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 The objectives of this study were to study the status of religious and cultural 
resource in Watklangkhuwiang floating market area, to study the tourists’ satisfaction to 
tourism destination--Watklangkhuwiang floating market, and to study the tourism development 
guidelines for Watklangkhuwiang floating Market. 
 The research proceeding was performed by the questionnaire of 384 Thai tourists’ 
satisfaction to tourism destination—Watklangkhuwiang floating market and the interview with 
the abbot, the committee of Watklangkhuwiang, the floating market manager, the Sampatuan 
sub-district administrative organization’s officer, the leaders of community, the people living 
near Watklangkhuwiang, and the entrepreneurs in Watklangkhuwiang floating market about 
the operation of the tourism activities in Watklangkhuwing floating market. 
 The results of the study revealed that the tourists were generally satisfied in the 
tourist attractions of Watklangkhuwiang floating market. The highest average score was the 
ancient monument that reflect beauty, antiquity, and renown including the peaceful 
atmosphere. The following satisfaction of the tourists was the religious activities, especially 
offering given as alms. The facilities and services, particularly access and restaurant service, 
should be urgently improved. 
 From the result, it will be the guidelines for religious and cultural tourism 
development of Watklangkhuwiang floating market Sumpatuan subdistrict, Nakhonchaisi 
district, Nakhonpathom province to promote the sustainable tourism. 
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บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

การท่องเทียวในยคุปัจจุบนัเกิดขึนหลงัสงครามโลกครังที   (หลงัปี ค.ศ. )  หรือตงัแต่
ตน้คริสตศวรรษที  เป็นตน้มา หรือประมาณ  กว่าปีมานีเอง นับเป็นยุคการท่องเทียวที
เจริญกา้วหนา้มากทีสุดและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จนกลายเป็นกิจกรรมของชนทุกชนัในโลกอีกทงั
กลายเป็นอุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุดในโลก (World Travel and Tourism Council :  อา้งถึงใน 
บุญเลิศ จิตตงัวฒันา 2548 : - )  ประเทศไทยไดเ้ริมให้ความสําคญักบัการท่องเทียวมานานกวา่  

ปี โดยมีวิสัยทศัน์ว่าการท่องเทียวจะเป็นสาขาเศรษฐกิจทีสําคญัของประเทศ จึงมีการวางแผน
นโยบายเพือส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศขึนมา (สันติชยั เอือจงประสิทธิ  : )   รัฐบาล
ได้ให้ความสําคญักบัการจดัการทางด้านการท่องเทียวเป็นอย่างมาก มีการสํารวจทรัพยากรของ
ประเทศ ทีจะสามารถนาํมาเป็นจุดขายให้กบันกัท่องเทียวทงัชาวไทย และชาวต่างชาติกนัมากมาย 
ทงัทรัพยากรทางธรรมชาติ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และวฒันธรรม อีกทงัยงัมีโครงการเปิด
มุมมองใหม่ทางการท่องเทียว หลากหลายรูปแบบ และหลายแหล่ง จนทาํให้วงการทางดา้นธุรกิจ
การท่องเทียวเติบโต คึกคกั มีผูค้นมากมายหนัมาใหค้วามสนใจทีจะเขา้มาสู่วงจรธุรกิจการท่องเทียว 
(ลกัษมณ์ บุญเรือง  : )      

 การท่องเทียวแมว้่าจะไม่ใช่สิงจาํเป็นพืนฐานหรือปัจจยัสีของการดาํรงชีวิต แต่ก็เป็นเรือง
ของการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นนนัทนาการ เป็นสิงทีพึงปรารถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต เพราะการ
ท่องเทียวถือเป็นการผอ่นคลายความเครียด พร้อม ๆ กบัไดป้ระสบการณ์ทีแปลกใหม่ไดเ้ห็นความ
สวยงาม ได้สัมผสักับวิถีการดําเนินชีวิตทีเปลียนไปจากทีเคยได้ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน และไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัคนต่างถินดว้ย สําหรับประเทศไทยเรา
นนัถือไดว้า่มีศกัยภาพในการท่องเทียวสูง เพราะมีแหล่งท่องเทียวทีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวให้
เขา้ไปสัมผสั ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวมีทงัแหล่งท่องเทียวทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 

Resource) เช่น  แม่นํา  ภูเขา  นําตก ทะเล  เกาะต่างๆ  เป็นต้น  และแหล่งท่องเทียวทีเป็น
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ศิลปวฒันธรรม (Cultural Resource) ทีมีคุณค่าทางโบราณคดีและศิลปะ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ วดั ปราสาท พระราชวงั เป็นตน้ ซึงกระจายตวัอยูท่วัภูมิภาคของประเทศ จากนโยบาย
ในการพฒันาบริการและส่งเสริมการท่องเทียวเพือให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวแห่ง
เอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยกาํหนดเป้าหมายหลกัในการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค ทีพกั 
สาธารณสุขพืนฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว รูปแบบการท่องเทียวทีหลากหลาย การเสนอ
วฒันธรรมไทยทีเป็นเอกลักษณ์ การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัแก่นักท่องเทียว และการ
ตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรี เป็นตน้ ซึงเป้าหมายดงักล่าวมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกฝ่ายทีมีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูเ้กียวขอ้งทุกภาคส่วนเพือส่งเสริมให้การท่องเทียวของไทยได้
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ และบรรลุเป้าหมายไดป้ระโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม และมีความ
ยงัยนื (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ) 

    ด้วยลักษณะของการท่องเทียวทีเปลียนไป จากการท่องเทียวแบบโมเดิร์น (Modern 

Tourism) ทีเน้นการท่องเทียวเชิงปริมาณมาสู่การท่องเทียวแบบโพสต์โมเดิร์น (Post-Modern 

Tourism) ทีเนน้การท่องเทียวเฉพาะกลุ่มเฉพาะดา้น เช่น การท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ทาํ
ให้ประเทศไทยมีโอกาสดี เนืองจากมีวฒันธรรมทีน่าสนใจ (เทิดชาย ช่วยบาํรุง : )และมีศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจาํชาติพร้อมทีจะให้นกัท่องเทียวได้สัมผสัและไดศึ้กษา การนาํศาสนาและ
วฒันธรรมของไทยมาใช้เพือประโยชน์ในการท่องเทียวไดแ้ก่ แหล่งท่องเทียวทีเป็นโบราณสถาน
โบราณวตัถุ ศาสนสถาน วดัวาอาราม สถาปัตยกรรม แหล่งประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม การละเล่น
พืนบ้าน นาฏศิลป์ เทศกาลงานประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น ศาสนาพุทธและ
วฒันธรรมของไทยเป็นเครืองหมายแสดงถึงความเป็นไทยจึงถือเป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีดึงดูด
ใจนกัท่องเทียว ดงันนัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม จึงเป็นการเดินทางไปยงัศาสนสถาน
เพือการแสวงบุญหรือปฏิบติักิจกรรมทางพุทธศาสนา รวมถึงการเยียมชม สัมผสั และศึกษาเรียนรู้
เกียวกบัวถีิชีวติ ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในทอ้งถินนนัๆ ดว้ยจิตสาํนึกแห่งการอนุรักษ ์
 ตลาดนาํวดักลางคูเวียงตงัอยู่ริมฝังแม่นาํนครชัยศรีและมีเรือนแพอยู่ในแม่นาํ  ซึงอยู่ใน
ความดูแลของวดักลางคูเวียง (โดยมีพระครูโสภณ สาธุการ พระนักพฒันาเป็นเจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบนั) ตลาดนาํวดักลางคูเวียงเริมดาํเนินการมาตงัแต่ประมาณปี พ.ศ.  มีรูปแบบการคา้ขาย
แบบไทย คือ ความอบอุ่นและความมีนาํใจให้แก่กนัทงัต่อผูค้า้ขายดว้ยกนัและต่อนกัท่องเทียว ผู ้
คา้ขายในตลาดนาํแห่งนีส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นทีอาศยัในชุมชนโดยรอบวดักลางคูเวียง ในช่วง -  
ปีแรกตลาดนาํวดักลางคูเวียงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียวจาํนวนมากทีให้ความสนใจเดินทาง
มาท่องเทียวพกัผ่อนและซือหาสินคา้ หลังจากนันการค้าขายภายในตลาดนาํแห่งนีก็เริมซบเซา 
จาํนวนนักเท่องเทียวเริมลดลง ผูค้า้ขายเหลือเพียงไม่กีรายและเป็นผูค้า้ทีเป็นชาวบา้นในทอ้งถิน
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รอบบริเวณวดักลางคูเวียงเท่านัน จนกระทังช่วงปี พ.ศ.  วดักลางคูเวียงและสํานักงาน
วฒันธรรมจงัหวดันครปฐมไดร่้วมกนัส่งเสริมตลาดนาํแห่งนีให้กลบัมาเป็นทีนิยมอีกครัง โดยการ
ใชรู้ปแบบท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมเป็นสิงดึงดูดใจนกัท่องเทียว 

ด้วยเหตุนี ผูว้ิจ ัยจึงสนใจทีจะศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวด้านศาสนาและ
วฒันธรรม กรณีศึกษา: ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบล สัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
และ นาํผลทีไดจ้ากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงซึงเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวใหย้งัยนืต่อไป 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 . เพือศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง 
 . เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  
 . เพือศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 . ขอบเขตด้านเนือหา  
 การศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา ตลาด
นําวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม มีเนือหาในการศึกษา
ประกอบดว้ย  ส่วน ไดแ้ก่  
 .  การศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง  ดา้น คือ   
  . .  ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ได้แก่ การทาํบุญปิด
ทองไหวพ้ระ การปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกที้ใหญ่
ทีสุด การเช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลงั การบริการเครืองสักการะบูชาสําหรับนกัท่องเทียว 
การเรียกรับบริจาคปัจจยัในการทาํบุญ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี กิจกรรมการให้
อาหารปลาบนแพริมฝังแม่นาํ หมอ้ยาใหญ่ การนวดแผนไทย และการบริการยาสมุนไพรไทย 

  . .  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ไดแ้ก่ การบริการ
อาหารและเครืองดืม สถานทีพกัผอ่นของนกัท่องเทียว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ป้ายเตือนในจุด
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อนัตราย ลานจอดรถ หอ้งนาํหอ้งสุขา ระบบการสือสารสาธารณะ การบริการนกัท่องเทียว ลกัษณะ
ของถนนทีใชเ้ดินทางเขา้ถึง และรถสาธารณะทีเขา้ถึง   
  . .  ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุภายในวดั ไดแ้ก่ โบสถ์ วิหาร
ประจาํวนัเกิด วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่าและหลงัใหม่ ศาลาการเปรียญ รูปปันหลวงพ่อครู
บุญชูโต และรูปปันพระเกจิอาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ ไดแ้ก่ หลวงปู่ ทวดแห่งวดัชา้งไห้ หลวงปู่ บุญ
และหลวงปู่ เพิมแห่งวดักลางบางแกว้ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรํสี) แห่งวดัระฆงัโฆสิตาราม
วรมหาวหิาร 

 .  การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงใน  ดา้น 
คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ความพึงพอใจในสิงอาํนวย
ความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว และความพึงพอใจในสิงปลูกสร้างโบราณสถานและ
โบราณวตัถุภายในวดั  
 .  การศึกษาแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีง  
 . ขอบเขตด้านประชากร 
 .  กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมา
ท่องเทียวในตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน    
คน 

 .  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัสาํหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย  
             . .  เจ้าอาวาสวดั คณะกรรมการวดัของวดักลางคูเวียง และผูจ้ดัการตลาดนํา 
จาํนวน  คน 

             . .   เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งในการดูแลการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นตาํบลสัมปทวน จาํนวน  คน 

             . .  ชาวบา้นทีอาศยับริเวณโดยรอบวดักลางคูเวยีง จาํนวน  คน 

             . .  ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดักลางคูเวยีง จาํนวน  คน 

 . ขอบเขตด้านพนืที 
     พืนทีทีใช้ในการศึกษา คือ ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชัยศรี 
จงัหวดันครปฐม 
 . ขอบเขตด้านเวลา 
      ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ.  ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.  รวม
ระยะเวลา  เดือน โดยมีช่วงระยะเวลาของการดาํเนินงานเป็นไปตามตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางที  ช่วงระยะเวลาของการดาํเนินการวจิยั 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ปี  ปี  
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. 

. ศึกษา
เอกสาร
งานวจิยัที
เกียวขอ้ง 

             

.นาํเสนอ
โครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 

             

. สร้างและ
พฒันา
เครืองมือ 

             

.จดัเก็บและ 
รวบรวม
ขอ้มูล 

             

. วเิคราะห์
ขอ้มูล 

             

. สรุป
อภิปรายผล 

             

 
ขนัตอนของการศึกษา  
 .การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องจากตาํราบทความวิชาการ 
หนงัสือจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ห้องสุมดและระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือนาํมากาํหนด
ขนัตอนและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  . การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสอบถาม 

 . การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4. การสรุปผลการศึกษา 
 . การเสนอแนะ 
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คําจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 
 สถานภาพของทรัพยากรการท่องเทียว หมายถึง สภาพในปัจจุบนัของทรัพยากรการ
ท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีถูกนาํมาใช้ในการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียวให้มา
เทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ไดแ้ก่ 
 . กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ไดแ้ก่ การทาํบุญปิดทองไหวพ้ระ การ
ปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกที้ใหญ่ทีสุด การเช่าวตัถุ
มงคลและเครืองรางของขลงั การบริการเครืองสักการะบูชาสําหรับนกัท่องเทียว การเรียกรับบริจาค
ปัจจยัในการทาํบุญ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี กิจกรรมการให้อาหารปลาบนแพ
ริมฝังแม่นาํ หมอ้ยาใหญ่ การนวดแผนไทย การบริการยาสมุนไพรไทย 

 . สิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง ไดแ้ก่  การบริการอาหารและเครืองดืม สถานที
พกัผอ่นของนกัท่องเทียว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ป้ายเตือนในจุดอนัตราย ลานจอดรถ ห้องนาํ
และห้องสุขา ระบบการสือสารสาธารณะ การบริการนกัท่องเทียว ลกัษณะของถนนทีใช้เดินทาง
เขา้ถึง และรถสาธารณะทีเขา้ถึง 

 3. สิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ ไดแ้ก่ โบสถ์ วิหารพระประจาํวนัเกิด วิหาร
หลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่าและหลงัใหม่ ศาลาการเปรียญ รูปปันหลวงพ่อครูบุญชูโต และรูปปัน
พระเกจิอาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ ไดแ้ก่ หลวงปู่ ทวดแห่งวดัช้างไห้ หลวงปู่ บุญและหลวงปู่ เพิม
แห่งวดักลางบางแกว้ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรํสี) แห่งวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

 ความพึงพอใจของนักท่องเทียว  หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ทีดีทีแสดงออกมาจาก
ภายในจิตใจของนกัท่องเทียว เมือไดรั้บสิงทีตนตอ้งการหรือคาดหวงั  โดยไม่มีความสินสุดและ
เปลียนแปลงได ้โดยในงานวิจยันี ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง
ประกอบดว้ย  ดา้น คือ 

 . ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 

 . ความพึงพอใจในสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง 

 . ความพึงพอใจในสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

 แนวทางการพฒันาการท่องเทียว หมายถึง การกาํหนดนโยบายหรือแผนการปฏิบติังานเพือ
การพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมใหก้บัตลาดนาํวดักลางคูเวยีงใน  ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง และดา้น
สิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ  
 ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนา หมายถึง สิงต่างๆภายในวดัทีดึงดูดความสนใจและ
ความเลือมใสของนักท่องเทียวหรือผูแ้สวงบุญ ให้เดินทางมาเยียมชมหรือปฏิบติัศาสนกิจ เช่น 
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โบสถ ์วหิาร เจดีย ์ พระพุทธรูป วตัถุมงคล เครืองรางของขลงั พิธีกรรมทางศาสนาการปฏิบติัธรรม 
การฟังเทศน์ เป็นตน้ โดยในงานวจิยันี ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาในพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง คือ ดา้นสิงปลูกสร้างภายในวดั ไดแ้ก่ โบสถ์ วิหาร  ศาลาการเปรียญสําหรับประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา ดา้นสิงทีเป็นรูปเคารพและวตัถุมงคล ไดแ้ก่ พระพุทธรูป วตัถุมงคลและเครืองรางของ
ขลงั รูปเหมือนเกจิอาจารย ์ดา้นกิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ การปิดทองไหวพ้ระ การปิดทองลูกนิมิต 

 วดั การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด และการปิดทองเบียแก้ทีใหญ่ทีสุด การเช่าวตัถุมงคลและ
เครืองรางของขลงั การบริการเครืองสักการะบูชาสําหรับนกัท่องเทียว การเรียกรับบริจาคปัจจยัใน
การทาํบุญ  

ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง สิงต่างๆทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมซึงดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเทียวใหเ้ดินทางไปเยยีมชม สัมผสั  และศึกษาเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ความเชือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ การละเล่น สิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่นบา้นเรือน วดั 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นตน้ โดยในงานวิจยันี ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ได้แก่ การนวดแผนโบราณ การบริการยาสมุนไพรไทย การล่องเรือชม
ทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี และการใหอ้าหารปลาบนแพริมแม่นาํ  
      การท่องเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง   การเดินทางไปยงัศาสนสถานเพือการ
แสวงบุญหรือปฏิบติักิจกรรมทางพุทธศาสนา พร้อมทงัไดเ้ยียมชม สัมผสั และศึกษาเรียนรู้เกียวกบั
วิถีชีวิต ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในทอ้งถินนนัๆ ดว้ยจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์ อีกทงั
เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

กิจกรรมการท่องเทียว หมายถึง กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่ การทาํบุญ การปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด 
การปิดทองเบียแกที้ใหญ่ทีสุด การให้อาหารปลาบริเวณแพริมนาํ การนวดแผนโบราณ การบริการ
ยาสมุนไพรไทย การชมหมอ้ยาใหญ่ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี 
 ตลาดนําวัดกลางคูเวียง หมายถึง ตลาดริมแม่นาํนครชัยศรีซึงจาํหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร อาหาร สินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในพืนที ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรีและในพืนที
ใกลเ้คียง ซึงอยูใ่นพืนทีและความดูแลของวดักลางคูเวยีง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 . ทราบถึงสถานภาพของทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม เพือการปรับปรุงและการ
พฒันาทรัพยากรการท่องเทียวใหดี้ยงิขึน 

 . ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบล
สัมปทวน อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐมใน  ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการท่องเทียว ด้านสิง
อาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว และดา้นสิงปลูกสร้างและโบราณสถาน เพือการ
ปรับปรุงแกไ้ขสิงบกพร่องและสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเทียวใหม้ากยงิขึน  
 3. ผลทีได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรม กรณีศึกษา: ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
เพือการส่งเสริมการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงใหเ้กิดความยงัยนื 
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บทท ี2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวความคิด 
ทฤษฎีเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ เอกสาร ตาํรา งานวิจยัและระบบ
สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ท เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีประเด็นดงัต่อไปนี 
 

 . แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียว 

 . แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 

 . แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 4. การท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
 5. แนวทางในการจดัการทรัพยากรการท่องเทียว 

 . บริบทพืนทีทีศึกษา 
 7. เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดเกยีวกบัการท่องเทียว 
 ความหมายของการท่องเทียว 
 การท่องเทียว (Tourism) เป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง โดยมีผูก้ล่าวถึงความหมายของการ
ท่องเทียวไวด้งันี 
 ศิริ ฮามสุโพธิ ( : ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่องเทียว หมายถึง การเดินทางจากทีอยูอ่าศยั
ตามปกติไปยงัทีอืนเป็นการชวัคราว เพือทาํการศึกษาและพกัผอ่นหยอ่นใจหรือก่อใหเ้กิดการกระทาํ
ร่วมกนัของมนุษยท์งัทางธรรมชาติและทางสังคม จนเป็นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษาและ
ท่องเทียวตามแหล่งต่าง ๆ 
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บุญเลิศ จิตตงัวฒันา ( : - ) ไดอ้า้งองคก์ารสหประชาชาติไวว้า่ การท่องเทียว หมายถึง 

การเดินทาง (Travel) ทีมีเงือนไข 3 ประการคือ  
. เป็นการเดินทางทีไม่ไดถู้กบงัคบัหรือเพือรับสินจา้ง โดยการวางแผนเดินทางจากสถานที

หนึงไปยงัอีกสถานทีหนึง และใชย้านพาหนะนาํไปในระยะใกลห้รือไกลก็ได ้ 
. มีจุดหมายปลายทางทีจะไปอยูเ่ป็นการชวัคราวในช่วงเวลาหนึงและตอ้งเดินทางกลบัที

อยูเ่ดิม 

. มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางใด ๆ ก็ได้ทีไม่ใช่เพือการประกอบ
อาชีพหรือหารายได ้ 
 วิมล จิโรจพนัธ์ุและคณะ ( : ) กล่าวถึงการท่องเทียววา่ หมายถึงผูค้นหรือประชาชน
ไดไ้ปเยียมเยือนยงัสถานทีหนึง เพือการเทียวชมเมือง เยียมญาติและเพือน พกัผอ่นวนัหยุดทงัระยะ
สันและระยะยาว และอาจรวมถึง การประชุมธุรกิจ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมอืน ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจน 

การเดินทางไปศึกษาจากผูเ้ชียวชาญ หรือไปทาํการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยการใช้การ
คมนาคมขนส่งไดทุ้กรูปแบบ 
 วรรณา วงษ์วานิช ( : ) กล่าวว่า “การท่องเทียว” หมายถึง การทีคนเดินทางไปยงั
สถานทีต่าง ๆ และตลอดระยะเวลาเหล่านนัไดมี้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึน การไปเทียวชมสถานทีที
สวยงามหรือทศันียภาพแปลก ๆ หรือเดินซือสิงของต่าง ๆ เป็นตน้ 
 จากความหมายขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท่องเทียว หมายถึงการเดินทางดว้ยความพึง
พอใจของคนจากสถานทีทีอยู่อาศยัถาวรไปยงัสถานทีอืนในระยะเวลาหนึงเพือการพกัผ่อน การ
เยยีมเยยีน ความบนัเทิง ความรู้ และกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่ก่อรายได ้
  

 ความสําคัญของการท่องเทียว 
 การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจหลายประเภท เป็นอุตสาหกรรมทีทาํ
รายไดอ้นัดบัหนึง เมือเทียบกนัสินคา้ส่งออกอืน ๆ ดงันนัการท่องเทียวจึงมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดงัต่อไปนี (สถาบนัดาํรงราชานุภาพ : - ) 

 . ความสาํคญัของการท่องเทียวต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
  .  เป็นแหล่งทีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ 
  .  ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ 
  .  ช่วยสร้างอาชีพและการจา้งงาน 
  .  ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้
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  .  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถิน 
  .  การท่องเทียวก่อใหเ้กิดการกระตุน้การผลิต  
 . ความสาํคญัของการท่องเทียวต่อสังคมของประเทศ 
  .  ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถิน 
  .  ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมใหแ้ก่คนในทอ้งถิน 
  . ช่วยอนุรักษฟื์นฟูวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม 
  .  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา 
  .  ช่วยลดปัญหาการอพยพยา้ยถินของชุมชนทอ้งถิน 
  .  ช่วยกระตุน้ให้เกิดการคิดคน้นาํทรัพยากรส่วนเกินทีไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็น
สินคา้ระลึกจาํหน่าย 
  . ช่วยสร้างสันติภาพและความสามคัคี 

 

ประเภทของการท่องเทียว     

 การแบ่งประเภทของการท่องเทียวเป็นการแบ่งตามจุดหมายปลายทาง เป้าหมายและ
ลกัษณะการท่องเทียว ประเภทของการท่องเทียวแบ่งได ้5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (บุญเลิศ จิตตงัวฒันา 

: - ) 
 . การแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง ไดแ้ก่ การท่องเทียวระหวา่งประเทศ และการ
ท่องเทียวในประเทศ 
 . การแบ่งตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  
  .  การท่องเทียวเพือพกัผ่อน เป็นการท่องเทียวเพือหลีกหนีความจาํเจใน
ชีวติประจาํวนั เพือการพกัผอ่นและหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
  .  การท่องเทียวเพือธุรกิจ เป็นการท่องเทียวเพือติดต่อธุรกิจหรือประชุมโดยมี
เวลาส่วนหนึง เพือการออกไปท่องเทียวพกัผอ่น 
  .  การท่องเทียวตามความสนใจพิเศษ แบ่งยอ่ยได ้4 แบบคือ 
   . .  การท่องเทียวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการชืนชมหรือ
การศึกษาธรรมชาติ เพือการพกัผอ่นและความสนุกสนาน 
   . .  การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) มีจุดหมายเพือการ
เรียนรู้ ความภาคภูมิใจในเรืองวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานทีต่าง 
ๆ ทีมนุษยส์ร้างขึนทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องคนในสังคม 
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   . .  การท่องเทียวเชิงกีฬาและบนัเทิง (Sport and Entertainment 

Tourism) เป็นการท่องเทียวเพือความสนุกสนาน บนัเทิงใจและออกกาํลงักายเพือการพกัผอ่น โดย
การบริการทีเหมาะสม 
   . .  การท่องเทียวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา (Business and 

Convention Tourism) เป็นผลพลอยไดจ้ากการเดินทางติดต่อธุรกิจและประชุมสัมมนาทีอาจรวม
การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาอยู่ด้วย หรือใช้เวลาว่างจากการติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนา
ออกไปทศันศึกษาหรือดูงานเอง 
 . การแบ่งตามลกัษณะการเดินทาง ไดแ้ก่ 
  .  การท่องเทียวแบบกลุ่มเหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism-GIT หรือ All 

Inclusive Tourism-AIT) เป็นการท่องเทียวแบบหมู่คณะ ทีธุรกิจนาํเทียวขายรายการนาํเทียวแบบ
เบด็เสร็จ (Package Tour) และจดัหาทีพกั ยานพาหนะ อาหารและการนาํเทียวแก่นกัท่องเทียว 

  .  การท่องเทียวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism-FIT) เป็นการเดินทาง
ท่องเทียวทีจดัการทุกอยา่งดว้ยตนเอง หรือใชบ้ริการบางอยา่งจากธุรกิจนาํเทียว 
 . การแบ่งตามการตลาด แบ่งยอ่ยเป็น 2 แบบคือ 

     .  การท่องเทียวตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็นการท่องเทียวมุ่งเนน้
ความหรูหราและอตัราค่าบริการทีสูง 
     .  การท่องเทียวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism) เป็นการบริการท่องเทียว
แบบพืน ๆ ราคาถูกแก่นกัท่องเทียวปริมาณมากทีมีรายไดไ้ม่สูงนกั 
 . การแบ่งตามการจดัการ แบ่งยอ่ยเป็น 2 แบบคือ 
     .  การท่องเทียวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) โดยเนน้ความพึง
พอใจและปริมาณนกัท่องเทียวเป็นหลกั ไม่คาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 
     .  การท่องเทียวแบบยงัยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเทียวทีเนน้การ
จดัการทีดีเยียม ดาํรงไวซึ้งทรัพยากรการท่องเทียว ธุรกิจท่องเทียวมีคุณภาพและมีผลกาํไรทีเป็น
ธรรม อีกทงัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินไดรั้บผลตอบแทนทีเหมาะสม และมีนักท่องเทียว
เยยีมเยยีนอยา่งสมาํเสมอและเพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด สามารถแบ่งยอ่ยได้
อีก 2 รูปแบบคือ 
   . .  การท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเทียวในแหล่ง
ท่องเทียวธรรมชาติทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถิน และแหล่งวฒันธรรมทีเกียวเนืองกบัระบบนิเวศโดย
ได้รับความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้กียวขอ้ง มีการจดัการสิงแวดล้อมและการ
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ท่องเทียวทีดีและชุมชนทอ้งถินมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การท่องเทียวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเทียวเชิง
ผจญภยั การท่องเทียวเชิงเกษตรกรรม การท่องเทียวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นตน้ 
   . .  การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเทียว
ในแหล่งวฒันธรรม หรืองานประเพณีทีชุมชนทอ้งถินจดัขึน เพือรับความเพลิดเพลิน ศึกษาและเขา้
ใจความเชือ  สภาพสังคมวัฒนธรรม  ได้รับประสบการณ์ใหม่  ๆ  มีจิตสํานึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมให้ยงัยืน ไดแ้ก่ การท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเทียวงาน
ประเพณีและศิลปวฒันธรรม การท่องเทียวชมวีถีชีวิตในชนบทการท่องเทียวเชิงกีฬาและบนัเทิง 
เป็นตน้ 

 จากประเภทของการท่องเทียว การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจดัอยู่ในการท่องเทียวทีเป็น
ความสนใจเป็นพิเศษของนักท่องเทียวและเป็นการท่องเทียวทีควรดาํรงรักษาให้มีความยงัยืน 
สาํหรับความหมายและสาระของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไดมี้นกัวชิาการใหค้าํนิยามไวด้งันี 

ตุย้ ชุมสาย (  : ) กล่าวถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไวว้า่ เป็นการท่องเทียวเพือ
ศึกษาชีวติความเป็นอยูใ่นแง่มุมมนุษยวทิยา และสังคมวทิยา เพือชมโบราณสถานทีเกียวขอ้งกบั
ขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ เพือติดตามความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยปัีจจุบนั เพือชมศิลปะ
แขนงต่างๆในหอศิลปะ เพือนมสัการศูนยศ์าสตร์ทีสาํคญั เพือร่วมทาํกิจกรรมในงานเทศกาล งาน
ฉลอง และเพือการแสดงศิลปะสาํคญั 

 ไรซิงเกอร์ Reisinger (  : - ) กล่าววา่ การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเทียว
ทีเนน้ความสนใจเป็นพิเศษในการสืบคน้และหาประสบการณ์การมีส่วนร่วมในวฒันธรรมใหม่ๆใน
เรืองความงาม สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ 

Gail Dexter Lord ( ) กล่าวว่า การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเป็นการเยียมเยือนจากคน
ภายนอกชุมชนทีได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในบางเรืองหรือทังหมดเกียวกับด้าน
ประวติัศาสตร์ ดา้นศิลปะ ดา้นวิทยาศาสตร์ หรือเกียวกบัวิถีชีวิตหรือมรดกตกทอดผา่นการนาํเสนอ
จากระดบัชุมชน ระดบัภูมิภาค ระดบักลุ่มหรือสถาบนั 

Wisconsin Heritage Tourism Program ( ) ให้ความหมายการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม
ไวว้่า   แบบแผนการเดินทางเพือรับประสบการณ์จากแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เพือเรียนรู้มรดกของชุมชนดว้ยความเพลิดเพลินและเพือการศึกษา  

ดงันนัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจึงเป็นการเดินทางไปยงัทอ้งถินอืนใดเพือการเยียมชม 
สัมผสั และศึกษาเรียนรู้เกียวกบัวิถีชีวิต ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  สิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
บา้นเรือน วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นตน้ ดว้ยจิตสาํนึกแห่งการอนุรักษ ์และเป็นการพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
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 องค์ประกอบของการท่องเทียว  
 สถาบนัดาํรงราชานุภาพ ( : - ) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของการท่องเทียวประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบทีมีความสัมพนัธ์กนั คือ 
 . นกัท่องเทียว เป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีสุดของการท่องเทียว ถา้ไม่มีนกัท่องเทียว การ
ท่องเทียวก็เกิดขึนไม่ได ้การท่องเทียวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่งนกัท่องเทียวออกเป็น  ประเภทคือ 
      .  นกัท่องเทียวระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึงบุคคลทีมิได้
พาํนกัถาวรในราชอาณาจกัรไทย 

     .  นักท่องเทียวระหว่างประเทศทีคา้งคืน (International Tourist) หมายถึง
นกัท่องเทียวระหวา่งประเทศทีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละครังอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 

วนั 
     .  นักท่องเทียวระหว่างประเทศทีไม่ค้างคืน (International Excursionist) 

หมายถึงนกัท่องเทียวระหวา่งประเทศทีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยแต่ละครังโดยมิไดค้า้งคืน 
     .  นกัท่องเทียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึงบุคคลทุกสัญชาติทีมี
ทีพาํนกัอาศยัถาวรอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และเดินทางไปยงัสถานทีหนึงในอีกจงัหวดัหนึง ซึงมิใช่
เป็นถินทีอยูป่ระจาํของเขา 
     .  นักท่องเทียวภายในประเทศทีค้างคืน (Domestic Tourist) หมายถึง
นกัท่องเทียวภายในประเทศทีไปคา้งคืนนอกทีพาํนกัอาศยัปัจจุบนัแต่ละครังอยา่งนอ้ย 1 คืน 
     1.6 นกัท่องเทียวภายในประเทศทีไม่คา้งคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง
นกัท่องเทียวภายในประเทศทีมิไดพ้กัคา้งคืนนอกทีพาํนกัอาศยัปัจจุบนั 
 . การตลาดท่องเทียว การทีจะมีนกัท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวนนั จะตอ้งมีการตลาด
ท่องเทียวในการชกันาํให้เขา้มาท่องเทียว ซึงการตลาดท่องเทียวหมายถึงความพยายามทีจะทาํให้
นกัท่องเทียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มาท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวของตน แลว้ใชสิ้งอาํนวยความ
สะดวกทางการท่องเทียวและบริการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวนนั โดยการตลาดท่องเทียวอาจทาํ
ได ้  วธีิคือ 
  .  การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเทียว หมายถึงการให้ความรู้เกียวกบัเรือง
ต่าง ๆ ทางการท่องเทียว เช่นทรัพยากรท่องเทียว สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียว และ
บริการท่องเทียว เป็นตน้ 
  .  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว หมายถึงการสือสารข้อมูล
ข่าวสารท่องเทียวไปยงันกัท่องเทียวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่ายสือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร 
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หนังสือพิมพ์ จดหมาย เป็นต้น เพือเชิญชวน กระตุน้ เร่งเร้าให้นักท่องเทียวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเขา้มาท่องเทียวยงัแหล่งท่องเทียวของตน 
 . การขนส่ง เมือนกัท่องเทียวตดัสินใจจะไปท่องเทียวยงัแหล่งท่องเทียวใดแลว้ ก็ตอ้งมี
บริการขนส่งนํานักท่องเทียวไปยงัแหล่งท่องเทียวนัน ซึงการขนส่งหมายถึงการจัดให้มีการ
เคลือนยา้ยนกัท่องเทียวดว้ยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิลาํเนาไปยงัแหล่งท่องเทียวทีตอ้งการ
และกลบัสู่ภูมิลาํเนา การขนส่งแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภทคือ 
  .  การขนส่งทางรถยนต ์ 
  .  การขนส่งทางรถไฟ 
  .  การขนส่งทางเรือ 
  .  การขนส่งทางเครืองบิน 

. ทรัพยากรท่องเทียว เป็นสินค้าทางการท่องเทียวและเป็นจุดหมายปลายทางที
นกัท่องเทียวจะเดินทางเขา้มาท่องเทียว ซึงทรัพยากรท่องเทียว หมายถึงสิงดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเทียวใหเ้กิดการเดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเทียว โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่ง
ทรัพยากรท่องเทียวออกเป็น 3 ประเภทคือ  
  .  ทรัพยากรท่องเทียวประเภทธรรมชาติ เป็นสิงดึงดูดใจและมีความสวยงามที
เกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูเขา นาํตก ถาํ แม่นาํ ป่าไม ้ชายหาด เป็นตน้ 
  .  ทรัพยากรท่องเทียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และ
ศาสนา เป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีมีความสําคญัในทางประวติัศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี 
เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั พระพุทธรูป กาํแพงเมือง เครืองปันดินเผาโบราณ ศิลาจารึก เป็นตน้ 
  .  ทรัพยากรท่องเทียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็น
ทรัพยากรการท่องเทียวทีเป็นมรดกสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ มีคุณค่าและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ การแต่งกาย ศิลปะการแสดง ภาษาพืนเมือง เป็นต้น 
กิจกรรมร่วมสมยั เช่น การพายเรือ ล่องแก่ง ขีจกัรยาน ปีนเขา เป็นตน้ 
 . สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียว เป็นสรรพสิงทีรองรับในการเดินทางท่องเทียว
ของนกัท่องเทียว เพือให้การเดินทางท่องเทียวเป็นไปดว้ยความสะดวกสบายและปลอดภยั โดยสิง
อาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 
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  .  สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวโดยตรง เป็นสิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเทียวทีเกิดขึนเพือรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเทียวของนักท่องเทียวโดยเฉพาะ 
ประกอบดว้ย  อยา่งคือ 
   . .  การอาํนวยความสะดวกในการเขา้และออกประเทศ ไดแ้ก่สิงอาํนวย
ความสะดวกดา้นการขนถ่ายกระเป๋าเดินทาง การตรวจตราหนงัสือเดินทาง การต่อวซ่ีา เป็นตน้  

   . .  การให้บริการท่องเทียว เป็นการให้ความสะดวกในระหว่างการ
ท่องเทียวโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการ  ประเภทคือ  
    . . .  บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเทียว 

    . . .  บริการทีพกัแรม 

    . . .  บริการอาหารและบนัเทิง 

    . . .  บริการนาํเทียวหรือมคัคุเทศก ์

    . . .  บริการจาํหน่ายสินคา้ทีระลึก 
  .  สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวโดยออ้ม เป็นสิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเทียวทีมีอยู่ในประเทศแล้ว แมจ้ะไม่มีการท่องเทียว รัฐบาลก็ตอ้งมีสิงอาํนวยความ
สะดวกเหล่านีแก่ประชาชนของตน ส่วนการให้บริการแก่นักท่องเทียวถือเป็นผลพลอยได ้
ประกอบดว้ย  อยา่งคือ 
   . .  สิงอาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็น
สิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็นต่อการยงัชีพของประชาชน เพือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในความเป็นอยู่ และส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเทียวด้วย เช่นการสือสาร การ
ไฟฟ้า การประปา การคมนาคม การสาธารณสุข เป็นตน้  

   . .  สิงอาํนวยความสะดวกด้านความปลอดภยั เป็นสิงอาํนวยความ
สะดวกทีรัฐบาลให้ความปลอดภัยทังร่างกาย ทรัพย์สินและการเดินทางแก่ประชาชนและ
นกัท่องเทียว ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและความเดือดร้อนต่าง ๆ ทีจะเกิดขึน 
เช่น การโจรกรรม ปลน้จี ชิงทรัพย ์และความปลอดภยัจากบริการท่องเทียว เป็นตน้ 

. .  สิงอาํนวยความสะดวกด้านอืน ๆ เป็นสิงอาํนวยความสะดวกที
ส่งเสริม หรือสนบัสนุนเพิมความสะดวกสบายแก่นกัท่องเทียว เช่นการบริการแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ การบริการเสริมความงาม และการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
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 นอกจากนี ชูสิทธิ ชูชาติ ( ) ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีสําคญั  ประการทีจะทาํให้
การท่องเทียวประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้คือ 

 . สิงดึงดูดใจ (Attraction)  เกิดจากสถานทีและเหตุการณ์ โดยสถานทีเป็นสิงทีเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึน ส่วนเหตุการณ์ทีน่าประทบัใจเกิดจากมนุษยส์ร้างเท่านนั 
 . สิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) สิงอาํนวยความสะดวกเป็นสิงจาํเป็นสําหรับแหล่ง
ท่องเทียวโดยเฉพาะปัจจยัพืนฐานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง ระบบสือสาร และระบบสาธารณูปโภค 
เป็นตน้ เพราะจะทาํใหน้กัท่องเทียวเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ปลอดภยั และรวดเร็ว 

 . การเข้าถึง (Accessibility) นักท่องเทียวจะเดินทางเข้าไปยงัแหล่งท่องเทียวได้ ต้องมี
ระบบขนส่ง เช่น ถนนหรือเส้นทาง พาหนะ เป็นตน้ เพือนาํนกัท่องเทียวและปัจจยัพืนฐานทีจาํเป็น
ต่อการดาํเนินชีวติไปยงัแหล่งท่องเทียวทีเป็นจุดหมายปลายทาง 
  

. แนวคิดทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นเรืองของทศันคติ ความรู้สึก ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทีแสดง
ออกมา เป็นเป้าหมายสาํคญัทีสุดของทุกธุรกิจ 

 

 ความหมายของความพงึพอใจ 

 สิริอร วชิชาวธุและคณะ ( : ) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นทศันคติของบุคคล
ทีมีต่อกิจกรรมต่างๆ เกิดจากประสบการณ์ ค่านิยมและพืนฐานของการรับรู้ทีแต่ละบุคคลได้รับ 
ระดบัความพึงพอใจเป็นเครืองสะทอ้นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม และเกิดมีไดเ้มือกิจกรรมนนัๆ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนนั 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (  : ) ให้ความหมายความพึงพอใจไวว้่า อารมณ์แห่ง
ความสุขและความรู้สึกคุม้ค่าทีไดใ้ช้บริการทาํให้เกิดความตอ้งการใช้ซาํและติดใจในบริการนัน
นานเท่าทียงัมีความพอใจอยู ่
 กุณฑลี รืนรมย ์และคณะ (  : ) กล่าวถึงความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกทีแต่ละ
บุคคลแสดงออกถึงความยนิดีจากการใชห้รือบริโภคสินคา้ โดยคุณค่าทีไดรั้บอาจเท่ากบัหรือสูงกวา่
ความคาดหวงั 
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 สิริผกา ทองจนัทม์ูล (  : ) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกทีดี
มีทศันคติในดา้นบวก และมีความเพียงพอ เมือไดรั้บสิงทีตอ้งการหรือคาดหวงั โดยสังเกตจากการ
แสดงออก สายตา และคาํพดู 

 กมลพร อศัวมงคลสวา่ง (  : ) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นเรืองของความรู้สึก
ของบุคคลทีไม่มีวนัสินสุด เปลียนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม จึงตอ้งมีการ
ตรวจสอบการปฏิบติัเพือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลเพือความสาํเร็จขององคก์รตามทีได้
ตงัเป้าหมายไว ้
 ภาวิดา จีนะวฒัน์ (  : ) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่ เป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกทีดี
และเป็นไปในทางบวก เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ทีเกิดจากจิตใจของบุคคล เมือได้รับสิงที
ตอ้งการ 

 จากความหมายทีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ เป็นเรืองของความรู้สึกและอารมณ์ทีดี
ทีแสดงออกมาจากภายในจิตใจของบุคคล เมือไดรั้บสิงทีตนตอ้งการหรือคาดหวงั  โดยไม่มีความ
สินสุดและเปลียนแปลงได ้

 
ลกัษณะของความพงึพอใจในการบริการ   

 ความพึงพอใจในการบริการมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานบริการเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
โดยมีลกัษณะทวัไปดงันี (อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ  : - )  
 . ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิง
ใดสิงหนึง โดยใชป้ระสบการณ์ทีไดรั้บดว้ยตนเอง 

 . ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งสิงทีคาดหวงักบัสิงทีไดรั้บจริง 
โดยบุคคลยอ่มมีขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากประสบการณ์ส่วนตวั คาํบอกเล่า การเรียนรู้ เป็นตน้ 
จึงทาํใหเ้กิดความคาดหวงัและมีอิทธิพบต่อเกณฑใ์นการประเมินในสิงทีไดรั้บจริง 

 . ความพึงพอใจเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ 

 

 ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุล
พฒันกิจ  : - ) 
 . ผลิตภณัฑบ์ริการ ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 . ราคาค่าบริการ ผูรั้บบริการจะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเมือคุณภาพสอดคลอ้งกบัราคาค่าบริการ 

 . สถานทีบริการ ตอ้งเขา้ถึงสะดวก กวา้งขวางเพียงพอ สามารถอาํนวยความสะดวกแก่
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเพียงพอ เช่น การมีสถานทีจอดรถ เป็นตน้ 
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  . การส่งเสริมแนะนาํบริการ ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารทีครบถ้วนในทางบวกผ่านสือ
ต่างๆ 

 . ผูใ้ห้บริการ ควรกาํหนดรูปแบบและจดัการการบริการทีตอ้งคาํนึงถึงความสําคญัของ
ลูกคา้ ใส่ใจและสนใจในความตอ้งการของลูกคา้ 
 . สภาพแวดลอ้มของการบริการ สถานทีตอ้งสวยงาม สะอาด จดัแบ่งพืนทีอยา่งเหมาะสม 
เพอืภาพลกัษณ์ทีดีของกิจการ 

 . กระบวนการบริการ ตอ้งคล่องตวั มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ 
 จากการทีผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารเพือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง ผูว้จิยัไดก้าํหนดโดยศึกษาใน  ดา้นคือ ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมได้แก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและเบียแก้ใหญ่ทีสุดในโลก ความหลากหลายของ
กิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ การถวายสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การซือทีดิน การตกับาตรสตางค ์
เป็นตน้ การจดับริการเครืองไทยทาน การแจกหรือให้เช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลงั ความ
เหมาะสมในการเรียกรับการบริจาค การจดัการแสดงต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
การแข่งขนักีฬาชกมวยไทย เป็นตน้การบริการยาสมุนไพร การนวดแผนโบราณ การล่องเรือชม
ทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี ตลาดนาํ กิจกรรมการใหอ้าหารปลาในแม่นาํและการให้อาหารเต่าใน
บ่อเลียง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวไดแ้ก่ ร้านอาหาร ห้องสุขา ที
พกัผ่อนสําหรับนกัท่องเทียว วิทยากรบรรยายหรือให้ขอ้มูลภายในวดั สถานทีจอดรถ ป้ายแนะนาํ
จุดต่างๆภายในวดั ความสะดวกในการเดินทาง  และด้านสิงปลูกสร้างและโบราณสถานได้แก่ 
โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ศาลาการเปรียญสําหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา ภาพจิตรกรรม รูปเคารพ
บูชาและวตัถุมงคล ไดแ้ก่พระพุทธรูป วตัถุมงคล รูปเหมือนเกจิอาจารย ์และเครืองรางของขลงั โดย
สอบถามในเรืองความงดงาม ความโดดเด่นหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความเก่าแก่ ความมีชือเสียง 
ความสะอาด บรรยากาศความร่มรืน และความปลอดภยั 
 

 ปัจจัยทจูีงใจให้เดินทางท่องเทยีว 
 การเดินทางท่องเทียวของนักท่องเทียวจะต้องมีเหตุจูงใจหรือปัจจยัทีทาํให้เกิดความ
ตอ้งการในการเดินทางท่องเทียว ซึงแบ่งได ้  ประการดงันี 

 . ความตอ้งการการผจญภยั กิจกรรมท่องเทียวผจญภยั เช่น การล่องแพ ปีนเขา การดาํนาํ
เป็นตน้ เป็นสิงทา้ทายนกัท่องเทียวทีชอบการผจญภยั 
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 . ความต้องการค้นพบสิงใหม่ๆ ด้วยตนเอง เนืองจากความจาํเจในชีวิตทาํให้คนเรา
ตอ้งการหาสิงแปลกใหม่ทีต่างจากชีวติประจาํวนัโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทีมีความอยากรู้อยากเห็น 

 . ความตอ้งการคุณค่าในการเดินทางท่องเทียว นักท่องเทียวตอ้งการกาํไรชีวิตจากการ
ท่องเทียว เมือเดินทางท่องเทียวจึงตอ้งการความคุม้ค่า ความสนุกสนาน และความประทบัใจในการ
ท่องเทียวตามสถานทีต่างๆในแต่ละครัง 

 . ความต้องการค้นคว้าทางวฒันธรรม การท่องเทียวเป็นการเรียนรู้อย่างหนึง เมือ
นกัท่องเทียวเดินทางไปยงัแหล่งท่องเทียวใด ทาํให้เกิดความรู้ความประทบัใจและความเขา้ใจของ
วฒันธรรมทอ้งถินทีแตกต่างออกไป 

 . ความตอ้งการเห็นความเป็นอยูข่องเพือนร่วมโลก  เป็นความอยากรู้อยากเห็นของคนโดย
ทวัๆ ไปทีตอ้งการเห็นความชีวติความเป็นอยูข่องเพือนร่วมโลกทีอาจมีภูมิอากาศหรือภูมิประเทศที
แตกต่างจากทีตนเองอยู ่
 . ความต้องการในการยอมรับของสังคม มนุษย์ต้องการการยอมรับนับถือในสังคม 
นักท่องเทียวจึงเลือกเดินทางท่องเทียวไปในสถานทีท่องเทียวทีคนท้องถินยอมรับและเห็น
ความสาํคญัในตวันกัท่องเทียว 

 . ความตอ้งการความภาคภูมิใจ การไดเ้ดินทางท่องเทียวไปยงัสถานทีท่องเทียวทีในกลุ่ม
คนรู้จกัไม่เคยไดไ้ปท่องเทียวเป็นคนแรก จะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและอาจให้คาํแนะนาํแก่
คนรู้จกัทีตอ้งการไปท่องเทียวแหล่งท่องเทียวนนับา้ง 

 . ความตอ้งการยกฐานะและเกียรติภูมิ การท่องเทียวเพือวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เยียมญาติ 
ร่วมการประชุม ประกอบศาสนกิจ เป็นตน้ ทาํให้ผูท้่องเทียวรู้สึกมีเกียรติในสังคม เป็นการยกฐานะ
เกียรติภูมิใหต้นเอง (บุญเลิศ กิจตงัวฒันา : - ) 
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. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การมีส่วนร่วมเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาไม่วา่จะเป็นเรืองใดก็ตาม ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย
ควรไดรั้บรู้ รับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพฒันาการท่องเทียวการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นสิงจาํเป็น 

 

 ความหมายและแนวคิดของการมีส่วนร่วม 
 G. Parry (อา้งถึงใน ธนธรณ์ ศรีสวสัดิ : ) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมวา่ หมายถึง การ
กระทาํอย่างใดอย่างหนึงเพือการเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง 
นอกจากนึยงัเสนอแนวความคิดทีสามารถวดัการมีส่วนร่วมโดยอาศยัมิติ  มิติ คือ 

 . วธีิการมีส่วนร่วม หมายถึง กิจกรรมดา้นต่างๆ ทีผูมี้ส่วนร่วมไดล้งมือกระทาํไป เช่น การ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นตามโครงการ การออกเสียงเลือกตงั การวงิเตน้ เป็นตน้ 

 . ความถีในการมีส่วนร่วม เป็นการตอบคาํถามถึงใครเขา้ไปมีส่วนร่วมบา้งและบ่อยครัง
แค่ไหน 

 . คุณภาพของการมีส่วนร่วม เป็นการหาคาํตอบของคาํถาม  ประการขึนไป ไดแ้ก่ ผลที
ไดจ้ากการเขา้ไปมีส่วนร่วม และความจริงใจหรือหลอกลวงต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมนนัๆ 

 สัมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ (  : ) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า เริมจากคนเริมเกิด
ปัญหาจึงสนใจร่วมกนัในปัญหา อยากให้เกิดการเปลียนแปลงและรับผลประโยชน์ร่วมกนั รวมถึง
เห็นคุณค่าในสิงทีลงมือกระทาํ การรวมกลุ่มเพือจะทาํกิจกรรมใดๆ ร่วมกนัถือเป็นการมีส่วนร่วม
เชิงเป้าหมาย ส่วนการมีส่วนร่วมสามารถใชเ้ป็นเครืองมือเพือใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสาํเร็จ 

 สาํนกัมาตรฐานการศึกษาและสาํนกัมาตรฐานอุดมศึกษา (  : ) ให้ความหมายการมี
ส่วนร่วม คือ การทีกลุ่มบุคคลทีมีส่วนไดส่้วนเสียในทุกขนัตอนไดเ้ขา้ร่วมกนัอยา่งเขม้แข็งและร่วม
ปฏิบติัเพือการพฒันาทีแทจ้ริงและถาวร 

 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 Guy Gran (อา้งถึงในจามะรี เชียงทอง : ) ไดเ้รียกร้องเกียวกบัการมีส่วนร่วมวา่ควร
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสิงเหล่านี คือ 

 . กระบวนการในการสร้างความตืนตวัในหมู่ประชาชน (Conscientization) เพือสร้าง
ประชาชนทีมีความรู้และมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 . กาํจดัอุปสรรคทุกประการทีขดัขวางการมีส่วนร่วม 
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 . จดัระบบชุมชนใหม่เพือให้ชุมชนไดมี้โอกาสในการจดักิจกรรมของชุมชนซึงจะส่งผล
ต่อการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนเอง 

 

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
 การพฒันาแบบมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน ดงันี (สาํนกัมาตรฐานการศึกษาและ
สาํนกัมาตรฐานอุดมศึกษา  : )   
 . ก่อใหเ้กิดการพึงพาตนเอง ทาํใหรู้้จกัวธีิการแกปั้ญหา และสร้างความเจริญใหก้บัชุมชน 

 . แสดงถึงความจริงใจของภาครัฐในการสนบัสนุนประชาชนให้มีเสรีภาพในการตดัสินใจ
และกาํหนดแนวทางชีวติของตนเอง 

 . ทาํใหม้องเห็นปัญหาและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและตรงประเด็นของทอ้งถิน 

 . เป็นการตกลงร่วมกนัเพือสร้างความชอบธรรมในการตดัสินใจ 

 . ช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคคล เนืองจากมีการแลกเปลียนความรู้และขอ้คิดเห็นร่วมกนั
ในกระบวนการของการมีส่วนร่วม 

 . สร้างพฤติกรรมของประชาชนในทอ้งถินให้มีความรักทอ้งถินและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากยงิขึน 

 . ชุมชนภูมิใจเพราะไดเ้ป็นเจา้ของผลงาน 

  

 ความเกยีวข้องของชุมชนกบัการท่องเทียว 
 สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (  : 3-50 – 3-52) ไดก้ล่าวถึง
ชุมชนมีความเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวไว ้ดงันี 

. ประโยชน์ทีชุมชนไดรั้บ มี  ประการ คือ 

      .  ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  
            . .  เกิดการสร้างงาน คนในชุมชนมีงานทาํ 
            . .  การพฒันาอาชีพทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้ริการการท่องเทียว 

            . .  เกิดระบบตลาด ทาํให้เกิดการจดัซือจดัหาเครืองอุปโภคบริโภคที
จาํเป็นต่อการท่องเทียว 

           . .  เกิดการผลิตวตัถุดิบของทอ้งถินเพือป้อนระบบตลาด 

           . .  สร้างแหล่งรายไดใ้หม่ทีเกิดจากการท่องเทียว 

           . .  เพิมรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือนในชุมชน 
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      .  ดา้นสังคม ไดแ้ก่ 

          . .  มีการพฒันาในทางสร้างสรรค ์

          . .   การติดต่อทางสังคมเป็นรูปแบบมากขึน 

          . .  เกิดสัญญาทางสังคมจากการตกลงในสิทธิ  หน้าที และความ
รับผดิชอบทีไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

          . .  ไดรั้บการพฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็น
ตน้ 

          . .  กระตุน้ให้สมาชิกในชุมชนสนใจพฒันาการศึกษาของตนเองและ
คนรอบขา้ง 

          . .  การสาธารณสุขไดรั้บการพฒันาใหดี้ขึน 

          . .  มีการเอาใจใส่ต่อการบริการทางสังคมมากขึน 
 . ผลกระทบทางลบทีชุมชนไดรั้บ 

 ผลกระทบทางลบจากการท่องเทียวของชุมชน ได้แก่ เมือนักท่องเทียวมีมากและมีการ
จดัการในชุมชนทีไม่ดี ขนาดชุมชนอาจเติบโตมากเกินไป  โครงสร้างการบริหารภายในชุมชนอาจ
เปลียนแปลงได ้ และผลกระทบจากการถูกกลืนจากวฒันธรรมและวถีิชีวติภายนอก  
 จากทีไดก้ล่าวมา การมีส่วนร่วมเป็นเรืองของกลุ่มคนทีร่วมมือร่วมใจกนักระทาํกิจกรรม
อย่างหนึงอย่างใดเพือตอ้งการบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง เพือให้เกิดการเปลียนแปลง หรือ
เพือการพฒันา และนาํมาซึงผลประโยชน์ในเชิงบวกร่วมกนัของผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม เพราะฉะนนัการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียว ถือเป็นเรืองสําคญั เนืองจากเรืองของการท่องเทียวต้อง
เกียวขอ้งกบัคนหลายฝ่าย เช่น เจา้ของแหล่งท่องเทียว ผูจ้ดันาํเทียว ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ และ
นกัท่องเทียว เป็นตน้ โดยเฉพาะชุมชนในทอ้งถิน หากดาํเนินการเพียงไม่กีฝ่ายก็ยากทีจะประสบ
ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ทีวางไว  ้จึงจาํเป็นอย่างยิงทีผูมี้ส่วนเกียวข้องควรร่วมมือกันในการ
พฒันาการท่องเทียว ทีตอ้งมีการนาํทรัพยากรการท่องเทียวมาใช้ในการแสวงหารายไดแ้ละสนอง
อารมณ์นักท่องเทียว อีกทงัตอ้งรักษาวฒันธรรมและสิงแวดล้อมในทอ้งถิน ดงันัน ผูว้ิจยัเห็นว่า 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนสําคญัในการพฒันาการท่องเทียวจึงเสนอแนวคิดในการ
ศึกษาวจิยัครังนี 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

4. การท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม  
 

 ความหมายการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
 ศาสนาและวฒันธรรมมีความเกียวพนั เนืองดว้ยศาสนาเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมและ
วฒันธรรมบางส่วนมีทีมาจากศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติไทยและมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยมาช้านาน แต่ละชุมชนจะมีวดัเป็นศูนยก์ลาง วดัจึงเป็นแหล่งรวมศิลปะและความรู้ใน
แขนงต่างๆมากมาย เช่น จิตรกรรมฝาผนงั ตาํรายาสมุนไพรแผนโบราณ เป็นตน้ บทบาทของวดัที
สาํคญัอีกประการในปัจจุบนัคือเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีสภาพแวดลอ้มร่มรืน สวยงาม และเงียบสงบ 
ทาํให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความนิยมให้นกัท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียววดักนัเป็นจาํนวน
มาก จากการศึกษามีผูใ้หค้วามหมายเกียวกบัการท่องเทียวเชิงศาสนาไวด้งันี 

 ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร ( อา้งถึงในวนชัพร จนัทรักษา  : ) ให้คาํนิยามไวว้า่ การ
ท่องเทียวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็นหลกั ถือเป็นการปฏิบติัทีมีมาตงัแต่
ยคุแรก ๆซึงเหตุผลในการเดินทางทีแทจ้ริงแลว้อาจไม่มีการท่องเทียวเขา้มาเกียวขอ้ง แต่ในปัจจุบนั
การเดินทางลกัษณะนีจะรวมกิจกรรมอืนนอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยูด่ว้ย ผูที้นบัถือ
ศาสนาต่าง ๆ มกัจะมีความเชือในการทาํกิจกรรมทางศาสนา ซึงอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะ
สิงศกัดิสิทธิหรือประกอบพิธีกรรม อย่างไรก็ดีกิจกรรมบางอย่างไดล้ดความนิยมลงไปเนืองจาก
จาํนวนผูที้นบัถือศาสนาหรือความเชือนนัลดลง สถานทีประกอบพิธีทางศาสนามิไดมี้เพียงผูที้นบั
ถือศาสนานนัเท่านนัทีเขา้เยยีมชม หากแต่นกัท่องเทียวอืน ๆ ยงัให้ความสนใจเขา้ชมความงาม หรือ
เข้าไปพกัผ่อนสงบจิตสงบใจ โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาพสังคมทีวุ่นวายในปัจจุบนั ผูค้นนิยม
สถานทีประกอบพิธีทางศาสนาเป็นทีพึงพิงทางจิตใจกนัมาก 
 ชมรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัมคธ (  : บทนาํ,อา้งถึงในอิทธิวตัร ศรีสวสัดิ  : ) 

กล่าวไวว้า่ การท่องเทียวเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทางไปยงัวดัซึงเป็นศาสนสถานสําคญัของพุทธ
ศาสนาเพือน้อมรําลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตงัมนัทีจะศึกษาสถานทีและพร้อมทีจะ
เรียนรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวติดว้ยจิตทีสงบมนัคง มีความอดทนตงัใจจริง หากตงัจิตอยูที่การปล่อยวาง
ให้ทุกอย่างเกิดขึนและดับไป  มีความเอืออาทรต่อเพือนร่วมเดินทาง  มีไมตรีจิตต่อกันฉัน
กลัยาณมิตรแบ่งปันผลบุญสู่มวลมนุษยชาติการเดินทางท่องเทียวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยูใ่น
ใจของพุทธศาสนิกชนอยา่งเปียมสุขตลอดเวลา การเดินทางท่องเทียวเชิงพุทธควรใชห้ลกัการสอง
ประการ คือ การศึกษาทุกอยา่งอยา่งละเอียด รอบคอบ เรียนรู้สิงทีเกิดขึน คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
จะทาํให้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตการปฏิบติัต่อผูรั้บและตนเองอยา่งมีเมตตา ดงันนัการเดินทาง
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ท่องเทียวเชิงพุทธ จึงเป็นการเดินทางทีมีความหมายลาํค่าตามหลกัพุทธศาสนา กล่าวคือ ไดรั้บทงั
ความสะอาด ความสวา่ง และความสงบสุข 

จากความหมายของการท่องเทียวเชิงศาสนาทีมีผูก้ล่าวถึงขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การ
ท่องเทียวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางไปยงัวดัต่างๆ เพือการทาํบุญและปฏิบติักิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาก่อใหเ้กิดความสงบทางกายและทางใจ อีกทงัยงัช่วยสืบทอดศาสนาใหด้าํรงอยูต่่อไป  
 วฒันธรรมเป็นสิงทีมีคุณค่า เกิดจากการสังสมและสืบทอดสิงทีดีงามจากคนรุ่นหนึงสู่คน
อีกรุ่นหนึงของแต่ละชุมชนจึงสมควรแก่การอนุรักษ์ไว ้การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมกาํลงัได้รับ
ความนิยมในกลุ่มนักท่องเทียวทีต้องการศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรมของไทยซึงมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค ดงันนัเมือนกัท่องเทียวเดินทางไปท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนใด
ก็ควรศึกษาอย่างถ่องแทแ้ละเขา้ใจ ซึมซับ และรักษาวฒันธรรมของชุมชนนันๆให้มากทีสุดเพือ
ประโยชน์ต่อชุมชนและนกัท่องเทียวดว้ยกนัเอง  การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมมีผูใ้หค้าํนิยามไวด้งันี 

 ส่องบุญ ปักปินเพชร (  : ) ไดส้รุปแนวคิดเกียวกบัการท่องเทียวทางวฒันธรรมไวว้า่ 
การท่องเทียวทางวฒันธรรม หมายถึง การเดินทางของผูค้นหรือกลุ่มคนออกจากสถานทีทีอยูอ่าศยั
ประจาํไปยงัท้องถินโดยมีวตัถุประสงค์เพือการท่องเทียว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ประกอบการเรียนรู้ การสัมผสั การชืนชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวฒันธรรมคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องกลุ่มชนอืนความแตกต่างทางวฒันธรรมของชนต่างสังคม
ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ เรืองราวและคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ รูปแบบวถีิชีวติ ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชือ ศาสนา และจารีตประเพณี 

 กรวรรณ สังขกร ( : ) ได้อธิบายถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมว่า นอกจากการ
เดินทางท่องเทียวเพือชมงานประเพณีต่างแล้วยงัรวมถึงการเดินทางท่องเทียวเพือสัมผสัวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณี ของคนในทอ้งถินหรือชุมชนต่างๆอีกดว้ย 
 ชนัญ วงษ์วิภาค ( : )  กล่าวถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมว่า เป็นการเดินทาง
ท่องเทียวชมและศึกษาวฒันธรรมประเพณี ทีมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน โดยชุมชนทอ้งถินมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการท่องเทียวนัน บนพืนฐานของการมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และ
วฒันธรรมของทอ้งถิน อีกทงัยงักล่าวอีกวา่ การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งอยู่บนพืนฐานของ
ความมีใจเป็นกลาง ผูเ้กียวขอ้งกบัการท่องเทียวควรตระหนกัถึงเหตุผลในการปฏิบติัของคนในแต่
ละทอ้งถิน และควรระลึกเสมอวา่วฒันธรรมมีความอ่อนไหวและเปราะบาง ประเพณีบางอย่างไม่
ควรนาํมาเสนอเพือความบนัเทิงเพราะจะทาํใหเ้กิดความเสือมศรัทธาลงไปได ้
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 ทิพวรรณ พุ่มมณี (  : ) กล่าวถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมว่า เป็นรูปแบบหนึง
ของการท่องเทียวทียงัยนื มีวตัถุประสงคเ์พือการเรียนรู้ สัมผสัเอกลกัษณ์ความงดงามของวฒันธรรม 
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ วถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 บุญเลิศ จิตตงัวฒันา ( : - ) ไดอ้ธิบายถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมวา่ หมายถึง 
การเดินทางของผูค้นหรือกลุ่มคนจากสถานทีทีอยูป่ระจาํไปยงัทอ้งถินอืน เพือชืนชมกบัเอกลกัษณ์
ความงดงามทางวฒันธรรมของกลุ่มชนอืน  ทงันีต้องเคารพในวฒันธรรมของกันและกัน เพือ
ก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเขา้ใจ และความซาบซึงตรึงใจในวฒันธรรมของชุมชนนนั ๆ อีก
ทงัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อบุคคลวฒันธรรม และสิงแวดล้อมในชุมชนนันให้น้อย
ทีสุด ในขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถินผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมก็ไดป้ระโยชน์จากการท่องเทียวในดา้น
การสร้างรายได ้และการจา้งงาน อนันาํมาซึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

จากทีกล่าวมาสรุปไดว้า่การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การเดินทางไปยงัทอ้งถินอืน
ใดเพือการเยียมชม สัมผสั และศึกษาเรียนรู้เกียวกบัวิถีชีวิต ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
สิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่นบ้านเรือน วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นต้น ด้วยจิตสํานึกแห่งการ
อนุรักษ ์และเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

ดงันนัผูว้จิยัจึงสรุปความหมายรวมของการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมวา่ หมายถึง
การเดินทางไปยงัวดัต่างๆเพือการทาํบุญ ปฏิบติักิจกรรมทางพุทธศาสนา และสืบทอดพุทธศาสนา 
ก่อใหเ้กิดความสงบทางกายและทางใจ พร้อมทงัไดเ้ยยีมชม สัมผสั และศึกษาเรียนรู้เกียวกบัวิถีชีวิต 
ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในทอ้งถินนันๆ ด้วยจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์ และเป็นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ  

 

ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนา     
 ปัจจุบนัศาสนามีส่วนสาํคญัในการท่องเทียว มีสิงดึงดูดความสนใจ ความเลือมใส ในฐานะ
ทรัพยากรการท่องเทียวให้นกัท่องเทียวเดินทางมาเยียมชม ซึงมีผูก้ล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทียว
เชิงศาสนา สิงทีน่าสนใจและดึงดูดใจภายในวดัเพือประโยชน์ทางการท่องเทียวไว ้ดงันี 

ธนกฤต สังข์เฉย ( : ) ได้กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ 
โบราณสถานและศาสนาว่า หมายถึงสถานทีทีสร้างขึนในอดีตตามประวติัศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบั
ศาสนา สงคราม พระมหากษตัริยแ์ละบุคคลสําคญัในอดีต เช่น โบราณสถาน วดั โบสถ์ พระราชวงั 
อนุสาวรีย ์เป็นตน้ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( : ) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเทียวทาง
ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนา หมายถึง ทรัพยากรการท่องเทียวทีมี
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ความสําคญัในฐานะเป็นหลกัฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา ทาํให้ทราบถึง
ความเป็นมาและความเจริญกา้วหน้าของทอ้งถินนนัตงัแต่สมยัโบราณ และสิงทีเป็นมรดกตกทอด
มายงัคนรุ่นหลงั โดยอาจแบ่งยอ่ยได ้  ประเภท คือ 
 . โบราณสถานและโบราณวตัถุ โบราณสถานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์ป็นประโยชน์ในทาง
ศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ซึงมีอายุ มีลกัษณะการก่อสร้างหรือมีหลกัฐานทีเป็นประวติั
ของอสังหาริมทรัพยน์ันๆ   ส่วนโบราณวตัถุเป็นสังหาริมทรัพยที์เป็นของโบราณทงัทีเป็นสิงที
มนุษยส์ร้างขึนหรือเกิดขึนตามธรรมชาติ หรือเป็นชินส่วนของโบราณสถาน ซากสัตว ์หรือซากพืช 
เป็นประโยชน์ต่อศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ทีมีอายุ มีลกัษณะ หรือมีหลกัฐานทีเป็น
ประวติัของสังหาริมทรัพย ์

 . ศาสนสถาน เป็นสถานทีแสดงถึงลทัธิความเชือความศรัทธาของมนุษยที์มีต่อศาสนา 
รวมถึงเป็นสถานทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนสถานมีคุณค่าทางจริยธรรมและวฒันธรรม 
นกัท่องเทียวทีเดินทางท่องเทียวศาสนสถานมีเป้าหมายเพือศึกษาหาความรู้เกียวกบัศาสนา ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เยยีมชมสักการะ หรือเพือความสงบทางจิตใจ 

 พนัธ์ทิพา ณ พทัลุง (  : ) ไดก้ล่าวเสริมอีกวา่ สิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียว
ทงัจากภายในประเทศและภายนอกประเทศให้เดินทางท่องเทียว คือ ศาสนสถาน ได้แก่ โบสถ ์
วิหาร เป็นตน้ อีกทงัยงัเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรมฝาผนงั เป็นตน้ 

 พระธรรมปริยติัเวที (อา้งในกองพุทธศาสนสถาน  : ) ไดก้ล่าวถึง สิงดึงดูดใจภายใน
วดัทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทีสร้างความเลือมใสและความสนใจแก่นกัท่องเทียวและ 
พุทธศาสนิกชนทวัไปใหเ้ดินทางไปวดัเพือท่องเทียวและปฏิบติัศาสนกิจวา่มี  ประการไดแ้ก่ 

 . วดัมีพระพุทธรูปทีมีชือเสียง มีความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ เช่น พระพุทธชินราช 
จงัหวดัพิษณุโลก พระพุทธโสธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ 

 . วดัมีสิงปลูกสร้างทีมีชือเสียง เช่น พระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ พระธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม พระบรมธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นตน้ 

 . วดัเคยมีพระสงฆผ์ูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ เป็นครูบาอาจารยก์รรมฐาน หรือทรงวิทยาคม 
เป็นผูอ้นุเคราะห์ประชาชน เช่น หลวงพ่อปาน วดับางนมโค หลวงปู่ มนั วดัสระประทุมวนั หลวง
พอ่สด วดัปากนาํ เป็นตน้ 
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 . วดัมีเจา้อาวาสทีมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีการจดัการศึกษาภายในวดั มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีกิตติคุณชือเสียงดี 

 สํานกัโบราณคดี กรมศิลปากร (  : - ) ไดก้ล่าวถึงสิงทีน่าสนใจเพือการท่องเทียว
ภายในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร ดังนี วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราช
วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชนัเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึงเป็นวดัประจาํรัชกาลที  สร้าง
เมือครังกรุงศรีอยุธยา เดิมชือวดัโพธาราม ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงโปรดเกลา้ให้ปฏิสังขรณ์วดัโพธารามขึนใหม่และพระราชทานนามว่า วดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาวาส  ในรัชสมยัรัชกาลที  ทรงแกส้ร้อยนามพระอารามเป็น วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

 สิงทีน่าสนใจต่อการท่องเทียว ไดแ้ก่ 

 พระอุโบสถ สร้างในสมยัรัชกาลที  พระประธานคือ พระพุทธเทวปฏิมากร อญัเชิญมาจาก
วดัคูหาสวรรค ์ธนบุรี ใตฐ้านชุกชีบรรจุพระบรมอฐิัของรัชกาลที  

 พระวิหารทิศ มีด้วยกนั  หลงั ภายในแต่ละหลงัประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณสําคญั
หลายองค ์เช่นพระพุทธโลกนาถ พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ เป็นตน้ 

 วหิารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในรัชกาลที  มีพระพุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ ทีฝ่าพระบาท
ประดบัมุกเป็นภาพมงคล  ประการ 

 พระมหาเจดียป์ระจาํรัชกาลที -  ไดแ้ก่ พระมหาเจดียศ์รีสรรเพชญด์าญาร ประจาํรัชกาลที 
 พระมหาเจดียดิ์ลกธรรมกลกนิทาน ประจาํรัชกาลที  พระมหาเจดียมุ์นีบตับริขาร ประจาํรัชกาลที 
 และพระมหาเจดียป์ระจาํรัชกาลที  

 สุวจันี พาแรงคิโอ (  : ) ไดก้ล่าวถึงวดัทีน่าเทียวชมในจงัหวดัพิษณุโลก คือ วดัพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร คนท้องถินเรียก วดัใหญ่ เป็นวดัสําคญัวดัหนึง มีพระพุทธชินราชทีมี
ชือเสียงและมีพุทธลกัษณะงดงามมากทีสุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ วดันีสร้างในสมยัพระ
มหาธรรมราชาที  (พญาลิไท) นอกจากนียงัมีสิงทีน่าสนใจอีกเช่น บานประตูประดบัมุกทีหรูหรา 
งดงามตรงทางเขา้พระวิหาร ดา้นหลงัพระวิหารมีพระปรางค์องค์ใหญ่สูง  เมตร ดา้นบนบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
 กรมศิลปากร (  : ) ได้กล่าวถึงสิงทีน่าสนใจสําหรับการท่องเทียวเชิงศาสนา ใน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไวด้งันี ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ มีพระพุทธไสยาสน์ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที  
เป็น ศิลปะทวารวดี ซึงมีอยู ่  องค ์ไดแ้ก่ ในตาํบลภูปอ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สมยัทวารวดี 

 องค์ องค์แรกอยู่เชิงเขา หันพระเศียรไปทางทิศเหนือแสดงสีหไสยาสน์ พระบาทซ้ายซ้อนทบั
เหลือมพระบาทขวาอยูบ่นผา้รองตามปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร  องคที์สองอยูสู่งขึนไปบนเขา 
สันนิษฐานวา่สร้างภายหลงัและเลียนแบบองคล่์าง มีลกัษณะทีงดงาม ความพิเศษคือ มีการแผน่หิน
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ทีรองรับเบืองล่างมีการแกะสลกัเป็นรูปเสาเตียง เพือบ่งบอกว่าเป็นปางเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน  
และองคที์สามคือพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว ในวดัพุทธนิมิต อาํเภอสหสัขนัธ์ เป็นพระพุทธไสยาสน์
สลกัติดบนแผน่หินประทบันอนตะแคงซ้ายไม่ใช่ตะแคงขวาตามแบบสีหไสยาสน์ โดยสันนิษฐาน
วา่น่าจะเป็นภาพพระพุทธสาวกหรือพระโมคคลัลา   
 ชาติ ภิรมยก์ุล (  : ) กล่าวถึงความน่าสนใจและดึงดูดใจนกัท่องเทียวของวดันาํฮู ดงันี  
วดันีตงัอยู่ในตาํบล อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีพระรูปศกัดิสิทธิคู่เมืองปายคือ หลวงพ่ออุ่น
เมือง ประดิษฐานภายในโบสถ์ ลกัษณะพระพุทธรูปเป็นโลหะทองสัมฤทธิ ปางมารวิชยั หน้าตกั
กวา้ง  นิว อายรุาว  ปี เชือกนัวา่สร้างขึนโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพือเป็นพระราชกุศล
ถวายพระพีนางสุพรรณกลัยา เอกลกัษณ์ทีแตกต่างจากพระพุทธรูปทวัไปคือ พระเศียรดา้นบนของ
หลวงพ่ออุ่นเมืองเปิดและปิดไดแ้ละมีนาํซึมออกมาตลอดเวลา ดา้นหลงัโบสถ์วดันาํฮูมีเจดียบ์รรจุ
อฐิัพระพีนางสุพรรณกลัยา ดา้นหน้าโบสถ์มีศาลาไมย้ืนลงในแม่นาํ ภายในศาลามีรูปหล่อสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพีนางสุพรรณกลัยา 
 จากทีไดน้าํเสนอมา สรุปไดว้า่ ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนา หมายถึง สิงต่างๆ ภายใน
วดัทีดึงดูดความสนใจและความเลือมใสของนกัท่องเทียวหรือผูแ้สวงบุญ ให้เดินทางมาเยียมชม
หรือปฏิบติัศาสนกิจ โดยในงานวจิยันี ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาในพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวียงประกอบดว้ย ดา้นสิงปลูกสร้างภายในวดั ไดแ้ก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ศาลาการเปรียญสําหรับ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ดา้นรูปเคารพบูชาและวตัถุมงคล ไดแ้ก่พระพุทธรูป วตัถุมงคล รูป
เหมือนเกจิอาจารย ์และเครืองรางของขลงั ดา้นกิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ การปิดทองไหวพ้ระ การ
ทาํสังฆทาน การทาํบุญ การสะเดาะเคราะห์ การปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุด
ในโลก เป็นตน้  
 

ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม  
 วฒันธรรมสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในการท่องเทียว เป็นสิงดึงดูดใจกระตุน้ให้เกิดการ
เดินทางท่องเทียวโดยมีผูก้ล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ดงันี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ( : - ) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเทียวทาง
ศิลปวฒันธรรม และประเพณีหมายถึง ทรัพยากรการท่องเทียวทีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีมีเอกลกัษณ์และถ่ายทอดกนัมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี ศิลปะ พิธีกรรม ประเพณี ความเชือ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน ค่านิยม เป็นตน้ โดยได้แบ่งย่อยทรัพยากรการท่องเทียวทางศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีออกเป็น  แหล่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะวิถีชีวิตและความ
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เป็นอยูข่องคนในชุมชน   และแหล่งศิลปวฒันธรรมและประเพณี วฒันธรรมทีนกัท่องเทียวให้ความ
สนใจไดแ้ก่วฒันธรรมเกียวกบัศาสนา วฒันธรรมเกียวกบัความเชือ และวฒันธรรมเกียวกบัประเพณี 

 ธนกฤต สังขเ์ฉย ( : ) ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทียวศิลปวฒันธรรม เทศกาลและ
ประเพณี วา่ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเทียวทีเกียวเนืองกบัศิลปวฒันธรรม งานประเพณี ตลอดจน
รูปแบบการดาํเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวกระเหรียง งานประเพณีสงกรานตจ์งัหวดั
เชียงใหม่ พิธีกรรมทางศาสนา และการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ 

 พนัธ์ทิพา ณ พทัลุง ( : ) กล่าวถึงการท่องเทียวกบัวฒันธรรมไทย ซึงสามารถสรุปได ้
ดงันี วฒันธรรมเป็นปัจจยัพืนฐานของการท่องเทียว ทรัพยากรการท่องเทียวทีเกียวกบัวฒันธรรม
เป็นสิงทีมนุษยไ์ดส้ร้างขึน ทงัทีเป็นรูปธรรมทีชดัเจนและพฒันาจากแนวความคิด ความเชือ วิถีชีวิต
จนกลายเป็นรูปธรรมทางวฒันธรรมให้นกัท่องเทียวไดส้ัมผสั  วฒันธรรมทีนาํประโยชน์ในการ
ท่องเทียว ได้แก่ แหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนสถาน งาน
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี การละเล่นพืนบา้น งานประเพณี งานหตัถกรรม และวิถี
ชีวติความเป็นอยู ่สิงเหล่านีเป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญัและกระตุน้การท่องเทียวของไทย 
 ทิพวรรณ พุ่มมณี (  : ) ไดจ้ดัสิงดึงดูดใจทีเป็นทรัพยากรท่องเทียวทางวฒันธรรม 
ซึงสอดคลอ้งกนัดงันี 

 . หลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุโบราณสถาน 

 . ศาสนา ความเชือและพิธีกรรมทีเกียวขอ้ง 

 . สถาปัตยกรรมดงัเดิมในทอ้งถิน 

 . งานศิลปหตัถกรรม เช่น เครืองจกัสาน เครืองปันดินเผา งานถกัทอผา้ และการแกะสลกั 
เป็นตน้ 

 . ดนตรี การแสดง การละเล่นและกิจกรรมทอ้งถิน 

 . ภาษาและวรรณกรรม นิทาน ตาํนาน เพลงพืนบา้น 

 . การดาํเนินชีวิต เสือผา้ เครืองแต่งกาย การบริโภค การประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรรม 
ทาํนา ทาํไร่ การเลียงสัตว ์การประมง เป็นตน้ 

 . ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมพืนบ้าน ทีเกียวเนืองกับศาสนา ความเชือ 
สภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิต เช่น การบวชนาค การตกับาตร การแห่เทียนพรรษา พิธีบุญบงัไฟ งาน
สงกรานตแ์ละงานลอยกระทง เป็นตน้ 

 . ภูมิปัญญาเฉพาะถินทีโดดเด่น เช่น การรักษาโรคดว้ยกายภาพบาํบดั โดยการบีบนวด อบ 
ประคบ และเวชบาํบดัดว้ยสมุนไพรหรือการทาํประมงพืนบา้น เป็นตน้  
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 จากทีได้รวบรวมนําเสนอ พอทีจะสรุปความหมายของทรัพยากรการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรม ไดคื้อ ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง สิงต่างๆทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม
ซึงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียวให้เดินทางไปเยียมชม สัมผสั  และศึกษาเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ความเชือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ การละเล่น สิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
บา้นเรือน วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ  เป็นตน้ โดยในงานวิจยันี ทรัพยากรการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขนักีฬา
ชกมวยไทย การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี กิจกรรมการให้อาหารปลาในแม่นาํและ
การใหอ้าหารเต่าในบ่อเลียง การนวดแผนไทย และยาสมุนไพรไทย  

 

. แนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเทยีว 
 

ความหมายของทรัพยากรการท่องเทียว 
 ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นองค์ประกอบสําคัญของการท่องเทียว และจัดเป็นสินค้า
ทางการท่องเทียวทีเสนอให้แก่นักท่องเทียว โดยมีนักวิชาการให้ความหมายของทรัพยากรการ
ท่องเทียวไวด้งันี 

 นิศา ชชักุล ( : ) ให้ความหมายทรัพยากรการท่องเทียววา่ หมายถึง สิงทีเกิดขึนเอง
โดยธรรมชาติและสิงทีมีคุณค่ามนุษยส์ร้างขึน ทีหมายถึงชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นในชุมชน
นันๆ รวมถึงวฒันธรรม เทศกาล งานประเพณี ซึงเป็นสิงดึงดูดใจนักท่องเทียวให้เดินทางมา
ท่องเทียว 
 ชนัญ วงษ์วิภาค ( : ) กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทียวว่า หมายถึง สิงดึงดูดใจที
ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเทียวเพือความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพิมพูนความรู้และมีทศันคติที
กวา้งไกลยงิขึน 

 ศรัญยา วรากุลวทิย ์( : ) กล่าววา่ ทรัพยากรการท่องเทียว หมายถึง สถานทีท่องเทียว 
กิจกรรมและวฒันธรรมประเพณีทีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถินทีมีลกัษณะเด่น และสืบ
ทอดกนัมาช้านานจากการพฒันาของภูมิปัญญาทอ้งถินทีสร้างสรรค์วิถีชีวิตของชาวไทยในแต่ละ
ทอ้งถินมีการดาํรงชีวติอยา่งเป็นสุขตลอดมา 
 วรรณา วงษว์านิช ( : ) กล่าววา่ ทรัพยากรการท่องเทียว หมายถึง สถานทีท่องเทียว 
ซึงรวมถึงสถานทีทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติและสิงทีมนุษยส์ร้างขึนเพือใช้เป็นสถานทีท่องเทียว 
กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมทีสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน 
ทีมีลกัษณะเด่น ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียว เช่นประเพณีสงกรานต ์หรือแข่งเรือ เป็นตน้ 
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 ธนกฤต สังข์เฉย ( : ) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเทียว หมายถึง สิงดึงดูดใจ
นักท่องเทียวทีมีอยู่ในพืนทีใดพืนทีหนึงในระดับท้องถินจนถึงระดับโลก โดยอาจเกิดขึนตาม
ธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึน และตอ้งมีความงดงามแปลกตา มีคุณค่า สามารถดึงดูดใจให้ผูค้น
เดินทางมาเยือนและศึกษาได ้อีกทงัลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมประเพณี และวิถีการดาํเนินชีวิตทีดี
งามและมีคุณค่าก็ถือเป็นทรัพยากรการท่องเทียวเช่นกนั เช่น ภาษา ภูมิปัญญาทอ้งถิน การแสดง
พืนบา้น เป็นตน้ 

 สุริยะ เจียมประชานรากร ( :50) กล่าวทาํนองเดียวกันว่า ทรัพยากรการท่องเทียว 
หมายถึง สิงทีน่าสนใจ เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อการท่องเทียว เป็นสิงดึงดูดหรือจูงใจให้
นกัท่องเทียวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเทียว ซึงอาจเป็นสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ หรือสิงที
มนุษยส์ร้างขึนและสืบทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรม ถา้มีความแปลกตาและเด่นจะเป็นทีสนใจของ
นกัท่องเทียวใหอ้ยากเดินทางไปท่องเทียว 
 ดงันนั กล่าวโดยสรุปไดว้า่ทรัพยากรการท่องเทียวหมายถึง สิงต่างๆทีเกิดขึนโดยธรรมชาติ  
หรือเกิดขึนโดยฝีมือของมนุษย ์ทงัทีจบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ได ้มีความโดดเด่น ความงดงาม มี
คุณค่าต่อทอ้งถินและการท่องเทียว สามารถดึงดูดความสนใจนกัท่องเทียวให้เดินทางมาเยียมเยือน
สร้างความเพลิดเพลินใจรวมถึงไดศึ้กษาหาความรู้ 

 

ลกัษณะของทรัพยากรการท่องเทียว   
 การทีนกัท่องเทียวจะเดินทางไปท่องเทียวยงัสถานทีท่องเทียวใดนนั สิงทีนกัท่องเทียวจะ
พิจารณาคือสถานทีท่องเทียวทีจะไปท่องเทียวนนัมีทรัพยากรการท่องเทียวทีมีความน่าสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเทียว ดังนันทรัพยากรการท่องเทียวจะต้องมีลักษณะสําคัญ  
ประการคือ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช : - ) 

 . ความดึงดูดใจ (Attraction) ทรัพยากรการท่องเทียวควรมีความน่าสนใจ ชวนตา ชวนใจ 
มีเสน่ห์เฉพาะตวัเพือดึงดูดความสนใจนกัท่องเทียว 
 . ความสามารถในการเขา้ถึงง่าย (Accessibility) ความสะดวกในการเขา้ชมเป็นสิงดึงดูด
ความสนใจนกัท่องเทียวไดเ้ช่นกนั แมว้่าแหล่งท่องเทียวจะมีความสวยงามเพียงไรแต่ถา้ขาดความ
สะดวกในการเขา้ถึง นกัท่องเทียวก็จะไม่เดินทางไปเทียวชม 
 . ความประทบัใจ (Amenity) ทรัพยากรการท่องเทียวตอ้งสร้างความประทบัใน ความ
ซาบซึงใจ ความสุขใจและความพึงพอใจแก่นกัท่องเทียว  
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ประเภทของทรัพยากรการท่องเทยีว  
 การท่องเทียวแห่งประเทศไทยไดจ้าํแนกทรัพยากรการท่องเทียวตามลกัษณะของทรัพยากร
ไว ้  ประเภท คือ  
 . ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทธรรมชาติ เป็นทรัพยากรการท่องเทียวทีเกิดขึนเองตาม
ธรรมชาติ มีความงดงามทีดึงดูดใจนกัท่องเทียว เช่น นาํตก ภูเขา ชายหาด และแหล่งนาํจืด เป็นตน้ 
 . ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุสถานและศาสนา เป็น
ทรัพยากรการท่องเทียวทีเกียวขอ้งกบัหลกัฐานสาํคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา เช่น 
อุทยานประวติัศาสตร์ พระราชวงั ชุมชนโบราณ วดั และสิงก่อสร้างทีมีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม เป็นตน้ 
 . ทรัพยากรการท่องเทียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรที
มนุษยส์ร้างขึน มีคุณค่า และเป็นรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสมยัก่อนทีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา
ของแต่ละชุมชนซึงมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม เช่น เทศกาล งานประเพณี วิถีชีวิตใน
ชนบท การแสดงศิลปวฒันธรรม ภาษา รวมทงักิจกรรมต่าง ๆ ทีดึงดูดนกัท่องเทียวใหไ้ปเยอืน 
 

 ความสําคัญของทรัพยากรการท่องเทียว  
 อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ( ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของทรัพยากรการท่องเทียวทีมีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเทียว ดงันี 
 . เป็นทีมาของรายได ้เมือเกิดการเดินทางท่องเทียวขึนในสถานทีใด คนในพืนทีจะมีอาชีพ
และมีรายไดจ้ากการจดัธุรกิจและบริการใหแ้ก่นกัท่องเทียว รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากรจากรายได้
นนั และนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศ อีกทงัช่วยลดภาวะการขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศดว้ย 

. สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชน ทีอยูใ่นพืนทีทรัพยากรการท่องเทียวทีมีชือเสียง 
ประเทศไทยมกัได้รับคาํชมจากชาวต่างประเทศเสมอว่าเป็นประเทศทีมีทรัพยากรการท่องเทียว
สวยงาม น่าสนใจ หลากหลาย นาํมาซึงความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน 
 . ก่อให้เกิดการอนุรักษแ์ละพฒันา ทาํให้ทรัพยากรการท่องเทียวอยูใ่นสภาพทีเหมาะสม
ไม่สูญหายไปหากมีการนาํไปใช ้จะมีการจดัการและใชอ้ยา่งระมดัระวงั มีการบริโภคทรัพยากรการ
ท่องเทียวอยา่งมีจิตสาํนึก โดยคาํนึงถึงอนุชนคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 . เป็นสิงดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเทียว ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นปัจจยัหลกัที
นกัท่องเทียวนาํมาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกทีจะเดินทางไปท่องเทียวยงัสถานที
นนั ๆ  
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 . ช่วยเพิมคุณภาพชีวติและทาํใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูที่ดีขึน ทรัพยากรการท่องเทียวที
อุดมสมบูรณ์จะทาํให้ประชาชนทีอาศยัอยูบ่ริเวณนนัมีคุณภาพชีวิตทีดี ผอ่นคลายจากภาวะจาํเจตึง
เครียดจากการประกอบอาชีพ มีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์ ทีสําคญัคือก่อให้เกิดรายไดจ้ากอาชีพที
เกียวขอ้งกบัการท่องเทียว ทาํใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึนดว้ย 
  

 หลกัการในการจัดการทรัพยากรการท่องเทยีว   
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเทียวตอ้งก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัตาํ มีการ
สูญเสียทรัพยากรน้อยทีสุด โดยผูใ้ช้ต้องทราบถึงระดับความสามารถในการใช้ทรัพยากรการ
ท่องเทียว เพือมิให้ทรัพยากรการท่องเทียวต้องถูกทําลาย ดังนันการนําทรัพยากรการ
ท่องเทียวมาใชป้ระโยชน์จึงตอ้งมีวิธีการในการจดัการทรัพยากรการท่องเทียวดงันี คือ (ระพีพรรณ 
ทองห่อและคณะอา้งถึงในพรทิพย ์กิจเจริญไพศาล (  : - ) 
 . การวิเคราะห์หาจุดเด่นทีมีเอกลกัษณ์ของทรัพยากรภายในแหล่งท่องเทียว เพือประเมิน
ความเหมาะสมต่อการกาํหนดแนวทางการจดักิจกรรมการท่องเทียว ซึงมีขนัตอนดงันี 

   .  ขนัตอนการวเิคราะห์ทรัพยากรการท่องเทียว โดยเริมจากการสํารวจขอ้มูลของ
ทรัพยากรการท่องเทียวในพืนทีวา่มีอะไรบา้ง เป็นประเภทใดและมีสภาพอยา่งไรเนืองจากลกัษณะ
และความเหมาะสมของทรัพยากรการท่องเทียวในแต่ละพืนทีมีความแตกต่างกนัจึงควรพิจารณา
รูปแบบและการจดัการให้สอดคล้องกับความสามารถของการรองรับการท่องเทียวและแหล่ง
ท่องเทียว 

     .  ขนัตอนการจดัระบบและประเมินทรัพยากรการท่องเทียว โดยอาศยัตวัชีวดั
เพือพิจารณาความเหมาะสมในการจดักิจกรรมการท่องเทียว 

 . การประเมินขีดความสามารถของทรัพยากรการท่องเทียว เพือไม่ให้เกิดการเปลียนแปลง
ในระบบนิเวศ  ซึงเป็นการรักษาสมดุลใน   ด้าน  คือ ประการแรกคือความสมดุลระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับปริมาณนักท่องเทียว ต่อมาคือความสมดุลระหว่างจํานวน
นกัท่องเทียวกบักิจกรรมและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ และสุดทา้ยไดแ้ก่ชุมชนกบัความสามารถ
ในการรองรับการท่องเทียว 

 . การจดัพืนทีให้เหมาะสมกบัสภาพและขนาดของทรัพยากรการท่องเทียวและกิจกรรม
การท่องเทียว ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากพืนทีอนุรักษเ์พือรักษาสมดุลทางนิเวศ 

 . การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเทียว ควบคุมการพฒันาพืนทีดา้นกายภาพให้เหมาะสม 
มีการจดัระเบียบและรักษาสภาพแวดลอ้มใหดู้ดีอยูเ่สมอ    
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 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ( : ) ยงัไดเ้สนอแนะกลยุทธ์การจดัการทรัพยากรการ
ท่องเทียวไวว้่า ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นองค์ประกอบหลักทีสําคญัของการท่องเทียว โดย
ประกอบดว้ยทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเทียวทางวฒันธรรม การ
นาํทรัพยากรการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียวใดๆมาใชป้ระโยชน์ในการท่องเทียว อาจนาํเสนอ
รูปแบบการจดัการท่องเทียวทีหลากหลาย การจดัการทรัพยากรการท่องเทียวควรเป็นการอนุรักษ ์
ดูแลและฟืนฟูสภาพของทรัพยากรการท่องเทียวให้คงเดิมมากทีสุด เพือนาํมาใช้ประโยชน์ในการ
ท่องเทียวไดน้านทีสุดหรือตลอดไป นอกจากนี การเร่งการพฒันาแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมการ
ท่องเทียวทีมุ่งเนน้แต่ปริมาณนกัท่องเทียวและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั รวมถึงการขาด
ประสิทธิภาพดา้นการจดัการป้องกนัและควบคุม จึงส่งผลกระทบดา้นลบต่อสิงแวดลอ้ม กลยุทธ์
การจดัการทรัพยากรการท่องเทียวจึงตอ้งควบคู่ไปกบัการจดัการสิงแวดลอ้มและอยูบ่นพืนฐานของ
การป้องกนั โดยผูที้เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้ของพืนที ผูป้ระกอบการ นกัท่องเทียว หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนในทอ้งถิน ตอ้งร่วมมือกนัดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้ม  

ดงันนั การจดัการทรัพยากรการท่องเทียวจึงตอ้งมี การอนุรักษ ์การพฒันาและการปรับปรุง
ทรัพยากรท่องเทียวใหค้งสภาพเดิมทีสุด หรืออาจไปสู่สภาพใหม่ทีดีขึนแต่ยงัคงเอกลกัษณ์ดงัเดิมไว้
และเหมาะสม เพือตอบสนองความพอใจของนกัท่องเทียวและดึงดูดให้นกัท่องเทียวเดินทางเขา้ไป
เยียมเยือนอย่างต่อเนือง โดยการใช้ทรัพยากรท่องเทียวอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยาวนานและคุม้ค่าทีสุด โดยมีขนัตอนในการจดัการทรัพยากรการท่องเทียวเพือพฒันาให้เกิดความ
ยงัยนืทีสาํคญั  ขนัตอนคือ (บุญเลิศ จิตตงัวฒันา ( : - )) 
 . ขนัการจดัแบ่งเขตพืนทีในทรัพยากรท่องเทียว (Zoning) เป็นการแบ่งพืนทีในทรัพยากร
ท่องเทียวแต่ละประเภทออกเป็นเขตต่างๆ ตามความสาํคญัของระบบนิเวศและกิจกรรมทียอมรับได ้
เพือควบคุมกิจกรรมของแต่ละพืนทีให้เหมาะสมกับสภาพของทรัพยากรท่องเทียว และการใช้
ประโยชน์ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัการและสร้างความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีในการเข้าไป
ดาํเนินงาน และเพือลดความขดัแยง้ระหวา่งการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวกบัการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย ์

 . ขนัการกาํหนดสิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวในแต่ละเขตของทรัพยากร
ท่องเทียว เป็นการสร้างเสริมสิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวให้เหมาะสมกบัแต่ละเขต
พืนทีของทรัพยากรท่องเทียว  เพือปรับปรุงพืนทีให้ใช้ประโยชน์เพิมขึน  รวมทัง รักษา
สภาพแวดลอ้มใหดี้ ซึงแต่ละเขตพืนทีในทรัพยากรท่องเทียวยอ่มตอ้งการสิงก่อสร้างในการอาํนวย
ความสะดวกทางการท่องเทียวทีแตกต่างกนั 
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 .ขนัการจดักิจกรรมท่องเทียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมแบบยงัยืนเสริมในทรัพยากร
ท่องเทียว เพือให้นกัท่องเทียวไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลินเพิมมากขึน พร้อมทงัมีการจาํกดั
จาํนวนนักท่องเทียวต่อกลุ่มกิจกรรมโดยไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้ม 
 . การประเมินขีดความสามารถรองรับนกัท่องเทียวแต่ละเขตพืนทีของทรัพยากรท่องเทียว 
เพือการกาํหนดปริมาณ การควบคุม และมาตรการจาํกดันกัท่องเทียวให้เหมาะสมกบัเขตพืนทีนนั ๆ 
และตอ้งกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 
  .การใหก้ารศึกษาถึงผลกระทบของการพฒันาการท่องเทียวต่อสิงแวดลอ้มแก่เจา้หนา้ทีรัฐ 
เจา้ของทรัพยากรท่องเทียว และผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียวในทรัพยากรท่องเทียว เพือสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มในทรัพยากรท่องเทียว และให้ความรู้เกียวกบัผลกระทบของ
การพฒันาทรัพยากรท่องเทียวต่อสิงแวดลอ้มแก่เจา้หนา้ทีพนกังานของตน 
 . การจดัให้มีขอ้มูลเกียวกบัทรัพยากรท่องเทียวทีนกัท่องเทียวตอ้งการรู้ เป็นการจดัทาํ
ขอ้มูลเกียวกบัทรัพยากรท่องเทียวใหแ้ก่นกัท่องเทียว เช่นแนะนาํประวติัและเขตพืนทีของทรัพยากร
ท่องเทียว แนะนาํกิจกรรมท่องเทียวและบริการทีมีให้ เป็นตน้ จดัทาํสือเพือเป็นเครืองมือให้ความรู้
เกียวกบัทรัพยากรท่องเทียวเพือนกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และตอ้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ใหก้วา้งขวาง 
 . การจดัหางบประมาณในการพฒันาทรัพยากรท่องเทียวให้เพียงพอ การพฒันาทรัพยากร
ท่องเทียวตอ้งใช้งบประมาณจาํนวนมาก จึงเป็นหนา้ทีของรัฐบาลทีตอ้งหางบประมาณให้เพียงพอ 
เพือการพฒันาทรัพยากรท่องเทียวใหเ้กิดความสะอาด ความสะดวก ความสบาย และความปลอดภยั 

 

แนวทางการพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยนื 
การพฒันาการท่องเทียวเป็นการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองในการปรับปรุงและเปลียนแปลง

จากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ทีดีขึน เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเทียว เพือดึงดูด
นกัท่องเทียวใหเ้ดินทางเขา้ไปเยยีมเยอืน สามารถสร้างประโยชน์ทงัทางเศรษฐกิจและสังคม แต่การ
พฒันานนัควรคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป  

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ( ) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการท่องเทียวไวว้่า เป็นการ
ดาํเนินงานด้านการท่องเทียวเพือก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อนักท่องเทียว และเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรให้มีความน่าสนใจตลอดไป อีกทงัทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเทียวขยายตวั ลกัษณะ
สาํคญัของการท่องเทียวเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื  ประการ ไดแ้ก่ (บุญเลิศ จิตตงัวฒันา )   
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 .เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทุกประเภท ทงัแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่งท่องเทียวทางศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี กิจกรรม 
 . เป็นการท่องเทียวทีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเทียว 
 . เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผดิชอบต่อทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม 
 .เป็นการท่องเทียวทีให้นกัท่องเทียวไดส้ัมผสั เรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์ทีเกียวขอ้ง
กบัธรรมชาติและวฒันธรรม 
 . เป็นการท่องเทียวทีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเทียวอยา่งยนืยาว 
 .เป็นการท่องเทียวทีให้ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิน และคืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากร
ท่องเทียวและสิงแวดลอ้มของทอ้งถินดว้ย  
 นอกจากนี ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานกัทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม ้( : ) ไดเ้สนอ
แนวทางการดาํเนินงานเพือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนืไวด้งันี  

. การจดัสรรการใชพ้ืนทีอยา่งเหมาะสมและชาญฉลาด เพือให้เกิดความชดัเจนของพืนที 
การกาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง แนวทาง นโยบาย และแผนการดาํเนินการจดัการอยา่งชดัเจนและเป็น
รูปธรรม 
 . การจดัสรรและดาํเนินการบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพืนทีและ
ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดความสํานึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม และ
วฒันธรรมอนัดีของชุมชนนนัๆ 
 . การจดัสรรและดาํเนินการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ต่อกลุ่มท่องเทียวในระดบัและ
ปริมาณต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืนที และวตัถุประสงคข์องการท่องเทียวนนัๆ 

. การส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีในเชิงสร้างสรรค ์และแสวงหาความร่วมมือ
ในทุกดา้น และทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการคิด การทาํ โดยเฉพาะอยา่งยิงชุมชน
ทอ้งถินในพืนทีนนัๆ   
 . การจดัสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
ภายใตก้รอบกติกาคุณธรรมจริยธรรมทียอมรับร่วมกนัได ้

ปัจจุบนัแนวทางการพฒันาการท่องเทียวมุ่งไปสู่การพฒันาแบบยงัยนื สร้างจิตสาํนึกในการ
อนุรักษ์และป้องกนัทรัพยากรการท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม เนืองจากมีการเล็งเห็นแลว้ว่าการใช้
ทรัพยากรการท่องเทียวและสิงแวดล้อมอย่างไร้ขอบเขต และเน้นตอบสนองความเจริญด้าน
เศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว จนก่อให้เกิดความเสือมโทรมต่อทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม เช่น 
ขยะ นาํเน่า อากาศเป็นพิษ เป็นตน้ จึงนาํไปสู่ความตระหนกัถึงการพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืน
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เพือรักษาทรัพยากรการท่องเทียวและสิงแวดลอ้มให้ให้มีสภาพยืนยาวและคงอยู่ตลอดไป รวมถึง
คุณภาพชีวติทีดีของมนุษยท์งัในปัจจุบนัและในอนาคต   
  จากทีไดก้ล่าวมาผูว้ิจยัเห็นวา่ การพฒันาการท่องเทียวนนัควรยึดหลกัแนวทางการพฒันา
อยา่งยงัยืน เนืองจากการนาํทรัพยากรการท่องเทียวในทอ้งถิน เช่น ธรรมชาติ โบราณสถาน ศาสน
สถาน ประเพณี วฒันธรรม และกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในชุมชนมาสร้างเป็นจุดขาย
เพือดึงดูดความสนใจ  สร้างความพึงพอใจ และความสุขแก่นักท่องเทียว การยึดแนวทางการ
พฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืนจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเทียว สิงแวดลอ้ม และ
สังคมนอ้ยทีสุด อีกทงัช่วยใหค้นในทอ้งถินร่วมคิด ร่วมวางแผนอยา่งสร้างสรรค ์หวงแหนและเห็น
ความสําคญัในการรักษาทรัพยากรการท่องเทียว สิงแวดล้อมและวฒันธรรมในทอ้งถินของตน 
ดงันันในการวิจยัครังนี จึงมุ่งเน้นแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมที
เหมาะสม ตามแนวทางการพฒันาการท่องเทียวทียงัยนื 

 

. บริบทพนืททีศึีกษา 
 

ตลาดนําวดักลางคูเวยีง  
 ตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเกิดจากการดาํริของท่านพระครูโสภณ สาธุการ ให้จดัสร้างตลาดนาํ
ขึนเพือให้เป็นแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ โดยร่วมกบักลุ่มราษฎรทีอาศยัอยูริ่มฝังแม่นาํ กลุ่มองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล กลุ่มแม่บา้นและชมรมเรารักแม่นาํท่าจีน ภายใตค้าํขวญัทีวา่ “ตลาดนาํ แพปลา 
หมอ้ยาใหญ่”  ตงัอยูริ่มฝังแม่นาํท่าจีนหนา้วดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม ซึงเป็นตลาดนาํทีมีเรือนแพอยู่ในแม่นาํ เป็นตลาดนาํทีรวมสรรค์สร้าง วางระบบการคา้
ขายแบบภูมิปัญญาแบบไทย คือ อบอุ่น มีนาํใจให้กนัและกนั ทงัต่อผูค้า้ดว้ยกนัและนกัท่องเทียว ผู ้
มาเยอืนมาจบัจ่ายซือสินคา้ ตลาดนาํแห่งนีไดช่้วยเหลือราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงวดัให้มีอาชีพเสริม
ในวนัหยุด ทาํให้มีรายไดเ้พิมขึนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว การ
คมนาคม เส้นทางรถสัญจรสะดวก นบัเป็นสถานทีท่องเทียวอีกแห่งหนึง ทีเหมาะสําหรับผูที้นิยม
ชืนชมธรรมชาติ มีบริการนงัเรือท่องเทียวผ่านสถานทีต่างๆ เช่น วดัสําโรง วดัลานตากฟ้า โรงเจ
ปฐมเปาเก็งเต็ง วดัแค และสะพานประวติัศาสตร์ เป็นต้น โดยใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ
ประมาณ -  ชวัโมง 
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วดักลางคูเวยีง  
ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี ในหมู่  ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

เดิมชือ วดักลางลาว เป็นวดัเก่าแก่ ไม่ปรากฎแน่ชดัว่าสร้างมาตงัแต่เมือใด แต่มีการบูรณะวดันีใน
สมยัรัชกาลที  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยันนัสยามซึงเป็นชือเรียกประเทศไทยมาก่อน ไดร้บ
ชนะเมืองเวียงจนัทร์ จึงกวาดตอ้นราษฎรชาวเมืองเวียงจนัทร์เพือเป็นทาสรับใช ้โดยล่องมาตามแม่
นาํท่าจีน เขา้สู่เขตมณฑลนครชัยศรีและตงัถินฐานบา้นเรือนอยู่ทีบ้านสัมปทวน ซึงก็คือ ตาํบล
สัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 “วดักลางลาว” เป็นชือโบราณของวดักลางคูเวียงทีชาวบา้นใช้เรียกขานกนัในสมยัก่อน 
เนืองจากวดัตงัอยู่ท่ามกลางทีอยู่ของชาวลาวเวียงจนัทร์ ต่อมาในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี ไดท้าํการเปลียนชือวดัเป็น “วดักลางคูเวียง” เนืองจากลกัษณะภูมิประเทศทีมีคูนาํ
ลอ้มรอบวดัและเพือใหถู้กตอ้งตามวฒันธรรม 

 ปัจจุบนัวดักลางคูเวียง มีท่านพระครูโสภณ สาธุการ ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสวดั ท่านเป็น
พระนกัพฒันาจึงไดทุ้่มเทความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริม และประสบการณ์ เพือสร้างสรรค ์
พฒันา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในวดัในลกัษณะการพฒันาเชิงอนุรักษ์ วฒันธรรม 
ประเพณี หรือสิงดีมีประโยชน์ใหค้งอยูไ่ว ้
 ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญัภายวดักลางคูเวยีงไดแ้ก่ 

 

การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่ทสุีด 

 นกัท่องเทียวและพุทธศาสนิกชนสามารถทาํบุญปิดทองหรือร่วมเป็นเจา้ภาพสร้างลูกนิมิต
จาํนวน  วดั เพือถวายไปยงัวดัต่างๆ ทีขาดแคลนลูกนิมิต นอกจากนีผูม้าเยียมเยือนยงัไดปิ้ดทอง
ลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุดซึงทางวดัไดจ้ดัสร้างขึน 

 

 เบียแก้ใหญ่ทสุีด 
 เครืองลางชนิดหนึงทีมีอิทธิฤทธิทางดา้นการป้องกนั คุณไสยมนต์ดาํ ยาเสน่ห์ กนัเขียวงา
หรือกระทงักนัผี วิธีการสร้างเบียแก ้คือ การนาํปรอททีปลุกเสกแลว้เขา้ไปอยู่ในตวัเบียแลว้หาวิธี
อุดไม่ใหป้รอทหนีออกมาได ้โดยเมือเขยา่เบียแกแ้ลว้จะไดย้นิเสียงดงัขลุกๆ อยูใ่นตวัเบีย 
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 การนวดแผนไทย 
 เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชนวดักลางคูเวียง การนวดแผนไทยเป็นการรักษาตามแบบ
แพทยแ์ผนไทย ซึงสามารถรักษาโรคเกียวกบัเส้น บรรเทาอาการปวดเมือย ผอ่นคลายความเครียด 
และเป็นอาชีพทีมีรายไดดี้ 

 

หม้อยาใหญ่   
 เป็นหมอ้ยารูปทรงดินเผาแบบโบราณทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก เป็นสัญลกัษณ์ของภูมิ
ปัญญาทอ้งถินของชุมชนวดักลางคูเวยีงดา้นยาสมุนไพร ซึงเป็นยาทีมีชือเสียงมาตงัแต่โบราณหลาย
ขนาน มีสรรพคุณรักษาไดห้ลายโรค มีความเชือวา่หมอ้ยาดินเผาเป็นภาชนะสําหรับตม้ยาทีทาํให้ยา
มีสรรพคุณดี 

 

 แพปลาริมฝังแม่นํานครชัยศรี 
 เกิดขึนตงัแต่ปี พ.ศ.  ด้วยสาเหตุทีตอ้งการให้เป็นทีพกัอาศยัของปลา แพปลาเป็น
แหล่งทีรวมของปลานานาพนัธ์ุทีบริเวณหนา้วดักลางคูเวยีงมีสภาพแวดลอ้มร่มรืน และไดส้ัมผสักบั
ความเยน็สบายของสายลมริมฝังแม่นาํท่าจีน  
 

. เอกสารและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 
 ด้านการท่องเทียวเชิงศาสนา 
 วนชัพร จนัทรักษา ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัและพฤติกรรมของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมี
ต่อกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวดั
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียววดัในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน  วดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมี
จุดมุ่งหมายเพือชมสถานทีท่องเทียวเชิงศาสนา นกัท่องเทียวทีมีเพศต่างกนัจะมีผลต่อการท่องเทียว
เชิงศาสนาดา้นคมนาคม ดา้นสถานที และดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาแตกต่างกนั อาชีพ
และรายไดมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนา ในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและ
สถานทีท่องเทียว ก็มีผลต่อการท่องเทียวเชิงศาสนา 
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อญัชลี สมใจ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา : 
วดัโสธรวรารามวรวหิาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดป้านกลาง เดินทางมา
ท่องเทียวมากกวา่  ครังและเดินทางมาท่องเทียวในวนัหยดุสุดสัปดาห์ เดินทางมาท่องเทียวเพราะมี
ความเลือมใสและศรัทธา  มีทงัการเดินทางมาดว้ยตนเอง การเดินทางมากบัครอบครัวและญาติ 
เดินทางโดยรถส่วนตวั ทราบขอ้มูลจากเพือนหรือการบอกต่อ ส่วนใหญ่นิยมมา ทาํบุญ และจะ
กลบัมาท่องเทียวอีก แหล่งท่องเทียวมีความพร้อมมาก มีสิงดึงดูดใจนกัท่องเทียวมาก รองลงมาคือ
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนด้านกิจกรรมสันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง 
ระดบัการศึกษา อายุ เพศ รายได้ และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเทียว ส่วนเพศ อายุ และ
อาชีพมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัดา้นความพร้อมของแหล่งท่องเทียว 

 

ด้านการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 
เพียงกานต ์นามวงศ ์( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียว

เชิงวฒันธรรม ชุมชนไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง เพือศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของการเป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม หาแนวทางการพฒันาบริหารจดัการการท่องเทียว พบวา่ชุมชนไหล่
หินมีสถานภาพทีสามารถจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมได้ เมือพิจารณาจาก
องคป์ระกอบ  ดา้น ซึงไดแ้ก่ดา้นสิงจูงใจ ดา้นการเขา้ถึงหมู่บา้น และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
เพือสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนและเพือเพิมศกัยภาพในการท่องเทียวให้เป็นทีรู้จกั รวมถึงส่งเสริมให้
คนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเทียว รู้จกัรักและหวงแหนทรัพยากรใน
ทอ้งถินให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีมีความยงัยืนตลอดไป ดา้นแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการนนั ชุมชมไดมี้ส่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกิดความยงัยืน สร้างอาชีพและรายไดแ้ก่
ชุมชน  

   
จุฑามาศ คงสวสัดิ ( ) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตงัแต่  ปี
ลงมา มีการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา เป็นการเดินทางมาครังแรกและเดินทางมา
จากภาคกลาง เดินทางมากบักลุ่มเพือน เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั และตดัสินใจมาท่องเทียวเพราะ
เพือนแนะนาํและสือประชาสัมพนัธ์ แรงจูงใจทีทาํให้นกัท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียว ไดแ้ก่ ดา้น
การบริการ ดา้นสิงดึงดูดใจในการท่องเทียว ดา้นการเดินทาง ดา้นจุดมุ่งหมายในการท่องเทียว ดา้น
สิงอาํนวยความสะดวก และการประชาสัมพนัธ์มีแรงจูงใจระดับปานกลาง  เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และอาชีพของนกัท่องเทียวทาํให้มีระดบัแรงจูงใจทีแตกต่างกนั  เจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์
เห็นว่าการจดัการท่องเทียวในดา้นกายภาพหรือภูมิทศัน์ ด้านความปลอดภยั ด้านการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ดา้นแหล่งเรียนรู้ และดา้นความสะดวกหรือบริการพืนฐาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

 กฤษดา ขุ่ยอาภยั ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้น
ลวงเหนือ ตาํบลลวงเหนือ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด มีอิทธิพล
มากต่อการตดัสินใจเดินทางมาเทียวในจงัหวดัเชียงใหม่ นกัท่องเทียวชาวไทยให้ความสนใจต่อ
แหล่งท่องเทียวตามธรรมชาติ ส่วนนักท่องเทียวชาวต่างประเทศสนใจใน ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีและวถีิชีวิต ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ไดแ้ก่ การแนะนาํจากคนใกลชิ้ด หรือคน
รู้จกั และอินเตอร์เน็ท และดา้นค่าครองชีพและงบประมาณในการท่องเทียว รองลงมาคือดา้นความ
น่าสนใจในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ผูป้ระกอบการเห็นวา่ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองทาํให้
สถานการณ์ท่องเทียวจงัหวดัเชียงใหม่ชะลอตวั และให้ความสําคญัต่อนกัท่องเทียวชาวไทยมากขึน 
รัฐตอ้งสนับสนุนด้านการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและควรจดัในรูปของโฮมสเตย ์ความเห็นของ
ผูน้าํชุมชนสอดคล้องกบัผูป้ระกอบการและการขาดความเขม้แข็งของชุมชนในเรืองวฒันธรรม
ทอ้งถิน การขาดแคลนบุคลากรและภาษาองักฤษ เป็นตน้ ผลกระทบด้านบวกคือชุมชนเขม้แข็ง 
สร้างรายไดแ้ละการประชาสัมพนัธ์ชุมชน ผลกระทบดา้นลบ  เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
และโรคระบาด เป็นตน้ แนวทางทีเหมาะสมในการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมบา้นลวง
เหนือคือ การท่องเทียวแบบโฮมสเตย ์และการให้ความรู้แก่ชุมชน การเดินทางแบบไปเชา้-เยน็กลบั 
ยงัไม่มีความพร้อมเนืองจากความไม่แน่ใจในการท่องเทียว และปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองทาํให้
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมลดลง ชุมชนมีความพร้อมค่อนขา้งมากในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พืนฐานต่าง ๆ การคมนาคมขนส่ง ทีพกั ความปลอดภยั เป็นตน้ และผูน้าํชุมชนมีความเขม้แข็งจึง
สามารถผลกัดนัโครงการนีได ้

 

สุดชีวนั นันทวนั ณ อยุธยา ( ) ได้ทาํการศึกษาเรืองการจัดการการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลางกรณีศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ สํารวจสภาพการณ์ 
สถานการณ์ และปัญหาดา้นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในปัจจุบนั  ศึกษาบริบททวัไปการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม  วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจดัการ
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยเน้นชุมชนเป็นศูนยก์ลาง โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน  คนและการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ ผูป้ระกอบการและผูมี้อาชีพอนั
เกียวขอ้งกบัสิงดึงดูดในทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในอาํเภอ
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เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทีมีอายุตงัแต่ -  ปีทราบดีว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นสิงทีทาํ
รายไดห้ลกัให้จงัหวดัเชียงใหม่ ทาํให้เกิดการจา้งงานและการกระจายรายได ้และมีความเห็นวา่วิถี
ชีวิตและวฒันธรรมท้องถินจากอดีตถึงปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมมาก ควรอนุรักษ์
วฒันธรรมดงัเดิมไวเ้พือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว อีกทงัวฒันธรรม งานประเพณี เทศกาล ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน และแหล่งท่องเทียวโบราณสถาน ล้วนเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้นักท่องเทียวเดิน
ทางเขา้มาในชุมชน แต่พบว่าการเขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนเจา้ของทอ้งถินในการจดัการการ
ท่องเทียวมีน้อยมากและภาครัฐควรให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน  ส่วน
สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของปัจจยัดึงดูดทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม พบว่ายงัมีปัจจยั
ดึงดูดทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมบางประการ เช่นพิพิธภณัฑ์ ดนตรีพืนบา้น และวรรณกรรม
ทอ้งถินทียงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนโดยพบปัญหาทงัทางดา้นบุคลากรทีมีองคค์วามรู้มีอยูน่อ้ยและ
ไม่ได้รับการสนับสนุนทังนโยบายและงบประมาณ คนในชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ยงัเห็น
ความสําคญัน้อย นอกจากนีไดส้รุปแนวทางการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยเน้นชุมชน
เป็นศูนยก์ลางไวด้งันี )การกาํหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นเครืองมือทีสําคญัในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและเป็นเครืองมือในการจดัการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายใตก้ารแสโลกาภิวฒัน์ )การ
กาํหนดนโยบายการท่องเทียวของรัฐจาํเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเทียว )เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งและเปิดพืนทีให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และทีสําคญัคือมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์มากยิงขึน )การส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจเพียงดา้นเดียวเป็นสําคญั ควรมุ่งเนน้ผลประโยชน์อย่างยงัยืนในทุกดา้น ทงัดา้นคุณภาพ
ชีวติ ความมนัคงทางสังคม ความงามทางศิลปวฒันธรรมของชุมชน เพือเป็นการป้องกนัการผุกร่อน
ทางวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติทีอาจเกิดขึนได ้

 

 วนัสาด ศรีสุวรรณ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง รูปแบบการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มนาํตาปี เพือศึกษาวฒันธรรมเพือการท่องเทียว  ศึกษาแนวทางการ
จดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และศึกษารูปแบบการจดัการการ
ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มนาํตาปี ใช้การวิจยัแบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต และสนทนากลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมเพือการท่องเทียวของชุมชนลุ่มนาํตาปีมี
ความโดดเด่นต่อการท่องเทียว  ส่วนแนวทางการจดัการท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนลุ่มนาํตาปีมีดงันี )การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของ ร่วมกนั
รักษาสิงแวดลอ้ม ความสะอาดและความปลอดภยั )สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน ร่วมกนัหาสิงทีดีมี
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ประโยชน์มาจดักิจกรรมการท่องเทียวและความมีมิตรไมตรีของชุมชน )มีการวางแผนรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการดาํเนินงานและแบ่งปันผลประโยชน์ )มีความพร้อมในโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็น
ต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม  สําหรับรูปแบบการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนลุ่มนาํตาปีเป็นการบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการระดบัตาํบล ร่วมกนั
พฒันาโดยเลือกตงัจากสมาชิกของชมรมการท่องเทียวในพืนที ความสําเร็จของการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเกิดไดจ้าก การเห็นความสําคญัและความร่วมมือ  การรักและหวง
แหนวฒันธรรมและสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน การยอมรับในแผนพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 
การส่งเสริมจากภาครัฐทงันโยบายและงบประมาณ และการรับผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 
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บทท ี  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม”  ใช้ระเบียบวิธีการ
ผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)ในการสอบถามนักท่องเทียว จาํนวน  คน และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการ
สัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพือสัมภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดั คณะกรรมการวดัและผูจ้ดัการตลาดนาํ เจา้หน้าทีในองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนันและ ผูใ้หญ่บา้น และชาวบา้นและผูป้ระกอบการร้านคา้  เป็น
เครืองมือเพือให้ได้ข้อมูลทีครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขนัตอนดงัต่อไปนี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 . ประชากรทใีช้ในการศึกษา 
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาในการวจิยัเชิงปริมาณครังนีคือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทาง
มาท่องเทียวในตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 . กลุ่มตัวอย่าง 
 เนืองจากขอ้มูลสถิตินกัท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงไม่มีการบนัทึกไว ้ ดงันนัการ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทาํไดโ้ดยใชสู้ตรสาํหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากรของ 
W.G.Cocharn ( : ) ดงันี 
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จากสูตรคาํนวณ 
 

    n = P(1-P)Z² 

    
           e² 

  

โดย n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งการศึกษา 
  P แทน สัดส่วนของลกัษณะทีสนใจในประชากรกาํหนดใหมี้ค่า P= .  
  Z แทน ระดบัความมนัใจที  เปอร์เซ็นต ์กาํหนดใหมี้ค่า Z= .  
  e แทน ระดับความคลาดเคลือนของการสุ่มตัวอย่างทียอมให้เกิดขึนได้
เท่ากบั  เปอร์เซ็นต ์หรือเท่ากบั .  

 

แทนค่า 
   n = . ( -. )( . )² = .  
      ( . )²           .  
      = .  
     =  คน 

 
จากการคาํนวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเท่ากบั  คน 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชใ้นงานวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่   

. เจา้อาวาสวดั คณะกรรมการวดัของวดักลางคูเวยีง และผูจ้ดัการตลาดนาํ จาํนวน   คน 

 .เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดูแลการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น จาํนวน   คน 

 . ชาวบา้นทีอาศยัในชุมชนบริเวณโดยรอบตลาดนาํวดักลางคูเวยีง จาํนวน  คน 

 .  ผูป้ระกอบการร้านคา้ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง จาํนวน  คนโดยผูว้ิจยัได้สุ่ม
เลือกสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในแต่ละประเภทร้านคา้ ได้แก่ ร้านขายอาหารคาว ร้านขาย
อาหารหวานหรือขนม ร้านขายเครืองดืม ร้านขายผกัและผลไม ้ร้านขายตน้ไม ้ร้านขายเสือผา้ ร้าน
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ขายเครืองประดบั ร้านเช่าพระและวตัถุมงคล ร้านขายของทีระลึกและของเล่น ร้านขายผลิตภณัฑ์
สมุนไพรไทย และแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  
เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตของ
ผูศึ้กษา โดยมีประเด็นดงัต่อไปนี 

 . แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของ
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน
คือ 

 ส่วนที  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  ข้อคาํถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  วตัถุประสงค์การเดินทาง จาํนวนครังทีเดินทางมา
ท่องเทียว ยานพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง และระยะเวลาทีใชใ้นการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว 

 ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวเชิงศาสนา
และวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ใน  ดา้น คือ  ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรม จาํนวน  คาํถาม ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง จาํนวน  คาํถาม และ
ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ จาํนวน  คาํถาม 

 ส่วนที  ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีมีต่อการจดัการท่องเทียวเชิง
ศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวยีง เพือใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยั 
 . แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย  กลุ่ม คือ   
 .  เจา้อาวาส คณะกรรมการวดัวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม และผูจ้ดัการตลาดนาํ โดยสัมภาษณ์ในประเด็นดงัต่อไปนี  

               . . . ประวติัการก่อตงัตลาดนาํ วตัถุประสงคใ์นการจดัการท่องเทียวเชิงศาสนา
และวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 

                . . . สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในอดีตและปัจจุบนั  

               . . . ลกัษณะการจดักิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาด
นาํวดักลางคูเวยีงและการสนบัสนุนจากหน่วยงานอืน 
                . . . กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีเป็นจุดเด่นทีน่าสนใจ
ของนกัท่องเทียว 
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               . . . สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว และแนวทาง
ในการพฒันา  
                . . . การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว และแนวทางในการพฒันา 
     2.1.7. จาํนวนโบราณสถานและโบราณวตัถุและลกัษณะทีโดดเด่น 
                . . . สถานภาพของสิงปลูกสร้าง โบราณสถานและโบราณวตัถุภายในแหล่ง
ท่องเทียว และแนวทางในการพฒันา  

               . . . นโยบายหรือแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
ของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในอนาคต 

              . . .ปัญหาหรืออุปสรรคทีพบในการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียวเชิงศาสนา 
และวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง และแนวทางในการแกไ้ข 

.   เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งในการดูแลการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กํานันและผูใ้หญ่บ้านตาํบลสัมปทวน โดยสัมภาษณ์ในประเด็น
ดงัต่อไปนี 
                             . .  สถานการณ์ดา้นการท่องเทียวในพืนทีทีรับผดิชอบ 

                             . .  กิจกรรมการท่องเทียวทีน่าสนใจในปัจจุบนัภายในพืนทีทีรับผดิชอบ  

                             . .  แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวในพืนทีรับผิดชอบ  
                             . .  การมีส่วนร่วมของชุมชนในบริเวณแหล่งท่องเทียว 

                             . .  สิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัทส์าธารณะ ถนน เป็นตน้ และแนวทางในการพฒันา 

                             . .  การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวไรและแนวทางในการพฒันา 
                             . .  การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือในการดูแลรักษาและพฒันาโบราณสถานและ
โบราณวตัถุภายในแหล่งท่องเทียว  

                             . .  นโยบายในการพฒันาการท่องเทียวในพืนทีทีรับผดิชอบ 

                             . .  ปัญหาหรืออุปสรรคทีพบในการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียว และแนวทาง
แกไ้ข 

                            . .  การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่อการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมใน
พืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเพือความยงัยนื 
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 .   ชาวบ้านทีอาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบตลาดนําวดักลางคูเวียง โดยสัมภาษณ์
ประเด็นดงัต่อไปนี 

                            2.3.1 ความคิดเห็นต่อการจดัการท่องเทียวในพืนที 
    . .  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียว  

                            . .  การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง 

                 . .  การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
         . .  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม จากการท่องเทียวเชิง

ศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 

                            . .  สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในปัจจุบนั 

                            . .  จุดเด่นภายในแหล่งท่องเทียวทีดึงดูดใจนกัท่องเทียว 

                            . .  ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง  
 .   ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดักลางคูเวยีง โดยสัมภาษณ์ในประเด็นดงัต่อไปนี 

                   . .  ชนิดและแหล่งผลิตของสินคา้ทีนาํมาจาํหน่าย 

                  . .  จุดเด่นของสินคา้ทีจาํหน่าย 

                . .  การจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวียง
กบัการส่งเสริมธุรกิจ  
                 . .  จุดเด่นทีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวใหเ้ดินทางมาท่องเทียวในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง 

                 . .  ปัญหาหรืออุปสรรคของการประกอบธุรกิจในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 

                  . .  ระดบัของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง 

                 . .  สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 

                . .  ขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง 
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. แบบสังเกต  
 ผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกต โดยเขา้ไปท่องเทียวในตลาดนาํวดักลางคูเวียง ในช่วงวนัเสาร์และ
วนัอาทิตยซึ์งตลาดนาํวดักลางคูเวียงเปิดบริการ เพือดาํเนินการสังเกตสถานภาพของทรัพยากรการ
ท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  ดา้นดงัต่อไปนี  

. ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ผูว้ิจยัดาํเนินการสังเกตดงันี การปิด
ทองไหวพ้ระ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกที้ใหญ่ทีสุด การ
ทาํสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การเช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลัง การบริการเครือง
สักการะบูชาสาํหรับนกัท่องเทียว การเรียกรับบริจาคปัจจยัในการทาํบุญ  การล่องเรือชมทิวทศัน์ริม
ฝังแม่นาํนครชยัศรี การให้อาหารปลาบริเวณแพริมแม่นาํ หมอ้ยาใหญ่ การนวดแผนไทย และการ
บริการยาสมุนไพรไทย 

. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ผูว้ิจยัดาํเนินการสังเกตดงันี 
การบริการอาหารและเครืองดืม สถานทีพกัผอ่นของนกัท่องเทียว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ป้าย
เตือนในจุดอันตราย  ลานจอดรถ ห้องนําห้องสุขา  ระบบการสือสารสาธารณะ การบริการ
นกัท่องเทียว ลกัษณะของถนนทีใชเ้ดินทางเขา้ถึง และรถสาธารณะทีเขา้ถึง  
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุภายในวดั ผูว้ิจยัดาํเนินการสังเกตดงันี 
โบสถ ์วหิารพระประจาํวนัเกิด วหิารหลวงพอ่ครูบุญชูโตหลงัเก่าและหลงัใหม่  ศาลาการเปรียญ รูป
ปันหลวงพอ่ครูบุญชูโต และรูปปันพระเกจิอาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ ไดแ้ก่ หลวงปู่ ทวดแห่งวดัชา้ง
ไห้ หลวงปู่ บุญและหลวงปู่ เพิมแห่งวดักลางบางแกว้ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรํสี) แห่งวดั
ระฆงัโฆสิตารามวรมหาวหิาร 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือเพือการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

 . ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถาม และนาํไปให้อาจารยที์ปรึกษาและคณะกรรมการ ตรวจแกไ้ข
เพือความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์

 . ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Pre-Test) กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งที
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาจาํนวน  คน เพือหาความเชือมนัของแบบสอบถาม 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก การใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ตามกรอบแนวคิดและประเด็นทีตงัไว ้

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบความ
ครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัหมวดหมู่นาํมาหาขอ้สรุปและตีความ (Conclusion and 

Interpretation) แลว้นาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
ครังนี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 ขอ้มูลเชิงปริมาณทีไดจ้ากแบบสอบถามจะถูกนาํมาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์โดย
การใหค้ะแนน ลงรหสั จดัหมวดหมู่ วเิคราะห์ บนัทึกและประมวลผล ดงันี 

 . ขอ้มูลส่วนตวัของนกัท่องเทียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน  วตัถุประสงค์การเดินทาง จาํนวนครังทีเดินทางมาท่องเทียว ยานพาหนะทีใช้ในการ
เดินทาง  และระยะเวลาทีใช้ในการมาท่องเทียว  ผู ้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผล  โดยนํา
แบบสอบถามทีผูต้อบแบบสอบถามให้คาํตอบทุกข้อ  มาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพือหาค่าความถี (Frequency) และนาํผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์มานาํเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบจาํนวนและร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตฐาน (Standard 

deviation)  
 . ดา้นความพึงพอใจ จะทาํการลงรหสัและให้คะแนนตามมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบั
ตามหลกัของ Likert Scale ซึงแบ่งเป็น  ระดบั คือ ความพึงพอใจมากทีสุด ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจนอ้ย ความพึงพอใจนอ้ยทีสุด โดยกาํหนดให้มีค่าคะแนน , 

, , ,  คะแนนตามลาํดบั ค่าความพึงพอใจเฉลียทีไดจ้ะถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้
คะแนนดงันี (สุทิศา เพียรเจริญทรัพย ์ )  
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    ระดับคะแนนเฉลยี ( x ) คะแนน      ระดับความพงึพอใจ 
  . - .   เท่ากบั 1   นอ้ยทีสุด 

  . - .   เท่ากบั 2   นอ้ย 

  . - .   เท่ากบั 3   ปานกลาง 

  . - .   เท่ากบั 4   มาก 

  . - .   เท่ากบั 5   มากทีสุด  

 
 หากคะแนนความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด นอ้ยหรือปานกลางแสดง
ให้เห็นว่าสิงนันอยู่ในสภาวะทีขาดแคลน ผูว้ิจยักาํหนดให้เป็นความต้องการของนักท่องเทียว
สาํหรับการพฒันาดา้นนนัๆ 
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บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
ตลาดนําวดักลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methodology) โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อพืนทีตลาดนาํวดั
กลางคูเวียง และแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ทงันีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ
ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาครังนี โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี 

 . ผลการศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง 
 . ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลาง
คูเวยีง 
 . ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง  

ส่วนท ี  ผลการศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในพนืทีตลาดนํา
วดักลางคูเวยีง 

 ผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกตเพือศึกษาสถานภาพของทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง  ดา้น คือ ด้านกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรม ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว และด้านสิงปลูกสร้าง
โบราณสถานและโบราณวตัถุ โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปนี 
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 . ด้านกจิกรรมการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
 จากการสังเกตกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวียง พบว่า กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีเป็นจุดเด่นและใช้เป็นกิจกรรมการ
ท่องเทียวหลกัเพือส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที ไดแ้ก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่
ทีสุด การปิดทองเบียแก้ใหญ่ทีสุดซึงเป็นการทาํบุญทีแตกต่างจากวดัทวัไป การให้อาหารปลา
บริเวณแพริมแม่นาํ การให้บริการยาสมุนไพรไทย การนวดแผนไทยโบราณ และหม้อยาใหญ่   
ส่วนกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีน่าสนใจอืนๆ ได้แก่ การทาํบุญ เช่น การ
ถวายสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การตกับาตรสตางค์ การซือทีดิน การบริจาคซือโลงศพ เป็นตน้ 
การเช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลงั การบริการเครืองสักการะบูชาสําหรับนกัท่องเทียว การ
เรียกรับบริจาคปัจจยัในการทาํบุญ  การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชัยศรี ผลการศึกษา
อธิบายไดด้งันี 
 .  กจิกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทีเป็นจุดเด่นในพืนทีตลาดนําวัดกลาง
คูเวยีง ได้แก่  

 การปิดทองลูกนิมิต  วัดและลูกนิมิตใหญ่ทีสุด  กิจกรรมการทาํบุญของวดักลางคูเวียงที
แตกต่างจากวดัทวัไป ถือเป็นจุดเด่นและเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียวทีชืนชอบการทาํบุญคือ การ
ปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่ทีสุด เป็นเสมือนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ 
นกัท่องเทียวไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปปิดทองตามวดัต่างๆให้ครบ  วดั เพียงแต่เดินทางมาทีวดั
กลางคูเวยีงแห่งเดียวนกัท่องเทียวจะไดปิ้ดทองลูกนิมิตครบทงั  วดั  ลูกนิมิตทาํจากหิน มีลกัษณะ
เป็นทรงกลม โดยลูกแรกเป็นลูกเอกจะฝังไวด้า้นในกลางโบสถ์ส่วนอีก  ลูกจะฝังรอบนอกโบสถ์
ทงั  ทิศๆละ  ลูก คาํวา่ “นิมิต” แปลวา่ “เครืองหมาย” ดงันนัลูกนิมิตจึงใชฝั้งเพือเป็นเครืองหมาย
แสดงอาณาเขตของโบสถ ์(ดงัทีแสดงในภาพที  ) 
 ลูกนิมิตทีจัดเตรียมไวท้ัง  วดั เมือถึงเทศกาลฝังลูกนิมิตทางวดักลางคูเวียงจะนําไป
แจกจ่ายให้แก่วดัต่างจงัหวดัทีตอ้งการ แต่ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นจดัซือลูกนิมิต นอกจากนีผูมี้จิต
ศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจา้ภาพกบัวดักลางคูเวียงในการสร้างลูกนิมิตเพือถวายวดัทีขาดแคลน โดย
ผูที้ตอ้งการเป็นเจา้ภาพสร้างลูกนิมิต  ลูก (  ชุด) ตอ้งบริจาคเป็นเงิน ,  บาท หรือเป็นเจา้ภาพ
สร้างลูกนิมิต  ลูก ตอ้งบริจาคเป็นเงิน  บาท  

   การปิดทองเบียแก้ใหญ่ทีสุด กิจกรรมการทาํบุญอีกประการทีแตกต่างจากวดัอืนได้แก่  
การปิดทองเบียแก้ใหญ่ทีสุด เบียแก้ทาํจากวตัถุทีเป็นโลหะและอโลหะ เป็นทีรู้จกัในหมู่ผูนิ้ยม
เครืองรางของขลงั เป็นเครืองป้องกนัและแกก้ารกระทาํจากคุณไสย ตลอดจนยาสัง เป็นวตัถุทีมี
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อิทธิฤทธิเตือนภยัทีมองไม่เห็นตวั คุม้กนัเสนียดจญัไร ทาํใหแ้คลว้คลาดจากการกระทาํยาํยีทงัหลาย
และป้องกนัภูตพรายไดทุ้กชนิด เบียแกเ้ป็นเครืองรางของขลงัทีมีชือเสียงอยา่งหนึงในอาํเภอนคร
ชยัศรี และในจงัหวดันครปฐม หลวงพ่อเชิญ เจา้อาวาสวดักลางคูเวียงไดศึ้กษาวิชาทาํเบียแกจ้าก
หลวงปู่ เพิม ซึงเป็นพระอุปฌายแ์ละอาจารย ์ณ วดักลางบางแกว้ซึงเก่งทางพุทธาคมเครืองรางของ
ขลงั จุดประสงคข์องการสร้างเบียแกที้ใหญ่ทีสุดเพือใหป้ระชาชนทวัไปรู้จกัเบียแกแ้ละปิดทองเพือ
ความเป็นสิริมงคล (ดงัทีแสดงในภาพที ) 
 
 

 
ภาพที  การปิดทองลูกนิมิต   วดัและลูกนิมิตใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุด  
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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 การให้อาหารปลาบริเวณแพริมนํา  เป็นกิจกรรมทีนิยมกนัมากในหมู่นกัท่องเทียวทุกเพศ
และทุกวยั บนแพนอกจากการรับประทานอาหารแล้ว นักท่องเทียวส่วนใหญ่เมือเดินทางมายงั
บริเวณแพริมนาํจะตอ้งแวะให้อาหารปลาเพือการพกัผ่อนหรือเพือการทาํทานหลงัจากไดท้าํบุญ
บริเวณศาลาการเปรียญมาแลว้ บริเวณแพมีปลาขนาดใหญ่ชุกชุม พนัธ์ุปลาทีมีอยูใ่นบริเวณแพปลา
ไดแ้ก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาคู ้ปลาแรด และปลากระแห เป็นตน้ โดยทางวดัมีอาหารปลาไวค้อย
บริการแก่นกัท่องเทียว ทงัอาหารแบบเม็ดในราคาถุงละ  บาทและขนมปังทีวดัทาํขึนเองราคา
แถวละ  บาท หรือสามารถหาซือไดจ้ากพอ่คา้แม่คา้ทีนาํมาจาํหน่าย ซึงเป็นแบบขนมอบกรอบใน
ราคาถุงละ  บาทแต่มีปริมาณทีมากกวา่ แพปลาอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของวดัริมฝังแม่นาํนครชยัศรี
ซึงบริเวณนีเป็นทีตงัของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงอีกดว้ย (ดงัทีแสดงในภาพที  ) 

 การให้บริการยาสมุนไพรไทย  ยาหมอ้ คือสิงทีมีชือเสียงและเป็นทีรู้จกักนัมาช้านานของ
วดักลางคูเวียง การปรุงยาสมุนไพรสืบทอดกนัมาตงัแต่สมยัหลวงปู่ ชืนอดีตเจา้อาวาส จนมาถึงเจา้
อาวาสองค์ปัจจุบนั (พระครูโสภณ สาธุการ) การแจกยาสมุนไพรเป็นภารกิจประจาํทีหลวงพ่อ
ภาคภูมิใจในการให้ความช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคภยัต่างๆ สมุนไพรทีนาํมา
ทาํเป็นยาทางวดัไดป้ลูกขึนเองภายในสวนสมุนไพรทีอยู่ระหว่างกาํแพงวดักบัดา้นหลงัโบสถ์ ยา
สมุนไพรของวดักลางคูเวยีงมีหลายตาํรับ สามารถรักษาโรคต่างๆ เช่น ยาอมัพฤกษ ์อมัพาต ยาบาํรุง
หัวใจ ยาบรรเทาปวดเส้นเหน็บชา ยาริดสีดวงทวารต่างๆ ยาเจริญอาหาร ยาหอม ยาแก้ลมแปด
จาํพวก เป็นตน้ โดยไม่คิดค่ายารักษาแต่อยา่งใดขึนอยูก่บัผูข้อรับยาจะบริจาค ผูเ้ดือดร้อนจากอาการ
ป่วยของโรคต่างๆสามารถมาขอรับยาสมุนไพรจากทางวดัไดทุ้กวนั และจากการสังเกตและพูดคุย
กบัเจา้หน้าทีทีคอยให้บริการพบว่า ในแต่ละวนัมีผูม้าขอรับยาสมุนไพรจากทางวดัอย่างต่อเนือง 
โดยสถานทีรับยาจะอยูบ่ริเวณทางเดินไปยงัตลาดนาํ (ดงัทีแสดงในภาพที  ) 
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ภาพที  กิจกรรมการใหอ้าหารปลาบนแพริมนาํ และการบริการยาสมุนไพรไทย 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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 การนวดแผนไทยโบราณ การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชนวดักลางคูเวียง 
เป็นกิจกรรมหนึงทีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียวและคนในพืนทีพอสมควร หมอนวดแผนไทย
โบราณเป็นคนในพืนทีซึงเรียนรู้ สืบทอดและสังสมประสบการณ์ในการนวดแผนไทยจากบรรพ
ชนรุ่นก่อน รวมถึงการศึกษาเพิมเติมในวชิาการนวดแผนไทยจากผูมี้ประสบการณ์ภายนอกและจาก
สถาบนัสอนการนวดแผนไทย เช่น โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวดัพระเชตุพน(วดัโพธิ) เป็นตน้ 
หมอนวดแผนไทยโบราณของวดักลางคูเวียงมีจาํนวน  คน ประเภทของการนวดแผนไทยทีมี
ใหบ้ริการไดแ้ก่ การนวดตวั การนวดคลายเส้น การนวดแกป้วดเมือย การนวดคลายเครียด และการ
นวดประคบ อตัราค่าบริการชวัโมงละ  บาท และการนวดประคบ มีอตัราค่าบริการ  บาท 
สถานทีบริการนวดแผนไทยตงัอยู่บริเวณหลงัลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุดภายในศาลาการเปรียญโดยเปิด
บริการทุกวนั (ดงัทีแสดงในภาพที )  

 หม้อยาใหญ่  สัญลกัษณ์อีกประการหนึงของวดักลางคูเวียงคือ หมอ้ยาใหญ่ทีสุด เป็นหมอ้
ยารูปทรงหมอ้ดินเผาแบบโบราณ สร้างขึนเพือเป็นเครืองแสดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชนวดั
กลางคูเวียงดา้นยาสมุนไพรซึงได้รับความเชือถือและมีชือเสียงตงัแต่ครังอดีต การคิดคน้สูตรยา
สมุนไพรเพือบรรเทาและรักษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยจากโรคต่างๆโดยมีความเชือกนัว่าหมอ้ยาดิน
เผาเป็นภาชนะสาํหรับตม้ยาทีสามารถคงรักษาสรรพคุณของยาไดดี้ทีสุด บริเวณใตถุ้นหมอ้ยาใหญ่
ใชท้าํเป็นทีอบสมุนไพรในบางครังดว้ย หมอ้ยาใหญ่ตงัอยูริ่มแม่นาํใกลต้ลาดนาํ นกัท่องเทียวส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจมากนกั (ดงัทีแสดงในภาพที ) 
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ภาพที  การบริการนวดแผนไทย และหมอ้ยาใหญ่ 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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 .  กจิกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีน่าสนใจอนืๆ ไดแ้ก่  

 การทําบุญ  วัดกลางคูเวียงได้จัดกิจกรรมการทําบุญไว้มากมายหลายกิจกรรมเพือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีตอ้งการทาํบุญเพือความเป็นสิริมงคลของชีวิตใน
ดา้นต่างๆตามความศรัทธาและความเชือของแต่ละบุคคล สถานทีจดักิจกรรมการทาํบุญทงัหมดจะ
อยูบ่ริเวณศาลาการเปรียญ แมรู้ปแบบการทาํบุญส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากการทาํบุญของวดัทวัไป
มากนกั แต่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ก็นิยมมาทาํบุญในประเภทต่างๆตามความตอ้งการของตนอย่าง
ไม่ขาดสาย 
 กิจกรรมการทาํบุญของวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่ การปิดทองไหวพ้ระพุทธรูปและรูปเคารพ
พระเกจิอาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ การถวายสังฆทาน การปิดทองพระประจาํวนัเกิด การปิดทอง
พระสังกจัจายน์ การสะเดาะเคราะห์ การบริจาคซือโลงศพ การซือทีดิน การซือกระเบืองมุงหลงัคา 
การเสียงเซียมซี การตกับาตรสตางค ์การโยนเหรียญเสียงทายดวง เป็นตน้ (ดงัทีแสดงในภาพที ) 

  การเช่าวัตถุมงคลและเครืองรางของขลัง วตัถุมงคลและเครืองรางของขลงัของวดักลางคู
เวียงไดแ้ก่ เหรียญพระสําหรับห้อยคอทงัทีเป็นเนือโลหะและอโลหะ พระพุทธรูปและรูปเหมือน
เกจิอาจารยส์าํหรับโตะ๊หมู่บูชา เบียแก ้นกคุม้เรียกทรัพย ์และนางกวกั ราคาค่าเช่าจะแตกต่างกนัไป
ตามชนิดของวตัถุมงคลรวมถึงขนาดและวสัดุทีทาํขึน วตัถุมงคลและเครืองรางของขลงัของวดั
กลางคูเวยีงมีราคาค่าเช่าเริมตงัแต่  บาทขึนไป ซึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียวมาชมและเช่า
พอสมควร สถานทีเช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลงัของวดักลางคูเวียงตงัอยู่บริเวณดา้นหน้า
สถานทีประกอบกิจกรรมการทาํบุญ (ดงัทีแสดงในภาพที ) 

 การบริการเครืองสักการะบูชาสําหรับนักท่องเทียว วดักลางคูเวียงได้จัดเตรียมเครือง
สักการะบูชา ไดแ้ก่ ดอกไม ้ธูป เทียน เครืองสังฆทานหลากหลายขนาด แผน่ทองเปลว สิงของทีใช้
ในการปิดทองลูกนิมิต เช่น  เข็ม  ด้าย  ดินสอ  ใบเขียนชือ  เป็นต้นไว้อย่างเพียงพอสําหรับ
นกัท่องเทียวทีตอ้งการทาํบุญ   วดัจดัเตรียมเครืองสักการะบูชาเพือเป็นการบริการแก่ผูที้มาทาํบุญ 
ดงันนัค่าใชจ่้ายสาํหรับเครืองสักการะบูชา ทางวดัมิไดก้าํหนดราคาในการซือสิงของเหล่านีแต่อยา่ง
ใด ขึนอยู่กบัจิตศรัทธาของผูท้าํบุญทีจะบริจาคโดยใส่ตูรั้บบริจาคทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ดงัทีแสดงใน
ภาพที ) 

 การเรียกรับบริจาคปัจจัยในการทาํบุญ การทาํบุญในวดักลางคูเวียงมีมากมายหลายรูปแบบ 
เช่น การทาํบุญสังฆทาน การปิดทองพระประจาํวนัเกิด การสะเดาะเคราะห์ การบริจาคซือโลงศพ 
การซือทีดิน การซือกระเบืองมุงหลงัคา การเสียงเซียมซี การตกับาตรสตางค์ เป็นตน้ การบริจาค
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ทรัพยใ์นการทาํบุญ ทางวดัไม่ไดเ้รียกร้องหรือกาํหนดค่าใชจ่้ายในการทาํบุญแต่ละแบบแต่อยา่งใด 
ขึนอยู่กบัจิตศรัทธาและความเชือของผูม้าทาํบุญทีจะบริจาค ผูที้มาทาํบุญสามารถบริจาคได้โดย
หยอดเงินใส่ลงในตูรั้บบริจาคทีตงัไวใ้นแต่ละจุดของการทาํบุญ 

 การล่องเรือชมทิวทัศน์ริมฝังแม่นํานครชัยศรี  ตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีบริการล่องเรือชม
ทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี ชมวิถีชีวิตและชุมชนริมนาํ และเทียวชมวดัต่างๆทีตงัอยูริ่มฝังแม่นาํ 
เส้นทางในการล่องเรือไดแ้ก่ การล่องเรือตามแม่นาํนครชยัศรีไปทางทิศเหนือ โดยเริมจากวดักลาง
คูเวียง ผ่านวดัสัมปตาก วดักกตาล วดังิวราย วดัลานตากฟ้า และสินสุดทีการชมพิพิธภณัฑ์ทีวดั
สําโรง หรือการล่องเรือตามแม่นาํนครชยัศรีไปทางทิศใตโ้ดยเริมจากวดักลางคูเวียงวดัสัมปทวน 
สะพานรถไฟเหล็กสมยัสงครามโลกครังที   ตลาดท่านา (ตลาดนครชยัศรี) แวะชมพิพิธภณัฑ์ทีวดั
กลางบางแกว้ วดัใหม่สุประดิษฐาราม และสินสุดการเดินทางทีวดัประชานาถ โดยมีอตัราค่าบริการ
คือ ผูใ้หญ่ราคา  บาท และเด็กราคา  บาท  
 ปัจจุบนัการบริการล่องเรือของตลาดนาํวดักลางคูเวียงตอ้งหยุดชะงกัลง เนืองจากจาํนวน
นกัท่องเทียวทีมาเทียวลดลงและเหตุผลทางดา้นตน้ทุนทีเพิมขึน จึงทาํให้การบริการล่องเรือของ
ตลาดนําวดักลางคูเวียงไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ถ้านักท่องเทียวต้องการ
ล่องเรือจะตอ้งเหมาเรือเท่านนัซึงมีค่าใชจ่้ายทีสูงพอสมควร โดยมีราคาค่าเช่าเหมาลาํเริมตงัแต่  
บาทขึนไปซึงขึนอยูก่บัระยะทางและระยะเวลาทีนกัท่องเทียวตอ้งการล่องเรือ ดงันนัการล่องเรือจึง
ไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียว 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 62 

 
ภาพที  ตวัอยา่งกิจกรรมการทาํบุญรูปแบบต่างๆในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 63 

 
ภาพที  วตัถุมงคลเครืองรางของขลงั และการบริการเครืองสักการะบูชา 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 64 

 . ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว 
 การศึกษาครังนีผูว้ิจยัสังเกตสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวตลาดนาํ
วดักลางคูเวียง ประกอบดว้ย  ดา้น ไดแ้ก่ การบริการอาหารและเครืองดืม สถานทีพกัผ่อนของ
นกัท่องเทียว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ป้ายเตือนในจุดอนัตราย ลานจอดรถ ห้องนาํและห้อง
สุขา ระบบการสือสารสาธารณะ การบริการนกัท่องเทียว ลกัษณะของถนนทีใชเ้ดินทางเขา้ถึง และ
รถสาธารณะทีเขา้ถึง ผลการศึกษาอธิบายไดด้งันี   

 การบริการอาหารและเครืองดืม  พบว่า ตลาดนําวดักลางคูเวียงมีร้านค้าประเภทต่างๆ
ประมาณ  ร้านคา้ ร้านคา้ส่วนใหญ่จะตงัอยูภ่ายในซุม้ทีสร้างขึนยาวออกไปตามแนวรัวของวดัริม
ฝังแม่นาํ ประกอบดว้ยร้านขายขนม ร้านขายเครืองดืม ร้านขายผกัและผลไม ้ร้านขายผลิตภณัฑ์
สมุนไพร ร้านขายเสือผา้ ร้านขายของฝากของทีระลึก ร้านขายของเล่น ร้านขายเครืองประดบั ร้าน
ขายตน้ไม ้ร้านเช่าพระและวตัถุมงคล แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทงัสิน  ร้านคา้ ส่วน
ร้านคา้บนแพส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหารหลกั ไดแ้ก่ ร้านขายอาหารตามสัง ร้านขายก๋วยเตียว ร้าน
ขายขนมหวาน ร้านขายส้มตาํและหมูสเต๊ะ ร้านขายขนมจีน ร้านขายอาหารปิงย่าง และร้านขาย
เครืองดืม จาํนวนทงัสิน  ร้านคา้ นอกจากนีบริเวณสถานทีทาํบุญปิดทองไหวพ้ระทางวดักลางคู
เวียงยงัจดัเครืองดืมสมุนไพร เช่น นาํมะตูม นาํเก๊กฮวย นาํลาํไย ไวบ้ริการฟรีแก่นกัท่องเทียวอีก
ดว้ย (ดงัทีแสดงในภาพที ) 
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ภาพที  ร้านคา้บนแพ บนบก และการบริการเครืองดืมสมุนไพรฟรีของวดั 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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 สถานทีนังพักผ่อนของนักท่องเทียว พบว่า ภายในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีสถานที
พกัผ่อนสําหรับนกัท่องเทียวประกอบดว้ย ทีนงัพกัผอ่น มีทงัแบบชุดมา้หินจาํนวน  ชุด ตงัอยูใ่น
บริเวณสถานทีทาํบุญปิดทองไหวพ้ระจาํนวน  ชุด บริเวณตลาดนาํจาํนวน  ชุดและบริเวณลาน
จอดรถใกลต้ลาดนาํจาํนวน  ชุด ซุม้ไมแ้ละศาลาไม ้  แห่ง ตงัอยูต่ามทางเดินระหวา่งตลาดนาํและ
สถานทีทาํบุญ จาํนวน  หลงั และบริเวณลานจอดรถใกลต้ลาดนาํ  หลงั  ซึงสภาพโดยทวัไปทีนงั
แบบชุดมา้หินมีความมนัคงแข็งแรงดี ส่วนซุ้มไมแ้ละศาลาไมบ้างจุดควรปรับปรุงแกไ้ขเนืองจาก
ชาํรุดและทรุดโทรมอาจเป็นอนัตรายแก่นกัท่องเทียวได ้นอกจากนีพืนทีระหว่างลานจอดรถและ
ศาลาอเนกประสงค์ยงัมีสวนหย่อมประกอบดว้ยรูปปันสัตวช์นิดต่างๆและไมด้อกไมป้ระดบัให้
นกัท่องเทียวไดเ้ทียวชม พกัผอ่น และถ่ายรูปเป็นทีระลึก (ดงัทีแสดงในภาพที ) 

 ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว  ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ป้ายบอกทาง
ภายในแหล่งท่องเทียว และป้ายบอกทางภายนอกแหล่งท่องเทียว พบวา่ ป้ายบอกทางภายในแหล่ง
ท่องเทียวมีความชดัเจนดี ตาํแหน่งทีตงัของป้ายเหมาะสม มีขนาดใหญ่เพียงพอทีจะมองเห็นได้
โดยง่าย ป้ายบอกทางภายในเริมมีตงัแต่ซุ้มประตูวดัเขา้มาเป็นระยะ ส่วนป้ายบอกทางภายนอก
แหล่งท่องเทียว พบว่า ป้ายบอกทางเขา้ถึงตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีทงัในถนนสายหลกัและถนน
สายรอง  แต่จาํนวนป้ายนอ้ยและไม่ต่อเนือง จุดทีเป็นทางโคง้ก่อนถึงประตูเขา้วดัไม่มีป้ายเตือนให้
ระวงัในการเลียวเขา้สู่วดั และจุดทีเป็นทางแยกไม่มีป้ายบอกทางแสดงไว ้เช่น ทางแยกตลาดท่านา 
และทางแยกจากถนนเพชรเกษมเขา้สู่อาํเภอนครชยัศรี เป็นตน้ ป้ายบางส่วนตงัอยูใ่นตาํแหน่งทีไม่
ชดัเจนและถูกป้ายอืนบดบงั จากการพูดคุยกบันกัท่องเทียวบางส่วนพบวา่ ป้ายบอกระยะทางก่อน
ถึงปากทางเขา้วดัไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทาํให้นกัท่องเทียวบางส่วนขบัเลยทางเขา้วดั และ
บางส่วนตอ้งชะลอหรือหยุดรถกะทนัหันเมือถึงปากทางเขา้วดัซึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้ (ดงัที
แสดงในภาพที )  

 ป้ายเตือนในจุดอันตราย พบว่า ป้ายเตือนนักท่องเทียวบริเวณแพริมนํา มีเพียง  ป้าย
เท่านนั ขนาดและตาํแหน่งไม่เด่นชดัเท่าทีควร บริเวณจุดสําหรับขึน-ลงเรือไม่มีป้ายเตือนและไม่มี 
รัวหรือประตูกนัแต่อยา่งใด มีเพียงเจา้หนา้ทีทีเดินผ่านคอยตกัเตือนนกัท่องเทียวและโฆษกประจาํ
ตลาดนาํประกาศเตือนนกัท่องเทียวให้ระวงัเท่านนั นอกจากนีป้ายเตือนความปลอดภยับริเวณถนน
และลานจอดรถภายในบริเวณวดัก็ไม่มีเช่นกนั  

 ลานจอดรถ พบวา่ ภายในพืนทีวดักลางคูเวยีงมีลานจอดรถเพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเทียว
ในปัจจุบนั ลานจอดรถแบ่งเป็น  จุด ไดแ้ก่ บริเวณดา้นหนา้และดา้นขา้งวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโต
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หลงัใหม่ และบริเวณลานกีฬาของโรงเรียนวดักลางคูเวียงซึงถูกปรับใชเ้ป็นลานจอดรถอยูใ่กลก้บั
ตลาดนาํ โดยแต่ละจุดกวา้งขวางสามารถจอดรถไดถึ้ง -  คนัและเชือมต่อถึงกนัได ้การเขา้ออก
ลานจอดรถสะดวกสบาย มีผูดู้แลและจดัการเรืองการจอดรถเพือความเป็นระเบียบ ลกัษณะพืนผิว
ของลานจอดรถบริเวณวิหารทงั  ดา้นเทดว้ยหินละเอียดราบเรียบไม่มีหลุม ส่วนบริเวณลานกีฬาที
ใชเ้ป็นทีจอดรถเป็นพืนคอนกรีต (ดงัทีแสดงในภาพที )  

  ห้องนําและห้องสุขา พบวา่ ภายในตลาดนาํวดักลางคูเวียงไดจ้ดับริการห้องนาํห้องสุขาไว้
ฟรีแก่นกัท่องเทียว  ส่วนนกัท่องเทียวทีตอ้งการบริจาคเพือการบาํรุงรักษาห้องนาํห้องสุขาหรือค่า
นาํค่าไฟ ก็สามารถทาํได้โดยทางวดัได้ตังตู้รับบริจาคไวด้้านหน้าเพือการบริจาคตามศรัทธา  
ห้องนาํห้องสุขามี  จุด ไดแ้ก่ บริเวณหลงัศาลาการเปรียญซึงมีสภาพคบัแคบ ไม่เพียงพอ และไม่
สะอาดนัก อีกจุดคือบริเวณติดลานจอดรถใกล้ตลาดนํา มีห้องนําห้องสุขาไวบ้ริการสําหรับ
นกัท่องเทียวชายจาํนวน  หอ้ง และสาํหรับนกัท่องเทียวหญิงจาํนวน  ห้อง การทาํความสะอาด
ห้องนาํบริเวณนีมีเจา้หน้าทีทาํความสะอาดเป็นช่วงเวลา ดงันนัห้องนาํห้องสุขาจึงมีความสะอาด
พอสมควร การแยกห้องนาํชายและห้องนาํหญิงยงัไม่เป็นสัดส่วนทีดีพอ เนืองจากอยู่ในอาคาร
เดียวกนัไม่มีแผงกนัสามารถเดินผ่านถึงกนัไดแ้มจ้ะให้เขา้คนละดา้นก็ตาม และจากขอ้เสนอแนะ
ของนักท่องเทียวพบว่า จาํนวนห้องนาํห้องสุขายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเทียว 
(ดงัทีแสดงในภาพที )  

 ระบบการสือสารสาธารณะ พบวา่ ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงโทรศพัทส์าธารณะมีไม่
เพียงพอและไม่ทวัถึงโดยบริเวณตลาดนาํมีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะจาํนวน  ตู ้และบริเวณสถานที
ทาํบุญมีจาํนวน  ตู ้เครืองโทรศพัทส์าธารณะมีสภาพเก่าแต่ยงัสามารถใชใ้นการติดต่อสือสารได ้ 

 การบริการนักท่องเทียว พบวา่ มีเจา้หนา้ทีจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเจา้หนา้ทีของ
วดัให้การดูแลนักท่องเทียวเป็นอย่างดีตลอดเวลา ในบริเวณพืนทีทาํบุญมีโฆษกคอยประกาศ
แนะนาํสิงต่างๆทีน่าสนใจภายในวดัและตลาดนาํอยู่เสมอ และบริเวณพืนทีตลาดนาํยงัมีโฆษก
ประจาํเพือแนะนาํร้านคา้ร้านอาหารทีน่าสนใจ และเตือนนกัท่องเทียวเรืองความปลอดภยัในการ
พกัผ่อนบริเวณแพและระมดัระวงัในการให้อาหารปลาอีกด้วย การแต่งกายของเจา้หน้าทีควรมี
เครืองแบบเฉพาะเพือให้แตกต่างจากนกัท่องเทียว และควรจดัทาํเอกสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
และใหค้วามรู้เกียวกบัสถานทีท่องเทียวแจกใหแ้ก่นกัท่องเทียวดว้ย 
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 .  ลกัษณะของถนนทใีช้เดินทางเข้าถึง พบวา่ ถนนจากตวัอาํเภอนครชยัศรีถึงตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีง เป็นถนน  เลน พืนผิวถนนราดดว้ยยางแอสฟัลท ์ทาํให้การเขา้ถึงสะดวกสบาย มีจุดที
ตอ้งระวงัคือประตูเขา้วดัอยูบ่ริเวณทางโคง้และไม่มีป้ายเตือนวา่ถึงวดัแลว้ ทาํให้นกัท่องเทียวทีไม่
เคยมาเทียวตอ้งชะลอรถอย่างกะทนัหันเพือทีจะเลียวเขา้วดั ส่วนถนนและทางเดินภายในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเป็นพืนคอนกรีตเกือบทงัหมด (ดงัทีแสดงในภาพที )  

 .  รถสาธารณะทีเข้าถึง พบวา่ รถสาธารณะทีใชใ้นการเดินทางมายงัตลาดนาํวดักลางคู
เวียง ได้แก่ รถโดยสารประจาํทางทีวิงระหว่างอาํเภอเมืองนครปฐมและอาํเภอดอนตูม อตัราค่า
โดยสารจากในเมืองนครปฐมมายงัตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีราคา  บาท โดยมีระยะทางประมาณ

 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  นาที และรถมอเตอร์ไซค์รับจา้งบริเวณปาก
ทางเขา้วดั อตัราค่าบริการ  บาท การเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางตอ้งใชเ้วลาในการรอคอย
พอสมควรและตอ้งลงรถทีปากทางเขา้วดัแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจา้ง หรือนังรถมอเตอร์ไซค์
รับจา้งตวัอาํเภอนครชยัศรีเพือมายงัตลาดนาํวดักลางคูเวยีงก็ได ้มีอตัราค่าบริการ  บาท 
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ภาพที  สถานทีพกัผอ่นของนกัท่องเทียว ป้ายบอกทาง ลานจอดรถ ห้องนาํ-หอ้งสุขา และลกัษณะ
 ถนนทีใชใ้นการเดินทาง 
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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 . ด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
 ผลการศึกษาสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ พบว่า สิงปลูกสร้างโบราณ
สถานทีสําคญัของทางวดั ไดแ้ก่ โบสถ์ วิหารพระประจาํวนัเกิด วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่า 
วหิารหลวงพอ่ครูบุญชูโตหลงัใหม่ และศาลาการเปรียญ ส่วนโบราณวตัถุทีสําคญัของทางวดั ไดแ้ก่ 
รูปเคารพหลวงพ่อครูบุญชูโต ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ และรูป
เคารพของเหล่าพระบูรพาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ ไดแ้ก่ หลวงปู่ ทวด แห่งวดัช้างไห้ หลวงปู่ บุญ
และหลวงปู่ เพิม แห่งวดักลางบางแกว้  สมเด็จพระพุฒาจารย(์โต พรหมรํสี) แห่งวดัระฆงัโฆสิตา
รามวรมหาวิหาร ประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาการเปรียญสถานทีจดักิจกรรมทาํบุญ (ดงัทีแสดงใน
ภาพที ) 

 .  สิงปลูกสร้างโบราณสถาน ภายในวดักลางคูเวียงมีสิงปลูกสร้างทีสําคญั ไดแ้ก่ โบสถ ์
วิหารพระประจาํวนัเกิด วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่าและหลงัใหม่ และศาลาการเปรียญ ซึง
ตงัอยู่รวมกนับริเวณด้านหน้าภายในวดั ใกล้กบัลานจอดรถ ขอ้แตกต่างของโบสถ์และวิหารคือ 
วหิารแมจ้ะใชเ้ป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนกนั แต่ไม่สามารถทาํสังฆกรรมได ้เนืองจากไม่
มีการกาํหนดเขตแดน หรือสีมาไวเ้หมือนโบสถ ์ 

 โบสถ์ หรือพระอุโบสถเป็นอาคารสถานทีสาํคญัทีสุดในวดั เป็นสถานทีศกัดิสิทธิเนืองจาก
ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทีสําคญัสําหรับพระภิกษุสงฆ ์โบสถ์ของวดักลางคูเวียงเป็น
อาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขนาด  ห้องมีสภาพมนัคงแข็งแรง  ไม่มีร่องรอยของการ
ชาํรุดทรุดโทรม สังเกตไดจ้ากสีทียงัดูดีไม่มีร่องรอยของการหลุดร่อน และมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เป็นระยะ ตวัโบสถมี์ขนาดกลาง สร้างเมือ พ.ศ.  มีรัวแกว้กนัโดยรอบ และไม่เปิดให้บริการแก่
นักท่องเทียวหรือคนทวัไปเข้าไปเยียมชมหรือสักการบูชาพระประธานภายในโบสถ์เนืองจาก
นกัท่องเทียวต่างมุ่งไปทาํบุญบริเวณศาลาการเปรียญ แต่เมือถึงช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปีทางวดั
ก็จะเปิดใหพุ้ทธศาสนิกชนเขา้ไปสักการะองคพ์ระประธานภายในโบสถเ์พราะเป็นช่วงเทศกาลงาน
ประจาํปีของวดักลางคูเวยีง 

 วหิาร มี  หลงัไดแ้ก่  
 . วิหารพระประจาํวนัเกิด ตวัวิหารมีขนาดเล็ก สร้างเมือพ.ศ.  ด้านหน้าวิหารยาว
ประมาณ  เมตรและดา้นขา้งกวา้งประมาณ  เมตร ตงัอยูท่างซา้ยมือของตวัโบสถ์ ยงัมีสภาพใหม่
และมนัคงแข็งแรงดี ใช้เป็นทีประดิษฐานของพระประจาํวนัเกิดทงั  วนั วิหารถูกปิด เนืองจาก
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นกัท่องเทียวนิยมไปทาํบุญกนัทีบริเวณศาลาการเปรียญ วิหารพระประจาํวนัเกิดจะเปิดใช้เมือถึง
เทศกาลงานประจาํปีของวดักลางคูเวยีงเช่นเดียวกบัโบสถ ์
 . วิหารหลังหลวงพ่อครูบุญชูโตหลังเก่า ตงัอยู่ด้านหลังวิหารพระประจาํวนัเกิด เป็น
อาคารทรงคฤห์ขนาดเล็ก มีเพียง  ช่วงเสา ดา้นหน้าวิหารความยาวประมาณ  เมตรและดา้นขา้ง
ยาวประมาณ  เมตร ไม่ปรากฎปีทีสร้าง มีโซ่คลอ้งประตูปิดตายไว ้ ตวัวิหารมีสภาพเก่าแก่ ทรุด
โทรม ไม่มีการบาํรุงรักษา และปล่อยรกร้าง แต่เดิมวิหารนีถูกใชเ้ป็นทีประดิษฐานรูปเคารพหลวง
พ่อครูบุญชูโต และจากการพูดคุยกบัเจา้หน้าทีวดัทาํให้ทราบว่า เนืองจากบริเวณพืนทีของวิหาร
หลังเก่านีอยู่ตาํจึงถูกนําท่วมเกือบทุกปี ทางวดัจึงได้สร้างวิหารหลังใหม่ขึน เพือใช้เป็นที
ประดิษฐานรูปเคารพหลวงพอ่ครูบุญชูโตแทนวิหารหลงัเก่า  
 . วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ เป็นวิหารแบบจตุัรมุขบนฐานสูงมีบนัไดเดินขึนไป 
โดยข้างบันไดขึนวิหารมีศาลารายทัง   ด้าน   วิหารหลังใหม่นีเปิดให้ประชาชนได้ขึนไป
สักการะบูชาหลวงพ่อครูบุญชูโตทุกวนั  เมือเดินขึนไปพบว่า สภาพพืนบนัไดด้านบนและพืน
ระเบียงค่อนขา้งสกปรกเนืองจากมีมูลนกพิราบกระจายเกลือนอยูท่วับริเวณ  เนืองจากกิจกรรมการ
ทาํบุญทงัหมดจดัขึนบริเวณศาลาการเปรียญทาํให้นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จะมุ่งไปทาํบุญกนัทีศาลา
การเปรียญจนหมด มีเพียงคนทอ้งถินและละแวกใกลเ้คียงเท่านนัทีนิยมขึนไปสักการบูชาหลวงพ่อ
ครูบุญชูโตบนวหิารหลงัใหม่ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต  ชันยกใต้ถุนสูง หลงัคาทรงจวั ทาํมุขลด  ชัน 
โดยรวมมีสภาพมนัคงแข็งแรงดี ทีตงัของศาลาการเปรียญอยู่ห่างจากโบสถ์ และวิหารเข้าไป
เล็กนอ้ย บริเวณใตถุ้นศาลาการเปรียญถูกใชเ้ป็นทีจดักิจกรรมทีเกียวเนืองกบัการทาํบุญในลกัษณะ
ต่างๆอยา่งเตม็พืนที ไดแ้ก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกใ้หญ่
ทีสุด การสักการบูชารูปเคารพเหล่าพระบูรพาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ การทาํสังฆทาน การสะเดาะ
เคราะห์ การตกับาตรสตางค์ การซือทีดิน การทาํบุญโลงศพ การเช่าวตัถุมงคล เป็นตน้ ทาํให้มี
สภาพแออดัเมือถึงช่วงเวลาทีนกัท่องเทียวมาเทียวกนัมาก 

.  โบราณวตัถุ วดักลางคูเวยีงมีโบราณวตัถุทีสาํคญั ไดแ้ก่  
รูปเคารพหลวงพ่อครูบุญชูโต เป็นทีเคารพนบัถือของคนในพืนทีและละแวกใกลเ้คียง ถือ

เป็นสิงศกัดิสิทธิคู่วดักลางคูเวยีงมาชา้นาน ประดิษฐานอยูบ่นวหิารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่  มี
ขนาดหน้าตกัประมาณศอกเศษ ทาํจากโลหะสัมฤทธิ สร้างขึนเมือใดไม่ปรากฏ จากการสอบถาม
เจา้หนา้ทีในวดัสันนิษฐานกนัวา่น่าจะมีอายใุกลเ้คียงกบัวหิารหลวงพอ่ครูบุญชูโตหลงัเก่า  
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จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงหลวงพ่อครูบุญชูโตไว้ว่า  หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลที  ) ทาํสงครามปราบเมืองเวียงจนัทร์ไดส้ําเร็จ 
พระองค์ไดก้วาดตอ้นชาวเมืองเวียงจนัทร์ล่องมาตามแม่นาํนครชยัศรีจนถึงหมู่บา้นสัมปทวนใน
เขตมณฑลนครชัยศรี  จึงให้ชาวเมืองเวียงจันทร์ตังถินฐานอยู่ทีหมู่บ้านสัมปทวน ในบรรดา
ชาวเมืองเวียงจนัทร์ทีถูกกวาดตอ้นมานนัมีเจา้นายฝ่ายเวียงจนัทร์มาดว้ยคือ เจา้เมืองซ้ายและพระ
ชายาหม่อมเจา้โสภี เมือชาวเวียงจนัทร์ตงัถินฐานเรียบร้อย เจา้เมืองซ้ายและพระชายาไดบู้รณะวดั
ร้างทีชาวบา้นในละแวกนนัเรียกกนัว่า “วดักลาง” และไดอ้าราธนาท่านพระครูบุญชูโตมาเป็นเจา้
อาวาสองคแ์รกปกครองวดักลางและเรียกชือใหม่วา่ “วดักลางลาว”  

รูปเคารพพระเกจิอาจารย์ชือดังจากวดัต่างๆ ไดแ้ก่ หลวงปู่ ทวด แห่งวดัชา้งไห้ สมเด็จพระ
พุฒาจารย ์(โต พรหมรํสี)แห่งวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ หลวงปู่ บุญและหลวงปู่ บุญ
แห่งวดักลางบางแก้ว มีขนาดเกือบเท่าตัวจริง ทาํจากโลหะสัมฤทธิ ไม่มีการบนัทึกว่าทางวดั
จดัสร้างขึนเมือใด ประดิษฐานอยู่ในบริเวณศาลาการเปรียญสถานทีประกอบกิจกรรมทาํบุญ
หลากหลายประเภท 

หลวงปู่ทวด หรือ สมเด็จพะโคะ สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยา หรือที
พุทธศาสนิกชนทวัไปเรียกกนัว่า หลวงปู่ ทวดเหยียบนาํทะเลจืด แห่งวดัช้างไห้ เนืองดว้ยเพราะ
ความเป็นพระศกัดิสิทธิมีอิทธิฤทธิปาฏิหารยแ์ละอภิญญาแก่กลา้ทาํให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ให้
ความเคารพและนบัถืออยา่งไม่มีวนัเสือมคลายจนถึงปัจจุบนั  ตามตาํนานกล่าวไวว้า่ ขณะทีท่านจาํ
พรรษาอยูที่วดัพะโคะ ท่านมีอายไุด ้  ปีเศษ ท่านไดเ้ดินพกัผอ่นอยูบ่ริเวณชายฝังทะเลจีน ขณะนนั
มีโจรสลดัจีนแล่นเรือผา่นมาจึงจบัท่านขึนเรือ เมือเรือแล่นออกจากฝังไม่นานกลบัหยุดนิงเป็นเวลา
หลายวนั จนนาํจืดในเรือหมด หลวงปู่ ทวดเห็นความเดือดร้อนของพวกโจร ท่านจึงเหยียบเทา้ลง
บนผวิและบอกให้พวกโจรจีนตดันาํมาชิมดู ปรากฎวา่นาํนนัมีรสจืดเหมือนนาํธรรมดาในแม่นาํลาํ
คลอง พวกโจรจีนจึงพากนัขอขมาโทษกบัท่านและส่งท่านกลบัฝังดงัเดิม 

หลวงปู่บุญ แห่งวดักลางบางแกว้ หรือ “พระครูพุทธวิถีนายก” เริมเขา้สู่ร่มกาสาวพตัรดว้ย
การบรรพชาเป็นสามเณร เมืออายุได ้  ปี ณ วดักลางบางแกว้ ต่อมาเมืออายุได ้  ปีไดอุ้ปสมบท
เป็นพระภิกษุ ณ วดักลางบางแกว้ ไดรั้บฉายาวา่ “ขนฺธโชติ” ในปี พ.ศ.  หลวงปู่บุญไดรั้บการ
แต่งตังให้เป็นเจ้าอาวาสวดักลางบางแก้ว มีอายุพรรษาได้  พรรษา หลวงปู่ บุญเป็นพระที
เชียวชาญในทางวิปัสสนากรรมฐานตงัแต่อายุยงันอ้ยและสามารถทาํของไดศ้กัดิสิทธิโดยท่านได้
ศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระและเวทยว์ิทยาคมจากพระปลัดทอง เจ้าอาวาสวดักลางบางแก้วใน
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ขณะนนั และพระปลดัปาน เจา้อาวาสวดัตุก๊ตาในสมยันนั ท่านเป็นพระทีเคร่งครัดในการลงกระทาํ
อุโบสถทุกวนัในตอนเช้าและตอนเยน็ เนืองจากท่านเป็นพระทีเก่งในดา้นวิปัสสนากรรมฐานและ
ปลุกเสกวตัถุมงคลเครืองรางไดศ้กัดิสิทธิ ท่านจึงมีลูกศิษยม์ากมายทงัทีเป็นฆราวาสและพระภิกษุ
สงฆ ์วตัถุมงคลของท่านทีไดรั้บความนิยมคือ เหรียญ พระเนือดิน และเครืองรางของขลงัต่างๆ มี
พุทธคุณดา้นเมตตามหานิยม 

 หลวงปู่ เพิม พระพุทธวิถีนายก (เพิม ปฺญญวสโน) แห่งวดักลางบางแกว้ ลูกศิษยห์ลวงปู่
บุญพระเกจิอาจารยชื์อดงัแห่งลุ่มนาํนครชยัศรี บรรพชาเป็นสามเณรเมืออายุได ้  ปี และอุปสมบท
เป็นพระภิกษุเมืออายุ  ปี ณ วดักลางบางแกว้ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) เมือครัง
พระองคย์งัดาํรงสมณศกัดิเป็นสมเด็จพระวนัรัต วดัสุทศัน์เทพวราราม เป็นพระอุปฌาย ์หลวงปู่ เพิม
ไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นเจา้อาวาสวดักลางบางแกว้ เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  หลวงปู่ เพิม
เป็นพระทีเคร่งครัดดว้ยศีลาจารวตัรเป็นทีเลือมใสและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทวัไป ท่านเป็น
พระทีสร้างสมคุณบารมีดว้ยการเสียสละเพือประโยชน์แก่สังคม วตัถุมงคลทีโดดเด่นเฉพาะตวัและ
เป็นทีนิยมอยา่งกวา้งขวางของท่าน คือ เบียแก ้  

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) แห่งวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือทีคน
ทวัไปเรียกกนัวา่ “สมเด็จโต”  “หลวงปู่ โต” หรือ “สมเด็จวดัระฆงั” เป็นพระอมตมหาเถระทีเป็น
เลิศทงัดา้นสมถะและวิปัสสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และไดรั้บความนิยมและการนบัถือ
อย่างมากตงัแต่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบนั นอกจากท่านจะเป็นพระเกจิอาจารยที์มีจริยาวตัรน่า
เลือมใสแลว้ ท่านยงัเจนจบทงัพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ พระสมเด็จของท่านเป็นทีเลืองลือไปทุก
สารทิศวา่มีคุณวเิศษอภินิหารและอศัจรรยน์านบัประการ จนเป็นทีปรารถนาของทุกคน (พ.สุวรรณ 

: ) พระคาถาของท่านทีรู้จกักนัดีคือ พระคาถาชินบญัชร  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 74 

 
ภาพที  โบสถ ์วหิารต่างๆ รูปเคารพหลวงพ่อครูบุญชูโต และรูปเคารพเหล่าพระบูรพาจารย ์
 (ภาพโดยนายโสภณ สุขสาํอางค ์เมือ  กุมภาพนัธ์ ) 
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ส่วนท ี  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวในพืนทตีลาดนําวดักลางคู
เวยีง 

 ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ก่นกัท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง จาํนวน  คน เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี  

 ตอนท ี  ผลการศึกษาข้อมูลทวัไปของนักท่องเทียว  

 จากการศึกษาขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวจาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนาทีนกัท่องเทียวอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมา
ท่องเทียว จาํนวนครังทีเดินทางมาท่องเทียว ยานพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง และระยะเวลาทีใชใ้น
การท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที   
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ตารางที  แสดงจาํนวน และร้อยละ ของขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว 
ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
 
 

 
.  
.  

อายุ 
     นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  ปี 
     -  ปี 
     -  ปี 
     -  ปี 
     -  ปี 
     ปีขึนไป 

 
 
 
 
 
 

 

 
.  
.  
.  
.  

.  

.  
 

ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย 
    ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
   ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 

 
.  
.  
.  
.  
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ตารางที  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 
     พนกังานบริษทัเอกชน 
     กิจการส่วนตวั 
     ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
     รับจา้ง 
     เกษียณ/วา่งงาน 
     เกษตรกร 
     อืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
.  
.  
.  
.  

.  

.  

.  

.  
รายได้ต่อเดือน 
     ตาํกวา่ ,  บาท 
     5,0000 – ,  บาท 
     10,001 – ,  บาท 
     15,001 – ,  บาท 
     20,001 – ,  บาท 
     มากกวา่ ,  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
.  
.  
.  

.  
.  
.  

ภูมิลาํเนาทอีาศัยในปัจจุบัน 
    นครปฐม 
    กรุงเทพมหานคร 
    อืนๆ 

 
 
 

 

 
.  
.  
.  
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ตารางที  (ต่อ) 
ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว จํานวน (คน)  ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ในการมาท่องเทียว 
     เทียวชมและพกัผอ่น 
    ทาํกิจกรรมทางศาสนา 
    ซือสินคา้ภายในตลาดนาํ 
    รับยาสมุนไพร 
    นวดแผนโบราณ 
    อืนๆ 

 
 
 

86 
27 
11 
24 

 
.  

55.1 
22.6 
7.1 
2.9 
6.3 

จํานวนครังทีเดินทางมาท่องเทยีว 
    ครังแรก 
    ครังที  
    ครังที  
    ตงัแต่  ครังขึนไป 

 
 
 
 
 

 
.  

.  

.  
.  

ยานพาหนะทใีช้เดินทาง 
    ยานพาหนะส่วนตวั 
    ยานพาหนะรับจา้ง 
    รถนาํเทียว 
    อืนๆ 

 
 
 
 
 

 
.  

.  

.  

.  
ระยะเวลาในการท่องเทยีว 
    นอ้ยกวา่  นาที 
     นาที –  ชวัโมง 
    1 –  ชวัโมง 
    มากกวา่  ชวัโมง 

 
 
 
 

 

 
.  
.  
.  
.  
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 จากตารางที  สามารถอธิบายขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวไดว้า่ 

 เพศของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .   

 อายุของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงมีอายุ
ระหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  และอายขุองนกัท่องเทียวทีมาเทียวนอ้ยสุดคือ อายตุงัแต่  ปี
ขึนไป คิดเป็นร้อยละ .  

 ระดับการศึกษาของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคู
เวียง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  และระดบัการศึกษา
ของนกัท่องเทียวทีมาเทียวนอ้ยสุดคือ ระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  

 อาชีพของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเป็น 
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  และนกัท่องเทียวทีมีอาชีพเกษตรกรมาท่องเทียวนอ้ยสุด 
คิดเป็นร้อยละ .  

 รายได้ต่อเดือนของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคู
เวยีงมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง ,  – ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และนกัท่องเทียวทีมีรายได้
ต่อเดือนระหวา่ง ,  – ,  บาท มาเทียวนอ้ยสุด คิดเป็นร้อยละ .  

 ภูมิลาํเนาทอีาศัยในปัจจุบันของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเทียวตลาด
นาํวดักลางคูเวยีงมีภูมิลาํเนาทีอาศยัในปัจจุบนั คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ .  
และนกัท่องเทียวทีมีภูมิลาํเนาจากจงัหวดัอืนมาเทียวนอ้ยสุด คิดเป็นร้อยละ .  

 วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเทยีวของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่
ทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงมีวตัถุประสงคเ์พือมาเทียวชมและพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ .  
และวตัถุประสงคข์องนกัท่องเทียวทีมาเทียวเพือใชบ้ริการนวดแผนโบราณ มีจาํนวนนอ้ยสุด คิด
เป็นร้อยละ .  
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 จํานวนครังทีเดินทางมาท่องเทยีวของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทาง
มาเทียวเป็นครังแรก คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ นกัท่องเทียวทีมาเทียวตงัแต่  ครังขึนไป 
คิดเป็นร้อยละ .  นกัท่องเทียวทีมาเทียวเป็นครังที  คิดเป็นร้อยละ .  และนกัท่องเทียวทีมา
เทียวเป็นครังที  คิดเป็นร้อยละ .  

 ยานพาหนะทีใช้เดินทางของนกัท่องเทียว พบว่า นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทางมาเทียว
โดยใชย้านพาหนะส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  และยานพาหนะทีนกัท่องเทียวใชใ้นการเดินทางมา
เทียวนอ้ยสุดคือ รถนาํเทียว คิดเป็นร้อยละ 0.8 

  ระยะเวลาทใีช้ในการท่องเทียวของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวจาํนวนร้อยละ .  ใช้
เวลาในการท่องเทียว   นาที –  ชวัโมง และนกัท่องเทียวจาํนวนร้อยละ . ใชร้ะยะเวลาในการ
ท่องเทียวนอ้ยกวา่  นาที 

 ตอนท ี  การศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทียวต่อตลาดนําวดักลางคูเวยีง  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดนาํวดักลางคูเวียงในดา้นกิจกรรม
การท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง และดา้นสิงปลูก
สร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที  
 
ตารางที  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดักลางคูเวยีงรายดา้น 

ความพงึพอใจของนักท่องเทียว ค่าเฉลยี 
 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

. ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรม 

. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง 
.  ด้ า น สิ ง ป ลู ก ส ร้ า ง โ บ ร าณส ถ า น

โบราณวตัถุ 

.  
 

.  

.  

.  
 

.  

.  

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม .  .  มาก 
 
 จากตารางที  อธิบายไดว้า่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเทียวตลาด
นาํวดักลางคูเวยีงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉลีย  = . ) เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนัโดยดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด
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( = . ) รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ( = . ) และดา้นสิง
อาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง ( = . ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดักลางคูเวยีงดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิง 
                 ศาสนาและวฒันธรรม 

ความพงึพอใจของนักท่องเทียว ค่าเฉลยี 
  

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
พงึพอใจ 

. ด้านกจิกรรมการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
.  การปิดทองลูกนิมิต  วดั .  .  มาก 
.  การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด .  .  มาก 
.  การปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุด .  .  มาก 
.  ความหลากหลายของกิจกรรมทางศาสนา .  .  มาก 
.  ความครบถว้นสมบูรณ์ของการจดับริการ
เครืองไทยทาน 

.  .  มากทีสุด 

.  การแจกหรือให้เช่าวตัถุมงคลและเครืองราง
ของขลงั 

.  .  มาก 

.  การเรียกรับการบริจาคทาํบุญตามศรัทธา .  .  มาก 

.  การบริการยาสมุนไพรไทย .  .  มาก 

.  การนวดแผนโบราณ .  .  มาก 

.  บรรยากาศของตลาดนาํ .  .  มาก 

.  การใหอ้าหารปลาบริเวณแพริมแม่นาํ .  .  มาก 

.  หมอ้ยาใหญ่ 

.  การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํ 
.  
.  

.  

.  
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
  
 จากตารางที  อธิบายได้ว่า นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเทียวเชิง
ศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = . ) เมือ
พิจารณารายขอ้พบว่า ในเรืองของความครบถว้นสมบูรณ์ของการจดับริการเครืองไทยทานอยู่ใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 82 

ระดบัมากทีสุด ( = . ) ส่วนขอ้อืนๆอยูใ่นระดบัมาก โดยเรืองการล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํ 
มีค่าคะแนนตาํสุด ( = . ) 
 เมือพิจารณาในรายละเอียดของความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดนาํวดักลางคู
เวียงดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในแต่ละขอ้ พบว่า ในดา้นกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ขอ้ทีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุดคือ ความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของการจดับริการเครืองไทยทาน( = . ) ลกัษณะทีนกัท่องเทียวพึงพอใจใน
ระดบัมากโดยเรียงลาํดับค่าคะแนนมากไปหาน้อยได้แก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทอง
ลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด ความหลากหลายของกิจกรรมทางศาสนา การให้อาหารปลาบริเวณแพริม
แม่นํา การปิดทองเบียแก้ใหญ่ทีสุด บรรยากาศของตลาดนํา การเรียกรับการบริจาคทาํบุญตาม
ศรัทธา การบริการยาสมุนไพรไทย หมอ้ยาใหญ่ การนวดแผนโบราณ การแจกหรือใหเ้ช่าวตัถุมงคล
และเครืองรางของขลงั และสุดทา้ยไดแ้ก่ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํ  
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ตารางที  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดักลางคูเวยีงดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
                 และการเขา้ถึง 

ความพงึพอใจของนักท่องเทียว ค่าเฉลยี 

 

ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

. ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึง 
.  ร้านอาหาร 
)ความเพียงพอของจาํนวนร้านอาหาร 
)ราคาอาหาร 
)คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
)รสชาติของอาหาร 
)ความหลากหลายในประเภทของร้านอาหาร 

 
.  
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  

0.84 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.49 .  มาก 

.  การบริการห้องสุขา 
)ความเพียงพอของจาํนวนห้องนาํ-หอ้งสุขา 
)ความสะอาดของหอ้งนาํ-หอ้งสุขา 
)ความปลอดภยัของหอ้งนาํ-หอ้งสุขา  

 
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
.  ทนัีงพกัผ่อนสําหรับนักท่องเทียว 
)ความเพียงพอ 
)ความมนัคงแขง็แรง 
)มีใหบ้ริการตามจุดต่างๆทวัพืนที 

 
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
.  วทิยากรบรรยายหรือผู้ให้ข้อมูลภายในวดั .  .  มาก 

รวม  .  0.88 มาก 
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ตารางที  (ต่อ) 
ความพงึพอใจของนักท่องเทียว ค่าเฉลยี 

 

ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

.  สถานทจีอดรถ 
)ความเพียงพอของทีจอดรถ 
)ความสะดวกในการเขา้-ออก 
)ความปลอดภยั 
)การจดัระเบียบในการจอดรถ 

 
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
.  ป้ายแนะนําจุดต่างๆภายในวดั 
)ความชดัเจน 
)จาํนวนของป้าย 
)ตาํแหน่งของป้าย 
)ป้านเตือนอนัตรายบริเวณแพ 
)ป้ายบอกทางไปจุดต่างๆ 

 
.  
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  
.  

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
.  ความสะดวกในการเดินทาง 
)รถยนตโ์ดยสารประจาํทางของทอ้งถิน 
)รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
)สภาพถนนและความปลอดภยั 
)ป้ายบอกทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 

 
.  
.  
.  
.  

 
.  
.  
.  
.  

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 รวม  .  .  มาก 
รวม   .  0.58 มาก 

 
 จากตารางที  สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อสิงอาํนวยความ
สะดวกและการเขา้ถึงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยเรืองสถานทีจอดรถมีค่าคะแนนเฉลียสูงทีสุด ( = . ) รองลงมาคือที
นงัพกัผอ่นสําหรับนกัท่องเทียว ( = . ) และนอ้ยทีสุดคือ เรืองความสะดวกในการเดินทาง ( =

. ) 
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 เมือพิจารณาในรายละเอียดของความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดนาํวดักลางคู
เวียงด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงในแต่ละข้อ โดยเรียงลาํดับตามค่าคะแนนของ
ลกัษณะทีนกัท่องเทียวพึงพอใจมากไปหานอ้ย ดงันี 

 สถานทีจอดรถ โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเทียวอยู่ในระดบัมาก ( = . ) 
และจากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของการจดัระเบียบในการจอดรถ 
ความสะดวกในการเข้า-ออก และสิงทีนักท่องเทียวต้องการให้ปรับปรุงและพฒันาเพือความ
สมบูรณ์พร้อมไดแ้ก่ ความปลอดภยั 

 ทนัีงพกัผ่อนสําหรับนักท่องเทียว โดยภาพรวมความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบั
มาก ( = . ) และจากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของความมนัคง
แขง็แรง ความเพียงพอ และมีใหบ้ริการตามจุดต่างๆทวัพืนที  

 ป้ายแนะนําจุดต่างๆภายในวดั โดยภาพรวมความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัมาก
( = . ) และจากการศึกษาพบว่า นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของความชดัเจนของ
ป้าย รองลงมาได้แก่ จาํนวนของป้าย และสิงทีนักท่องเทียวต้องการให้ปรับปรุงเพิมเติมให้ดี
ยงิขึนไปอีกไดแ้ก่ ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณแพ 

 วิทยากรบรรยายหรือผู้ให้ข้อมูลภายในวัด จากการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = . ) 

 การบริการห้องสุขา ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเทียวอยู่ในระดบัมาก ( = . ) 
จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของความเพียงพอของจาํนวนห้องนาํ-
ห้องสุขา รองลงมาได้แก่ ความปลอดภยัของห้องนาํ-ห้องสุขา สุดท้ายได้แก่ ความสะอาดของ
หอ้งนาํ-หอ้งสุขาทีนกัท่องเทียวตอ้งการใหป้รับปรุงใหดี้ยงิขึนไปอีก 

 ร้านอาหาร โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเทียวอยู่ในระดบัมาก ( = . ) จาก
การศึกษาพบว่า นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของรสชาติของอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ 
ราคาอาหาร สิงทีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความหลากหลายในประเภท
ของอาหาร และความเพียงพอของจาํนวนร้านอาหาร ซึงตอ้งเร่งปรับปรุงและพฒันาโดยเร็วทีสุด 

 ความสะดวกในการเดินทาง โดยภาพรวมความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยู่ในระดบัมาก
( = . ) จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในเรืองของสภาพถนนและความ
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ปลอดภยั รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายบอกทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลางในเรืองของรถยนตโ์ดยสารประจาํทางของทอ้งถิน และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ซึง
ควรมีการแกไ้ขและพฒันาอยา่งเร่งด่วน  
 
ตารางที  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดักลางคูเวยีงดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถาน 
                โบราณวตัถุ 

ความพงึพอใจของนักท่องเทียว ค่าเฉลยี 

 

ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

. ด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
.  ความงดงาม 
.  ความโดดเด่นหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
.  ความเก่าแก่ 
.  ความมีชือเสียง 
.  ความสะอาด 
.  บรรยากาศความร่มรืน ความเงียบสงบ 
.  ความปลอดภยั 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  .  .  มาก 
 
 จากตารางที   สามารถอธิบายได้ว่า  นักท่องเทียวมีความพึงพอใจสิงปลูกสร้าง
โบราณสถานและโบราณวตัถุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ในเรือง
ความงดงาม และบรรยากาศความร่มรืน ความเงียบสงบมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุดเท่ากนั ( = . ) โดย
เรืองความสะอาด และความปลอดภยัมีค่าคะแนนเฉลียตาํสุดเท่ากนั ( = . ) 
 เมือพิจารณาในรายละเอียดของความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดนาํวดักลางคู
เวียงดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุในแต่ละขอ้ จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะที
นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากเป็นลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความงดงาม และบรรยากาศร่มรืน ความเงียบ
สงบ รองลงมาไดแ้ก่ ความโดดเด่นหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสิงทีควรพฒันาคือ ความปลอดภยั
ในบริเวณสถานที 
 จากผลการศึกษาทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้พบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในระดบัมากและ
มีคะแนนเฉลียสูงทีสุดไดแ้ก่ ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ นอกจากนียงัพบว่า
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ประเด็นย่อยทีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุดคือ ความครบถว้นสมบูรณ์ของการ
จดับริการเครืองไทยทาน ซึงอยู่ในด้านกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม จึงควร
รักษามาตรฐานในประเด็นดงักล่าวรวมถึงในประเด็นอืนๆใหค้งอยูแ่ละมีการพฒันายงิขึนต่อไปอีก 
 ดา้นประเด็นทีนกัท่องเทียวพึงพอใจปานกลางหมายถึง สิงทีนกัท่องเทียวตอ้งการให้เกิด
การปรับปรุงและพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง ร้านอาหารไดแ้ก่ ความ
เพียงพอของจาํนวนร้านอาหาร และความหลากหลายในประเภทของร้านอาหาร และในเรืองของ
ความสะดวกในการเดินทางไดแ้ก่ รถโดยสารประจาํทางของทอ้งถิน และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 

 ตอนท ี  ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเทยีวเพอืการปรับปรุงและ
พฒันาการท่องเทยีวในพนืทีตลาดนําวดักลางคูเวยีง  

 จากการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวตลาด
นาํวดักลางคูเวยีงเพือการปรับปรุงและพฒันาสามารถสรุปได ้  ดา้น คือ 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม สิงทีนกัท่องเทียวเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงและพฒันา ไดแ้ก่ การกระจายกิจกรรมทางศาสนาไปยงับริเวณโบสถ์หรือวิหารเพือลด
ความแออดับริเวณพืนทีศาลาการเปรียญ การให้ความรู้เกียวกบัวดัและวตัถุประสงค์ในการทาํบุญ
ปิดทอง การจัดบริการล่องเรืออย่างเต็มที การให้ความรู้เรืองยาสมุนไพรไทย เช่น การใช้ยา
สมุนไพรอย่างถูกวิธี สรรพคุณของยาสมุนไพรแต่ละชนิด คุณและโทษของสมุนไพรแต่ละชนิด 
เป็นตน้ การสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเทียวใหม่ๆ เช่น การแสดงของคนในทอ้งถิน การแสดงของ
นกัเรียนในชุมชนและพืนทีใกลเ้คียง กิจกรรมกีฬาพนืบา้น ไดแ้ก่ การชกมวยไทย ตระกร้อลอดบ่วง 
เป็นตน้ การแต่งกายทีเป็นเอกลกัษณ์ไทยของพ่อคา้แม่คา้ การจดัให้มีเรือขายอาหารหรือสินค้า
ชุมชน     
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง สิงทีนกัท่องเทียวเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
และพฒันา ไดแ้ก่ การเพิมจาํนวนร้านคา้ คุณภาพของอาหารและเครืองดืม การให้บริการและการ
ตอ้นรับของพอ่คา้แม่คา้ การจดัหากระดาษชาํระไวบ้ริการตามโต๊ะอาหาร การวางจานชามทีใชแ้ลว้
ใหเ้หมาะสม สินคา้ไม่มีความหลากหลายทาํให้ขาดสีสันความเป็นตลาดนาํ ป้ายเตือนอนัตรายตาม
จุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณแพ ป้ายบอกทางเขา้ถึงภายนอกแหล่งท่องเทียวทีไม่ชดัเจนและไม่มีใน
จุดทีสาํคญั เช่น ตามทางแยกต่างๆ การจดัรถสาธารณะบริการนกัท่องเทียว เช่น รถสองแถว หรือรถ
ตู ้จากตวัอาํเภอนครชยัศรีหรือจากแยกถนนเพชรเกษม การเพิมจาํนวนถงัขยะและจดัการขยะทีเต็ม
ลน้ออกนอกถงัขยะโดยเฉพาะบริเวณแพขายอาหาร การขยายแพให้กวา้งขึน การเพิมโต๊ะอาหาร 
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การปรับปรุงหอ้งนาํ-หอ้งสุขาแยกระหวา่งหญิงและชายให้เป็นสัดส่วน การปรับปรุงและซ่อมแซม
ทีนงัพกัทีเป็นไมใ้หดี้และสวยงาม การตกแต่งพืนทีบริเวณตลาดนาํใหส้วยงามขึน  
 . ดา้นการประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เสนอแนะให้เพิมการประชาสัมพนัธ์ให้
มากขึนโดยเขา้ถึงในทุกสือ เช่น วิทยุ ทีวี และอินเตอร์เนต  เพือกระจายขอ้มูลไปสู่นักท่องเทียว
อยา่งทวัถึง 

ส่วนท ี  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพนืทตีลาดนํา
วดักลางคูเวยีง 

 ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เป็นเครืองมือเพือศึกษาแนวทางในการพฒันาการท่องเทียว โดยการจดบนัทึกประเด็นสําคญัๆของ
การสัมภาษณ์ไวพ้ร้อมทงับนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์โดยการทาํ
ความเขา้ใจในขอ้มูลทีไดม้า กาํหนดประเด็นหลกั ตีความหาความเชือมโยงของขอ้มูล ตรวจสอบ
ความหมายและขอ้มูลของแต่ละคน จากนนันาํเสนอผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
เพือให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมตลาดนาํวดักลางคูเวียง 
ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดท้าํแบบสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยแบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ )เจา้
อาวาส คณะกรรมการวดักลางคูเวียง และผูจ้ดัการตลาดนาํ  )เจา้หนา้ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
กาํนันและผูใ้หญ่บ้าน  )ชาวบ้านทีอาศยัในชุมชนบริเวณรอบตลาดนาํวดักลางคูเวียง  และ )
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมใน
พืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงสรุปไดเ้ป็นประเด็นต่างๆดงันี 

 . ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของตลาดนําวดักลางคูเวยีง 
 ผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ ผูริ้เริมใหมี้ตลาดนาํวดักลางคูเวยีงไดแ้ก่ ท่านเจา้อาวาสวดักลาง
คูเวียงองคปั์จจุบนั คือ พระครูโสภณสาธุการ เมือปีพ.ศ.  วตัถุประสงคใ์นการจดัให้มีตลาดนาํ
แห่งนีเพือให้คนในชุมชนมีงานทาํ มีรายไดเ้ลียงครอบครัว และให้คนไทยทาํบุญเขา้วดักนัมากขึน 
สถานการณ์การท่องเทียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ปริมาณนกัท่องเทียวขึนอยูก่บัการประสัมพนัธ์ การ
ท่องเทียวในพืนทีไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่องเทียวแห่งประเทศไทยเป็นบางส่วน และตลาดนาํ
เปิดให้บริการในวนัเสาร์ อาทิตย  ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของเจา้
อาวาส คณะกรรมการวดั และผูจ้ดัการตลาดนาํ  ดงันี 

 “เริมสร้างตลาดนาํเมือปี  ใหค้นทีอาศยัรอบๆวดัมีรายไดมี้งานทาํ ตอนนีสถานการณ์ท่องเทียวของ
ตลาดนาํก็ยงัดีอยูพ่อสมควร” (พระครูโสภณสาธุการ (เชิญ โกสโล) เจา้อาวาสวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

   ส
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 “ผูส้ร้างตลาดนาํแห่งนีคือ ท่านพระครูโสภณสาธุการ เพือใหค้นรอบๆวดัมีรายได ้ในอดีตเจริญมากและ
ต่อๆมาก็ซบเซาไปบา้ง จนกระทงัปัจจุบนัวฒันธรรมจงัหวดันครปฐมเขา้มาช่วยปรับปรุงและดีขึนตามลาํดบั โดย
มีการสนบัสนุนจากการท่องเทียว” (นายพินิต จาํปาเวยีง กรรมการวดัและรองผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคูเวียง,  
กนัยายน ) 

 “ตลาดนาํเริมเมือปี  เพือให้คนในชุมชนมีรายไดเ้ลียงครอบครัว หลวงพ่อ(พระครูโสภณสาธุการ)
เป็นผูริ้เริม เป็นตลาดของวดั เปิดบริการเฉพาะวนัเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไดรั้บการสนบัสนุนจากการ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย” (นายสนนั สาลีเวยีง กรรมการวดั,  กนัยายน ) 

 “พระครูโสภณสาธุการ เจา้อาวาสปัจจุบนัเป็นผูริ้เริมในการจดัตลาดนาํ เพือให้คนไทยมาทาํบุญเขา้วดั
และเป็นการเสริมรายไดใ้หก้บัคนในพืนที จาํนวนนกัท่องเทียวมีมากบา้งนอ้ยบา้งขึนอยูก่บัการประชาสัมพนัธ์ มี
การสนบัสนุนจากภาครัฐบา้ง” (นายสราวุธ จิรังคานนท์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวนในฐานะ
ผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 . ด้านกจิกรรมการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
 ผลการศึกษาพบวา่ กิจกรรมการท่องเทียวทีโดดเด่นและน่าสนใจในพืนทีตลาดนาํวดักลาง
คูเวยีงไดแ้ก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่ทีสุดในโลก การปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุดใน
โลก หมอ้ยาใหญ่ทีสุด การให้อาหารปลาริมฝังแม่นาํนครชยัศรี การให้บริการยาสมุนไพรไทย การ
นวดแผนไทยโบราณ  และการทาํบุญรูปแบบต่างๆ เช่น การถวายสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การ
ตัดบาตรสตางค์ การบริจาคซือโลงศพ การซือทีดิน การปิดทองพระประจาํวนัเกิด เป็นต้น 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของเจา้อาวาส คณะกรรมการวดั และผูจ้ดัการตลาดนาํ ดงันี 

 “มีกิจกรรมทาํบุญปิดทองลูกนิมิต  วดั ลูกนิมิตใหญ่ เบียแกใ้หญ่ ทาํบุญถวายสังฆทาน สะเดาะเคราะห์ 
ตกับาตรสตางค ์ซือโลงศพ ให้อาหารปลา เป็นตน้” ” (พระครูโสภณสาธุการ (เชิญ โกสโล) เจา้อาวาสวดักลางคู
เวยีง,  กนัยายน ) 

 “กิจกรรมทีน่าสนใจคือการทาํบุญ ปิดทองลูกนิมิต  วดั ให้อาหารปลาบนแพริมแม่นาํท่าจีน และยา
สมุนไพรไทยแผนโบราณ” (นายพินิต จาํปาเวียง กรรมการวดัและรองผูจ้ ัดการตลาดนําวดักลางคูเวียง,  
กนัยายน ) 

 “กิจกรรมทีเป็นจุดเด่นมี ชมหมอ้ยาใหญ่ ปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุดในโลก ปิดทองลูกนิมิตใหญ่ทีสุดใน
โลก และวดันีเป็นวดัทีรักษาดว้ยยาแผนโบราณ” (นายสนนั สาลีเวยีง กรรมการวดั,  กนัยายน ) 

 “กิจกรรมท่องเทียวทีเด่นและน่าสนใจไดแ้ก่ การไหวพ้ระ การปิดทองลูกนิมิต ชมหมอ้ยาใหญ่ เบียแก้
ใหญ่” (นายสราวธุ จิรังคานนท ์รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมัปทวนในฐานะผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง,  กนัยายน ) 
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 สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนั และ
ผูใ้หญ่บา้นในดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง
ดงันี 
 “การท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวียงเริมเป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียว กิจกรรมทีน่าสนใจไดแ้ก่ การปิด
ทองไหวพ้ระ การปิดทองลูกนิมิต  วดักับลูกนิมิตใหญ่ ปิดทองเบียแกใ้หญ่ การให้อาหารปลา” (นายมนตรี 
สงวนจีน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมัปทวน,  กนัยายน ) 

 “กิจกรรมทีน่าสนใจ คือ การทาํบุญ การปิดทองลูกนิมิต  วดั...การสนับสนุนคือรองบจากจงัหวดัใน
การพฒันาตลาดนาํ เพือให้มีกิจกรรมเพิมมากขึน” (นายประพนัธ์ หนูเชือเวียง กาํนันตาํบลสัมปทวน,  ตุลาคม 

) 
 “กิจกรรมท่องเทียวทีนิยมไดแ้ก่ ปิดทองลูกนิมิต  วดั ไหวพ้ระ ปิดทองเบียแก ้การให้อาหารปลา หมอ้
ยาใหญ่ เป็นตน้” (นายอลงกต ศิลาเวยีง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ ,  ตุลาคม ) 

 สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของชาวบา้นทีอาศยัในชุมชนบริเวณโดยรอบตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีงในเรืองกิจกรรมการท่องเทียวทีโดดเด่นในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ดงันี 

 “เรืองเด่นๆของวดั ก็มีปิดทองลูกนิมิตใหญ่ ลูกนิมิต  วดั หมอ้ยาใหญ่ แพปลา” (นายวีรวฒัน์ ทาํทอง 
ชาวบา้นหมู่  ต.สมัปทวน) 

 และสอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านคา้ทีกล่าวถึงกิจกรรมท่องเทียวที
น่าสนใจในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ดงันี 

 “จุดเด่นคือการทาํบุญแบบครบวงจร เช่น ไหวพ้ระ ปิดทองลูกนิมิต  วดั ลูกนิมิตใหญ่ ทาํสังฆทาน 
สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  ” (นายสนิท ศรีรางวลั พอ่คา้ขายนาํตาลปัน) 

 “มีจุดเด่นมากมาย ทงัการทาํบุญ ลูกนิมิตใหญ่ เบียแกใ้หญ่ หมอ้ยาใหญ่ ปิดทองลูกนิมิต  วดั มีปลาตวั
ใหญ่ๆทีแพปลา” (นางสาวจนัทิมา สาลีเวยีง, แม่คา้ขายขนมไทย) 

 นอกจากนี ผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นในชุมชนมีการเขา้ร่วมในกิจกรรมการท่องเทียว
ของตลาดนาํวดักลางคูเวียง เช่น การไปทาํบุญทีวดั การเลือกซือสินคา้ในตลาดนาํวดักลางคูเวียง 
การนาํผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภณัฑ์ภายในครัวเรือนเขา้ไปจาํหน่ายในตลาดนาํ สอดคลอ้ง
กบัการใหส้ัมภาษณ์ของชาวบา้น ดงันี 

 “วนัหยดุไปทาํบุญเป็นประจาํอยูแ่ลว้ ไปซือของกินของในตลาดนาํ ซือผกัผลไมม้าทาํกินทีบา้น คนขา้ง
บา้นเคา้เอาของไปขายก็มี” (นางอุทยัวรรณ ภูติวณิชย ์แม่บา้น ชาวบา้นหมู่  ต.สมัปทวน)  
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 จากการศึกษาทาํให้ทราบว่า แนวทางการพฒันาคือ การเพิมกิจกรรมเพือส่งเสริมการ
ท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง โดยทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวนจะสนบัสนุน
ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ไดแ้ก่ การ
อบรมเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย  และหมอนวดแผนโบราณจิว  การจัดแสดงเกียวกับ
ศิลปวฒันธรรมและของดีพืนบา้นของชุมชน เช่น การแสดงการทาํขนมไทย และหัตถกรรมจกัร
สาน เป็นตน้ และการของบประมาณสนบัสนุนจากทางจงัหวดัในการสร้างเวทีการแสดงและศูนย์
แสดงสินคา้โอทอป  สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน 
ดงันี 

 “ในอนาคตทาง อบต. มีนโยบายจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว เช่น มีมคัคุเทศก์นอ้ย หมอนวดแผน
โบราณจิวโดยอบรมเยาวชนในชุมชนขึนมา มีการสาธิตการทาํขนมไทย และหัตถกรรมจกัรสาน เป็นตน้ ซึงคาด
วา่จะไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียวเป็นอยา่งดี อีกอยา่งคือจะของบจากทางจงัหวดัเพือมาสร้างเวทีการแสดง
และศูนยสิ์นคา้โอทอป ใหก้บัทางตลาดนาํวดักลางคูเวียง” (นายมนตรี สงวนจีน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สมัปทวน,  กนัยายน ) 

  และสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านคา้ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวยีงทีเสนอใหมี้การจดักิจกรรมการแสดงทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถินเพือดึงดูดนกัท่องเทียว ดงันี 

 “อยากใหต้ลาดนาํจดัการแสดงของทอ้งถินทงัเสาร์อาทิตยจ์ะไดมี้นกัท่องเทียวมาเทียวเยอะกวา่นี” (นาย
มณี ขนุศรี, พอ่คา้ขายผลไม)้ 

 . ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึง 
 ผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ วดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น 
ร่วมกันมีบทบาทในการเสริมสร้างศกัยภาพและการพฒันาการท่องเทียวสู่ความยงัยืน โดยการ
สนับสนุนด้านสิงอํานวยความสะดวกในการท่องเทียว การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และระบบการสือสารสาธารณะ และการดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเทียวและ
สิงปลูกสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเทียว สําหรับแนวทางการพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกและ
การเขา้ถึง คือ  
 การเพิมจาํนวนร้านคา้เพือให้มีสินคา้และบริการทีหลากหลายมากยิงขึน การสร้างจุดเด่น 
เพือสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเทียว  สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผูจ้ดัการตลาดนํา 
ชาวบา้น และผูป้ระกอบการร้านคา้ ดงันี 
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 “การพฒันาตลาดนาํในอนาคตคือจดัตลาดใหน่้าประทบัใจ เพิมจุดเด่นของตลาด ตลาดนาํยงัขาดความ
หลากหลายของสินคา้ ตอนนีก็มีการประกาศรับพอ่คา้แม่คา้หรือผูส้นใจทีจะเขา้มาคา้ขายในตลาดนาํเพิมเติมอีก” 
(นายสราวธุ จิรังคานนท ์รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมัปทวนในฐานะผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคูเวยีง, 

 กนัยายน ) 

  “อยากใหมี้ร้านคา้เยอะๆ คนจะไดม้าเทียวกนับ่อยๆและมากๆ” (นางสุมล หมืนราษฎร์ รับจา้ง ชาวบา้น
หมู่  ต.สมัปทวน) 

 “ร้านคา้ของเรายงันอ้ยมากนกั อยากใหช่้วยหาร้านขายสินคา้ใหม่ๆทีต่างจากเดิมเขา้มาขายใหม้ากกวา่
นี” (นางลดัดา แผลงปาน, แม่คา้ขายก๋วยเตียว) 

 “น่าจะหาอะไรทีเป็นจุดเด่นขึนอีก แลว้ก็หาร้านคา้ทีหลากหลายเขา้มาขายเพือดึงดูดคนใหม้าเทียว” 
(นางสาวปรียาภา เลา้ทวทีรัพย,์ แม่คา้ขายของเบด็เตลด็) 

 การดูแลซ่อมแซม บาํรุงรักษา และจดัหาสิงอาํนวยความสะดวกเพิมเติมตามกาํลงัทรัพย์
ของทางวดั และขอการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของเจา้อาวาส 
และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทีกล่าวไวด้งันี 

 “เรืองการอาํนวยความสะดวกใหก้บัคนมาเทียวและทาํบุญ วดัก็มีทีนงัพกัผอ่นรอบๆบริเวณวดั ซุม้ศาลา
ไมต้่างๆ มีสิงของในการทาํบุญพร้อม เช่น ดอกไม ้ธูป เทียน เครืองสงัฆทาน เรืองการบาํรุงรักษา จดัหาเพิมเติม 
ทางวดัส่วนใหญเ่ป็นผูอ้อกทุนเอง อยา่งซ่อมแซมแพเอง พฒันาพืนทีวดัและตลาดนาํเอง มีงบประมาณจากทาง
รัฐบาลมาช่วยบา้ง” (พระครูโสภณสาธุการ (เชิญ โกสโล) เจา้อาวาสวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 “เรืองสิงอาํนวยความสะดวก ป้ายอะไรต่างๆ ทางอบต.ก็ช่วยทางวดัช่วยกันจัดหาเพือบริการแก่
นกัท่องเทียว โดยของบสนบัสนุนจากทางจงัหวดั” (นายมนตรี สงวนจีน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปท
วน,  กนัยายน ) 

 การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว จากการศึกษาพบว่า การคมนาคมเพือเขา้ถึงตลาดนาํวดักลางคู
เวียงมีความสะดวกสบาย สภาพถนนมีความเรียบร้อยดี พืนผิวถนนลาดยางอยา่งดี มีรถประจาํทาง
ทอ้งถินวงิผา่นทางเขา้ตลาดนาํ ไดแ้ก่ รถโดยสารประจาํทางวิงระหวา่งนครปฐมและอาํเภอดอนตูม 
และมีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งคอยบริการทงัจากตวัอาํเภอนครชยัศรีและบริเวณปากทางเขา้วดักลางคู
เวียง แนวทางการพฒันา คือ การปรับปรุงและติดตงัป้ายบอกทางเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวเพิมเติม 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ดงันี 
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 “ส่วนด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวมีความสะดวก ถนนลาดยางตลอดจนถึงแหล่งท่องเทียว มีรถ
โดยสารประจาํทางวิงระหว่างอาํเภอเมืองนครปฐมกบัอาํเภอดอนตูมผ่านปากทางเขา้วดักลางคูเวียง และมีคิว
มอเตอร์ไซครั์บจา้งคอยให้บริการทงัจากหนา้วดัและปากทางเขา้วดัหรือไปยงัตวัอาํเภอนครชยัศรีซึงอยู่ห่างไป
ประมาณ  กิโลเมตร การพฒันาในอนาคตจะมีการติดตงัป้ายบอกทางเพิมเติม” (นายมนตรี สงวนจีน นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมัปทวน,  กนัยายน ) 

 “การเขา้ถึงสะดวกดี สภาพถนนหนทางถือวา่ยงัดีอยู ่จะมีปรับปรุงบา้งในบางจุด เช่น ป้ายบอกทางต่างๆ
ทีเก่าชาํรุด” (นายประพนัธ์ หนูเชือเวยีง กาํนนัตาํบลสมัปทวน,  ตลุาคม ) 

 “การเขา้ถึงตลาดนาํก็เรียบร้อยดี ถนนลาดยางอยา่งดี เดินทางไปมาสะดวกสบาย” (นายอลงกต ศิลาเวยีง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ ,  ตุลาคม ) 

 การประชาสัมพนัธ์และระบบการสือสารสาธารณะ ไดแ้ก่ การติดตงัโทรศพัท์สาธารณะ
เพิมเติม การจดัทาํแผ่นพบั ป้ายประชาสัมพนัธ์เพิมเติม สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน ดงันี 

 “ในอนาคตทาง อบต.คิดวา่จะเพิมโทรศพัทส์าธารณะขึนอีก และจดัทาํแผน่พบัและป้ายประชาสมัพนัธ์”  
(นายมนตรี สงวนจีน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมัปทวน,  กนัยายน ) 

 การพัฒนาในด้านอืนๆทีเป็นประโยชน์  ได้แก่  ด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับ
นกัท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว ในอนาคตจะมีการเพิมมาตรการรักษาความปลอดภยัทีทนัสมยั
มากขึนเพือสร้างความมนัใจแก่นกัท่องเทียวและคนในชุมชน สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันี 

  “โครงการในอนาคตจะติดตงักลอ้งวงจรปิดในพืนทีต่างๆรวมทงัพืนทีท่องเทียวดว้ยเพือเพิมความมนัใจ
ในการรักษาความปลอดภยัแก่ผูม้าท่องเทียวและชาวบา้น”  (นายมนตรี สงวนจีน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สมัปทวน,  กนัยายน ) 

 . ด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ 
 ผลการศึกษาพบว่า โบราณสถานทีสําคญัภายในวดักลางคูเวียง คือ โบสถ์ซึงสร้างเมือปี
พ.ศ.  และวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโต สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของเจา้อาวาสวดักลางคู
เวยีง ดงันี 

 “โบราณสถานโบราณวตัถุทีเด่นก็มี โบสถที์สร้างมาเกือบร้อยปีแลว้ตงัแต่  แลว้ก็วิหารหลวงพ่อครู
บุญชูโตเป็นทีประดิษฐานของหลวงปู่ครูบุญชูโต อดีตเจา้อาวาสซึงชาวบา้นใหก้ารนบัถือกนัมาก”  (พระครูโสภณ
สาธุการ (เชิญ โกสโล) เจา้อาวาสวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 
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 ดา้นโบราณวตัถุทีสําคญัของวดักลางคูเวียง ผลการศึกษาพบวา่ โบราณวตัถุทีสําคญัไดแ้ก่ 
หลวงพ่อครูบุญชูโต อดีตเจา้อาวาสวดักลางคูเวียงซึงเป็นทีนบัถือมากทีสุดของคนในชุมชนและ
ละแวกใกลเ้คียง สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของกรรมการวดักลางคูเวยีง ดงันี 

 “พระทีชาวบา้นแถวนีนบัถือคืออดีตเจา้อาวาสในสมยัก่อนหลวงพอ่ครูบุญชูโต มีรูปปันประดิษฐานอยู่
ในวหิารหลงัใหม่” (นายพินิต จาํปาเวยีง กรรมการวดัและรองผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 “โบราณวตัถุสาํคญั ก็คือ หลวงปู่ครูบุญชูโต” (นายสนนั สาลีเวยีง กรรมการวดั,  กนัยายน ) 

 ดา้นการพฒันาสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุภายในวดั ผลการศึกษาพบวา่ มีเพียง
การดูแลรักษาไม่ใหช้าํรุดทรุดโทรม โดยวดัมีหนา้ทีโดยตรงในการพฒันาและการบูรณะปฏิสังขรณ์
สิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุต่างๆ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของเจ้าอาวาส 
กรรมการวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ดงันี 

 “เรืองการพฒันาทางวดัก็จะดูแลเรืองการบูรณะสิงก่อสร้างไม่ใหท้รุดโทรม วดัจะเป็นแม่งานหลกัใน
การซ่อมแซมปฏิสงัขรณ์” (พระครูโสภณสาธุการ (เชิญ โกสโล) เจา้อาวาสวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 “แนวทางการพฒันาคือทาํนุบาํรุงรักษาสิงทีชาํรุดใหดู้ดีขึน” (นายสนนั สาลีเวยีง กรรมการวดั,  
กนัยายน ) 

 “ในเรืองการดูแลโบราณสถานโบราณวตัถุ ทางอบต.จะเป็นผูดู้แลเรืองความปลอดภยัของทรัพยสิ์นเสีย
มากกวา่ เรืองบูรณะสิงต่างๆในวดั วดัมีหนา้ทีดูแลโดยตรงอยูแ่ลว้” (นายมนตรี สงวนจีน นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสมัปทวน,  กนัยายน ) 

 “การพฒันา บูรณะรักษาสิงก่อสร้างต่างๆภายในวดั ทางเจา้อาวาสจะเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ” (นาย
ประพนัธ์ หนูเชือเวยีง กาํนนัตาํบลสมัปทวน,  ตุลาคม ) 

 “การดูแลรักษาโบราณสถาน วดัเป็นผูดู้แลร่วมกบัทางอบต.ทีดูแลความปลอดภยั” (นายอลงกต ศิลา
เวยีง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ ,  ตุลาคม ) 

 . ด้านอนืๆทเีป็นประโยชน์   
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้สนอความคิดเห็นอืนเพิมเติมทีผูศึ้กษาเห็นวา่ควร
ให้ความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง รวมถึงช่วยก่อให้เกิดความยงัยืนดา้นการท่องเทียวใน
พืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงมากยิงขึน จึงนาํมาเสริมในการศึกษานี  ขอ้เสนอแนะดา้นอืนๆ ไดแ้ก่  
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบวา่ 
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 .  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น และผูป้ระกอบการร้านคา้ ส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกนัว่า ควรเพิมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวียงให้มากกวา่เดิม
อยา่งต่อเนืองและทวัถึงในทุกสือ เพือสร้างนกัท่องเทียวหนา้ใหม่ และดึงนกัท่องเทียวทีเคยมาเทียว
ให้กลบัมาเทียวอีก สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของกาํนัน ชาวบา้น และผูป้ระกอบการร้านคา้ 
ดงันี 

 “ควรมีเพิมการประชาสัมพนัธ์ทางสือต่างๆ เช่น วิทยุชุมชนอืนๆ ขอให้สือโทรทศัน์มาถ่าย จะไดช่้วย
ดึงดูดนกัท่องเทียวใหม่ๆไดบ้า้ง ”  (นายประพนัธ์ หนูเชือเวยีง กาํนนัตาํบลสมัปทวน,  ตุลาคม ) 

 “ตอนนีนักท่องเทียวยงัน้อยอยู่ อย่างตลาดนําลาํพญาคนเยอะกว่าเรามาก น่าจะประชาสัมพนัธ์ให้
มากกวา่นีอีก” (นายวสนัต ์ปันตระกลู ชาวบา้นหมู่  ต.สมัปทวน) 

 “อยากเสนอแนะอยา่งอืนดว้ยคือการประชาสมัพนัธ์ คิดวา่มีส่วนช่วยอยา่งมาก ทาํใหข้ายไดดี้ขึน เพราะ
เมือไรนกัท่องเทียวมากขึน ก็ทาํใหข้ายดี” (นางฐปนทั พนัธ์ปา แม่คา้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 

 “ขาดการประชาสมัพนัธ์ครับ ไม่มีความต่อเนืองทาํใหค้นภายนอกไม่ค่อยไดรู้้จกักนัสกัเท่าไหร่วา่มี
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง อยากใหห้าช่องทางใหม่ๆในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เช่นอินเตอร์เนต ทีว ีวทิย ุอะไร
แบบนีทีมนัดูกวา้งขวางหน่อย” (สรรชยั อาํพทุธา, พอ่คา้ขายลูกชินปิง) 

 “คิดวา่มีส่วนช่วยไดม้าก ช่วยดึงดูดนกัท่องเทียว ทาํใหค้า้ขายดีขึน เพราะถา้มีการโปรโมทใหม้ากจะทาํ
ใหค้นมาเทียวกนัมากขึน” (นางสุนิสา สงวนพานิช แม่คา้ขายขนมทองมว้น) 

  “การโปรโมทไม่ต่อเนือง โปรโมทเป็นช่วงๆทีมีงบ พองบหมดก็ไม่ดาํเนินการสานต่อ” (นายสิทธิชยั 
วงษบุ์ญงาม, พอ่คา้ขายขนม) 

 .  ดา้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
 ผลการศึกษาพบวา่ ความร่วมมือของชาวบา้นในการพฒันาการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง ไดแ้ก่ การนาํสินคา้ภายในชุมชนทีมีคุณภาพและน่าสนใจมาจาํหน่ายแก่นกัท่องเทียวและช่วย
ส่งเสริมตลาดใหมี้สินคา้ทีหลากหลายและมีร้านคา้มากขึน ส่วนความร่วมมือและความพร้อมเพรียง
ของผูป้ระกอบการร้านคา้ในการมาคา้ขายยงัไม่เพียงพอ เนืองจากผูค้า้เห็นวา่ปริมาณนกัท่องเทียวมี
นอ้ยทาํให้พ่อคา้แม่คา้บางส่วนไม่มาทาํการคา้ขายอยา่งต่อเนือง หรือบางรายเลิกขาย ทาํให้ตลาดดู
ซบเซาไม่น่าสนใจในสายตานักท่องเทียวทีมาเทียว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนั กรรมการวดั ดงันี 
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 “ปัญหาทีพบคือยงัขาดความร่วมมือกนัของผูค้า้ แนวทางแกไ้ขคือการจดัประชุมขอความร่วมมือ ชีแจง
ผลไดผ้ลเสียทีจะเกิด ซึงก็มีเพียงบางส่วน ทีเลิกไปก็ตอ้งหารายใหม่เขา้มาเพิมเติม และตอ้งระดมความคิดเห็นจาก
คนในชุมชนเพือให้เกิดความยงัยืนในการท่องเทียวต่อๆไป” (นายมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลสมัปทวน,  กนัยายน ) 

 “ดา้นปัญหาอปุสรรคจะเป็นเรืองของการคา้ขาย พอ่คา้แม่คา้ไม่อดทน พอนกัท่องเทียวนอ้ยก็หยดุขาย
ไปบา้ง ทาํใหต้ลาดดูไม่น่าเทียวสาํหรับนกัท่องเทียว เนืองมาจากมาแลว้ร้านคา้นอ้ยไม่น่าสนใจ การแกไ้ขตอ้ง
สร้างจิตสาํนึกความร่วมมือร่วมใจทีจะคา้ขาย” (นายประพนัธ์ หนูเชือเวยีง กาํนนัตาํบลสมัปทวน,  ตุลาคม ) 

 “อีกอยา่งคือแม่คา้ไม่มาขายต่อเนือง เห็นนกัท่องเทียวนอ้ยก็หยดุขาย การแกไ้ขคือขอความร่วมมือจาก
ผูค้า้และคนในชุมชนใหม้าช่วยกนัคา้ขายเพือจะไดดู้ดีในสายตานกัท่องเทียว” (นายพินิต จาํปาเวียง กรรมการวดั
และรองผูจ้ดัการตลาดนาํวดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 “ปัญหาคือเรืองการคา้ขาย แม่คา้พอ่คา้มีนอ้ย คนมาเทียวนอ้ยก็หยดุกนัไป ตอ้งชกัชวนคนในชุมชนให้
นาํสินคา้ทีตนมีมาขายกนัใหม้ากขึน” (นายสนนั สาลีเวยีง กรรมการวดั,  กนัยายน ) 

 นอกจากนี ชาวบา้นในชุมชนและผูป้ระกอบร้านคา้ตอ้งการทีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัการท่องเทียว เพราะชุมชนมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จากพืนทีของชุมชน ซึง
ผู ้บริหารตลาดนําก็มีความเห็นเช่นเดียวกันเพือการพัฒนาตลาดนําวดักลางคูเวียงให้ย ังยืน 
สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของกรรมการวดั ชาวบา้น และผูป้ระกอบการร้านคา้  ดงันี 

 “นโยบายในการพฒันาคือชกัชวนคนในพืนทีเขา้มาคา้ขาย ร่วมกนัจดัการ เพือสร้างรายไดแ้ละความ
ยงัยนืของตลาด และจะไดดู้ดีในสายตานกัท่องเทียว” (นายพินิต จาํปาเวยีง กรรมการวดัและรองผูจ้ดัการตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง,  กนัยายน ) 

 “ควรจะมีส่วนร่วมอยา่งมาก เพราะชุมชนจะไดรั้บรู้ปัญหาและช่วยกนัแกปั้ญหา ช่วยกนัอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม เพราะเป็นการท่องเทียวในพืนทีของชุมชน” (นายทวศิีลป์ สุทธิพงศ ์นกัศึกษา ชาวบา้นหมู่  
ต.สมัปทวน) 

  “มีของอะไรก็อยากใหช่้วยกนัเอาไปขายช่วยใหต้ลาดดูมีร้านคา้เยอะๆ ทาํใหค้นทีมาเทียวสนใจมาเทียว
อีกเพราะมีสินคา้ของชุมชนใหซื้อหากนั” (นายจเร นอ้ยอาํไพ ชาวบา้นหมู่  ต.สมัปทวน)  

 “ร้านคา้ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย เสนอความคิดเห็น มีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่นการพฒันาร้านคา้
ใหเ้ป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั การจดัระเบียบสถานที เรืองความสะอาดบริเวณร้านคา้” (นางกวติา ภทัรขจรชยั
, แม่คา้ขายนาํพริกและของหวาน) 
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 “ควรอยา่งยงิ โดยควรมีการประชุมและขอความร่วมมือและขอ้เสนอแนะ แนวทาง ความคิดเห็นต่างๆ 
เพือใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัเพือสร้างจุดเด่นและเอกลกัษณ์เฉพาะของตลาดนาํวดักลางคูเวยีง เพือดึงดูด
นกัท่องเทียว” (นาวสาวปรียาภา เลา้ทวทีรัพย,์ แม่คา้ขายของเบด็เตลด็) 

 จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง โดยการสัมภาษณ์ทาํให้สามารถสรุปไดว้า่ ตลาดนาํวดักลางคูเวียงเกิดขึนจากการ
ริเริมของพระครูโสภณสาธุการ เพือให้ชาวบา้นมีงานทาํมีรายได ้วดั องค์การบริหารส่วนตาํบล
สัมปทวน กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นร่วมมือกนัในการดูแลและสนบัสนุนการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวียงนโยบายการพฒันาดา้นการท่องเทียวขององค์การบริหารส่วนตาํบลในอนาคตคือ 
การนาํเยาวชนในพืนทีให้มีส่วนร่วมในการท่องเทียวโดยจดัอบรมเป็นมคัคุเทศก์น้อย หมอนวด
แผนโบราณจิว การแสดงทาํขนมไทย และหัตถกรรมจกัสาน เป็นต้น ด้านการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยจะมีการติดตังกล้องวงจรปิดในพืนทีท่องเทียวและการสนับสนุนจากกํานันและ
ผูใ้หญ่บา้นในการจดัคนช่วยสอดส่องดูแลอีกทางหนึง ในส่วนของชาวบา้นให้ความร่วมมือในการ
พฒันาการท่องเทียวโดยการนาํผลิตผลของตนไปจาํหน่าย รวมถึงเสนอแนะให้เพิมจาํนวนร้านคา้
และการประชาสัมพนัธ์ และการพฒันาทีควบคู่ไปกบัการอนุรักษ ์ในส่วนของผูป้ระกอบการเห็น
ประโยชน์ในการจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ต้องการมีส่วนร่วมมากขึนในการ
จดัการท่องเทียวเพือการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม และเสนอใหจ้ดัหาผูป้ระกอบการร้านคา้ราย
ใหม่ทีขายสินคา้แตกต่างออกไปเดิมทีมีอยู่ เพือให้เกิดความหลากหลาย ควรมีกิจกรรมทีน่าสนใจ
เพิมเติมเพือดึงดูดนกัท่องเทียว   และควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากขึนกวา่เดิม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  

 
 

บทท ี  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม” เป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed 
Methodology) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวียง และศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมตลาดนาํวดักลางคูเวียง 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที
ผูว้จิยัสร้างขึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเทียวทีมา
เทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม จาํนวน  ราย และใช้
สูตรสําหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากรของ W.G Cocharn ทีค่าความเชือมนั ร้อยละ  ยอม
ให้มีความคลาดเคลือนร้อยละ  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ไดแ้ก่  เจา้อาวาส คณะกรรมการวดักลางคูเวียง ผูจ้ดัการตลาดนาํ เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งในองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นในชุมชนทีอาศยัโดยรอบตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง และผูป้ระกอบการร้านคา้ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ
ท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  ผลของการศึกษาสามารถสรุปไดด้งันี 
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 ส่วนท ี  ผลการศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพนืที
ตลาดนําวดักลางคูเวยีง สามารถสรุปไดด้งันี 

  ด้านกจิกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม พบวา่ กิจกรรมการท่องเทียวในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวียงทีถือเป็นจุดเด่นและใชเ้ป็นกิจกรรมหลกัเพือส่งเสริมการท่องเทียวในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่ การปิดทองลูกนิมิต  วดัและลูกนิมิตใหญ่ทีสุด เป็นการบริการแบบ
จุดเดียวเบด็เสร็จ นกัท่องเทียวมาวดักลางคูเวียงแห่งเดียวสามารถปิดทองลูกนิมิตไดค้รบ  วดั และ
การปิดทองเบียแกที้ใหญ่ทีสุด สร้างเพือใหป้ระชาชนทวัไปรู้จกัเบียแก ้และเป็นเครืองรางของขลงัที
มีชือเสียงอย่างหนึงในอาํเภอนครชยัศรีและจงัหวดันครปฐม การบริการยาสมุนไพรไทยเป็นการ
บริการฟรี ตวัยามีหลายตาํรับสาํหรับรักษาโรคต่างๆและยาสมุนไพรของวดักลางคูเวียงมีชือเสียงมา
ชา้นาน กิจกรรมการให้อาหารปลาบริเวณแพริมแม่นาํไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียวส่วนใหญ่
เป็นอย่างดี เนืองจากปลามีจาํนวนมากและมีขนาดใหญ่ กิจกรรมการนวดแผนไทยมีผูใ้ช้บริการ
พอสมควร แต่ควรปรับปรุงสถานทีให้สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยง่าย และหมอ้ยาใหญ่ สัญลกัษณ์
ของวดักลางคูเวียงแสดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นสมุนไพรของชุมชนและใชเ้ป็นทีอบสมุนไพรใน
บางครัง   
 กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมอืนๆทีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การทาํบุญรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การปิดทองไหวพ้ระพุทธรูปและรูปเคารพเหล่าพระเกจิอาจารยชื์อดงัจากวดัต่างๆ การ
ทาํบุญสังฆทาน การปิดทองพระประจาํวนัเกิด การสะเดาะเคราะห์ การบริจาคซือโลงศพ การซือ
ทีดิน การซือกระเบืองมุงหลงัคา การเสียงเซียมซี การตกับาตรสตางค ์การโยนเหรียญเสียงทายดวง 
เป็นตน้ ดา้นการเช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของขลงั เช่น เบียแก ้เหรียญพระ นางกวกั และนกคุม้ 
เป็นตน้ ซึงไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียวพอสมควร ดา้นการบริการเครืองสักการะบูชา เช่น ธูป 
เทียน ดอกไม ้วสัดุสําหรับใช้ในการปิดทองลูกนิมิต ได้ถูกจดัเตรียมไวอ้ย่างพร้อมเพรียงสําหรับ
บริการนกัท่องเทียว ดา้นการเรียกรับบริจาคปัจจยัในการทาํบุญขึนทางวดัมิไดก้าํหนดราคาค่าใชจ่้าย
ในการทาํบุญแต่ละรูปแบบแต่อย่างใดขึนอยู่กบัความศรัทธาของผูม้าทาํบุญ และดา้นกิจกรรมการ
ล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรีหยุดชะงกัลงเนืองจากขาดทุนจึงบริการไดไ้ม่เต็มที และ
ใหบ้ริการเฉพาะเช่าเหมาลาํเท่านนั 

  ด้านสิงอํานวยความสะดวกและการเข้าถึง  พบว่า การบริการอาหารและเครืองดืมมี
ให้บริการทงับนบก และอยู่บนแพ โดยร้านขายอาหารหลกัจะให้บริการอยู่บนแพริมนาํ ร้านขาย
ของกินทวัไปและร้านขายสินคา้ประเภทอืนจะอยูใ่นซุ้มทีสร้างยาวตามแนวรัวของวดัริมฝังแม่นาํ 
และบริเวณสถานทีทาํบุญมีบริการเครืองดืมสมุนไพรฟรีแก่นกัท่องเทียวดว้ย ดา้นสถานทีพกัผอ่น
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ของนกัท่องเทียว ประกอบดว้ย ทีนงัพกัและสวนหยอ่ม ทีนงัพกัเป็นทีนงัแบบชุดมา้หินตงัอยูบ่ริเวณ
สถานทีทาํบุญและลานจอดรถใกล้ตลาดนาํ ซุ้มไม้ และศาลาไม ้ตงัอยู่บริเวณตลาดนาํและตาม
แนวทางเดินระหว่างสถานทีทาํบุญและตลาดนาํ ซุ้มไมบ้างจุดชาํรุดเสียหายควรเร่งซ่อมแซมเพือ
ความปลอดภยัของนักท่องเทียว สวนหย่อมมีไมด้อกไม้ประดับและรูปปันสัตวน์านาชนิดซึงมี
นกัท่องเทียวมาชมและเก็บภาพตามอธัยาศยั  ดา้นป้ายบอกทางเขา้ถึงมีทงัในถนนสายหลกัและสาย
รอง แต่ไม่มีบริเวณทางแยกทีสาํคญั บางป้ายไม่ชดัเจนและแสดงไม่ถูกตอ้ง ส่วนป้ายบอกทางไปยงั
จุดต่างๆภายในแหล่งท่องเทียวมีเป็นระยะ ส่วนใหญ่ชดัเจน ดา้นป้ายเตือนจุดอนัตราย ในบริเวณแพ
มีน้อยและไม่มีในจุดทีสําคญั เช่น จุดขึนลงเรือซึงไม่มีแนวรัวหรือประตูกัน  ด้านลานจอดรถ 
ภายในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีลานจอดรถ  แห่ง อยู่ใกลก้บัวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงั
ใหม่  แห่งลกัษณะพืนผิวเป็นหินละเอียดไม่มีหลุมบ่อ และใกลต้ลาดนาํอีก  แห่งทีพืนผิวแบบ
คอนกรีต มีเจา้หนา้ทีคอยจดัระเบียบและมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ออก   
 ดา้นห้องนาํห้องสุขา ให้บริการฟรี มี  แห่ง คือ บริเวณหลงัศาลาการเปรียญซึงไม่สะอาด
นกัและคบัแคบ และบริเวณตลาดนาํซึงห้องนาํชายและห้องนาํหญิงอยู่ในอาคารหลงัเดียวกนัการ
แบ่งสัดส่วนไม่ชดัเจน มีตูรั้บบริจาคสําหรับผูต้อ้งการทาํบุญค่านาํค่าไฟ มีเจา้หนา้ทีทาํความสะอาด
เป็นระยะ  จาํนวนห้องนาํห้องสุขาไม่เพียงพอในบางช่วง ดา้นระบบการสือสารสาธารณะในพืนที
ยงัมีไม่ทวัถึงและไม่เพียงพอ บริเวณตลาดนาํและสถานทีทาํบุญมีเพียงแห่งละ  ตูเ้ท่านนั ดา้นการ
บริการนกัท่องเทียวมีเจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและดูแลอยา่งดี มีโฆษกประกาศแนะนาํและให้ความ
ช่วยเหลือทงับริเวณตลาดนาํและในพืนทีประกอบกิจกรรมการทาํบุญ เจา้หน้าทีควรแต่งกายให้
แตกต่างจากนกัท่องเทียว และควรมีการแจกเอกสารแผน่พบัประชาสัมพนัธ์สถานทีท่องเทียว ดา้น
ลกัษณะของถนนทีใชเ้ดินทางเขา้ถึงมีความสะดวกสบาย เป็นถนน  เลนราดดว้ยยางแอสฟัลท ์ส่วน
ภายในเป็นพืนคอนกรีตโดยส่วนใหญ่  และดา้นรถสาธารณะทีเขา้ถึงมี  ชนิดคือ รถจกัรยานยนต์
รับจา้งบริเวณปากทางเขา้และรถโดยสารประจาํทางทีวิงระหว่างนครปฐมและดอนตูมสายเดียว
เท่านนั และการรอรถโดยสารตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร 

 ด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุ พบว่า โบสถ์และวิหาร ตงัอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั โบสถ ์สร้างขึนเมือปี พ.ศ.  มีสภาพมนัคงแข็งแรงดี มีการบูรณะอยา่งต่อเนือง  ทางวดั
ไม่เปิดโบสถ์ให้นกัท่องเทียวเขา้ไปเยียมชมหรือสักการะสิงศกัดิภายใน เนืองจากนกัท่องเทียวนิยม
ไปทาํบุญบริเวณศาลาการเปรียญกนั วิหารประกอบดว้ย วิหารพระประจาํวนัเกิด สร้างขึนเมือพ.ศ.

 วิหารนีถูกปิดไวเ้พราะนักท่องเทียวไม่นิยมมาทาํบุญในบริเวณนีเช่นเดียวกบัโบสถ์  วิหาร
หลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่า ตงัอยูด่า้นหลงัวิหารพระประจาํวนัเกิด ไม่ปรากฎปีทีสร้าง สภาพของ
วหิารหลวงพอ่ครูบุญชูโตหลงัเก่าทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา มีหญา้ขึนเต็มรอบบริเวณ เนืองจาก
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ระดบัพืนของวิหารอยูต่าํทาํให้มีนาํท่วมขงัเกือบทุกปี จึงมีการสร้างวิหารสําหรับประดิษฐานหลวง
พ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ขึนทดแทน วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ เป็นทีประดิษฐานรูปปัน
หลวงพอ่ครูบุญชูโตในปัจจุบนั ทางวดัเปิดใหค้นทวัไปไดขึ้นไปสักการะหลวงพ่อครูบุญชูโตทุกวนั 
สภาพบนวหิารหลงัใหม่ควรดูแลเรืองความสะอาดเนืองจากตามพืนดา้นบนเต็มไปดว้ยมูลนกพิราบ  
ส่วนศาลาการเปรียญ โดยทวัไปมีสภาพความมนัคงแขง็แรงดี ใตถุ้นศาลาใชเ้ป็นสถานทีจดักิจกรรม
เพือการทาํบุญนานาชนิด เช่นการปิดทองลูกนิมิต การปิดทองเบียแกใ้หญ่ การถวายสังฆทาน การ
ตกับาตรสตางค ์เป็นตน้ และมีสภาพคบัแคบในช่วงทีนกัท่องเทียวมาใชบ้ริการกนัมาก   
 โบราณวตัถุทีสําคญั ไดแ้ก่ รูปปันหลวงพ่อครูบุญชูโต เป็นสิงศกัดิสิทธิคู่วดักลางคูเวียงมา
ชา้นาน ประดิษฐานอยูใ่นวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ และรูปปันของเหล่าพระบูรพาจารย์
ชือดงัจากวดัต่างๆ เช่น หลวงปู่ ทวด แห่งวดัช้างไห้ หลวงปู่บุญและหลวงปู่ เพิม แห่งวดักลางบาง
แกว้ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรํสี) แห่งวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร ประดิษฐานอยูใ่น
บริเวณสถานทีประกอบกิจกรรมการทาํบุญ 
 
 ส่วนท ี  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวในพนืทตีลาดนําวดั
กลางคูเวยีง 

 ตอนท ี  ผลการศึกษาข้อมูลทวัไปของนักท่องเทียว 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวสามารถสรุปไดด้งันี  นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมา
เทียวตลาดนาํวดักลางคูเวียงเป็นหญิง อายุระหว่าง  -  ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูง
กวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน ,  ถึง ,  บาท 
ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือเทียวชมและพกัผ่อน เป็นการเดินทางมา
เทียวครังแรก ใชย้านพาหนะส่วนตวัในการเดินทาง และใชเ้วลาท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคู
เวยีงนาน  นาที ถึง  ชวัโมง 

 ตอนท ี  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทียว  
 ในภาพรวมความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัมาก ( = . ) เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา พบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทงั  ดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ยดงันี 
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ ( = . )  
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ( = . )  
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง ( = . ) 
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 เมือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละขอ้ของความพึงพอใจสูงสุดของนกัท่องเทียวในแต่ละดา้น 
พบวา่  
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม พบวา่ ขอ้ทีความพึงพอใจของ
นกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัสูงทีสุด ไดแ้ก่ ความครบถว้นสมบูรณ์ของการจดับริการเครืองไทยทาน 
( = . ) 
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง พบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัสูงทีสุด ไดแ้ก่ สถานทีจอดรถ ( = . ) 
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ พบวา่ ขอ้ทีความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
อยูใ่นระดบัสูงทีสุด ไดแ้ก่ ความงดงาม และบรรยากาศความร่มรืน ความเงียบสงบ ( = . ) 
 และเมือพิจารณาในรายละเอียดถึงขอ้ทีนกัท่องเทียวตอ้งการใหป้รับปรุงหรือพฒันาซึงมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม พบวา่ ขอ้ทีนกัท่องเทียวตอ้งการให้
ปรับปรุงหรือพฒันาซึงมีความพึงพอใจในระดบัปางกลาง ไดแ้ก่ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํ 
มีค่าคะแนนตาํสุด ( = . ) 
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง พบวา่ ขอ้ทีนกัท่องเทียวตอ้งการใหป้รับปรุง
หรือพฒันาซึงมีความพึงพอใจในระดบัปางกลาง ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทาง ( = . ) 
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ พบวา่ ขอ้ทีนกัท่องเทียวตอ้งการให้ปรับปรุง
หรือพฒันาซึงมีความพึงพอใจในระดบัปางกลาง ไดแ้ก่ ความสะอาด และความปลอดภยั ( = . )  

 ตอนท ี  ผลการศึกษาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของนักท่องเทยีวเพือการปรับปรุงและ
พฒันาการท่องเทยีวในพนืทตีลาดนําวดักลางคูเวยีง มีดงันี 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม สิงทีนกัท่องเทียวเสนอแนะไดแ้ก่ 
การกระจายกิจกรรมการทาํบุญไปยงับริเวณโบสถ์ วิหารเพือลดความแออดั การให้ข้อมูลและ
ความรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม การให้ความรู้ด้านสมุนไพรเพือความรู้และประโยชน์อย่าง
สมบูรณ์ และการจดักิจกรรมท่องเทียวใหม่ๆเพิมเติม เช่นการจดักิจกรรมเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม
ทอ้งถินและเอกลกัษณ์ไทย เป็นตน้ 
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง ไดแ้ก่ การเพมิจาํนวนร้านคา้ การดูแลคุณภาพ
ของอาหารและเครืองดืม การบริการของพอ่คา้แม่คา้ การเพมิจาํนวนถงัขยะ การดูแลเรืองการจดัการ
ขยะโดยเฉพาะบริเวณแพอาหาร การจดัเก็บภาชนะทีใชแ้ลว้อยา่งเหมาะสม การแยกห้องนาํชายและ
หอ้งนาํหญิงใหช้ดัเจน การเพมิและปรับปรุงป้ายต่างๆ เช่นป้ายเตือนจุดอนัตรายบริเวณแพ และป้าย
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บอกทางเขา้ถึงตามจุดสาํคญั การจดับริการรถสาธารณะ การปรับปรุงทีนงัพกัผอ่นให้ดีและสวยงาม 
การปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงามมากขึน  
 .  ด้านอืนๆทีนักท่อง เ ทียว เสนอแนะ  ได้แ ก่  การประชาสัมพันธ์  ควรเพิมการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้วัถึงในทุกสือและต่อเนือง 
 
 ส่วนที  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในพนืที
ตลาดนําวดักลางคูเวยีง  
 ผลการศึกษาในส่วนนีเป็นการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทงั  กลุ่ม 
ไดแ้ก่ เจา้อาวาส คณะกรรมการวดัของวดักลางคูเวยีง และผูจ้ดัการตลาดนาํ  เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งใน
องค์การบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนันและผูใ้หญ่บ้าน  ชาวบ้านทีอาศยัในชุมชนบริเวณ
โดยรอบตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  และผูป้ระกอบการร้านคา้ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  
 .  ความเป็นมาของตลาดนาํวดักลางคูเวยีง จากการศึกษาสรุปไดว้า่ พระครูโสภณสาธุการ 
เจา้อาวาสรูปปัจจุบนั เป็นผูก่้อตงัตลาดนาํวดักลางคูเวียง เมือปีพ.ศ.  มีวตัถุประสงค์เพือให้คน
ในชุมชนมีงานทาํ มีรายไดเ้ลียงครอบครัว และให้คนไทยทาํบุญเขา้วดักนัมากขึน สถานการณ์การ
ท่องเทียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ปริมาณนกัท่องเทียวขึนอยูก่บัการประสัมพนัธ์  
 .  กิจกรรมท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม จากการศึกษาสรุปไดว้า่ กิจกรรมท่องเทียว
เชิงศาสนาและวฒันธรรมทีโดดเด่นและน่าสนใจในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงไดแ้ก่ การปิดทอง
ลูกนิมิต  วดั การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุด การปิดทองเบียแกที้ใหญ่ทีสุด การให้อาหารปลาริม
ฝังแม่นาํนครชยัศรี หมอ้ยาใหญ่ทีสุดในโลก การนวดแผนไทยโบราณ การให้บริการยาสมุนไพร
ไทย  ชาวบา้นมีการร่วมทาํกิจกรรมการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง เช่น การไปทาํบุญ 
การซือสินคา้ การนาํผลผลิตของตนเขา้ไปจาํหน่าย  สําหรับแนวทางการพฒันาการท่องเทียว คือ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การท่องเทียว การจดัแสดงเกียวกบัศิลปวฒันธรรมและของดีพืนบา้นของชุมชน  สอดคล้องกบั
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านคา้ทีตอ้งการใหมี้เวทีการแสดงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน 
 .  สิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง จากการศึกษาสรุปไดว้า่ วดั เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง
ในองค์การบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนันและผูใ้หญ่บา้น ร่วมกนัให้การสนับสนุนด้านสิง
อาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง สําหรับแนวทางการพฒันา คือ การจดัหาผูป้ระกอบการร้านคา้
เพิมเติม วดัจะเป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลบาํรุงรักษาสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ และจดัหา
เพิมเติมตามกาํลงัทรัพยข์องทางวดั การสนบัสนุนจากกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจะเป็นการช่วยสอดส่องดูแล
เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในชุมชนและ
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นกัท่องเทียว การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดแ้ก่ การติดตงักลอ้งวงจรปิดในอนาคต 
การติดตังโทรศัพท์สาธารณะเพิมเติม  การจัดทําแผ่นพับ  การเพิมป้ายบอกทางและป้าย
ประชาสัมพนัธ์ การของบประมาณจากจงัหวดั และการจดัหาสิงอาํนวยความสะดวกเพิมเติมร่วมกบั
ทางวดั ส่วนชาวบา้นและผูป้ระกอบการร้านคา้มีการเสนอแนวทางการพฒันาทีสอดคลอ้งกนั 
 .  ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ จากการศึกษาสรุปได้ว่า โบราณสถานที
สําคญั คือ วิหารหลวงปู่ ครูบุญชูโต โบราณวตัถุทีสําคญัไดแ้ก่ หลวงพ่อครูบุญชูโต อดีตเจา้อาวาส
วดักลางคูเวยีงซึงเป็นทีนบัถือมากทีสุดของคนในชุมชนและละแวกใกลเ้คียง วดัมีหนา้ทีโดยตรงใน
การดูแลและพฒันาสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุต่างๆภายในวดั  ส่วนเจา้หน้าทีจาก
ภาครัฐ จะรับผิดชอบในเรืองการดูแลรักษาความปลอดภยัชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นหลกั และการ
ติดตงักลอ้งวงจรปิดเพือเพิมความปลอดภยัยงิขึน  
 .  ดา้นอืนๆ  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้ห้ความคิดเห็นดา้นอืนเพิมเติมทีสาํคญัและเป็นประโยชน์
ต่อแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงเพือ
ความยงัยืนด้านการท่องเทียวในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียงมากยิงขึน ได้แก่  การเพิมการ
ประชาสัมพนัธ์ให้มากขึนและแพร่หลาย การเขา้ถึงสือต่างๆให้มากขึนอนัจะทาํให้ขอ้มูลข่าวสาร
แพร่กระจายไปสู่นกัท่องเทียวมากขึน และดา้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ชาวบา้นบางส่วน
ร่วมมือในการนาํสินคา้เขา้ไปจาํหน่ายช่วยส่งเสริมตลาดให้มีสินคา้ทีหลากหลายและมีร้านคา้มาก
ขึน ส่วนความร่วมมือของผูป้ระกอบการร้านคา้ในการมาคา้ขายยงัไม่เพียงพอ พ่อคา้แม่คา้บางส่วน
ไม่มาทาํการคา้ขายอยา่งต่อเนือง เนืองจากเห็นว่านกัท่องเทียวมาเทียวกนันอ้ย ทาํให้ความนิยมจาก
นกัท่องเทียวลดลง สุดทา้ยชาวบา้นในชุมชน ผูป้ระกอบร้านค้า และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดั
ตลาดนาํวดักลางคูเวียงมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัคือทุกฝ่ายควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเทียว เพราะต่างร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกนัทุกฝ่ายในการพฒันาตลาดนาํวดักลางคูเวียงให้
ยงัยนื  
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การอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งันี 
 
 ส่วนที  การอภิปรายผลการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพนืทตีลาดนําวดักลางคูเวยีง มีดงันี 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  จาก
การสังเกตพบว่า กิจกรรมโดดเด่น เป็นทีรู้จกัและได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวทีมาเทียวใน
พืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงคือ การปิดทองลูกนิมิต  วดั การปิดทองลูกนิมิตใหญ่ทีสุด การปิดทอง
เบียแกที้ใหญ่ทีสุด การใหอ้าหารปลาบริเวณแพริมนาํ และการบริการยาสมุนไพรไทย สอดคลอ้งกบั
การใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงั  กลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้อาวาส คณะกรรมการวดัและผูจ้ดัการ
ตลาดนาํ เจา้หน้าทีองค์การบริหารส่วนตาํบล กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้น และผูป้ระกอบการ
ร้านคา้  และสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีงซึงมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 
 กิจกรรมทีควรปรับปรุงแกไ้ขคือ การใหบ้ริการล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรีซึง
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการวดัทาํใหท้ราบวา่ เนืองจากนกัท่องเทียวทีมาเทียวมีปริมาณนอ้ย ทาํ
ให้ผูม้าใช้บริการล่องเรือมีปริมาณน้อยไปด้วย จึงประสบปัญหาขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
นักท่องเทียวต้องการล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชัยศรี ทางวดัก็ยินดีจดัให้บริการโดย
นกัท่องเทียวตอ้งเช่าเหมาลาํ ซึงค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินไปสําหรับนกัท่องเทียวทีมาเฉพาะครอบครัว
หรือมาเป็นกลุ่มเล็ก  สอดคลอ้งกบัการสังเกตของผูว้ิจยัทีพบว่าตลอดระยะเวลาทีผูว้ิจยัไดล้งพืนที
เก็บขอ้มูลและสังเกต มีเพียงกลุ่มนกัท่องเทียวกลุ่มเดียวเท่านนัทีเช่าเหมาลาํล่องเรือ และสอดคลอ้ง
กบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมาเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวียง โดยการล่องเรือ
ชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นํา นักท่องเทียวมีความพึงพอใจน้อยทีสุดในด้านนี และข้อเสนอแนะของ
นกัท่องเทียวก็ตอ้งการให้มีการจดัล่องเรืออยา่งสมบูรณ์แบบ ดงันนัผูว้ิจยัเห็นว่าผูใ้ห้บริการอาจใช้
เรือทีมีขนาดเล็กลง ปรับเส้นทางการเดินเรือให้สันลงหรือการขึนราคาค่าบริการพร้อมกบัเพิมจุด
แวะพกัชมใหม่ๆเพือสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่นกัท่องเทียวมากยงิขึน 
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง จากการสังเกตของผูว้จิยัพบวา่ สถานทีจอดรถ 
มีความพร้อมสําหรับการท่องเทียวในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียงเนืองจากมีความกวา้งขวาง
เพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเทียวทีมาเทียวในขณะนี และหากจาํนวนยานพาหนะของนกัท่องเทียว
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เพิมมากขึนทางวดัก็มีพืนทีว่างฝังตรงขา้มของถนนหน้าวดัทีสามารถใช้เป็นทีจอดรถได ้เพียงแต่
นักท่องเทียวต้องเดินเขา้มาในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงไกลขึนเท่านัน สอดคล้องกบัการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลพบว่า ลานจอดรถมีความกวา้งขวางสะดวกสบายและเพียงพอต่อ
จาํนวนนกัท่องเทียวทีมาเทียว และสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวใน
เรืองสถานทีจอดรถทีมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
 ประเด็นทีตอ้งปรับปรุงแก้ไข จากการสังเกตของผูว้ิจยัและพบว่า ได้แก่ จาํนวนร้านค้า
ร้านอาหารยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว ซุ้มไมแ้ละศาลาไมส้ําหรับนงัพกัผ่อน
ของนกัท่องเทียวมีบางจุดทีชาํรุดเสียหาย ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณแพมีไม่เพียงพอและขาดหายไป
ในจุดทีสําคญัคือ จุดขึนลงเรือ การแยกส่วนห้องนาํห้องสุขาสําหรับชายและหญิงยงัไม่ชดัเจน ป้าย
บอกทางภายนอกแหล่งท่องเทียวไม่ชัดเจนในบางจุดและขาดหายตามแยกทีสําคญั รถโดยสาร
สาธารณะเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวไม่เพียงพอ สอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีอยู่
ในระดบัปานกลางและสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 
และการเพิมเครืองโทรศพัท์สาธารณะภายในบริเวณพืนทีตลาดนาํซึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการให้
สัมภาษณ์ของเจา้หน้าทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซึงมีนโยบายในการติดตงัโทรศพัทส์าธารณะใน
พืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงเพิมเติม 
 3. ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ สิงปลูกสร้าง
ทีมีความเก่าแก่ภายในวดักลางคูเวียง ได้แก่ โบสถ์ มีความเก่าแก่ในด้านการก่อสร้างอยู่นาน
พอสมควร เพราะมีอายเุกือบหนึงร้อยปี เห็นไดจ้ากหลกัฐานทีเขียนไวบ้นหนา้บนัของโบสถ์วา่ พ.ศ. 

   ดา้นโบราณวตัถุ สิงทีมีความเก่าแก่และมีความสําคญัคือ รูปปันหลวงพ่อครูบุญชูโต อดีตเจา้
อาวาสในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีความศกัดิสิทธิและเป็นทีเคารพนับถือของคนในชุมชน
บริเวณนีมาชา้นาน สอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวในดา้นสิงปลูกสร้าง
โบราณสถานโบราณวตัถุ  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ซึงสูงสุดใน
จาํนวน  ดา้นของการศึกษาครังนี 
 สิงทีควรปรับปรุงและพฒันาจากการสังเกตของผูว้ิจยั ได้แก่ การใช้พืนทีบริเวณโบสถ์
วหิารพระประจาํวนัเกิด เนืองจากบริเวณนีไม่ไดเ้ปิดให้มีการเขา้ไปทาํบุญ ทาํให้เสียโอกาสจากการ
ใช้พืนทีเพือการท่องเทียวและยงัส่งผลให้บรรยากาศการขึนไปสักการะและทาํบุญบนวิหารหลวง
พ่อครูบุญชูโตเงียบเหงาอีกดว้ย ดงันนัจึงสมควรเปิดใชพ้ืนทีบริเวณโบสถ์และวิหารพระประจาํวนั
เกิดเพือประโยชน์ใหม้ากขึน อีกทงัโบสถแ์ละวหิารตงัอยูไ่ม่ไกลจากศาลาการเปรียญมากนกัและอยู่
ติดกบัทีจอดรถ โดยอาจแบ่งกิจกรรมการทาํบุญบางประเภท เช่น การถวายสังฆทาน การสะเคราะห์
ให้มาจดัภายในโบสถ์ และการใส่บาตรพระประจาํวนัเกิดก็ยา้ยมาจดัในวิหารพระประจาํวนัเกิด 
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กิจกรรมการทาํบุญก็จะดูขลงัขึนในสายตานกัท่องเทียว เช่น การทาํบุญถวายสังฆทานเพราะเป็นการ
ประกอบพิธีในโบสถแ์ละต่อหนา้พระประธาน อีกทงัจะช่วยลดความแออดับริเวณศาลาการเปรียญ
ไดอี้กทางหนึงดว้ย สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวที
เสนอให้ควรกระจายกิจกรรมการทาํบุญจากบริเวณศาลาการเปรียญไปยงับริเวณโบสถ์และวิหาร
ดว้ยเช่นกนั 
 อีกประการไดแ้ก่ การบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่า จากการสังเกต
พบวา่ สภาพของวิหารหลงัเก่าชาํรุดทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก ขาดการเหลียวแลเท่าทีควร มีหญา้ขึน
ปกคลุมบริเวณโดยรอบ นบัเป็นเรืองทีน่าเสียดายเป็นอยา่งยิงเนืองจากวิหารหลงันีถูกสร้างมานาน 
และมีความเก่าแก่ใกลเ้คียงกบัโบสถ์ วิหารหลงัเก่านีเคยเป็นทีประดิษฐานรูปปันหลวงพ่อครูบุญชู
โต แต่เนืองจากเป็นพืนทีตาํทาํใหเ้กิดนาํท่วมซาํซาก จึงมีการสร้างวหิารหลงัใหม่เพือประดิษฐานรูป
ปันหลวงพ่อครูบุญชูโต วิหารหลงัเก่าจึงถูกปล่อยปละละเลยขาดการดูแลรักษาเท่าทีควร ดงันัน
ผูว้ิจยัเห็นว่าทางวดัควรหนัมาเอาใจใส่โดยร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งเช่น กรมศิลปากร ในการ
ปรับปรุงฟืนฟูวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัเก่าซึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มาพร้อมกบัวดั ให้
กลบัมามีความสง่างามสมคุณค่าในอดีตและเป็นแหล่งศึกษาของนกัท่องเทียวและผูส้นใจตลอดไป  
 ประการสุดท้าย ได้แก่ ความสะอาดบนวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลงัใหม่ เพราะมีมูล
นกพิราบกระจายอยู่โดยทวับริเวณ ซึงสร้างความน่ารังเกียจแก่ผูพ้บเห็นและทาํลายภาพพจน์ของ
สถานทีท่องเทียว ความสะอาดถือเป็นเรืองสําคญัและเป็นหน้าตาของแหล่งท่องเทียว สถานที
ท่องเทียวใดมีความสกปรกเมือนกัท่องเทียวไดม้าเทียวแลว้ก็จะไม่มาเทียวอีก และอาจบอกต่อกบั
คนใกลชิ้ดหรือผูอื้นทีอยากมาเทียว ทาํให้สถานทีท่องเทียวนนัแทบจะไม่มีนกัท่องเทียวมาเทียวอีก
เลย ดงันนัทางวดัจึงควรจดัหาเจา้หนา้ทีคอยดูแลและทาํความสะอาดอยา่งสมาํเสมอตลอดเวลา และ
หาวิธีไล่นกอย่างเหมาะสมให้พน้จากบริเวณพืนทีเพือเป็นการรักษาความสะอาดอยา่งถาวรและทาํ
ใหดู้น่าขึนไปสักการะบูชาหลวงพอ่ครูบุญชูโตสิงศกัดิสิทธิคู่วดัอีกดว้ย 
 
 ส่วนที  การอภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อตลาดนําวัดกลางคู
เวยีง   
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อตลาดนาํวดักลางคูเวียงในภาพรวมพบวา่อยู่
ในระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายด้านก็อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกัน โดยสามารถอภิปรายผล
การศึกษาในแต่ละหวัขอ้ไดด้งันี 
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 . ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม จาก
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทียวด้านกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจความครบถว้นสมบูรณ์ของการ
จดับริการเครืองไทยทานอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ซึงผูที้เกียวขอ้งก็ควรรักษาระดบัมาตรฐานทีดีนีไว้
และพฒันาใหดี้ยงิขึนต่อๆไปอีกเพือความยงัยนืในการท่องเทียว   
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียว ประเด็นทีมีค่าคะแนนเฉลียตาํสุดในดา้น
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม คือ การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรี  
แมร้ะดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํนครชยัศรีจะอยู่ใน
ระดับมากก็ตาม แต่ผูว้ิจ ัยเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงและพฒันาในส่วนนีเพือความพร้อมและ
สมบูรณ์ในการท่องเทียว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทียว นกัท่องเทียวมีทางเลือกใน
การพกัผ่อนเมือมาเทียว และดึงดูดนักท่องเทียวทีชอบการล่องเรือชมธรรมชาติและสนใจศึกษา
วฒันธรรมการใช้ชีวิตของชุมชนริมฝังแม่นาํ สอดคลอ้งกบัการทีผูว้ิจยัไดพู้ดคุยและขอ้เสนอแนะ
ของนกัท่องเทียวในแบบสอบถามทีตอ้งการใหมี้การจดัล่องเรือแบบเตม็ที 
 . ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง จากการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทียวด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในเรืองสถานทีจอดรถสูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ทีนงัพกัผอ่น
สําหรับนกัท่องเทียว และแมว้่าความพึงพอใจของนกัท่องเทียวในเรืองทีนงัพกัผอ่นจะอยู่ในระดบั
มากก็ตาม แต่จากการสังเกตของผูว้ิจยัและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวในแบบสอบถามความพึง
พอใจ มีความเห็นสอดคล้องตรงกนัว่า ทีนังพกัผ่อนบางจุดชาํรุดเสียหายจึงควรทีจะมีการแก้ไข
ซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน เพือความปลอดภยัและสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเทียวยงิขึนไปอีก  
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเทียวด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการ
เขา้ถึง สิงทีตอ้งปรับปรุงและพฒันาอย่างเร่งด่วน คือ ความสะดวกในการเดินทาง และร้านอาหาร 
ถึงแมว้า่ระดบัความพึงพอใจของทงั  เรืองจะอยูใ่นระดบัมาก แต่เมือพิจารณาในรายขอ้ยอ่ย พบวา่ 
เรืองความสะดวกในการเดินทางมีขอ้ทีนกัท่องเทียวพึงพอใจระดบัปานกลางไดแ้ก่ รถยนตโ์ดยสาร
ประจําทางของท้องถิน   และรถจักรยานยนต์รับจ้าง   โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีการเสนอให้จดัรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น รถตู ้รถ
สองแถว ไวบ้ริการนกัท่องเทียวเช่นกนั และเรืองร้านอาหารมีขอ้ทีนกัท่องเทียวพึงพอใจระดบัปาน
กลางได้แก่ ความหลากหลายในประเภทของอาหาร  และความเพียงพอของจาํนวนร้านอาหาร 
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ชาวบา้นและผูป้ระกอบการร้านคา้ และขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวที
เสนอให้มีการเพิมจาํนวนร้านคา้ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงเพราะจะช่วยเพิมสีสันและดึงดูด
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นักท่องเทียวมากขึน ความพึงพอใจในระดับปานกลางเหล่านีถือเป็นสิงทีนักท่องเทียวมีความ
ตอ้งการให้เกิดการปรับปรุงและการพฒันาในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียง ดังนันผูว้ิจยัเห็นว่า
ผูเ้กียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้อาวาส คณะกรรมการวดั และผูจ้ดัการตลาดนาํ ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขใน
เรืองเหล่านีอยา่งเร่งด่วน เพือสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดแก่นกัท่องเทียวทีมา
เทียว  
 . ความพึงพอใจของนักท่องเทียวด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ จาก
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุโดยรวม
อยู่ในระดับมาก  และมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด  คะแนนในทุกข้อคําถามมีค่าใกล้เ คียงกัน  
ประกอบดว้ย ความงดงาม บรรยากาศร่มรืน ความเงียบสงบ ความโดดเด่นหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ความเก่าแก่  ความมีชือเสียง   ความสะอาด และความปลอดภยั โดยสอดคลอ้งกบัการสังเกตของ
ผูว้ิจยัในเรืองความเก่าแก่ของโบสถ์และวิหารหลงัเก่าทีเคยใชเ้ป็นทีประดิษฐานรูปปันหลวงพ่อครู
บุญชูโตซึงสร้างเมือปี พ.ศ.   สอดคลอ้งกบัการบอกกล่าวและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวใน
แบบสอบถามทีให้ความเห็นไวว้่าบริเวณพืนทีมีความสงบร่มรืนเยน็สบาย และสอดคลอ้งกบัการ
สัมภาษณ์ทีให้ขอ้มูลเรืองความมีชือเสียงว่า หลวงพ่อครูบุญชูโตเป็นทีนบัถือและรู้จกัของคนใน
ชุมชนและในพืนทีใกลเ้คียง 
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียว สิงทีควรปรับปรุงและพฒันาไดแ้ก่ ความ
สะอาด  จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า บริเวณระเบียงดา้นบนวิหารหลงัใหม่ซึงเป็นทีประดิษฐาน
หลวงพอ่ครูบุญชูโตเตม็ไปดว้ยมูลของนกพิราบ สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามเรืองความสะอาดในบริเวณ
พืนทีสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุทีมีคะแนนน้อยสุดในด้านนี และข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวก็ตอ้งการให้ดูแลเรืองการรักษาความสะอาดในพืนที
เช่นกนั ดงันันทางวดัจึงควรจดัหาคนดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพือสร้างความประทบัใจ
ให้กับนักท่องเทียวทีได้ขึนไปเยียมชมและสักการะบูชาหลวงพ่อครูบุญชูโตบนวิหาร ส่วนข้อ
คาํถามเรืองความปลอดภยัทีมีคะแนนนอ้ยสุดในดา้นนีเช่นกนั ผูว้ิจยัเห็นว่า เนืองจากบริเวณโบสถ์
และวหิารไม่ไดรั้บการส่งเสริมในการใชพ้ืนทีเพือกิจกรรมการทาํบุญ และบริเวณดา้นหลงัเป็นสวน
สมุนไพรมีต้นไม้ปกคลุมเป็นจาํนวนมาก บรรยากาศจึงดูเงียบเหงาและไม่ปลอดภยัในสายตา
นกัท่องเทียว ดงันนัหากมีการยา้ยกิจกรรมการทาํบุญบางส่วนมาจดับริเวณโบสถ์และวิหารก็จะทาํ
ใหพ้ืนทีบริเวณนีดูมีชีวติชีวาและดูอนัตรายนอ้ยลงในสายตานกัท่องเทียว 
 . การอภิปรายผลการศึกษาขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวเพือการปรับปรุงและพฒันาการ
ท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง จากการศึกษาพบวา่  
 .  ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม นกัท่องเทียวเสนอแนะดงันี 
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  . .  การกระจายกิจกรรมการทาํบุญไปยงับริเวณโบสถ์และวิหาร สอดคลอ้งกบั
การสังเกตของผูว้ิจยั ทีพบวา่ บริเวณศาลาการเปรียญมีการจดักิจกรรมการทาํบุญหลากหลายชนิด  
พืนทีสาํหรับการทาํบุญแต่ละประเภทจึงมีจาํกดั เมือถึงช่วงเวลา (ประมาณ  นาฬิกาถึง  นาฬิกา) 
ทีนักท่องเทียวมาเทียวและทาํบุญเป็นจาํนวนมากทาํให้เกิดการเบียดเสียดกัน เช่น การปิดทอง
ลูกนิมิต  วดั การทาํบุญสังฆทาน เป็นตน้  
  . .  การให้ขอ้มูลและความรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม  สอดคล้องกับคาํให้
สัมภาษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีนโยบายอบรมเยาวชนเพือเป็นมคัคุเทศก์นาํชม
และใหค้วามรู้แก่นกัท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  
  . .  การเพิมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ว ัฒนธรรมท้องถินและเอกลักษณ์ไทย 
สอดคลอ้งกบัคาํใหส้ัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านคา้ทีตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมการแสดงโดย
อาจเป็นการแสดงทีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของทอ้งถิน 
 .  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง นกัท่องเทียวเสนอแนะดงันี 
  . .  การเพิมจาํนวนร้านคา้ เพือสร้างความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของตลาด
นาํ สอดคลอ้งกบัคาํใหส้ัมภาษณ์ของผูจ้ดัการตลาดนาํ ชาวบา้นและผูป้ระกอบการ ทีเห็นควรให้เพิม
จาํนวนร้านคา้ และทางตลาดนาํก็มีการประกาศรับสมคัรผูที้ตอ้งการเขา้มาคา้ขายในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีงอยูเ่สมอ   
  . .  การแยกห้องนาํ-ห้องสุขาชายและหญิงให้ชดัเจน สอดคล้องกบัการสังเกต
ของผูว้จิยัทีพบวา่หอ้งนาํ-หอ้งสุขาชายและหญิงอยูภ่ายในอาคารหลงัเดียวกนัและสามรถเดินผา่นถึง
กนัไดโ้ดยไม่มีเครืองกนั ทาํใหข้าดความเป็นส่วนตวัในการใชห้อ้งนาํห้องสุขา และอาจไม่ปลอดภยั
สาํหรับผูห้ญิง 
  . .  การเพิมและปรับปรุงป้ายต่างๆให้ถูกต้องและชัดเจน เช่น ป้ายเตือนจุด
อนัตรายบริเวณแพ ป้ายบอกทางเขา้ถึงตามแยกต่างๆ สอดคลอ้งกบัการสังเกตทีพบวา่ ป้ายเตือนจุด
อนัตรายบริเวณแพมีไม่ทวัถึง ส่วนป้ายบอกทางภายนอกพบว่า ป้ายโฆษณาจากวดัอืนบดบงัป้าย
บอกทางเขา้  และป้ายบอกระยะทางบางป้ายแสดงไม่ถูกตอ้งทาํให้นกัท่องเทียวบางส่วนขบัรถเลย
ออกไปไกล 
    . .  การปรับปรุงทีนงัพกัผ่อนให้มนัคงและสวยงาม สอดคลอ้งกบัการสังเกตที
พบวา่ทีนงัพกัผอ่นบางจุดชาํรุดและทรุดโทรม เช่น ซุม้ทีนงัพกัทีตงัระหวา่งทางเดินตลาดนาํกบัห้อง
สุขา จึงสมควรทีทางตลาดนาํตอ้งเร่งรีบซ่อมแซมแกไ้ขเพือความปลอดภยัแก่นกัท่องเทียวและเพือ
ความสวยงาม 
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  . .  การเพิมจาํนวนถงัขยะ และการดูแลเรืองการจดัการขยะโดยเฉพาะบริเวณแพ
ถงัขยะมีไม่เพียงพอทาํให้มีขยะล้นออกมานอกถงั สอดคล้องกบัการสังเกตทีพบว่า บริเวณแพมี
นักท่องเทียวมาให้อาหารปลาอยู่ตลอดเวลาทาํให้มีขยะจากถุงใส่อาหารปลาและขยะอืนจากที
นกัท่องเทียวนาํมา รวมถึงขยะทีเกิดจากร้านขายอาหารบนแพ ทาํให้จาํนวนถงัขยะไม่เพียงพอกบั
ปริมาณขยะ ทางตลาดนาํจึงควรเพิมความถีในการจดัเก็บ หรือเพิมจาํนวนถงัขยะในจุดทีไม่สามารถ
รองรับขยะไดเ้พียงพอ 
 .  ดา้นอืนๆทีเป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเทียวในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวียงแก่นักท่องเทียว ควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ให้ทวัถึงในทุกสือและต่อเนือง 
สอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีบอกวา่ การประชาสัมพนัธ์ของตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีงไม่เพียงพอ ขาดความต่อเนือง และไม่ครอบคลุมทุกสืออีกดว้ย 
 นอกจากนีนกัท่องเทียวยงัมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมในเรืองอืนๆ ไดแ้ก่ การปรับปรุงภูมิทศัน์
ใหส้วยงามมากขึน การจดับริการรถสาธารณะ การดูแลคุณภาพของอาหารและเครืองดืม การบริการ
ของพ่อคา้แม่คา้ การจดัเก็บภาชนะทีใช้แลว้อย่างเหมาะสม ซึงผูว้ิจยัเห็นว่า แมข้อ้เสนอเหล่านีจะ
เกิดขึนไม่บ่อยครังนัก หรือไม่เกิดขึนในช่วงเวลาทีผู ้วิจ ัยได้ทาํการสังเกต และไม่มีในคาํให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แต่ก็ลว้นเป็นขอ้เสนอแนะทีสําคญัในการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่นกัท่องเทียว และสะทอ้นถึงความพึงพอใจของนกัท่องเทียว  ดงันนัผูที้เกียวขอ้งจึงควรรับไว้
พิจารณาเพือการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงให้เกิด
ความยงัยนื 
 
 ส่วนที  การอภิปรายผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพนืทตีลาดนําวดักลางคูเวยีง  
 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวียง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นเจา้อาวาส คณะกรรมการวดั ผูจ้ดัการ
ตลาดนาํ เจา้หนา้ทีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นในชุมชนรอบ
วดักลางคูเวยีง และผูป้ระกอบการร้านคา้ และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อ
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ไดแ้นวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมดงันี 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม แนวทางการพฒันาทีสาํคญั ไดแ้ก่ 
  .  การสร้างสรรคกิ์จกรรมใหม่ๆและการปรับปรุงกิจกรรมทีมีอยูเ่ดิมให้สมบูรณ์
พร้อม ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีพบวา่ นกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่อยากให้
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มีการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการท่องเทียวเพิมขึนอีก และนักท่องเทียวอยากให้มีการจดับริการ
ล่องเรืออยา่งเตม็รูปแบบ 
  .  การให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมในพืนที
ท่องเทียวแก่นกัท่องเทียว ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีพบว่า นโยบายการพฒันาการท่องเทียวใน
อนาคตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมปทวนคือ การอบรมเยาวชนในพืนทีเป็นมคัคุเทศกน์อ้ย 
 . ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและการเขา้ถึง แนวทางการพฒันาทีสาํคญัไดแ้ก่  
  .  การปรับปรุงร้านคา้ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทีพบวา่ ความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวในเรืองความเพียงพอของจาํนวนร้านอาหารและความหลากหลายในประเภทของ
ร้านอาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีอยาก
ใหเ้พิมจาํนวนร้านคา้เพือความหลากหลายของสินคา้ ความน่าสนใจ และความมีสีสันในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีง 
  .  การปรับปรุงความสะดวกในการเดินทาง ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาที
พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อความสะดวกในการเดินทางมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดใน
ดา้นนี  โดยเฉพาะในเรืองรถยนตโ์ดยสารประจาํทางของทอ้งถินและรถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีระดบั
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
นกัท่องเทียวทีเสนอใหมี้การจดัรถโดยสารมายงัแหล่งท่องเทียวโดยตรงไวบ้ริการนกัท่องเทียว 
  .  การปรับปรุงด้านความสะอาด  ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาทีพบว่า 
ขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียวตอ้งการใหเ้พิมจาํนวนถงัขยะและเร่งจดัการถงัขยะทีเตม็ให้เร็วขึน 
  .  การปรับปรุงป้ายภายในและภายนอกแหล่งท่องเทียว ซึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาทีพบวา่ นกัท่องเทียวเสนอแนะให้เพิมป้ายเตือนในจุดทีเป็นอนัตรายบนแพ และปรับปรุง
ความชดัเจนและความแม่นยาํของป้ายบอกทางเขา้ถึง รวมถึงการติดตงัป้ายบอกทางเพิมเติมตามแยก
ทีสาํคญัต่างๆ 
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ แนวทางการพฒันาทีสาํคญัไดแ้ก่ 
  .  การปรับปรุงความสะอาดบนวหิารหลวงพอ่ครูบุญชูโตหลงัใหม่ ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาทีพบวา่ จากการสังเกตของผูว้ิจยั พืนระเบียงทางเดินบนวิหารหลวงพ่อครูบุญชูโต
หลงัใหม่เตม็ไปดว้ยมูลของนกพิราบ และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวในเรือง
ความสะอาดทีมีค่าเฉลียนอ้ยสุดของดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ  
  .  การใชป้ระโยชน์และความปลอดภยับริเวณโบสถ์และวิหาร ซึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาทีพบวา่ นกัท่องเทียวตอ้งการให้มีการแบ่งการทาํบุญบางประเภทไปยงับริเวณโบสถ์
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และวหิาร เป็นการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวดูครึกครืนไม่เปลียวจน
รู้สึกเป็นอนัตราย และยงัช่วยลดความแออดับริเวณศาลาการเปรียญอีกดว้ย 
 . ดา้นอืนๆ แนวทางการพฒันาทีสาํคญัไดแ้ก่ 
 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเทียวอย่างทวัถึง ซึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาที
พบว่า นกัท่องเทียว ชาวบา้น และผูป้ระกอบการร้านคา้ ตอ้งการให้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
การท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวียงให้มากขึน มีการจดัทาํแผน่พบั 
และการเขา้ถึงสือทุกรูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 
 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีได้มากาํหนดแนวทางการ
พฒันาการท่องเทียวดงันี 
 . ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง เจา้อาวาส คณะกรรมการวดั 
และผูจ้ดัการตลาดนาํควรจดักิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลายมากขึน  มีการสร้างศูนย์
การเรียนรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรมของทอ้งถิน มีวิทยากรทงัฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล และความรู้ต่างๆ เพือใหน้กัท่องเทียวไดศึ้กษาและเขา้ใจในเรืองศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นมา 
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน รวมทงัก่อใหเ้กิดแนวคิดและคติสอนใจ มิใช่การมาเทียวชม
เพือความรืนรมยเ์พียงอยา่งเดียว  
 . ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึงในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียง วดัและ
หน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งควรให้ความใส่ใจ ปรับปรุง จดัหาสิงทีสร้างความสะดวกสบายให้แก่
นักท่องเทียวทังทีมีอยู่แล้ว หรือขาดหายไป ให้พร้อมรับและเพียงพอกับความต้องการของ
นกัท่องเทียว 
 . ดา้นสิงปลูกสร้างโบราณสถานโบราณวตัถุ เจา้อาวาส คณะกรรมการวดั และประชาชน
ทีอาศยัอยู่โดยรอบ ควรทาํนุบาํรุงรักษาและใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างเต็มทีและเหมาะสม 
เพือใหค้งอยูคู่่กบัชุมชนและการท่องเทียวตลอดไป 
 . การพฒันาการท่องเทียวของทอ้งถินใหมี้ศกัยภาพสูงสุดเพือรองรับนกัท่องเทียว วดัและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรเนน้การพฒันาแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายการจดัการร่วมกนั 
ทงัจากภาครัฐ ภาคชุมชน ผูป้ระกอบการร้านคา้ และเจา้ของพืนทีแหล่งท่องเทียว ซึงทุกฝ่ายตอ้ง
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัเพือให้เกิดการพฒันาทียงัยนื 
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 . วดัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรรณรงคก์ารดูแลรักษาความสะอาด และการจดัการ
ขยะในพืนทีท่องเทียว สร้างจิตสาํนึกร่วมกนัของประชาชนในชุมชน ผูป้ระกอบการร้านคา้ และ
แมแ้ต่นกัท่องเทียวในการดูแลเอาใจใส่สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและสิงปลูกสร้างทีมีคุณค่าอนั
แสดงถึงวฒันธรรมทอ้งถิน 
 . วดัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวในอยา่งต่อเนืองและ
ชดัเจนในสือทุกประเภท เพือการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารออกไปเป็นวงกวา้ง และเป็นการเพิมจาํนวน
นกัท่องเทียวหนา้ใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
 
 จากการศึกษาในครังนี ผูว้ิจยัได้พบประเด็นอืนๆทีน่าสนใจและเป็นประโยชน์เพือขยาย
ประเด็นของการศึกษาในโอกาสต่อไป จึงขอเสนอแนะ ให้มีการศึกษาในเรืองศักยภาพและ
ความสามารถในการรองรับการพฒันาการท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวียง เพือการปรับปรุง
และการพฒันาทีเหมาะสมสําหรับแหล่งท่องเทียว และศึกษาในเรืองพฤติกรรมการท่องเทียวเชิง
ศาสนาและวฒันธรรมของนกัท่องเทียว เพือทราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งกบัปัจจยั
ในการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
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ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วนัทีใหส้ัมภาษณ์.......................................................................... 
ชือ-นามสกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์.............................................................................................................. 
อาย.ุ....................... ปี อาชีพ........................................................ 
ตาํแหน่งภายในวดั...................................................... ระยะเวลาในตาํแหน่ง.................................. 
 

. ตลาดนาํวดักลางคูเวยีงก่อตงัขึนเมือใด  วตัถุประสงคใ์นการจดัการท่องเทียวเชิงศาสนา
และวฒันธรรมคืออะไร ใครเป็นผูริ้เริม 
 . สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในอดีตและปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

. การจดักิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอืนหรือไม่ อยา่งไร 

. กิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมทีท่านคิดวา่เป็นกิจกรรมทีเป็นจุดเด่นที
น่าสนใจของนกัท่องเทียว คืออะไร เพราะเหตุใด 
 . ท่านคิดวา่สิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวเป็นอยา่งไร และมี
แนวทางในการพฒันาหรือไม่ อยา่งไร 
 . ท่านคิดวา่การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวเป็นอยา่งไร มีแนวทางในการพฒันาหรือไม่ อยา่งไร 
 7. โบราณสถานโบราณวตัถุของวดัมีอะไรบา้ง และมีลกัษณะเด่นอยา่งไร 

. ท่านคิดวา่สิงปลูกสร้าง โบราณสถานและโบราณวตัถุภายในแหล่งท่องเทียวมีความโดด
เด่นหรือแตกต่างจากทีอืนหรือไม่ อยา่งไร และมีแนวทางในการพฒันาหรือไม่ อยา่งไร   

. ท่านมีนโยบายหรือแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของ
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในอนาคตอยา่งไร 

. ปัญหาหรืออุปสรรคทีพบในการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
ในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียงคืออะไร และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบนําสัมภาษณ์เจ้าหน้าทอีงค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน กาํนันและผู้ใหญ่บ้าน 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบนําสัมภาษณ์เจ้าหน้าทอีงค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน กาํนันและผู้ใหญ่บ้าน 
วนัทีใหส้ัมภาษณ์ ........................................................................ 
ชือ – นามสกุลผูใ้หก้ารสัมภาษณ์......................................................................................................... 
สังกดัหน่วยงาน................................................................................................................................... 
ตาํแหน่งในหน่วยงานของท่าน............................................................................................................  
ระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง ............................................ 
 . สถานการณ์ดา้นการท่องเทียวในพืนทีทีท่านรับผิดชอบเป็นอยา่งไร 
 . ปัจจุบนักิจกรรมการท่องเทียวทีน่าสนใจภายในพืนทีรับผดิชอบของท่านคืออะไร เป็น
อยา่งไร และมีแนวทางในการส่งเสริมอยา่งไร  
 . ท่านคิดวา่สิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว เช่นไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัทส์าธารณะ ทีนงัพกัผอ่น ห้องสุขา เป็นตน้ เป็นอยา่งไร มีนโยบายในการพฒันา
หรือไม่ อยา่งไร 
 . ท่านคิดวา่การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว เช่น ถนน ความสะดวกในการเดินทาง เป็นตน้ เป็น
อยา่งไร และมีนโยบายในการพฒันาหรือไม่ อยา่งไร 
 . ท่านมีนโยบายทีจะสนบัสนุนหรือช่วยเหลือในการดูแลรักษาและพฒันาโบราณสถาน
และโบราณวตัถุภายในแหล่งท่องเทียวหรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีนโยบายและแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมใน
พืนทีรับผดิชอบของท่านอยา่งไร และผลทีคาดวา่จะไดรั้บเป็นอยา่งไร   

. ปัญหาหรืออุปสรรคทีพบในการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
คืออะไร และมีแนวทางทีจะแกไ้ขอยา่งไร 

. มีการสนบัสนุนจากหน่วยงานของท่านต่อการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาด
นาํวดักลางคูเวยีงเพือความยงัยนืหรือไม่ อยา่งไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบนําสัมภาษณ์สําหรับชาวบ้านในชุมชนตลาดนําวดักลางคูเวยีง 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบนําสัมภาษณ์สําหรับชาวบ้านในชุมชนตลาดนําวดักลางคูเวยีง 
ตอนท ี  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 . ชือ-สกุล……………………………………………………………………………… 
 . เพศ................  อาย.ุ..................... สถานภาพ.............................  
 . ระดบัการศึกษา......................................................... 
 . อาชีพ........................................................................ 
 . สถานะในครอบครัว.....................................……… 
 . ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน................................... 
ตอนท ี  ขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
 . ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการทีมีการจดัการท่องเทียวในพืนทีทีท่านอาศยัอยู ่
 . ท่านคิดวา่ชุมชนควรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการจดัการท่องเทียวหรือไม่ อยา่งไร 
 . ท่านมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลาง
คูเวยีงหรือไม่ อยา่งไร  

. ท่านมีส่วนร่วมหรือไม่ อยา่งไร ในการพฒันาการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีง  

. ท่านคิดวา่การจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง
มีผลกระทบต่อชุมชนทีท่านอาศยัอยูอ่ยา่งไร 

     - ดา้นเศรษฐกิจ 
     - ดา้นสังคม 
     - ดา้นสิงแวดลอ้ม 

. ท่านคิดวา่สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

. ท่านคิดวา่อะไรเป็นจุดเด่นทีดึงดูดใจนกัท่องเทียวให้เดินทางมาท่องเทียวในตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีง   

. ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีงอยา่งไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบนําสัมภาษณ์สําหรับผู้ประกอบร้านค้าในตลาดนําวดักลางคูเวยีง 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบนําสัมภาษณ์สําหรับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดนําวดักลางคูเวยีง 
ตอนท ี  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 . ชือ – สกุล....................................................................................................................... 
 . เพศ ...................................  อาย ุ........................... ปี 

. ทีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................. 
 . ระดบัการศึกษา .................................................................... 
 . อาชีพอืน ..............................................................................  
 . ประเภทสินคา้ทีขายในปัจจุบนั...................................................................................... 
 . ระยะเวลาทีประกอบกิจการในตลาดนาํวดักลางคุเวยีง................................................... 
 
ตอนท ี  ขอ้มูลเกียวกบัการประกอบธุรกิจในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
 . สินคา้ทีท่านนาํมาจาํหน่ายคืออะไร และมาจากแหล่งผลิตใด  
 . ท่านคิดวา่สินคา้ทีท่านจาํหน่ายมีจุดเด่นอะไร และควรมีการปรับปรุงหรือไม่ อยา่งไร 

.ท่านคิดวา่การจดัการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงมี
ส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
 . ท่านคิดวา่จุดเด่นทีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวใหเ้ดินทางมาท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีงมีอะไรบา้ง เพราะอะไร 
 . ปัญหาหรืออุปสรรคของการประกอบธุรกิจของท่านในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงคือ
อะไร 
 . ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการร้านคา้ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีงหรือไม่ ระดบัไหน อยา่งไร 

. ท่านคิดวา่สถานการณ์การท่องเทียวของตลาดนาํวดักลางคูเวยีงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
ทาํไมท่านจึงคิดเช่นนนั   

. สิงทีท่านอยากเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดั
กลางคูเวยีงคืออะไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความพงึพอใจของนักท่องเทยีวทเีดินทางมาท่องเทยีว 

ในพนืทตีลาดนําวดักลางคูเวียง 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามประกอบวทิยานิพนธ์เรือง 
แนวทางการพฒันาการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 

กรณีศึกษา : ตลาดนําวดักลางคูเวยีง ต. สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
……………………………………………………………………………………………………… 
คําชีแจง 
 แบบสอบถามฉบบันี เป็นส่วนหนึงของการทาํวทิยานิพนธ์เรืองแนวทางการพฒันาการ
ท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม กรณีศึกษา : ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี 
จ.นครปฐม ของ นายโสภณ สุขสาํอางค ์นกัศึกษาปริญญาโทสาขาการประกอบการ คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการทราบความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
ทีเดินทางมาท่องเทียวในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 

ผูว้จิยัขอความกรุณาและความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้น
สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริง เพือประโยชน์อยา่งยงิต่อการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง ต.สัมปทวน อ.นคร
ชยัศรี จ.นครปฐม  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วนคือ 
          ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว 
          ส่วนที  การศึกษาความพึงพอในของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
         ส่วนที  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทียว 
              ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

           โสภณ สุขสาํอางค ์
 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว 
คําชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  /   ลงใน (   ) หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง 

. เพศ   (   ) ชาย    (   ) หญิง 

. อาย ุ   (   ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  ปี (   )  –  ปี  
(   )  -  ปี   (   )  -  ปี  
(   ) -  ปี   (   )  ปีขึนไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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. ระดบัการศึกษาสูงสุด (   ) ประถมศึกษา  (   )มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย
   (   ) ปวช./ปวส./อนุปริญญา (   ) ปริญญาตรีและสูงกวา่ 

. อาชีพ   (   ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) พนกังานบริษทัเอกชน 
   (   ) กิจการส่วนตวั  (   ) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   (   ) รับจา้ง   (   ) เกษียณ/วา่งงาน 
   (   ) เกษตรกร   (  ) อืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

. รายไดต่้อเดือน (   ) ตาํกวา่ ,  บาท  (   ) ,  – ,  บาท 
   (   ) ,  – ,  บาท  (   ) ,  – ,  บาท 
   (   ) ,  – ,  บาท  (   ) มากกวา่ ,  บาท 

. ภูมิลาํเนาทีท่านอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั  
 (   ) นครปฐม   (   ) กรุงเทพมหานคร  
 (   ) อืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเทียว 
 (   ) เทียวชมและพกัผอ่น  (   ) ทาํกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทาํบุญ ไหวพ้ระ 
 (   ) เพือซือสินคา้ภายในตลาดนาํ (   ) รับยาสมุนไพร    

(   ) นวดแผนโบราณ  (   ) อืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
. ท่านเคยเดินทางมาท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงกีครัง 

 (   ) ครังแรก   (   )  ครัง 
 (   )  ครัง   (    )  ครังขึนไป    
. ยานพาหนะทีท่านใชใ้นการเดินทาง 

 (   ) ยานพาหนะส่วนตวั (   ) ยานพาหนะรับจา้ง เช่น รถโดยสาร จกัรยานยนตรั์บจา้ง  
 (   ) รถนาํเทียว  (   ) อืนๆ(โปรดระบุ).................................................... 

. ท่านใชเ้วลาในการท่องเทียวภายในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีงนานเท่าใด 
 (   ) นอ้ยกวา่  นาที  (   )  นาที –  ชวัโมง 
 (   ) มากกวา่  ชวัโมงแต่ไม่เกิน  ชวัโมงครึง 
 (   ) มากกวา่  ชวัโมงครึงถึง  ชวัโมง (   ) มากกวา่  ชวัโมง 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท ี  การศึกษาความพงึพอในของนักท่องเทยีวทมีีต่อตลาดนําวดักลางคูเวยีง ใน  ด้าน  
คําชีแจง กรุณาใส่เครืองหมาย / ลงในช่องวา่งทีท่านเห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
เพียงขอ้เดียว 

ประเด็นวดัความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
. ด้านกจิกรรมการท่องเทยีวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
)การปิดทองลูกนิมิต  วดั      
)การปิดทองลูกนิมิตทีใหญ่ทีสุดในโลก      
)การปิดทองเบียแกใ้หญ่ทีสุดในโลก      
)ความหลากหลายของกิจกรรมทางศาสนา เช่น 
การถวายสังฆทาน การสะเดาะห์เคราะห์ การซือ
ทีดิน ตกับาตรสตางค ์เป็นตน้ 

     

)การจดับริการเครืองไทยทาน เช่น ดอกไม ้ ธูป 
เทียน เครืองสังฆทาน เป็นตน้ 

     

)การแจกหรือใหเ้ช่าวตัถุมงคลและเครืองรางของ
ขลงั 

     

)การเรียกรับการบริจาค      
)การจดัการแสดงต่างๆ เช่น การประกวดร้อง
เพลง การแข่งขนัชกมวยไทย เป็นตน้ 

     

)การบริการยาสมุนไพรไทย      
)การนวดแผนโบราณ      
)การล่องเรือชมทิวทศัน์ริมฝังแม่นาํ      
)ตลาดนาํ เช่น ความหลากหลายของร้านคา้ 

ความเหมาะสมของราคา ความสะอาด คุณภาพของ
สินคา้และบริการ เป็นตน้ 

     

)การใหอ้าหารปลาบริเวณแพและการใหอ้าหาร
เต่าในบ่อเลียง 

     

. ด้านสิงอาํนวยความสะดวกและการเข้าถึง 

   ส
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.  ร้านอาหาร 
)ความเพียงพอของจาํนวนร้านอาหาร 
)ราคาอาหาร 
)คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
)รสชาติของอาหาร 
)ความหลากหลายในประเภทของร้านอาหาร 

 
 
.............. 
……….. 
………... 
……….. 
……….. 
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……….. 
……….. 
……….. 
……….. 
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……….. 
……….. 
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……… 
……… 

 
 
............. 
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………. 

.  การบริการห้องสุขา 
1)ความเพียงพอของจาํนวนห้องนาํ-หอ้งสุขา 

)ความสะอาดของหอ้งนาํ-หอ้งสุขา 
)ความปลอดภยัของหอ้งนาํ-หอ้งสุขา 
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……….. 
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………. 
………. 
………. 

.  ความเพยีงพอของทนัีงพักสําหรับนักท่องเทยีว .............. ............. .............. ........... ............. 

.  วทิยากรบรรยายหรือให้ข้อมูลภายในวดั .............. ............. .............. ............ ............. 

.  สถานทจีอดรถ 
)ความเพียงพอของทีจอดรถ 
)ความสะดวกในการเขา้-ออก 
)ความปลอดภยั 
)การจดัระเบียบในการจอดรถ 
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……… 
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……… 

 
………. 
………. 
………. 
………. 

.  ป้ายแนะนําจุดต่างๆ ภายในวดั 
)ความชดัเจน 
)จาํนวนของป้าย 
)ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณแพ 
)ป้ายบอกทางไปจุดต่างๆ 
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……… 
……… 
……… 
……… 

 
………. 
………. 
………. 
………. 

.  ความสะดวกในการเดินทาง 
)รถยนตโ์ดยสารประจาํทางของทอ้งถิน 
)รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
)สภาพถนนและความปลอดภยั 
)ป้ายบอกทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 
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………. 
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……… 
……… 
……… 
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. ด้านสิงปลูกสร้างโบราณสถานและโบราณวตัถุ  
)ความงดงาม      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

134 
 

)ความโดดเด่นหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
)ความเก่าแก่      
)ความมีชือเสียง      
)ความสะอาด      
)บรรยากาศความร่มรืน ความเงียบสงบ      
)ความปลอดภยั      

 
ส่วนที  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของท่านเพือการปรับปรุงและพฒันาการท่องเทียวในพืนที
ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุณาใหข้อ้มูล 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ –สกุล   นายโสภณ สุขสาํอางค ์
ทีอยู ่     ถนนทววีฒันา แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 
    จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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