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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำแหล่งท่องเที่ยวของต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร และ
เพื่อหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์ และสนทนำกลุ่มย่อย ร่วมกับภำคีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ 1) ต ำบลท่ำไม้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์ ประกอบไปด้วย วัดอินทำรำม ส ำนักสงฆ์ดอยบุญจันทร์ ที่พักสงฆ์โสภำกิกำรำมและ
เส้นทำงเกวียนโบรำณในสมัยพระร่วงเจ้ำ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติคือ หนองจระเข้ ส่วนปัญหำที่พบคือ 
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่ำวยังไม่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยว กำรเดินทำงเข้ำถึงยังไม่สะดวก มีป้ำยบอกทำงน้อย เส้นทำง
เกวียนโบรำณยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีจ ำกัด และไม่มีบริกำรที่พักแรม 2) แนวทำง 
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ได้แก่ จัดท ำแผ่นพับ คู่มือ แผนท่ีเส้นทำงกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบล เน้นกำรประชำสัมพันธ์
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ ำต ำบล มีป้ำยบอกทำงเพิ่ม มีป้ำยสื่อควำมหมำยต ำนำน หรือควำมเช่ือ และข้อควรปฏิบัติ
ของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทำงมำท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ 
ค าส าคัญ:  กำรพัฒนำ ท่ำไม้ พรำนกระต่ำย 
 

Abstract 
This research was study current circumstance and problem of tourist attraction in Tha Mai 

Sub-district and find development approach for tourism site. The research instrument is in-dept. 
interview and focus group discussion with tourism stakeholders. Result was found 1. Tha mai has 3 
historical tourist attractions as In-Tha Ram Buddhist temple, Boon Jan monastery, So Pha Giga Ram 
monastery, ancient cartwheel route andone natural tourist attraction is Nong Jo ra khae 
Marsh.Tourism site problem was found it is not popular for tourist; uncomfortable accessibility, not 
enough direction sign, and tourism activity limitedand no have accommodation service. 2. The 
development approach was found public relations material such as brochure, guidebook, tourism 
route flyer, making direction signage, story signage and travel tips for this sub-district. 
Keyword: Development, Thamai, Prankatai 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
 ภำยหลังจำกเกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ำมำท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลำ
ไม่นำนนักอย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว อำจกลำยเป็นปัญหำส ำคัญที่ส่งผลให้ควำมได้เปรียบ
ของไทยลดลง จำกกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมำณนักท่องเที่ยวหรือกำรแสวงหำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ในขณะที่กำรรองรับขยำยไปไม่ทันไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับขีดควำมสำมำรถของนักท่องเที่ยว ท ำให้
แหล่งท่องเที่ยวหลำยแห่งเกิดควำมเสื่อมโทรมลง หรืออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีประโยชน์โดยตรงต่อด้ำนเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ โดยเป็นอุตสำหกรรมที่ท ำรำยได้อันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับผลิตผลทำงกำรเกษตร และ
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อุตสำหกรรมอื่น ๆ และสินค้ำส่งออก ท ำให้โครงสร้ำงของเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น ในด้ำนสังคมช่วยลดปัญหำกำรอพยพ
ย้ำยถิ่น กระตุ้นให้เกิดกำรคิดหำสถำนท่ีท่องเที่ยวใหม่ๆท ำให้ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของถิ่นฐำนบ้ำนเกิด
สภำพแวดล้อมของท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเดินทำงไปเที่ยวที่เช่ือมโยงกันได้ ท ำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมำ
ท่องเที่ยวสถำนนี้อีกครั้ง ดังนั้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในประเทศให้มีศักยภำพท่ีดีขึ้นจึงมีควำมส ำคัญต่อชุมชนเพื่อให้
ประชำชนและประเทศชำติมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น สถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดก ำแพงเพชร ในแผนภูมิ  1 
พบว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ำมำภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
แผนภูมิ 1 จ ำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดก ำแพงเพชรชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ (พันคน) และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ในจังหวัดก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี พ.ศ.2556 - 2559 
 

579341 604199
642584

682400

18562 18653 20530 2142013210 15294 15341 15217
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2556 2557 2558 2559

จ านวนนักท  งเที่ยว (คน) และราย ด (ล านบาท)

ชำวไทย

ชำวต่ำงประเทศ

รำยได้

 
 

ที่มำ : (ส ำนักงำนสถิติจังหวัดก ำแพงเพชร, (มปป.) 
 

จำกแผนภูมิ 1 แสดงให้เห็นว่ำนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมีอัตรำที่เพิ่มขึ้น แต่รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในจังหวัดก ำแพงเพชรในปี พ.ศ. 2559 ลดลง 124 ล้ำนบำท ส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นท่ีตั้งของ
เมืองมรดกโลก มีอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี 14 ธันวำคม 2534 นอกจำกน้ียังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ อุทยำนแห่งชำติคลองลำน อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ และเขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำสน-เขำสนำมเพรียง จำกกำรลงพื้นที่ส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวในอ ำเภอพรำนกระต่ำย พบว่ำ เป็น
ที่ตั้งของเมืองโบรำณ ช่ือบำงพำน ซึ่งเป็นเมืองเก่ำแก่ที่อยู่ในเส้นทำงระหว่ำงเมืองสุโขทัยกับเมืองก ำแพงเพชรในอดีต
ประมำณ 700 ปี มีแหล่งท่องเที่ยวกระจำยตัวอยู่ในพื้นที่ต่ำง ๆ เช่น โบรำณสถำนเขำนำงทอง (เมืองบำงพำน) หัตถกรรม
อ่อนพรำนกระต่ำย วัดกุฏิกำรำมประดิษฐำนเจดีย์ทรงระฆังคว่ ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยที่บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ 
เส้นทำงเกวียนโบรำณของพระร่วง เมืองบำงพำนมีควำมส ำคัญตั้งแต่อดีตในสมัยสุโขทัยแต่ปัจจุบันเป็นเพียงแค่ทำงผ่ำน
ไปยังเมืองสุโขทัย เนื่องจำกกำรคมนำคมที่สะดวกสบำยมำกขึ้นท ำให้นักท่องเที่ยวพุ่งควำมสนใจไปที่เมืองสุโขทัยมำกกว่ำ
อ ำเภอพรำนกระต่ำย ต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่รำบสูง 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร โดยระยะห่ำงจำกอ ำเภอ
พรำนกระต่ำยประมำณ 15 กิโลเมตร ทำงทิศใต้เป็นต ำบลที่อยู่ติดต่อกับลำนดอกไม้ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  
ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสถำนที่ท่องเที่ยวบ่อน้ ำพุร้อนได้ และมีสถำนที่ท่องเที่ยว ได้แก่ หนองจระเข้ ซึ่งเป็นหนองน้ ำที่มีน้ ำ
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ตลอดทั้งปี ถือเป็นแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภคของประชำชนต ำบลท่ำไม้ บรรยำกำศโดยรอบมีควำมร่มรื่นเย็นสบำย วัดอินทำรำม 
มีควำมเป็นมำยำวนำน แม้ว่ำอ ำเภอพรำนกระต่ำย จะเป็นพื้นที่มีควำมส ำคัญในอดีตและมีแหล่งประวัติศำสตร์ที่มี
ควำมเป็นมำยำวนำน แต่ยังขำดกำรเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้ำกับมรดกโลกก ำแพงเพชร และมรดกโลกสุโขทัย ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเขตต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  โดยมุ่งหำ
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยเช่ือมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวหลักใกล้เคียง เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ
เพิ่มมำกขึ้นและส่งผลให้เกิดรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในจังหวัดก ำแพงเพชรมีอัตรำเพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำของแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย  จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

2.  เพื่อหำแนวกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย  
ผู้ให้ข้อมูลและขนาดของแหล่งข้อมูล 
กำรวิจัยแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นวิจัย

เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ได้ก ำหนดผู้ให้ข้อมูลและขนำดของแหล่งข้อมูล ดังนี ้
ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย 

จังหวัดก ำแพงเพชร ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว โดยมีขนำดของแหล่งข้อมูล จ ำนวน 20 คน 
ได้แก่ ประชำชน 5 คน นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 5 คน ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 5 คน นักท่องเที่ยว 5 คน  

ตำมวัตประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จังหวัดก ำแพงเพชร ผู้ให้ข้อมูลแหล่งข้อมูลคือ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ  และ
ประชำชน โดยมีขนำดของแหล่งข้อมูล 10 คน แบ่งเป็นนักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 2 คน ผู้ใหญ่บ้ำน 2 คน ประชำชน 
3 คน และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 3 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  แบบสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในกำรสัมภำษณ์สภำพปัจจุบันและปัญหำแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้  

อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
2.  ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด

ก ำแพงเพชร 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  กำรสัมภำษณ์เชิงลึกใช้ในกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

แหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
2.  กำรประชุมกลุ่มย่อย โดยมีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ดังน้ี 
 2.1  กำรน ำเสนอผลกำรวิจัยเกี่ยวกับสภำพปัจจุบัน และปัญหำของแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอ

พรำนกระต่ำยจังหวัดก ำแพงเพชร 
 2.2  ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 2.3 ผู้มีส่วนได้เสีย น ำเสนอ และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

ต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
 2.4  นักวิจัยก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำโดยจัดท ำตำรำง SWOT Matrix  
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3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และข้อสรุป
จำกที่ประชุมกลุ่มย่อยกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชรผู้วิจัย
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 

 3.1  วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภำพปัจจุบันและปัญหำของแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอ
พรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร โดยใช้วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค โดยใช้
กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงพรรณนำจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ที่ส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 

 3.2  วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงพรรณนำ 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย 
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร สำมำรถสรุป

ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ดังน้ี 
1.  เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำแหล่งท่องเที่ ยวต ำบลท่ำไม้  อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด

ก ำแพงเพชรพบว่ำ ต ำบลท่ำไม้มีแหล่งท่องเที่ยว จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วัดอินทำรำม สันนิษฐำนว่ำอำจจะเป็นที่ตั้ง
ของเมืองบำงจันทร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่ำวถึงในสมัยสุโขทัย 2. ส ำนักสงฆ์ดอยบุญจันทร์ ซึ่งเป็นส ำนักสงฆ์ที่ประชำชน
ในต ำบลศรัทธำ และเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธขนำดใหญ่ 3. ลำนพระร่วงในป่ำชุมชนหมู่ที่ 7 และที่พักสงฆ์โสภำกิกำรำม
ซึ่งมีเส้นทำงเกวียนโบรำณในรัชสมัยพระร่วง 4. หนองจระเข้ ซึ่งเป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่ที่มีน้ ำตลอดทั้งปี สำมำรถ
เดินทำงโดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 101 เมืองก ำแพงเพชร - อ ำเภอพรำนกระต่ำย ระยะทำง 24.5 กิโลเมตร และเข้ำสู่
ทำงหลวงหมำยเลข 1132 ใช้เวลำ 15 นำที ผิวถนนเป็นลำดยำง และคอนกรีตตลอดกำรเดินทำง บำงช่วงเป็นดินและหิน 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ ประกอบไปด้วย 1. กรำบไหว้และสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ วัดอินทำรำม ส ำนักสงฆ์
ดอยบุญจันทร์ ที่พักสงฆ์โสภำกิกำรำม 2. กำรเดินป่ำชุมชนเพื่อเส้นทำงศึกษำธรรมชำติป่ำธรรมชำติ 3. กิจกรรมศึกษำ
ควำมเป็นมำและต ำนำนของลำนพระร่วง ได้แก่ ถ้ ำอึดใจ คนหัวขำด นำเก้ำบิ้ง เส้นทำงเกวียนโบรำณไม่พบธุรกิจที่พัก
แรมที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ ส่วนปัญหำแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1. ขำดกำรเล่ำเรื่อง ประวัติ ต ำนำน 
ควำมเป็นมำของแหล่งท่องเที่ยว 2. ไม่มีป้ำยสื่อควำมหมำยหรือป้ำยบอกจุดแหล่งท่องเที่ยว 3. ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำถึง
โดยรถสำธำรณะ และไม่มีรถรับจ้ำงให้บริกำรถึงแหล่งท่องเที่ยว 4. กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีจ ำกัดและไม่หลำกหลำย  

2.  เพื่อหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
จำกกำรประชุมกลุ่มย่อยภำคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค (SWOT) มีจุดแข็ง 
คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ในสมัยสุโขทัยโดยเป็นท่ีตั้งของเมืองบำงจันทร์แต่มีจุดอ่อนคือยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่องเที่ยวมำกนัก ขำดกำรเล่ำเรื่อง และกำรสื่อควำมหมำย ทั้งนี้มีโอกำสในกำรพัฒนำ คือ นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจ
และแสวงหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่และกำรประกำศนโยบำยท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ส่วนอุปสรรคคือ นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรเดินทำง ผู้วิจัย
จึงน ำไปก ำหนดเป็นแนวทำงกำรเสริมกำรท่องเที่ยว ได้ดังนี้ 1. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 2. จัดท ำ
เส้นทำงท่องเที่ยวศึกษำธรรมชำติ 3. จัดท ำคู่มือแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์อื่น 
ๆ 4. จัดท ำป้ำยสื่อควำมหมำยและป้ำยบอกระยะทำงถึงแหล่งท่องเที่ยว  5.กำรก ำหนดพิกัดและระบุต ำแหน่งที่ตั้งดำว
เทียว (GPS) ของแหล่งท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมให้ชุมชน/ประชำชนสำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวด้วยตนเอง 7. จัดท ำระเบียบ
ปฏิบัติในกำรท่องเที่ยวป่ำชุมชนตำมกำรบังคับใช้ข้อกฎหมำยของป่ำชุมชน 8. จัดท ำจุดแวะพัก/จุดที่น่ำสนใจในพื้นที่ที่
น่ำสนใจในชุมชน 9. จัดท ำกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

อภิปรายผลการวิจัย 
สำมำรถอภิปรำยผลได้คือ ปัญหำแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ควรมีกำรจัดกำรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ซึ่ง ปำณิตำ แสไพศำล (2554) พบว่ำ “กำรจัดโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยรวมเหมำะสม
และเพียงพอต่อกำรรองรับนักท่องเที่ยวแต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
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จ ำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ ห้องสุขำและห้องอำบน้ ำ ลำนจอดรถ และศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว” ส่วนกำรวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัลยำ ธิกันงำ (2554) 
พบว่ำ “กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ทั้งที่ควรค ำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ควรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรนักท่องเที่ยวปลูกฝังให้ชุมชน นักท่องเที่ยวรักและ
หวงแหนในสิ่งที่มีอยู่ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว เน้นควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อทุกชนิดโดยเฉพำะสื่อทำงอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่นิยม
แพร่หลำยในปัจจุบัน” นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับกับ Jensen and Zhang (2013) พบว่ำ “จุดหมำยปลำยทำงกำร
ท่องเที่ยวต้องมีกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อสร้ำงข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน” 
โดยต้องจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหลักได้แก่ 1) กำรเดินทำง 2) ที่พัก 3) อำหำรและเครื่องดื่ม 4) กิจกรรมสันทนำกำร
และบันเทิง และ 5) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ (G. Lohmann, A. Panosso Netto, 2017 p.226) 

ส่วนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ต้องมี
กำรจัดกำรอุปสงค์กำรท่องเที่ยวในมิติต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น แบ่งได้ 3 ประเภท 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Embratur (1984) คือ 1) กำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 2) กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 3) โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ Llodra-Riera et al. (2015) กล่ำวว่ำ “อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ส ำคัญและเป็นสำรสนเทศท่ีสมบูรณ์จำกแหล่งข้อมูลดั้งเดิม เช่น เพื่อน คนรู้จัก ตัวแทนจ ำหน่ำยกำรท่องเที่ยว สื่อที่
ก ำลังนิยม และคู่มือกำรท่องเที่ยว หรือ สื่อสิ่งพิมพ์” 
 
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ แหล่งท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ ประสบปัญหำด้ำนกำรสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 
ด้วยเหตุนี้จึงควรก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดกิจกรรมหมุนเวียนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยให้มีกิจกรรม
ที่หลำกหลำย สร้ำงจุดขำย จัดท ำต ำนำน เรื่องเล่ำของชุมชนและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อท ำกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในจังหวัดก ำแพงเพชร โดยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนระดับจังหวัด หน่วยงำนระดับท้องถิ่น 
ชุมชน และสถำบันกำรศึกษำ เพื่อประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวต ำบลท่ำไม้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวจังหวัดก ำแพงเพชร 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำไม้ และประชำชนในต ำบลท่ำไม้ที่ให้กำรสนับสนุนกำรลงพื้นที่วิจัย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรวิจัยในครั้งนี้  และ
คณะกรรมกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ รำชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5  
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