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ABSTRACT
 The  objectives  of  this  study  were:  1)  to  study  factors  and  criteria  for  setting  up  
and  classifying  a  recreation  opportunity  spectrum  (ROS)  for  the  campground  at  park  
headquarters,  Baan  Krang  and  Phanern  Thung  in  Kaeng  Krachan  National  Park  and  2)  to  
determine  the  tourist’s  perceptions  of  the  environmental  conditions  and  their  recreational  
needs.  Physical  and  management  survey  forms  together  with  390  designed  questionnaires  
were  used  for  collecting  the  data.  A  weighted  score  method  and  content  analysis  were  used  
for  analyzing  the  data.  Statistical  analysis  included  percentage,  mean,  maximum,  minimum  
and  a  t-test  at  a  significance  level  of  0.05.
 The results found that the physical and management weighted scores of the campground  
at  the  park  headquarters  were  1.08  which  was  Development  in  the  ROS  spectrum,  at  
Baan  Krang  they  were  2.30  which  was  Semi - Development  in  the  ROS  spectrum  and  
at  Phanern  Thung  they  were  2.64  which  was  Semi - Primitive  in  the  ROS  spectrum.  The  
weighted  score  of  social  factors  indicated  that  the  campgrounds  at  the  three  sites  were  
Semi - Primitive  in  the  ROS  spectrum.  The  results  on  testing  the  recreational  experience  
differences  between  expected  and  actual  experiences  revealed  a  significant  difference  only  at  
the  Phanern  Thung  campground  (t  =  2.542,  p-value  =  0.012).  Therefore,  it  could  be  concluded  
that  the  suitable  recreation  opportunity  spectrum  of  the  three  site  campground  was  Semi - 
Primitive, which meant the recreation activities were suitable for nature camping in a peaceful  
setting,  with  privacy,  high  self - sufficiency  and  free  from  staff  enforcement.  However,  at  
the  same  time,  tourists  needed  convenient  accessibility  and  comfort  in  general.  In  addition,  
they  did  not  mind  seeing  other  groups  of  tourists  but  those  facilities  and  the  number  of  
other  tourist  groups  had  not  so  much  to  affect  the  recreational  experience.

Keywords: recreation opportunity spectrum (ROS), campground, Kaeng Krachan 
 National  Park
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บทคัดย่อ

 การศกึษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัและเกณฑ์ในการก�าหนดช่วงชัน้  และท�าการจ�าแนกช่วงชัน้

โอกาสด้านนันทนาการส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์บริเวณที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ  บ้านกร่าง  และพะเนินทุ่ง  ในอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน  และเพื่อให้ทราบความต้องการด้านนันทนาการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน  โดยใช้แบบส�ารวจ

ด้านกายภาพและการจัดการ  และแบบสอบถามนักท่องเที่ยว  จ�านวน  390  ตัวอย่าง  จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สมการถ่วงน�า้หนักและการวิเคราะห์เนื้อหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าสูงสุด  

ค่าต�่าสุด  ค่า  t-test  ที่ระดับนัยส�าคัญ  0.05  

 ผลการศึกษา  จากการประเมินปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการ  พบว่า  พื้นที่กางเต็นท์บริเวณที่ท�าการ

อุทยานแห่งชาติ  มีค่าคะแนน  1.08  จัดอยู่ในช่วงชั้นพื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติที่พัฒนามาก  บ้านกร่าง  มีค่าคะแนน  

2.30  จัดอยู่ในช่วงชั้นพื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติที่พัฒนาบ้าง  และพะเนินทุ่ง  มีค่าคะแนน  2.64  จัดอยู่ในช่วงชั้น

พื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  แต่จากการประเมินปัจจัยด้านสังคม  พบว่า  พื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  3  แห่ง  จัดอยู่ในประเภท

พื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  จากผลการทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจะ

ได้รับและที่ได้รับจริง  มีเพียงบริเวณพื้นที่กางเต็นท์พะเนินทุ่ง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (t  =  2.542,  

p-value  =  0.012)  ดังนั้น  สรุปได้ว่าช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการที่เหมาะสม  ของพื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  3  แห่ง  คือ  

พื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  โดยเน้นการประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมที่ให้ประสบการณ์การได้ใกล้ชิดธรรมชาต ิ 

ความเงียบสงบ  สันโดษ  ได้พึ่งพาตนเองในระดับที่มาก  ต้องการความเป็นอิสระจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่  

แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความสะดวกในการเข้าถึง  และความสะดวกสบายโดยรวมในพื้นที่จากการพัฒนาด้าน

กายภาพและการจัดการ  พร้อมทั้งยอมรับการพบปะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน  แต่ต้องไม่มากจนท�าให้ระดับ

ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ค�าส�าคัญ:  ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ พื้นที่กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ค�าน�า

 ในสภาวะปัจจุบัน  จากความวุ่นวายในสังคม

เมอืง  การแข่งขนัและการรบีเร่ง  นบัเป็นปัจจยัทีท่�าให้คน

ต่างมองหาความเงียบสงบเป็นธรรมชาติ  การท่องเที่ยว

ในอุทยานแห่งชาติ  จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก�าลังเป็นที่

นิยม  เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปใน

อทุยานแห่งชาต ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาล  หรอื

วันหยุดติดต่อกัน  โดยกิจกรรมที่ต้องการได้สัมผัสกับ

ธรรมชาติ  คือ  กิจกรรมกางเต็นท์พักแรม  ซึ่งอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่

เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม  ส�าหรับกิจกรรมกางเต็นท์

พักแรม  ทั้งนี้  พื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรี  มีด้วยกัน  3  แห่ง  

คือ  บริเวณที่ท�าการฯ  บ้านกร่าง  และพะเนินทุ่ง  

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรม

มีหลายกลุ่ม หลายประเภท เช่น กลุ่มชอบธรรมชาติ

สนัโดษ กลุม่นกัท่องเทีย่วเชงินเิวศ กลุม่ชอบการพบปะ

ผู้คน  เป็นต้น  ดังนั้น  ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

แต่ละกลุ่มที่ต้องการจะได้รับในการมาเยือนอาจแตก

ต่างกัน  ส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการอย่างแท้จริงนอกเหนือไปจากความ

สวยงามโดดเด่นของพื้นที่  

 ดังนั้น  จึงท�าการศึกษาการจัดการพื้นที่กาง

เต็นท์โดยประยกุต์ใช้หลกัช่วงชัน้โอกาสด้านนนัทนาการ  

(Clark  and  Stankey,  1979)  ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็น

แนวทางพื้นฐานในการตัดสินใจในการจัดการพื้นที่

กางเตน็ท์ ช่วยก�าหนดระดับความเป็นธรรมชาต ิการพัฒนา

สิ่งอ�านวยความสะดวก  การบริการ  และการจัดการ

เกีย่วกบันกัท่องเทีย่วได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพือ่
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ให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ  ประสบการณ์

ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า  อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพ้ืนท่ีตรงตามความชอบ

และประสบการณ์ทีพ่งึปรารถนา  โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไข

ของสภาพพื้นที่และหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ

อุปกรณ์และวิธีการ

ศึกษาปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนดช่วงชั้น
โอกาสด้านนันทนาการส�าหรับพ้ืนที่กางเต็นท์
ในอุทยานแห่งชาติ
 1.  รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

เช่น ข้อมูลทางวิชาการ ผังปัจจุบันแสดงพื้นที่กางเต็นท์  

 2. ร่างปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนดช่วงชัน้

โอกาสด้านนนัทนาการส�าหรบัพืน้ทีก่างเตน็ท์ในอทุยาน

แห่งชาติ  โดยแบ่งออกเป็น  4  ช่วงชั้น  คือ  พ้ืนที่กาง

เต็นท์ธรรมชาติที่พัฒนามาก  พื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติ

ที่พัฒนาบ้าง พื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ พื้นที่กางเต็นท์

แบบสนัโดษ  และจ�าแนกปัจจยัการประเมนิเป็น  3  ด้าน  

คือ  ด้านกายภาพ  ด้านการจัดการและด้านสังคม

 3. ก�าหนดค่าถ่วงน�า้หนัก (weighted score:  W)  

และเกณฑ์เพื่อให้คะแนน  (rated  score:  R)  ในแต่ละ

ปัจจัยชี้วัด  และน�าร่างปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนด

ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์

ในอุทยานแห่งชาติ  ให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้

ข้อเสนอแนะ  โดยใช้วิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเรียกชื่อ  (snowball  sampling)  

 4. ปรับร่างปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนด

ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์

ในอุทยานแห่งชาติ  ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ/

ผูท้รงคณุวฒุ ิ และปรกึษาประธานกรรมการและกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ พร้อมให้ผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคณุวฒุิ

เสนอชื่อพื้นท่ีกางเต็นท์ท่ีมีประสบการณ์นันทนาการ

แตกต่างกันอย่างน้อย  4  แห่ง  เพื่อนักวิจัยได้น�า

เครื่องมือไปทดสอบในพื้นที่กางเต็นท์ดังกล่าว  เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยผู้วิจัยเป็น

ผูส้�ารวจและประเมิน  ใช้สมการถ่วงน�า้หนัก  (weighted  

score  equation)  เพือ่จ�าแนกพืน้ทีก่างเตน็ท์ว่าอยูใ่นช่วง

ชั้นโอกาสแบบใด (ดรรชนี และคณะ, 2547) แล้วจึง

น�าค่าคะแนนที่ได้จากการค�านวณในพื้นที่กางเต็นท์

แต่ละแห่งมาจัดเข้าตามช่วงชั้น  (1.00 - 1.75  คะแนน  

จัดอยู่ในพื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติที่มีการพัฒนามาก  

1.76 - 2.50  คะแนน  จัดอยู่ในพื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติ

พัฒนาบ้าง 2.51 - 3.25 คะแนน จัดอยู่ในพื้นที่กางเต็นท์

กึ่งสันโดษ  และ  3.26 - 4.00  คะแนน  จัดอยู่ในพื้นที่

กางเต็นท์แบบสันโดษ)

 5. ปรับปรุงปัจจัยและเกณฑ์ให้เหมาะสม

แล้วน�าไปประเมินในพื้นที่การศึกษาวิจัย  

ประเมินช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ  (ROS)  
ส�าหรับพื้นท่ีกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน  
 1. ประเมิน  ROS  ด้านกายภาพและด้านการ

จัดการ  โดยผู้วิจัยท�าการส�ารวจในพื้นที่ศึกษาคือ  พื้นที่

กางเตน็ท์บรเิวณทีท่�าการอทุยานแห่งชาต ิพืน้ทีก่างเตน็ท์

บริเวณบ้านกร่าง  และพื้นที่กางเต็นท์บริเวณพะเนินทุ่ง  

ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

  ผู้วิจัย น�าแบบส�ารวจไปประเมินปัจจัยทาง

กายภาพและการจัดการตามปัจจัยและเกณฑ์ที่ได้

ก�าหนดขึ้นในข้อ  1.  ในพื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  3  แห่ง  

จากนั้นจึงค�านวณค่า  ROS  โดยใช้สมการถ่วงน�า้หนัก

และน�าไปเปรยีบเทยีบกบัค่าคะแนนทีไ่ด้จดักลุม่ช่วงชัน้  

ทั้ง  4  ช่วงชั้น  ในข้อ  4

 2. ประเมิน  ROS  ด้านสังคม  โดยประเมิน

จากประสบการณ์นักท่องเที่ยว

  2.1 ก�าหนดกลุ่มประชากร  (population)  

ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มา

ประกอบกจิกรรมกางเตน็ท์พกัแรม ช่วงเดอืนธนัวาคม  

พ.ศ.  2554  และมกราคม  พ.ศ.  2555

  2.2 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  (sample  

size)  โดยใช้สูตรของทาโร่  ยามาเน  (Yamane,  1973)  

ที่ค่าความคลาดเคลื่อน  0.05  ได้จ�านวนตัวอย่าง  390  

ตัวอย่าง  เก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ตามสัดส่วนที่เหมาะสม  
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โดยใช้สูตรของสุบงกช  (2526)  และเก็บตัวอย่างใน

ช่วงวันสุดสัปดาห์  (วันเสาร์และวันอาทิตย์  วันหยุด

นักขัตฤกษ์)  และช่วงวันท�าการ  (วันจันทร์ - วันศุกร์)  

ในสัดส่วน  80  :  20  ได้จ�านวนดังนี้  บริเวณที่ท�าการ

อุทยานแห่งชาติ  185  คน  (148:  37)  บ้านกร่าง  99  คน  

(79:20)  พะเนินทุ่ง  106  คน  (85:21)  

  2.3 ออกแบบแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด  

4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของนักท่องเที่ยว  

ตอนที่  2  ลักษณะทั่วไปในการเดินทางและรูปแบบ

ด้านนนัทนาการ ตอนที ่3 ประสบการณ์ด้านนนัทนาการ

ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังท่ีจะได้รับและได้รับจริงจาก

การประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรม  และตอนที่  4  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่กางเต็นท์

  2.4 จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดสอบ  

(pretest) จ�านวน 30 ชดุ น�าผลทีไ่ด้มาตรวจสอบคณุภาพ

ของเครื่องมือด้วยวิธีการของ Cronbach’s เพื่อทดสอบ

หาค่าความเชื่อมั่น  (reliability)  ของค�าถาม  (วัฒนา,  

2547)  จากการวิเคราะห์ได้เท่ากับ  0.7  แล้วน�าไปเก็บ

ข้อมูลในพื้นที่

  2.5 วิเคราะห์ข้อมูล  

   ก. โดยใช้สถิติพรรณนา  (descriptive  

analysis)  

   ข. การวิเคราะห์หาช่วงชั้นโอกาสด้าน

นันทนาการจากแบบสอบถาม จากการวัดประสบการณ์

ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจะได้รับและได้รับจริง  โดยมี

ค่าคะแนน 1 - 4 โดยค่าคะแนน 1 สะท้อนถงึประสบการณ์

ที่คาดหวังได้รับ/ได้รับจริงในพื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติ

ที่มีการพัฒนามาก  ไปถึง  ค่าคะแนน  4  สะท้อนถึง

ประสบการณ์ท่ีคาดหวังได้รับ/ได้รับจริงในพ้ืนทีก่าง

เต็นท์แบบสันโดษ จากนั้นจึงน�าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ

กับค่าคะแนนที่ได้จากการจัดกลุ่ม  เพื่อระบุช่วงชั้น

   ค. เปรียบเทียบช่วงชั้นโอกาสด้าน

นันทนาการที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับจริงและคาดหวังจะ

ได้รับจากพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่ง  โดยใช้สถิติ  t-test  

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่  0.05  

   ง. การวัดระดับความเห็นของนัก

ท่องเที่ยวในการจัดการพื้นที่กางเต็นท์  มีเกณฑ์การให้

คะแนน  ระดับ  1 - 4  คือ  ต้องปรับปรุง  เหมาะสมน้อย  

เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมดี  

  2.6 สรุปผลการประเมินช่วงช้ันโอกาส

ด้านนนัทนาการ  ทัง้  3  ด้าน  คอื  ด้านกายภาพ  ด้านการ

จัดการและด้านสังคม  เพื่อจ�าแนกพื้นที่กางเต็นท์ว่าอยู่

ในช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการแบบใด

ข้อเสนอแนะในการจัดการพื้นท่ีกางเต็นท์ใน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามนกัท่องเทีย่ว  

ประกอบกับผลการจ�าแนก ROS เพื่อน�าไปเป็นแนวทาง

การจัดการพื้นที่กางเต็นท์เป็นไปตามประสบการณ์

นนัทนาการทีค่วรได้รบัจากความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่ว

และเป็นไปตามหลักของการจัดการอุทยานแห่งชาติ

ผลและวิจารณ์

ปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนดช่วงชั้นโอกาสด้าน

นันทนาการส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่ง

ชาติ  

 จากการสุ่มแบบเรียกชื่อ มีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรง

คุณวุฒิ  จ�านวน  9  ท่าน  ให้ข้อเสนอแนะพิจารณาความ

เหมาะสมและให้คะแนนค่าถ่วงน�า้หนัก  (W)  ระดับ  

1 - 4  (ความส�าคัญน้อยที่สุด - ความส�าคัญมากที่สุด)  

ดังนี้ ด้านกายภาพ 1) ความยากง่ายในการเข้าถึง 3.67,  

2)  ประเภทพาหนะ  3.33  และ  3)  ความเป็นธรรมชาติ

ของพืน้ที ่4.00 ด้านการจดัการ 1) ขนาดพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันา

สิ่งอ�านวยความสะดวก  3.57,  2)  ระดับความเข้มข้นใน

การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.22, 3)  วัตถุประสงค์

ของการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก 3.38, 4) การจดัการ

ขยะในพื้นที่กางเต็นท์  2.50,  5)  ระบบสื่อความหมาย

ในพื้นที่กางเต็นท์  3.25  และ  6)  ระดับการควบคุม

นักท่องเที่ยว  การใช้กฎระเบียบ  และการตรวจตราของ
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เจ้าหน้าที่  3.25  โดยประยุกต์การก�าหนดปัจจัยชี้วัดมา

จากการศึกษาของ  ศูนย์วิจัยป่าไม้  (2541)  และดรรชน ี 

(2543)  ซึง่ประยกุต์ปัจจยัชีว้ดัดงักล่าวมาจากการก�าหนด

ปัจจัยชี้วัดของ  Clark  and  Stankey  (1979)  นักวิจัย

ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยาน

แห่งชาติในประเทศไทย  

 ผลการศึกษา  พบว่าคะแนนค่าถ่วงน�้าหนัก

สูงที่สุด  คือ  ความเป็นธรรมชาติ  4.00  และคะแนน

ค่าถ่วงน�้าหนักน้อยที่สุด  ในปัจจัยด้านการจัดการ  คือ  

การจัดการขยะในพื้นที่กางเต็นท์  2.50  ซึ่งท�าให้เห็น

ได้ว่าปัจจัยด้านกายภาพ  นับเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ

ในการจ�าแนกช่วงชั้น  และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอชื่อพื้นที่

กางเตน็ท์ทีม่ปีระสบการณ์แตกต่างกนั  อย่างน้อย  4  แห่ง  

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  และพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดยได้ให้พื้นที่กางเต็นท์

ล�าตะคอง  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นตัวแทนพื้นที่

กางเต็นท์ธรรมชาติที่มีการพัฒนามาก  พื้นที่กางเต็นท์

หนองแม่นา  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  พื้นที่

กางเต็นท์ประจันตคาม  ผากล้วยไม้  และคลองปลากั้ง  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นตัวแทนพื้นที่กางเต็นท์

ธรรมชาตทิีม่กีารพฒันาบ้าง  พืน้ทีก่างเตน็ท์สะพานสลงิ  

อทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวง  พ้ืนทีก่างเตน็ท์ผากระดาษ  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เป็นตัวแทนพื้นที่กางเต็นท์

แบบกึ่งสันโดษและพื้นที่กางเต็นท์ทุ่งโนนสน  และ

ทุง่นางพญา  อทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวงเป็นตวัแทน

พื้นที่กางเต็นท์แบบสันโดษ

 เมื่อนักวิจัยได้น�าปัจจัยด้านกายภาพและการ

จัดการ  รวมถึงค่าถ่วงน�้าหนักจากข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิไปส�ารวจในพื้นที่กางเต็นท์

ดังกล่าว ผลการจ�าแนก ROS มีค่าตรงตามที่ผู้เชี่ยวชาญ/

ผูท้รงคณุวฒุไิด้ประเมนิไว้ จงึท�าให้แบบประเมนิมคีวาม

น่าเชือ่มัน่ในการวดัเชงิเนือ้หาสามารถน�าไปประเมนิใน

พื้นที่ศึกษาวิจัยต่อไป  

การประเมินช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ  
(ROS)  ส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน
 1. ประเมิน  ROS  ด้านกายภาพและด้านการ

จดัการ โดยผูว้จิยัท�าการส�ารวจในพืน้ทีศ่กึษาผลการส�ารวจ  

พบว่า  การจ�าแนกช่วงชั้นจากปัจจัยด้านกายภาพและ

การจัดการของแต่ละพ้ืนท่ีกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานในสภาวะปัจจุบัน  จัดอยู่ใน  3  ช่วงชั้น  คือ  

พื้นที่กางเต็นท์ธรรมชาติที่พัฒนามาก  พื้นที่กางเต็นท์

ที่พัฒนาบ้าง  และพื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  

     พื้นที่กางเต็นท์บริเวณที่ท�าการฯ  จัดอยู่ใน

ช่วงชัน้พืน้ทีป่ระเภทพืน้ทีก่างเตน็ท์ธรรมชาตทิีพ่ฒันามาก

มีการเข้าถึงที่สะดวกสบาย  ง่าย  โดยพาหนะทุกชนิด  

ระดับการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกสูง  เน้นเพื่อ

รองรบัการใช้ประโยชน์ส�าหรบัคนทุกประเภท  มรีะบบ

สือ่ความหมายและการให้บรกิารจากเจ้าหน้าทีท่ีม่ใีห้เหน็

และรับรู้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างกับพื้นที่กางเต็นท์

บรเิวณบ้านกร่าง ซึง่จดัอยูใ่นช่วงชัน้พืน้ทีป่ระเภทพืน้ที่

กางเต็นท์ธรรมชาติที่พัฒนาบ้าง  และบริเวณพะเนินทุ่ง

จัดอยู่ในช่วงชั้นพื้นที่ประเภทพื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  

แม้จะมีช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการที่แตกต่างกัน  

แต่มีหลายปัจจัยชี้วัดที่ให้ค่าคล้ายคลึงกัน  เช่น  พื้นที่

กางเต็นท์มีความเป็นธรรมชาติสูง  แต่ก็ได้มีการพัฒนา

สิ่งอ�านวยความสะดวก  มีการปรับเปลี่ยนหรือสร้าง

เลียนแบบธรรมชาติแบบถาวร  และกึ่งถาวร  แต่มีระดับ

การพัฒนาที่เข้มข้นน้อยกว่าบริเวณพ้ืนที่กางเต็นท์ที่

ท�าการฯ  แต่ก็มีบางปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการ

พื้นท่ีท่ีให้ค่าแตกต่างกัน  คือ  ความยากง่ายในการ

เข้าถึง  ประเภทพาหนะ  และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

สิง่อ�านวยความสะดวก ซึง่พืน้ทีก่างเตน็ท์บริเวณพะเนนิทุง่

จะเข้าถงึได้ล�าบากมากกว่า  และจ�ากดัประเภทพาหนะที่

จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งต้องเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้น

เนื่องจากเส้นทางการเดินทางล�าบากมากกว่าและมี

ความลาดชันสูง  ทั้งนี้ในการพัฒนาสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส่วนใหญ่จะเน้นสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน  

เน้นความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่

กางเต็นท์มากกว่าความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว  

ซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเท่าที่จ�าเป็นและจ�ากัด

จ�านวนด้วยขนาดทางกายภาพของพื้นที่ที่มีจ�ากัด

 2. ประเมิน  ROS  ด้านสังคม  โดยประเมิน

จากประสบการณ์นักท่องเที่ยว
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  ตอนที่  1  ข้อมูลภูมิหลังของนักท่องเที่ยว

   จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์  

พื้นที่กางเต็นท์ทั้ง 3 แห่ง คือ ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ  

บ้านกร่างและพะเนนิทุง่  พบว่ามคีวามคล้ายคลงึกนั  คอื  

นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปประกอบกิจกรรมกางเต็นท์

พักแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  53.0  54.5  และ  

49.1  ตามล�าดับ  เพศชาย  ร้อยละ  47.0  45.5  และ  50.9  

ตามล�าดับ มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 33 ปี  

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

หรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท และเดนิทาง

มาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดเพชรบุรี  โดยเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  อาจเพราะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้  การเดินทางสะดวก

จึงท�าให้นิยมมาท่องเที่ยวเป็นส่วนมาก

  ตอนที ่ 2  ลกัษณะทัว่ไปในการเดนิทางและ

รูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ

   จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์  

พื้นที่กางเต็นท์ทั้ง 3 แห่ง คือ ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ  

บ้านกร่างและพะเนินทุ่ง  พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน

โดยนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทัง้  3  แห่ง  ใน  1  ปีทีผ่่านมา  

จะไม่เคยประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมมาก่อน  

ร้อยละ 57.3 62.6 และ 66.0 ตามล�าดับ จุดประสงค์หลัก

ในการมาท่องเที่ยว  คือ  ต้องการมากางเต็นท์พักแรม  

ร้อยละ  96.2  94.9  และ  89.6  ตามล�าดับ  มาพักเพียง  

1 - 2  คืน  เพราะส่วนใหญ่เป็นคนท�างาน  จึงมาได้ช่วง

วนัหยดุสดุสปัดาห์เป็นส่วนใหญ่ และจะไม่ได้จองพืน้ที่

กางเต็นท์มาก่อน  เนื่องจากพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานมีหลากหลายและเพียงพอต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว  การเดินทางส่วนใหญ่

จะใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด  ร้อยละ  93.5  93.0  และ  

74.5  ตามล�าดบั  เนือ่งจากรถยนต์ส่วนตวัท�าให้สามารถ

น�าสิ่งของสัมภาระในการประกอบกิจกรรมกางเต็นท์

พกัแรมมาได้สะดวกสบายมากขึน้  และสามารถเดนิทาง

เข้าถึงพื้นที่กางเต็นท์และแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง

กว่ายานพาหนะอื่นๆ  ในการกางเต็นท์พักแรมของนัก

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่  ร้อยละ  50.3  43.4  และ  26.4  

ตามล�าดับ  จะเลือกจุดกางเต็นท์บริเวณที่สะดวกต่อ

การสัญจรและไปสู่สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ห้องน�้า  

และทีจ่อดรถ ซึง่ในการมากางเตน็ท์พกัแรมนกัท่องเทีย่ว

นยิมน�าเตน็ท์มาเอง โดยส่วนใหญ่เป็นเตน็ท์ขนาดนอนได้  

1 - 2  คน  ร้อยละ  61.1  60.6  และ  40.6  ตามล�าดับ  

ใช้เต็นท์ที่ต้องมีการปักสมอบกลงบนพื้นที่  ทั้งนี้ใน

ระหว่างการกางเต็นท์พักแรม  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

จะประกอบอาหารรับประทานเอง  ร้อยละ  69.2  66.7  

และ  75.5  ตามล�าดับ  เป็นอาหารประเภท  ปิ้ง  ย่าง  

เผา  ทอด  และต้ม  โดยจะประกอบอาหารบริเวณ

เต็นท์ของตัวเอง  เพราะความสะดวกและเป็นส่วนตัว  

กจิกรรมส่วนใหญ่ทีป่ระกอบในระหว่างการมากางเตน็ท์

พักแรม คือ การพักผ่อน/ชมธรรมชาติ และการถ่ายภาพ/

วีดิโอ  แต่มีบางปัจจัยที่แตกต่างกัน  คือ  จ�านวนกลุ่ม

ที่เดินทางมากางเต็นท์พักแรม  บริเวณที่ท�าการฯ  และ

บ้านกร่าง  จะมีจ�านวนกลุ่มประมาณ  1 - 5  คน  ร้อยละ  

48.1 และ 47.5 ตามล�าดับ และเป็นกลุ่มแบบครอบครัว/

ญาติ ร้อยละ 56.8 และ 51.5 ตามล�าดับโดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเก่ียวกับการจ�ากัดจ�านวนนกัท่องเทีย่ว  

แต่ส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์บริเวณพะเนินทุ่ง  ส่วนใหญ่

กลุ่มการท่องเที่ยวแบบเพื่อน  มีจ�านวนกลุ่มประมาณ  

6 - 10 คน โดยจะทราบถึงการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว

ในพื้นที่เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์  และด้วยสภาพ

ปัจจยัด้านกายภาพ และการจดัการของพืน้ทีเ่ป็นเคร่ืองมอื

ในการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวไปในตัว

  ตอนที่  3  ประสบการณ์ด้านนันทนาการ

ที่คาดหวังที่จะได้รับและที่ได้รับจริงจากการประกอบ

กิจกรรมกางเต็นท์พักแรม

   จากการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่

นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะได้รับและได้รับจริงจากการ

ประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่กางเต็นท์  
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ท้ัง  3  แห่ง  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ที่นัก

ท่องเที่ยวคาดหวังที่จะได้รับ  เท่ากับ  3.11  3.12  และ  

3.12 ตามล�าดบั ซึง่สะท้อนประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่ว

คาดหวังจะได้รับจากการกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่

กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  และค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ที่

นักท่องเที่ยวได้รับจริง  เท่ากับ  3.08  3.06  และ  3.03  

ตามล�าดับ  ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้

รับจริงจากการกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่กางเต็นท์กึ่ง

สันโดษ

   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านัก

ท่องเที่ยวที่มาประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมใน

พื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  3  แห่งนั้น  ก่อนที่จะได้ประกอบ

กิจกรรมกางเต็นท์พักแรมนักท่องเที่ยวได้คาดหวังที่

จะได้รับประสบการณ์  การได้ใกล้ชิดกับความเป็น

ธรรมชาติ  ความเงียบสงบ  สันโดษ  ได้พึ่งพาตนเอง

ในระดับที่มาก  ต้องการความเป็นอิสระจากการควบคุม

ของเจ้าหน้าที่  แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความรู้สึก

สะดวกในการเข้าถึง  และความสะดวกสบายโดยรวม

ในพื้นที่  พร้อมทั้งต้องการพบปะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

ด้วยเช่นกนั  ซึง่เป็นประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่วจะได้รบั

จากการกางเต็นท์ในพื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  และ

เมื่อได้มาประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่

จริงแล้ว  นักท่องเที่ยวยังได้รับประสบการณ์ตามที่ได้

คาดหวังไว้

   ผลการทดสอบความแตกต่างของ

ประสบการณ์นันทนาการที่คาดหวังและที่ได้รับจริง

โดยใช้สถิติ  t-test  ซึ่งก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่  

0.05  พบว่า  มีเพียงบริเวณพื้นที่กางเต็นท์พะเนินทุ่ง  

ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 2.542,  

p-value  =  0.012)  โดยประสบการณ์นันทนาการ  

ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะได้รับจากการประกอบ

กิจกรรมกางเต็นท์พักแรมเฉลี่ยเท่ากับ  3.12  และ

ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับจริงจาก

การประกอบกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมเฉลี่ยเท่ากับ  

3.03 สรปุได้ว่า ประสบการณ์นนัทนาการทีน่กัท่องเทีย่ว

คาดหวังและที่ได้รับจริงจากการประกอบกิจกรรม

กางเตน็ท์มคีวามแตกต่างกนั  แม้จะจัดอยูใ่นช่วงชัน้แบบ

พื้นที่กางเต้นท์กึ่งสันโดษเดียวกัน  

   เมือ่น�าผลจากการจ�าแนกช่วงช้ันโอกาส

ด้านนันทนาการที่ใช้ปัจจัยด้านกายภาพ  การจัดการ  

และด้านสงัคม มาวเิคราะห์ร่วมกนัเพือ่หาช่วงชัน้โอกาส

ด้านนันทนาการที่เหมาะสมกับพื้นที่กางเต็นท์ใน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สรุปได้ว่า พื้นที่กางเต็นท์  

ทั้ง  3  แห่ง  เหมาะสมกับช่วงชั้นแบบพื้นที่กางเต็นท์

กึ่งสันโดษ

  ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

พื้นที่กางเต็นท์

   ความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วเกีย่วกับ

การจัดการด้านกายภาพ  ด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความ

สะดวก  และการจัดการนักท่องเที่ยว  เห็นว่ามีความ

เหมาะสมปานกลาง  แต่มีบางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง  คือ  

การเพิ่มร่มเงา  ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่  การควบคุมความ

แออัดของปริมาณนักท่องเที่ยว

แนวทางการจัดการพื้นท่ีกางเต็นท์ตามช่วงชั้น

โอกาสด้านนันทนาการ  

 จากการจ�าแนก  ROS  ของพื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  

3  แห่ง  ประกอบกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

นักท่องเที่ยว  นักวิจัยได้สรุปเป็นแนวทางการจัดการ

พื้นที่กางเต็นท์  (Table  1)
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Table 1 Management approaches for three camping areas based on recreation opportunity 
 spectrum.
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สรุป

ปัจจัยและเกณฑ์ในการก�าหนดช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่ง
ชาติ
 ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 

ด้านการจัดการ และด้านสังคม โดยปัจจัยด้านกายภาพ 

นับเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญในการจ�าแนกช่วงช้ัน

โอกาสด้านนันทนาการ 

การประเมินช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
ส�าหรับพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน
 จากปัจจัยด้านกายภาพและการจัดการ พบว่า  

พื้นที่กางเต็นท์บริเวณที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ  จัดอยู่ใน

ช่วงชัน้พืน้ทีก่างเตน็ท์ธรรมชาตทิีพ่ฒันามาก บ้านกร่าง  

จัดอยู่ในช่วงชั้นพ้ืนท่ีกางเต็นท์ธรรมชาติท่ีพัฒนาบ้าง  

และพะเนนิทุง่  จดัอยูใ่นช่วงชัน้พืน้ทีก่างเตน็ท์กึง่สนัโดษ  

แต่จากปัจจัยด้านสังคม พบว่า พื้นที่กางเต็นท์ทั้ง 3 แห่ง  

จัดอยู่ในประเภทพื้นที่กางเต็นท์กึ่งสันโดษ  

ลักษณะของนักท่องเที่ยวและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่กางเต็นท์
 พื้นที่กางเต็นท์ ทั้ง 3 แห่ง โดยส่วนใหญ่แล้ว

มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน  อาจมีบางปัจจัยที่แตกต่างกัน  

แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่

จะเป็นวัยท�างาน  อายุเฉลี่ย  33  ปี  มาแบบกลุ่มเพื่อน  

หรือครอบครัว/ญาติ  กลุ่มละประมาณ  1 - 5  คน  นิยม

มาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์  วัตถุประสงค์หลัก

คือมากางเต็นท์  ประมาณ  1 - 2  คืน  เพื่อพักผ่อน/ชม

ธรรมชาติ  โดยส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบาย  

และมักประกอบอาหารรับประทานเอง  ความคิดเห็น

ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการด้านกายภาพ  

ด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก  และการจัดการ

นักท่องเที่ยว  เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง  แต่มี

บางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง  คือ  การเพิ่มร่มเงาต้นไม้ใหญ่

ในพืน้ที ่การควบคมุความแออดัของปริมาณนักท่องเทีย่ว  

นอกจากน้ีประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและ

ได้รับจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  ประสบการณ์

ในการกางเต็นท์ในพื้นที่กึ่งสันโดษ  ต้องการได้ใกล้ชิด

กับธรรมชาติ  ความเงียบสงบ  สันโดษ  ได้พึ่งพาตนเอง

ในระดบัทีม่าก  ต้องการความเป็นอสิระจากการควบคมุ

ของเจ้าหน้าที่  แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความสะดวก

ในการเข้าถึง  และสภาพโดยรวมในพื้นที่  พร้อมทั้ง

ต้องการพบปะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน  และ

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างของ

ประสบการณ์นันทนาการที่คาดหวังและที่ได้รับจริง  

มเีพยีงบรเิวณพืน้ทีก่างเตน็ท์พะเนนิทุง่ ซึง่พบว่า มคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(t = 2.542, p-value = 

0.012) ประสบการณ์นนัทนาการทีน่กัท่องเทีย่วคาดหวงั

และที่ได้รับจริงจากการประกอบกิจกรรมกางเต็นท์มี

ความแตกต่างกันแม้จะจัดอยู่ในช่วงชั้นพื้นที่กางเต้นท์

กึ่งสันโดษเดียวกัน  จึงควรมีการพัฒนาส่ิงอ�านวยความ

สะดวกและการจดัการทีเ่ข้มข้นต่างกนัตามความเหมาะสม

ของสภาพกายภาพและการจัดการของพื้นที่ต่อไป

 จากผลการศกึษามข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้1) ในการ

น�าผลการจ�าแนก  ROS  ไปใช้ประโยชน์  ควรพิจารณา

ทั้งปัจจัยด้านกายภาพ  การจัดการและด้านสังคม  และ

น�าผลการวิเคราะห์มาจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางใน

การจัดการพื้นที่กางเต็นท์  2)  จากผลการศึกษา  ท�าให้

ทราบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบันแม้คาดหวัง

ทีจ่ะได้รบัประสบการณ์การกางเตน็ท์ในพืน้ทีก่ึง่สนัโดษ  

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการได้รับความสะดวกใน

หลายๆ  ด้าน  ดังนั้น  การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

และสิง่ก่อสร้างจะต้องออกแบบให้มีขนาดเลก็และใช้

วสัดุทีก่ลมกลืนกับธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับวฒันธรรม

ท้องถ่ิน  ตลอดจนวัสดุท่ีใช้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ  

และช่วงฤดูกาล  เพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่

ในอุทยานแห่งชาติส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ

ท้ังด้านกายภาพและความรู้สึกของนักท่องเท่ียว  โดย

ต้องวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์และศักยภาพของพื้นที่

กางเตน็ท์ร่วมกนั  3)  ควรให้ความส�าคญักบัความคดิเหน็
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ของนักท่องเท่ียวมาประกอบในการวางแผนจัดการ

พื้นที่กางเต็นท์  เพื่อสามารถตอบสนองตรงตามความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวและอยู่ภายใต้เง่ือนไขของ

สภาพพืน้ทีแ่ละหลกัการจดัการอทุยานแห่งชาต ิ4) ควรมี

การประเมนิสถานภาพของทรพัยากรของพืน้ทีก่างเตน็ท์  

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในปัจจุบัน  และแนวโน้ม

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบกางเต็นท์พักแรมในอนาคต  

เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการได้อย่างเหมาะสมย่ิงข้ึน  

5)  ควรปรับปรุงสภาพพื้นที่กางเต็นท์ทั้ง  3  แห่ง  ให้มี

สภาพร่มรื่นมากขึ้น  โดยปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา  

โดยเฉพาะพืน้ทีก่างเตน็ท์บรเิวณทีท่�าการฯ และ 6)  ควรมี

การก�าหนดและควบคมุปรมิาณนกัท่องเทีย่วให้เหมาะสม

กับพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่ง
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