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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร
มีวัถุตประสงค์ดังนี้ คือ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
และ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวจานวน
250 คน และ ผู้ ที่มีส่ วนได้เสี ย เกี่ย วกับ การท่องเที่ยว จานวน 40 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะนาข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
52.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุระหว่าง
มีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.2 และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ซึ่งเคยเดินทางท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่มากกว่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.0 เป็น
การเดินทางแบบไป-กลับ คิดเป็นร้อยละ 94.8 โดยใช้งบประมาณระหว่างการท่องเที่ยวต่ากว่า 1,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาจากจังหวัดกาแพงเพชรและนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยะ 36.0 และ
51.6 ตามลาดับ
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นายประพล จิตคติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความสนใจการวิจัยด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ
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เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบัน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ตาบล
ปางมะค่า อาเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองปางมะค่า โดย
มีการบริ ห ารจั ดการอย่ างเป็ น รู ป ธรรม มีบุ คลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ มีการปรับปรุงอาคาร ห้ องพัก และ
กิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมล่องแพในช่วงฤดูฝน และประเพณีสงกรานต์
ประจาปีของตาบลปางมะค่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน ของแหล่งท่องเที่ยวแก่ง
เกาะใหญ่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.79 อยู่ในระดับการประเมินระดับ 3 ระดับปานกลาง ส่ว นปัญหาของแหล่ ง
ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 อยู่ใน
ระดับการประเมินระดับ 3 ระดับปานกลาง
ผลการวิ เคราะห์ จุ ด อ่ อน จุ ด แข็ง โอกาสและอุ ปสรรค (SWOT) แหล่ ง ท่ องเที่ย วแก่ ง เกาะใหญ่
จ.กาแพงเพชร สรุป ได้ ว่า บริเวณแก่งเกาะใหญ่ยังคงมีความร่มรืน มีความเป็นธรรมชาติ มีล านกิจกรรม
มีโ ครงสร้ างพื้น ฐานพร้ อมให้ บ ริ การนั กท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและมีบ้านพักให้ บริการ
นักท่องเที่ย ว แต่แหล่ งท่องเที่ยวดังกล่าวยั งไม่เป้นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้น แหล่งท่องเที่ยวไม่โดดเด่นและการเดินทางเข้า
ลาบากไม่มีรถรับจ้าง หรือ รถประจาทางให้บริการ มีโอกาสในการพัฒนาคือรัฐบาลผลักดันเรื่องการท่องเที่ยว
และมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานลดหย่อนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคในการพัฒนา คือ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังจังหวัดที่มีชื่อเสียง คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น
ผลการพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วแก่ ง เกาะใหญ่ จัง หวัด ก าแพงเพชร สรุ ปได้ ว่ า 1. จั ด ทาเอกสาร
ประชาสั ม พัน ธ์แหล่ ง ท่องเที่ย วเพิ่มมากขึ้น 2. จั ดทาเส้ น ทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ย วประเภท
ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง 3. จัดทาเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัด
กาแพงเพชร 4. จั ดทาแผ่น พับ/แค็ตตาล็ อกเพื่อเสนอรับกลุ่มประชุมสั มมนาและการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล
5. จัดทาป้ายสื่อความหมายและป้ายบอกระยะทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะจากทางหลวงแผ่นดิน

คาสาคัญ
การพัฒนา, แก่งเกาะใหญ่, ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตาบลปางมะค่า เป็นตาบลหนึ่งของอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีชื่อเรียกว่า
“ปางมะค่า” ซึ่งได้รับคาบอกเล่าจากชาวบ้านได้บอกเล่าต่อๆ มาว่า เดิมพื้นที่ส่วนนี้ได้รับการสัมปทานจาก
ราชการให้มีการทาไม้ และไม้ส่วนใหญ่ที่ถูกตัดโค่นเป็นไม้มะค่าโมง ซึ่งได้มีการโค่นตัดทอนไม้แล้วชักลากไม้
ท่อนมารวมหมอนไว้ที่ปางพักไม้ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “ปางมะค่า” เดิมตาบลปางมะค่ามีฐานะ
เป็นเพียงหมู่บ้านอยู่ในเขตตาบลบ่อถ้า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่า
ทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้อันมีค่ามากมาย รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ส่วนพื้นที่ราบ
ที่ใช้ในการเพาะปลูกมีอยู่น้อยมาก ราษฎรที่เข้ามาอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปไม่หนาแน่น (สถานีตารวจภูธร
ปางมะค่า, 2557)
แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ ห มู่ที่ 21 บ้านใหม่ธ งชัย ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุว รลั กษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น่าศึกษา เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กลางลาน้าแม่วงก์มีหินอยู่
จ านวนมาก ต้ น น้ าไหลผ่ า นมาจากป่ า อนุ รั ก ษ์ ในเขตจั ง หวั ด ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และจั ง หวั ด ตาก
ไหลมากระทบก้อนหินใหญ่ ทาให้เกิดเสียงดังตลอดเวลา ในพื้นที่ติดแม่น้าจานวน ๗ ไร่เศษ เส้นทางคมนาคม
ลาดยางตลอดเส้นทาง แก่งเกาะใหญ่ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชร
อีกแห่งหนึ่ง แก่งเกาะใหญ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ติดกับ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดกาแพงเพชร พื้นที่ของหมู่บ้านมีเนื้อที่
ประมาณ 3,560 ไร่ รายล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่ ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะกระจายตามที่ทากินของ
ตนเอง ส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่ม ชุมชนบ้านแก่งเกาะใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่
ทาสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านรายล้อมด้วยภูเขา และป่าไม้ที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ในอดีตชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากเกินไป จนทาให้ทรัพยากรเหล่านั้นเสื่อมโทรมลง
อย่างเห็นได้ชัด จนทาให้คนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน โดย นายชาตรี ชูจิตร ตัวแทนชาวบ้านและในฐานะนักวิจัย
ท้องถิ่น มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์อีกครั้ง จึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งป่าชุมชน
ซึง่
มีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาดังเดิม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2554)
จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย พบว่า แก่งเกาะใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่กลางลาน้าแม่วงก์
มีลักษณะเป็นโขดหินจานวนมากอยู่ท่ามกลางสายน้า ทาให้เกิดพื้นที่ต่างระดับ มีลักษณะคล้ายน้าตกขนาดเล็ก
กลางลาน้า จึงมีนักท่องเที่ยวบางคนเรียกว่า “น้าตกแก่งเกาะใหญ่” อยู่ตรงลาน้าแม่วงก์ที่เป็นเส้นแบ่งเขตจัง
กาแพงเพชร-นครสวรรค์ บริเวณกึ่งกลางระหว่างตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
และตาบลแม่เล่ย์ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จากการสารวจสภาพโดยทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยวแก่ง
เกาะใหญ่ พบว่า บริเวณฝั่งตาบลปางมะค่า จังหวัดกาแพงเพชร ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากนัก
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เนื่องจากไม่ค่อยมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการพักผ่อน เช่น ซุ้มที่นั่ง ร้านอาหาร ร้านค้าบริการ ประกอบ
กับภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าที่ควร รวมถึงสถานที่จอดรถ ซึ่งต่างจากฝั่งทางตาบลแม่เล่ย์ อาเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีร้านอาหารและมีที่นั่งริมฝั่งน้า และที่นั่งกลางลาน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประทานอาหารท่ามกลางสายน้า และสามารถลงเล่นน้าได้พร้อมๆ กับการรับประทานอาหาร และเป็นการสปา
เท้าไปด้วย ประกอบกับมีร้านค้าขายสินค้าต่างๆ มากมาย และมีร้านขายอาหารจานวนมากให้เลือกสรรตาม
ความต้องการ และยังมีรีสอร์ท โฮมสเตย์ สาหรับบริการที่พักอีกด้วย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
กาแพงเพชร ชาวนครสวรรค์ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นที่มาเยือนแก่งเกาะใหญ่
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน ในการทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แก่ ง เกาะใหญ่ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เนื่ อ งจากศั ก ยภาพของแก่ ง เกาะใหญ่ ฝั่ ง ต าบลปางมะค่ า จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็น ความสวยงาม เส้นทางการคมนาคม ล้วนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
แต่เพียงขาดการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น โดย ผู้ วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน รวมทั้งสารวจสภาพแวดล้อมบริเวณแก่งเกาะใหญ่โดยละเอียด แล้วนา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน และนาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและผลการสารวจมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของแก่งเกาะใหญ่ จากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการจัดเวที
ประชาคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย คนในชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปางมะค่า ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน เมื่อได้ข้อสรุปจากเวทีประชาคมแล้ว ผู้วิจัยจะดาเนินการ
ร่ ว มกับ ชุมชนในการปรั บ ปรุ งภู มิทัศน์ ของแก่ง เกาะใหญ่ และจะประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ย ว
ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัด
กาแพงเพชร
1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. ขนาดของแหล่งข้อมูล ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จานวน
250 คน ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จานวน 20 คน
ตามวัตประสงค์ข้อที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ มี
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของกลุ่มผ้าทอชุมชนหนองจอก
พัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยวิธีการดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
1. แหล่ ง ข้ อมู ล คื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เกี่ ย วกั บการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ผู้ ประกอบการที่ พั ก
ผู้ประกอบการร้านอาหาร นักวิชาการ และประชาชน
2. ขนาดของแหล่งข้อมูล ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จานวน 20
คน แยกเป็น ผู้ประกอบการที่พัก 5 คน ผู้ประกอบการร้านอาหาร 5 คน นักวิชาการ 5 คน และ ประชาชน
5 คน
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จานวน
50 คน แยกเป็น ผู้นาชุมชน 5 คน สมาชิก อบต.ปางมะค่า 5 คน ผู้ประกอบการที่พัก 5 คน ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและร้านค้า 10 คน ประชาชน 20 คน และ นักวิชาการ (ในชุมชน) 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.3.1 แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาแหล่งท่องเที่ยวแก่ง
เกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
1.3.2 แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ ส ภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาแหล่ ง
ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
1.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว
แก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
ของแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
3. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ใ นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแก่ ง เกาะใหญ่ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
3.1 การน าเสนอผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาของแหล่ ง
ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
3.3 ผู้มีส่วนได้เสีย นาเสนอ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และข้อสรุปจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภาพปัจจุบันและปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว
แก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยใช้สถิติ
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัด
กาแพงเพชร โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร สามารถสรุป
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุระหว่าง มีอายุน้อยกว่า 25
ปี คิดเป็นร้อยละ 65.2 และส่วนใหญ่เป็น นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาท ซึ่งเคยเดินทางท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่มากกว่า 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.0 เป็นการเดินทางแบบ
ไป-กลับ คิดเป็นร้อยละ 94.8 โดยใช้งบประมาณระหว่างการท่องเที่ยวต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
48.0 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาจากจังหวัดกาแพงเพชรและนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยะ 36.0 และ 51.6 ตามลาดับ
ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่จากญาติ/เพื่อน/บุคคลอื่นๆแนะนา คิดเป็นร้อยละ 79.6
และกิจ กรรมที่ได้รั บ ความนิ ย มระหว่างการท่องเที่ย ว คือ เล่ น น้าบริเวณแก่ง พักผ่ อนริมน้า และปิคนิค /
รับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ 70.4, 52.8 และ 36.4 ตามลาดับ (นักท่องเที่ยวตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก)
โดยที่หลังจากเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่นักท่องเที่ยวมีความต้องการไปทางต่อไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น
ได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 2. อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ 3. วัดป่าธรรมธารา เขาน้าอุ่น คิดเป็นร้อย
ละ 52.4, 38.4 และ 25.6 ตามลาดับ (นักท่องเที่ยวตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก)
สภาพปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่มีสิ่งดูดใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่
1. แก่งน้า มีน้าไหลตลอดปี ปริมาณน้าในแก่งจะขึ้นอยู่ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นจุดหลักที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่น
น้า 2. สวนผั กไฮโดรโปนิ กส์ มีตามฤดูกาล โดยมีจะมีผั กหมุนเวียน สาธิตและจัดจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
สามารถซื้ อ กลั บ ได้ และมี ก ารจ าหน่ า ยไปยั ง ตลาดสดในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง 3. เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ จ าก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปยังจุดล่องแพยาง มีความหลากหลายทางธรรมชาติ 4.กิจกรรมล่องแพในฤดูน้า
หลากช่วงประมาณ เดือนสิงหาคม - กันยายนทุกปี 5. ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริเวณใกล้เคียงกับแก่ง
เกาะใหญ่
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางไปยังแก่งเกาะใหญ่นั้น จากจังหวัดกาแพงเพชรสามารถ
เดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดกาแพงเพชร - ตาบลลสกบาตร - ตาบลปางมะค่า แก่งเกาะใหญ่ ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร 2.เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดกาแพงเพชร - ตาบลคลองลาน
พัฒนา - อาเภอปางศิลาทอง - แก่งเกาะใหญ่ ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีสิ่งอานวยความสะดวก
ได้ แ ก่ 1. ห้ อ งน้ า แยก-ชาย หญิ ง จ านวน 2 จุ ด 2.พื้ น ที่ นั่ ง พั กผ่ อ นริ ม แก่ง 3. สระน้ าขนาดใหญ่ 1 สระ
4. ลานจอดรถยนต์ รถจั กรยานยนต์ และรถจักรยาน 5. ห้ องพัก 2 จุด (ยังขาดอุ ปกรณ์ภ ายในห้ องพัก )
6. บริการเช่ารถจักรยาน 7. อาคารห้องประชุมขนาดใหญ่
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สภาพปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 1. ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะ
ใหญ่ 2. ไม่มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร 2. กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมตามฤดูกาล เช่น ล่องแก่ง ประเพณีสงกรานต์ปางมะค่า ช่วงนอกเทศกาล จะไม่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 1. ไม่มีรถสาธารณะ และรถรับจ้างให้บริการถึงแหล่งท่องเที่ยว โดย
ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นเพื่อเดินทางเข้าถึงแก่งเกาะใหญ่ 2. ป้ายสื่อความหมายและป้ายบอกระยะทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่มมี เพียงร้านเดียว 2. ไม่มี
ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยว 3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังขาดข้อมูลและกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 4. กิจกรรมการท่องเที่ยวบางอย่างให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาล เช่น สระน้าขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรื่องการประชาสัมพั นธ์เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ยังไม่เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร
จากการสัมภาษณ์ภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ
และประชาชน จึงได้สรุปผลการวิจัยเป็นตาราง ได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT MATRIX) ) แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่
จุดแข็ง Strength
S1- มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติสูง
S2- มีที่พักให้บริการในเขตที่ตั้งของแก่งเกาะใหญ่ พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ดูแล
S3- มีลานกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ทากิจกรรมระหว่างการ
ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ได่
S4- มีโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง พร้อม
ให้บริการ
S5- มีอาคารประชุมสัมมนารองรับกลุ่มประชุมสัมมนา
S6- มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง ปั่น
จักรยาน ลงเล่นน้าในแก่ง
โอกาส Opportunities
O1- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
O2- รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว
O4- สื่อ สังคม ออนไลน์ ได้รับความนิยมมากขึ้น ทาให้สามารถมี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น

จุดอ่อน Weakness
W1- ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
W 2- เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล สามารถเที่ยวทั้งปีแต่
ความนิยมจะลดลง หากอยู่นอกฤดูกาล
W 3- ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจากัด
W 4- แหล่งท่องเที่ยวไม่โดดเด่น
W 5- กิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่อนข้างจากัด
W 6- การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทาได้ยากเนื่องจากไม่มี
รถรับจ้าง รถสาธารณะ ให้บริการ

อุปสรรค Treat
T1- คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ตั๋วเครื่องบินลดราคา
T 2- นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่มี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
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ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) นาไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ว่า 1. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง 3. จัดทาเว็บไซต์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร 4. จัดทาแผ่นพับ/แค็ตตาล็อกเพื่อ
เสนอรับกลุ่มประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล 5. จัดทาป้ายสื่อความหมายและป้ายบอกระยะทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะจากทางหลวงแผ่นดิน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัด
กาแพงเพชร มีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1.1 เมื่อนาผลการวิจัยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
พบว่า แก่งเกาะใหญ่ ประสบปัญหาด้านสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ปาณิ ตา แสไพศาล (2554) พบว่า “การจั ดโครงสร้ างพื้ นฐานการท่องเที่ ยวด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก
โดยรวมเหมาะสมและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ห้องสุขาและห้องอาบน้า ลานจอดรถ และศู นย์บริการข้อมูล
การท่องเที่ยว”
1.2 เมื่อนาผลการวิจัยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
พบว่า การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่
จากงานวิจัยของ กัลยา ธิกันงา (2554) พบว่า “การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งที่ควรคานึงถึงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ให้บริการนักท่องเที่ยวปลูกฝังให้ชุมชน นักท่องเที่ยว รักและหวงแหนในสิ่งที่มีอยู่ จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ย ว เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน”

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ประสบปัญหาด้านการสิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้จึงควร กาหนดเป็นนโยบายในการจัดกิจกรรมหมุนเวียนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี โดยให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างจุดขาย และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทาการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
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2. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้จึงควร กาหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของหน่วยงานในการทาป้ายบอกระยะทางเข้า
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่
3. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ประสบปัญหาด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้วยเหตุนี้จึงควร เร่งดาเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก ที่บริหารจัดการ
โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ รวบรวมข้อมูล ร้านอาหาร ที่พัก ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้พร้อม
บริการนักท่องเที่ยวให้ตลอดทั้งปี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ยังขาดการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อื่นในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจั ยเรื่องการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยง เพื่อให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น และเป็นบูรณาการพันธกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย
2. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่หลากหลาย
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัยเรื่องการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตาบลปางมะค่า เพื่อนาเสนอเป็น
ตัวเลือกให้นักท่องเที่ยว เช่น สวนเกษตร, แปลงพืชสวนครัว, สวนส้มโอ
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