ ำนวน 4 แห่ง และทำงด้ำนวิถีเกษตรและวัฒนธรรม 
จ ำนวน 3 แห่ง ส่วนอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว พบว่ำ แหล่งท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์มีอัต
ลักษณ์ควำมโดดเด่น จ ำนวน 3 แห่ง ส่วนอีก 1 แห่ง ไม่มีอัตลักษณ์ควำมโดดเด่น คือ วัดพำนทองศิริมงคล ส่วนแหล่ง
ท่องเท่ียวทำงด้ำนวิถีเกษตรและวัฒนธรรม พบว่ำ ทั้ง 3 แห่งมีศักยภำพและอัตลักษณ์ควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงจำกที่
อื่นในจังหวัดก ำแพงเพชร สอดคล้องกับกำรศึกษำของ นุชนำฏ เชียงชัย (2558) ซึ่งท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรใช้อัต
ลักษณ์เพ่ือกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดล ำปำง พบว่ำ สิ่งที่ดึงดูดใจให้ เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดล ำปำงมำก
ที่สุด คือ สถำนที่ท่องเท่ียว มีควำมโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพำะ คือ วัดพระธำตุล ำปำงหลวง และสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฏีของ กุลวดี ละม้ำยจีน (2552) กล่ำวว่ำ ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวต้องสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของ
นักท่องเท่ียวได้หรือมีลักษณะชวนตำ ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพำะตัว  

 
 อน่ึงนอกจำกน้ี หำกพิจำรณำด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว พบว่ำ แหล่งท่องเท่ียวทั้ง
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์และวิถีเกษตรและวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรองรับนักท่องเท่ียว คือ 
ห้องสุขำ แต่ห้องสุขำท่ีมีขำดกำรดูแลด้ำนควำมสะอำดและมีจ ำนวนไม่เพียงพอกับกำรรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ 
ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ทิพำพร  ไตรบรรณ์ (2557) ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่องแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศำตร์: กรณีศึกษำหมู่บ้ำนอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อปัจจัยต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเดินทำง ด้ำนควำมสะอำดและกำรก ำจัดขยะ และด้ำนผลิตภัณฑ์ของ
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ที่ระลึก ส่วนปัจจัยรองลงมำท่ีนักท่องเท่ียวมีทัศนคติว่ำควรปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ด้ำนอำหำรและเครื่องด่ืม ด้ำนกำรบริกำรกำรท่องเท่ียว  

2.  กำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำม
โดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  สู่กำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ได้เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส จ ำนวน 4 เส้นทำง 
ดังน้ี (1) เส้นทำงที่ 1 ตำมรอยประวัติศำสตร์พระร่วงและนำงทอง (2) เส้นทำงที่ 2 ตำมรอยวิถีวัฒนธรรมและวิถี
เกษตรของชุมชนเขำคีริส  (3) เส้นทำงที่ 3 สัมผัสวิถีอำชีพของชุมชนเขำคีริส และ (4) เส้นทำงที่ 4 ตำมรอย
ประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมเกษตรชุมชนเขำคีริส สอดคล้องกับกำรศึกษำของอุทัยรัตน์ ณ นคร และคณะ 
(2558) ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง พัฒนำรูปแบบกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ จังหวัดตรำด พบว่ำ แหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดตรำดมีศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงสรำ้งสรรค์โดยมีจุดเด่นตำมกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียว ได้แก่ 
ทัศนียภำพ ประวัติศำสตร์อันโดดเด่น และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของชุมชน โดยได้น ำเสนอกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค ์3 เส้นทำง ได้แก่ 1) เส้นทำงท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “เล่ำเรื่องเมืองตรำด เรียนรู้ประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรม” เน้นกำรท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ เพ่ือเรียนรู้ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจของจังหวัดตรำด 2) เส้นทำง
ท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “ชุมชนสร้ำงสรรค์ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชำวตรำด” ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยของจังหวัดตรำด และ 3) กิจกรรมท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “อำหำรกำรกิน เยือนถ่ินผลไม้รส
เลิศ” นักท่องเท่ียวสำมำรถท ำกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตชำวสวนผลไม้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรำด รวมทั้งลอง
ชิมและเรียนรู้อำหำรพ้ืนบ้ำนต ำรับเมืองตรำด   

ส่วนผลกำรทดลองเส้นทำงและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจแหล่งท่องเท่ียว
ในเส้นทำงท่องเท่ียว โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยแหล่งท่องเท่ียวที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำท่ีสุด คือ วัดพระนอน ท้ังน้ีอำจ
เน่ืองมำจำก วัดพระนอนมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวน้อย  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อวัดพระนอน พบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำงทุกข้อ อน่ึงนอกจำกน้ี หำก
พิจำรณำควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่ง พบว่ำ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อ
ห้องสุขำสะอำด เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับ      ปำนกลำง ฉะน้ัน หำกจะให้กำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคี
ริสประทับใจนักท่องเท่ียว ควรมีกำรปรับปรงุห้องสุขำท่ีสะอำด และมีจ ำนวนที่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว รวมทั้ง ควร
มีห้องสุขำส ำหรับนักท่องเท่ียวที่พิกำรและผู้สูงอำยุด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ กุลวดี ละม้ำยจีน (2552) 
กล่ำวว่ำแหล่งท่องเท่ียวต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ให้กับนักท่องเท่ียว หมำยถึง กำรเดินทำงท่องเท่ียวไปยังสถำนที่
ใด สถำนที่หน่ึง สิ่งที่นักท่องเท่ียวต้องกำรได้รับ คือ ควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเท่ียว เช่น ท่ีพัก  ร้ำนอำหำรและ
เครื่องด่ืม  สถำนที่จอดรถ  และห้องสุขำ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ชุมชนเขำคีริส ควรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ในชุมชนเขำคีริส รวมทั้งน ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับนักท่องเที่ยวไปใช้ในกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเท่ียว 
และเป็นกำรกระตุ้นดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทำงมำเที่ยวชุมชน    เขำคีริสเพ่ิมมำกข้ึน  
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ที่ระลึก ส่วนปัจจัยรองลงมำท่ีนักท่องเท่ียวมีทัศนคติว่ำควรปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ด้ำนอำหำรและเครื่องด่ืม ด้ำนกำรบริกำรกำรท่องเท่ียว  

2.  กำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวจำกศักยภำพและอัตลักษณ์ควำม
โดดเด่นด้ำนประวัติศำสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  สู่กำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ได้เส้นทำงและรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนเขำคีริส จ ำนวน 4 เส้นทำง 
ดังน้ี (1) เส้นทำงที่ 1 ตำมรอยประวัติศำสตร์พระร่วงและนำงทอง (2) เส้นทำงที่ 2 ตำมรอยวิถีวัฒนธรรมและวิถี
เกษตรของชุมชนเขำคีริส  (3) เส้นทำงที่ 3 สัมผัสวิถีอำชีพของชุมชนเขำคีริส และ (4) เส้นทำงที่ 4 ตำมรอย
ประวัติศำสตร์และวิถีวัฒนธรรมเกษตรชุมชนเขำคีริส สอดคล้องกับกำรศึกษำของอุทัยรัตน์ ณ นคร และคณะ 
(2558) ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง พัฒนำรูปแบบกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ จังหวัดตรำด พบว่ำ แหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดตรำดมีศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงสรำ้งสรรค์โดยมีจุดเด่นตำมกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียว ได้แก่ 
ทัศนียภำพ ประวัติศำสตร์อันโดดเด่น และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของชุมชน โดยได้น ำเสนอกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค ์3 เส้นทำง ได้แก่ 1) เส้นทำงท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “เล่ำเรื่องเมืองตรำด เรียนรู้ประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรม” เน้นกำรท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ เพ่ือเรียนรู้ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจของจังหวัดตรำด 2) เส้นทำง
ท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “ชุมชนสร้ำงสรรค์ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชำวตรำด” ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยของจังหวัดตรำด และ 3) กิจกรรมท่องเท่ียวสร้ำงสรรค์ “อำหำรกำรกิน เยือนถ่ินผลไม้รส
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และเป็นกำรกระตุ้นดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทำงมำเที่ยวชุมชน    เขำคีริสเพ่ิมมำกข้ึน  

 

1.2 ประชำชนท้องถ่ินในชุมชนเขำคีริส  ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทุก
ข้ันตอน โดยมีส่วนร่วมต้ังแต่กำรวำงแผน  กำรปฏิบัติตำมแผน  กำรใช้ประโยชน์  กำรติดตำม
และประเมินผล และร่วมบ ำรุงรักษำ ซึ่งกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมดังกล่ำวจะส่งผลให้ประชำชน
ท้องถ่ินเกิดควำมรัก ควำมหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินตน และก่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่
ย่ังยืนต่อไป  

1.3 หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร   ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดก ำแพงเพชร  และเทศบำลต ำบลเขำคีริส เป็นต้น ควรน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปใช้ในกำร
วำงแผนบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนเขำคีริส และกำรจัดท ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
กำรท่องเท่ียวอย่ำงมีทิศทำงและมีกำรจัดกำรที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้กำรท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่ำงแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรท ำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวชุมชนเขำคีริส เพ่ือ

กระตุ้นดึงดูดใจให้มีนักท่องเท่ียวเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวเพ่ิมมำกข้ึน  
2.2 ควรท ำกำรศึกษำศักยภำพของประชำชนท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน 

เพ่ือจะท ำให้ทรำบว่ำประชำชนท้องถ่ินมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวอยู่ในระดับ
ใด  
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