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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

56260911 : พัฒนศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, แหลง่ท่องเที่ยวประเภทวัด, แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

นาย อดิเทพพงศ์ วัชราภิรักษ์: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต 
เขียววิชัย 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหลง่ทอ่งเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดใน
จังหวัดนครปฐม จ านวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารวัด
และผู้เช่ียวชาญจ านวน 11 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง น าข้อมูลที่ได้ที่มาวิเคราะห์ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix Analysis เพื่ อจัดท าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรับรอง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติบรรยาย 
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการด าเนินการ มี
ความพร้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณค่า มีจุดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงในระดับโลก ทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เรียนรู้ สร้างความประทับใจ อันท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทั้งวัด ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งจะท าให้การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่วนการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ได้ 8 องค์ประกอบในช่ือ PAMAVASS  ได้แก่ 1) 
ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 3) 
การจัดการ (Management) 4) สถานที่ (Attractions) 5) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (Values) 6) 
กิจกรรม (Activities) 7) การให้บริการ (Services) และ 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Support) 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

56260911 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : POLICY SUGGESTION, TEMPLE TOURIST ATTRACTION, CREATIVE LEARNING 
RESOURCES 

MR. ADITHEPPONG WATCHARAPIRAK : MANAGEMENT  POLICY SUGGESTIONS 
CONCERNING TEMPLE TOURIST  ATTRACTION DEVELOPMENT  AS CREATIVE 
LEARNING  RESOURCES THESIS ADVISOR : PROFESSOR KANIT KHEOVICHAI, Ph.D. 

This research aimed 1) to study the current status of temples that are 
classified as tourist attractions 2) to suggest policies concerning the management of temple 
tourist attractions and the development of these attractions to be creative learning 
resources.  The participants of this study, through quota sampling, include 420 tourists 
visiting temples in Nakhon Pathom Province.  In addition, in-depth interviews with 11 
temple administrators and experts through purposive sampling were conducted. The data 
obtained were analysed using SWOT Analysis and TOWS Matrix Analysis to provide 
suggestions for management policies concerning temple tourist attraction 
development.  Subsequently, the suggested policies were reviewed by a group of experts 
with connoisseurship in this area.  The instruments employed in this study include 
questionnaires and structured interview forms.  The data were analysed by descriptive 
statistics, content analysis, and validated by data triangulation. 

The results showed that the current temple tourist attractions have taken 
proper actions and are ready to accommodate diverse groups of tourists.  Moreover, these 
temples are potentially effective learning resources, highlighting artistic and cultural 
features, unique features, and international recognition. All sectors involved have been 
cooperative in promoting educational tourism leading to visitors’ positive impression, 
benefiting the temples, communities, and public and private sectors involved.  All of these 
factors contribute to sustainable growth of temple tourism.  The management policy 
suggestions to develop temple tourist attractions to be creative learning resources consist 
of eight components, namely PAMAVASS, which include 1) Public Relation 2) Amenities 3) 
Management 4) Attractions 5) Values 6) Activities 7) Services and 8) Support. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาและความกรุณาอย่างสูงจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.
คณิต เขียววิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลา
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอบรมสั่งสอน  ให้ข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง  
ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลุยง วีระนาวิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่กรุณาได้ให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้
วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบนมัสการพระครูภาวนาวิมล ว. (สุพร ชัย สารธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสระกระเทียม เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครปฐม ซ่ึง
เป็นผู้ให้ก าลังใจที่ส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์นี้ โดยได้เมตตาอบรมสั่งสอน ชี้แนะและให้ข้อคิดต่างๆแก่ผู้วิจัยอันท าให้ได้น้อมน ามาปฏิบัติ
จนท าให้วิทยานิพนธ์มีความส าเร็จด้วยดี ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึงใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 

ขอกราบนมัสการเจ้าอาวาสและผู้แทนของวัดทั้ง7วัด ด้วยความขอบพระคุณที่กรุณาการให้สัมภาษณ์และให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ  ให้ค าปรึกษา
ตลอดจนการให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และคณาจารย์ผู้สอนประจ าโครงการปริญญาเอก สาขา
วิชาพัฒนศึกษาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ ข้อคิด และค าแนะน าต่างๆในการเรียน การท า
วิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง แก้ไขอันท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบประเมิน  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลการวิจัยให้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอันท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นประโยชน์สืบต่อไป 

ขอขอบคุณ คุณสุกัญญา ก่ิมเป่ียม ที่เป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลือในการเรียนการท าวิทยานิพนธ์ และอยู่เคียงข้างตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ ดร.ปวรุตม์  ฐิติพงศิริกุล คุณธนวรรณ ขาวบาง และคุณกุลภรณ์ หงษ์ทอง เพ่ือน
ที่เป็นก าลังใจและช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอดผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อพิทักษ์ คุณแม่ฉลอง วัชราภิรักษ์ บิดาและมารดาอันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูง ตลอดจนน้อง
และหลานทุกคนทีให้การส่งเสริม สนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมาอันท าให้ผู้วิจัยได้มีความส าเร็จในวันนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณแก่บุพการี บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้วางรากฐาน
การศึกษาและบุคคลผู้มีพระคุณที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย 

  
  

อดิเทพพงศ์  วัชราภิรักษ ์
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

1. ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็น

อย่างมาก เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นมีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วยังเปน็สิ่งต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งใน

ยุคของโลกาภิวัฒน์ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีการพฒันามาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ซึ่งเป็นช่วงที่พระ

เจ้าบรมวงค์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟได้ให้การ

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในครั้งนั้นการท่องเที่ยวของไทยเป็นไปในลักษณะ

ของการชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่ส าคัญที่ชาวต่างประเทศเคยมาพ านักอยู่ใน

บริเวณนั้น (วารัชต์ มัชชบุรุษ, 2552) ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการ

ท่องเที่ยวในประเทศจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติในการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อ

ยกระดับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่บริหารการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สามารถท างานได้กว้างขวาง และครอบคลุมมากยิ่งข้ึนจึงได้มีการปรับช่ือหน่วยงานองค์การส่งเสริม

การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และได้พัฒนามาเป็นกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬาในเวลาต่อมา ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการบรหิารยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วของประเทศให้ด าเนิน

ไปอย่างเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกันโดยมีวิสัยทัศน์ว่าการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นเป็นส่วน

ส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นรายได้ซึ่งเป็นเงินตราของ

ประเทศที่จะต้องรักษาให้รายได้ดังกล่าวอยู่ระดับที่เพิ่มสูงยิ่งๆข้ึนไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีความ

ตื่นตัว แข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศกันมากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่จะให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้

เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่มีการก าหนดใช้ในการด าเนินงานก็คือการเพิ่มการตลาดให้มาก

ข้ึน โดยการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจะสามารถดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีจ านวนสูงข้ึนตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวท าให้เห็นได้ว่าการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้นสามารถท าได้โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆให้มีความหลากหลายมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมแหล่ง
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ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เกิดความสะดวกสบายในการ

เดินทางไปท่องเที่ยวจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนมีการจัดท ารายการส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวาง เป็นต้น (กนกวรรณ พินธุกนก, 2550)  

การที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้ก็เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาท

ส าคัญที่ส่งผลต่อประเทศชาติในส่วนรวมและส่งผลที่เกี่ยวกับส่วนบุคคล หรือปัจเจกชนด้วย กล่าวคือ 

ในด้านที่ส่งผลต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมนั้นก็เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา 

และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจ โดยท ารายได้เป็นอันดับหนึ่งให้แก่ประเทศ เมื่อ

เทียบกับสินค้าส่งออกอื่นๆ  การท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ส าคัญยิ่ ง 

เช่น เป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ช่วยลดการขาดดุลการช าระเงินตราระหว่าง

ประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวต้องมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับธุรกิจต่างๆอีกหลายด้าน เช่น ด้าน

การขนส่งคมนาคม ด้านการโรงแรม การบริการ ตลอดจนการผลิตสินค้าซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการงาน

อาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชน อันเป็นการช่วยสร้างอาชีพ ท าให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดการ

กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถ่ิน และก่อให้เกิดการกระตุ้น

การผลิต การบริการในด้านต่างๆ ในรูปแบบของการประดิษฐ์สินค้าเป็นของที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งท าให้เห็น

ได้ว่า การท่องเที่ยวยังมีความส าคัญต่อสังคมของประเทศด้วย เช่น ช่วยยกระดับมาตรฐานการครอง

ชีพของคนในท้องถ่ิน ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถ่ิน ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมและยังสามารถช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถ่ินของชุมชนท้องถ่ินได้อีกด้วย ทั้งนี้ บทบาท

ของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อส่วนรวมจึงมีความส าคัญซึ่งไม่ควรมองข้ามก็คือ การท่องเที่ยวสามารถ

สร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันของผู้มาเยือน อันเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติ หรือเป็น

ที่รู้จักของนานาประเทศได้อย่างก้าวไกลนั่นเอง นอกจากนั้น ด้านที่ส่งผลต่อส่วนบุคคลหรือปัจเจกชน

จะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวนั้นย่อมได้รับประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่ไปจากสิ่งที่ตนคุ้นเคย 

ท าให้ได้พักผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการงาน มีความสุข ได้รับมุมมองใหม่เปิดโลกทัศน์หรือท า

ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากข้ึน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท าให้มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความ

แตกต่างทั้งทางสังคม และวัฒนธรรมรวมทั้งยังสามารถฝึกการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ท าให้เกิด

การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันในมวลหมู่ประชาชาติ ได้รู้จักมิตรใหม่อันท าให้เกิดการติดต่ อ

ประสานงานในด้านต่างๆต่อไป เป็นต้น ดังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2549) 

ได้ทรงปรารภไว้ในหนังสือ "ย่ าแดนมังกร" ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนจากบันทึกการเสด็จ ฯ เยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรก ความตอนหนึ่งว่า  
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ข้าพเจ้าถือว่าการที่ได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

เป็นการที่เราจะได้โอกาสศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติและสังคม แม้ว่าช่ัวชีวิตของ

คนจะน้อยนัก เมื่อเทียบกับชีวิตของธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และแม่น้ า แต่เราอาจจะใช้

เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าในการเรียนรู้ชีวิต เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ 

การที่ได้ไปที่อื่นนอกจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ดีไปอย่างหนึ่ง คือ ได้เห็นว่าคนอื่นเขาท า

อย่างไรกับชาติของเขา ยิ่งได้เป็นแขกของรัฐบาลอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่ เพราะเขาย่อมจะ

พยายามเลือกสรรให้เราดูสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่ สุด ซึ่งเราจะได้โอกาสทราบทัศนคติ และ

ค่านิยมในสังคมปัจจุบันของประเทศนั้น ๆ ส่วนดีบางส่วนของเขาอาจจะพอเข้ากับ

พื้นฐานของเรา และเป็นสิ่งที่ เรายังนึกไม่ถึงเราก็จะได้ท าเป็นการรับเอาวัฒนธรรม

ต่างชาติมากลั่นกรอง ดีกว่าน่ังอยู่บ้าน แล้วดูดซึมเอาของดีบ้างไม่ดีบ้างของเขามาโดยไม่

รู้ตัว 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า การท่องเที่ยวมีบทบาททั้งในส่วนรวมของประเทศ 

และเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคล ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทที่ส าคัญในสังคมโลก

ปัจจุบันอย่างสูงยิ่ง ในส่วนของประเทศไทยการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง

เศรษฐกิจของประเทศด้วยการสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในอันดับสูงมาโดยตลอดท าให้

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่ประสบความส าเร็จ 

และเป็นแบบอย่างของหลายประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552 ) ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังจะเห็น

ได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เร่งรัดนโยบายหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักด้วย

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากที่สุด โดยในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วางเป้าหมายการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในปีหน้าเพิ่มข้ึน 10% โดยมีรายได้ 3.1 ล้านล้านบาท 

เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศ 1 ล้านล้านบาทซึ่งจะท าให้มีรายได้เพิ่มจากปี 2560 ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท รายได้ดังกล่าวโดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.8 ล้าน

ล้านบาท และรายได้จากการเดินทางเที่ยวในประเทศ 9.5 แสนล้านบาท โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 

เรื่องเวลาและความสมดุลของการเดินทางสูแ่หลง่ท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้านการเติบโตของจ านวน

นักท่องเที่ยวในปี 2561 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5% จากปี 2560 ที่คาดว่าจะ
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มีจ านวน 34-35 ล้านคน และจ านวนการเดินทางเที่ ยวในประเทศอยู่ที  162 ล้านคน/ครั้ ง 

(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ผู้วิจัยขอน าตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ปี พ.ศ.2552-2560 มาแสดงไว้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 

ปี  
(พ.ศ.) 

จ านวน  
(ล้านคน) 

รายได้  
(ล้านบาท) 

2552 14.15 510,255.05 
2553 15.94 592,794.09 
2554 19.23 776,217.20 
2555 22.35 983,928.36 
2556 26.55 1,207,145.82 
2557 24.81 1,147,653.49 
2558 29.88 1,447,158.05 
2559 32.59 1,640,000.00 
2560 35.38 1,824,042.35 
 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) 

 

จากสถิติการเติบโตของการท่องเที่ยวในปี 2560 ข้างต้น พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางมาเที่ยวไทยจ านวน 35.38 ล้านคน เพิ่มข้ึน 8.57 สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

1,824,042.35 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน 11.66 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงข้ึนติด

อันดับที่ 11 ของโลก ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่ขยายตัว

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในระยะที่ผ่านมาจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จาก 

14.15 ล้านคน ในปี 2552 มาเป็น 29.88 ล้านคน ในปี 2558 นับได้ว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวมากเป็น

อันดับที่ 11 ของโลก ด้านแนวโน้มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) พบว่า ในช่วงปี 2554 
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– 2558 มีการเติบโตกว่าร้อยละ 9 ต่อปี โดยในปี 2557 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางคิดเป็น 136.2 ล้าน

คน/ครั้ง และเพิ่มสูงข้ึนในปี 2558 ที่ 138.8 ล้านคน/ครั้ง ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนตามจ านวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.2 ล้าน

ล้านบาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 19.08 จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าในปี 2557 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเหลือ

จ านวน 1.17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.93 แต่รายได้ก็สามารถปรับตัวข้ึนสูงกว่าระดับเดิม

มาอยู่ที่  2.23 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งในจ านวนนี้ แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

จ านวน 1.44 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย จ านวน 0.79 ล้านล้านบาท นอกจากนั้น 

จากการเก็บสถิติของ UNWTO ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 44.6 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือสูงเป็นอับดับที่  6 ของโลก ทั้ งนี้ คาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้ ง

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี 2559 จะมีรายได้รวม 2.4 ล้านล้านบาท และในปี 2560 

จะมีรายได้สูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 2560 – 

2564)  

จากข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังกล่าว ท าให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีกรอบนโยบาย และร่างแผนการด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างหลากหลายมีสถานที่

ท่องเที่ยวกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศ มีเทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตที่ประทับใจและ

สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (นุกูล ชมภูนิช,2542) ทั้งนี้ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามความส าคัญ และสภาพแวดล้อมได้ 12

ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts 

and Sciences Educational Attraction Standard) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์(Historical 

Attraction)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction)  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 

(Recreational Attraction) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทน้ าตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ 

และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2560) ในส่วนของ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนานั้น กล่าวได้ว่า เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งเป็นชาติทีมีอารยธรรมมาแต่โบราณ
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ดังปรากฏ มีศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติสืบทอดให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่เป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ก็ยังแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติได้เป็น

อย่างดีด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างด้วยวัสดุที่คงทน และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความ

แข็งแรงมั่นคงอันท าให้คงสภาพตราบถึงปัจจุบันได้ก็ตาม แต่ก็พบว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณวัตถุและ

โบราณสถานต่างๆนั้น มีสภาพที่ช ารุดทรุดโทรมไปมากบ้างน้อยบ้าง และมีการเสื่อมสลายได้ หากขาด

การดูและรักษา อนึ่ง เนื่องจากโบราณวัตถุ และโบราณสถานต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญ

แสดงความเป็นชาติบ้านเมืองได้อย่างดียิ่ง ดังหลักฐานจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของทรัพยากร วัฒนธรรมประเภท

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ อันควรช่วยกันอนุรักษ์ให้มีความวัฒนาถาวรสืบไป ทั้งนี้ พระราชด ารัส

ในวโรกาส เสด็จพ ระราชด า เนิน  เปิ ดพิพิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ  เจ้ าสามพระยา จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2504 นั้น สมลักษณ์ เจริญพจน์ (2539) ได้น า

พระราชด ารัสดังกล่าว มาแสดงไว้ ดังนี้ 

 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายน้ัน ล้วนเป็นของมีคุณค่าและ

จ าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเครื่องแสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้คงทน

ถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ควร

จะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดงให้นักศึกษาและประชาชนได้ชมและศึกษา

หาความรู้ให้มากและทั่วถึงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

 

นอกจากนี้ ยังได้น าพระราชด ารัสในวโรกาสที่เสด็จประพาสอยุธยา เมื่อพุทธศักราช 

2506 และได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหม่หลังหนึ่ง สร้างข้ึนบนสถานที่ซึ่งเคยเป็นซาก

โบราณสถาน มาแสดงไว้ด้วย ดังนี้ 

 

การสร้างอาคารสมัยนี้  คงจะเป็นเกียรติส าหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่อง

โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้า

เราขาดสุโขทัย อยุธยาและกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย  
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หากจะกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุและ

วัฒนธรรม (Archaeological, Historical and cultural site) แล้วจะเห็นได้ว่า จังหวัดนครปฐมเป็น

จังหวัดหนึ่งในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครที่มีความรุ่งเรืองทางศาสนาและอารยธรรม มีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญมากมายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน สถาปัตยกรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียม โบราณราชประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ นครปฐมยังเป็น

เส้นทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มี

ความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น

นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น

ศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความ

แห้งแล้งข้ึนในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลีย่นเสน้ทาง ประชาชนจึงอพยพไป

ตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือ“เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึง

กลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะ

ทรงผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อ

เสด็จข้ึนครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้โดยให้ช่ือว่า “พระปฐมเจดีย์” 

ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดีและโปรดฯให้ขุดคลองเจดีย์บูชา

เพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกข้ึน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่ม

ก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐมซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลทา่นา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครัง้

สมัยโบราณ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบเสือป่า โดยทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย และสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเช่ือม

ระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระร่วงโรจน

ฤทธ์ิมาประดิษฐาน ณ วิหารทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้

สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนช่ือจากเมือง “นคร

ไชยศรี” เป็น “นครปฐม”( ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2560) 

การที่จังหวัดนครปฐมมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งดังกล่าวท าให้มีสถานที่

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐมอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับ
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ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากก็คือแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของ

ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปวิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา 

ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีคุณค่า เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง 

ซึ่งงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่าน้ีนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าและเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น

ชาติไทย ด้วยเหตุน้ี ปัจจุบันวัดจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศา

สนสถานที่ส าคัญ เพราะภายในวัดประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและ

ความเจริญของชาติอันเป็นแหล่งรวมที่สามารถศึกษาย้อนกลับได้ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมทั้งยังสามารถเช่ือมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน

ได้อีกด้วย และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน นอกจากนี้ วัดยังเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบและ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา (รสิกา อังกูร, 

2544)  

คุณค่าของวัดดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่าวัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพราะ

มีพุทธศิลป์เป็นสิ่งจงูใจ และพุทธศิลป์นั้นเป็นทัศนูปกรณ์ในการสอนธรรมะได้อย่างยอดเยี่ยม และเมื่อ

ศึกษาความหมายของพุทธศิลป์ให้ลึกซึง้แล้วจะเหน็ว่า เป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้น ดังนั้น การท านุบ ารุง

วัดหรืออนุรักษ์ไว้นั้นมีคุณค่าทั้งในด้านของทางการด ารงพระพุทธศาสนาไว้และเป็นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ วัดยังเป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถจะท าให้เศรษฐกิจ

โดยรวมของชาติดีข้ึนได้ (สุภาพร วรพล, 2546) วัดยังมีคุณค่าอื่นอีกหลายประการเนื่องจากแหล่งรวม

ของวัฒนธรรม มีทรัพยากรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งข้ึนอยู่กับการประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้

ประณีต หากมองอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่าวัดเป็นสถานที่มาเพื่อถ่ายรูปที่สวยงาม ส่วนชาวต่างชาติ

จ านวนมากที่มีพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมต่างกันก็มาเพียงเพื่อถ่ายรูปเพราะเห็นเป็นความแปลก

ใหม่ บางครั้งก็พบว่ามีการท ากริยาที่ไม่เหมาะสมด้วย ส่วนคนไทยบางกลุ่มมาวัดก็มิได้มาเพื่อสร้าง

เสริมปัญญาให้เพิ่มพูน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวัดไม่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าวัดจะสามารถเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมได้ อนึ่ง บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน์ได้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคมและด้านการน ารายได้เข้ามาท านุบ ารุงวัด ท านุบ ารุงท้องถ่ิน จังหวัด และประเทศ

โดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เป็นแหล่งที่สามารถให้ความรู้ความคิดที่กว้างขวางข้ึน ให้ความสงบ ความ

ร่มเย็นแก่ผู้มาเยือน ซึ่งจะท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีข้ึน ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมของ
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ชุมชน ของสังคมไม่ว่าที่ใดในโลกจะเห็นได้ว่า ไม่มีอะไรเป็นหลักได้ดีเท่ากับศาสนา ศาสนาจึงเป็น

รากเหง้าของการตั้งชุมชน และสังคม (กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, 2542)  

วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมอันล้ า

ค่าทั้งด้านสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมและจิตรกรรม ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลักษณะเด่นของค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาออกมาในงานศิลปอย่างกลมกลืนน่าช่ืนชมเป็นพุทธศิลป์ที่ให้คุณค่าทั้งด้านความงาม

และทั้งเป็นสื่อใหค้นได้เข้าถึงธรรมปฏิบัติซึง่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยน และสะอาดบริสทุธ์ิ

ข้ึน พุทธศิลป์ที่ปรากฏในวัดจึงเป็นศิลปะแหง่อุดมคติทีใ่ห้คุณค่า และความหมายเชิงจริยธรรมอย่างสูง 

(ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม, 2550) อนึ่ง วัดหรือศาสนสถานในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่ง

หนึ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพิ่มสูงข้ึนเป็นล าดับและเป็นเหตุให้วัดหรือศาสนสถานบางแห่งได้ปรับ

บทบาทใหม่เพิ่มข้ึนจากเดิมที่เคยจ ากัดไว้ส าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ และศาสนพิธีของ 

ชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่แต่ละวัดนั้นตั้งอยู่มาเป็นสถานที่

รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถ่ิน ทั้งนี้ เพราะวัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของศาสน

สถานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับบทบาทของวัดในมิติของการให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยไม่สูญเสียสภาพความเป็นวัดได้นี้ (กรรณิกา ค าดี, 2558) นับว่าเป็นการเพิ่มบทบาทที่

ส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะวัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ และก่ อให้เกิดความศรัทธาของ

ประชาชน ดังนั้น จึงท าให้วัดเป็นแหล่งถ่ายทอดเรือ่งราวความเป็นมาระหว่างวัฒนธรรมกับชุมชน เป็น

ศูนย์กลางของชุมชนที่รวบรวมมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามบริบูรณ์ที่

ทรงคุณค่าอันท าให้เกิดการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติและเป็นแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม นอกจากนี้ วัดยัง

ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งทางภูมิสถาปัตยกรรมและทางธรรมชาติที่สวยงาม วัดจึงเปน็ทรพัยากร

การท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางศิลปะที่นักท่องเที่ยวสนใจ ด้วยเหตุนี้

จึงควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดให้มากยิ่งข้ึนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่มี

ความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติอันจะเป็นการพัฒนา

จิตใจและปัญญาสืบต่อไปด้วย  

อนึ่ง ในประเทศไทยมีวัดอยู่ทั่วทุกภาคโดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้มี

ภารกิจดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ วัดโดยตรง ทั้งนี้ วัดต่างๆได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้เข้าชม เนื่องจากวัดสามารถเป็นแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียม โบราณราชประเพณี 
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ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าวัดต่างๆ นั้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่ง

หนึ่งของประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้  และความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตวัดแล้ว ยังจะท าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ศาสนาได้เป็นอย่างดีด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัดน้ันมีคุณค่า มีความน่าสนใจยิ่ง และมีความเหมาะสม

ที่ควรจะมีการจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ อันเป็นการสอดคล้อง

กับการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่

จะพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ให้เป็นผู้มี

นิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้

องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการ

สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลอืกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ

ใฝ่รู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559. 2554) ทั้งนี้ การสร้างสังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมฐานความรู้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องสร้างลักษณะ

นิสัยรักการเรียนรู้ และท าให้ผู้คนในสังคมต้องตระหนักว่าการเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุก

สถานที่ (คณิต เขียววิชัย และวรรณภา แสงวัฒนะกุล, 2557) อนึ่ง การเรียนการสอนในปัจจุบันน้ันมิได้

จ ากัดอยู่เพียงในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ แต่ต้องอาศัยการค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายด้วยวิธีการ 

และเทคนิควิธีการที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาจึงมิใช่เป็นสถานที่แห่งเดียวที่จะท าให้เกิดการ

เรียนรู้เท่านั้น แต่กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น โบราณสถาน และวัดนั้นก็สามารถที่จะเป็น

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้ใฝ่รู้ได้ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปน็แหลง่ความรู้ทีม่ีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั้งหลายสามารถได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้น 

และสามารถเรียนรู้ได้ทั้งจาก “ ครูคน” “ครูเครื่อง” และ “ครูธรรมชาติ” (ธเนศ  เกิดข า 2543) ด้วย

เหตุนี้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะแหล่ง

เรียนรู้จะช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ของบุคคล 

นอกจากนี้ แหล่งเรียนรู้ยังจะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายข้ึน 

ดังที่   ฐิตินันท์ สุวรรณเรือง (2553) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นที่

รวมของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ซึ่ง
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ผู้เรียนสามารถแสวงหาหรือเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ด าริ บุญชู (2548) กล่าว

ว่า แหล่งการเรียนรู้หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย ที่สามารถท าให้

ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการคิดได้เองปฏิบัติเองสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและ

ต่อเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่า แหล่งการ

เรียนรู้จะเป็นสถานที่ที่จัดรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เป็นศูนย์การรวมข้อมูลข่าวสารรวมทั้ง

กิจกรรม เพื่อท าการเผยแพร่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการที่จะ

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีและวิทยาการ

ในสังคมโลกได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ของการบริหารด้านต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความทันสมัยของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ รวมถึงแนวคิด

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ก็ได้มีแนวคิดที่ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ความรู้

กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตและการแข่งขัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทวัดของไทยโดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะวัดในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภูมิหลังอันเก่าแก่
โบราณและมีคุณค่าในด้านต่างๆหลายประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยผู้วิจัยเลือกวัดที่จะน ามาศึกษา
จ านวน 7 วัด โดยศึกษาอ าเภอละ1วัด ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ 2) อ าเภอ
ก าแพงแสน ได้แก่ วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว) 3)อ าเภอนครชัยศรี ได้แก่ วัดศีรษะทอง (พระราหู)  4)
อ าเภอดอนตูม ได้แก่ วัดสามงาม 5)อ าเภอบางเลน ได้แก่ วัดล าพญา 6)อ าเภอสามพราน ได้แก่ วัดไร่
ขิง และ7)อ าเภอพุทธมณฑล ได้แก่ วัดสุวรรณาราม ซึ่งวัดต่างๆดังกล่าวนี้เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก อนึ่ง ในการเปิดวัดให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเบือ้งต้น พบว่า มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาทอ่งเที่ยวสถานที่
ดังกล่าวจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความช่ืนชอบวัดต่างๆ และได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 
และศิลปสถาปัตยกรรมอันเกี่ยวกับวัดต่างๆจากผู้น าชม แต่หากได้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่นักท่องเที่ยว
สามารถเรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองหรือมีการจัดนิทรรศการที่มีชีวิต โดยให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆก็จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะเรียนรู้ และได้รับข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ทั้งยังช่วยให้บรรยากาศของการเข้าชมวัดมีชีวิตชีวาได้มากข้ึนด้วย อนึ่ง ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการน าข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมาพัฒนาเป็น
นโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการ
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จัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่
สากล รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด และการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ของวัดเช่น วิทยานิพนธ์ของ ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมในวัด (2550) วิทยานิพนธ์ของ พัชรี ลินิฐฎา ศึกษาเรื่องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล (2555) งานวิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภาก
โร (อบอุ่น) พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร ปรีชา วงศ์ทิพย์ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย (2555) และ
วิทยานิพนธ์ของ อารีย์ นัยพินิจ  ฐิรชญา มณีเนตร ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  และภัทรพงษ์ 
เกริกสกุล  ศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ (2556) เป็นต้น แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาในเชิงนโยบาย ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า
ควรจะมีนโยบายอย่างไรที่จะจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
อันจะท าให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนและมีความทันสมัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาบุคลากรของชาติทุกระดับให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติได้ ทั้งยังจะท าให้วัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จะเอื้อต่อการศึกษานอกระบบ ซึ่งจะเกิดส านึกในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
พัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นมรดกคู่ชาติบ้านเมือง และเป็นความภูมิใจของคนในชาติไปตลอดกาล
นาน นอกจากนี้ ยังเป็นการท าให้วัดมีความส าคัญ มีคุณค่า และมีความทันสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ และควรอนุรักษ์ และสร้างสรรค์พัฒนาไห้เป็นมรดกอันควรเป็น
ความภูมิใจ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้กว้างขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆได้ต่อไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงประสงค์จะ
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
 

2. ค าถามการวิจัย 

1. ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวประเภทวัดในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มีลักษณะ

อย่างไรบ้าง 
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  ในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

 พื้นที่ที่ ใช้ในการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรู้เชิงสรา้งสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยวัดในจังหวัดนครปฐม จ านวน 

7 วัดที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกซึ่งมีเงื่อนไข โดยเป็นวัดที่เป็นเป็น

แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัด

นครปฐม โดยศึกษาอ าเภอละ 1 วัด ได้แก่ 

1) อ าเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์  
2) อ าเภอก าแพงแสน ได้แก่ วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว)  
3) อ าเภอนครชัยศรี ได้แก่ วัดศีรษะทอง (พระราหู)  
4) อ าเภอดอนตูม ได้แก่ วัดสามง่าม   
5) อ าเภอบางเลน ได้แก่ วัดล าพญา 
6) อ าเภอสามพราน ได้แก่ วัดไร่ขิง  
7) อ าเภอพุทธมณฑล ได้แก่ วัดสุวรรณาราม 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย บริบทและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม บริบทและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดที่

ส าคัญในจังหวัดนครปฐม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 ขอบเขตด้านประชากร  กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในวัดทั้ง 7 

วัด ได้แก่ 1) วัดพระปฐมเจดีย์ 2) วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว) 3) วัดศีรษะทอง (พระราหู) 4) วัดสาม
ง่าม 5) วัดล าพญา 6) วัดไร่ขิง และ7) วัดสุวรรณาราม  

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ประชากรดังกล่าว ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) การก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่ างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่า
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประมาณ 323 แต่ทั้งนี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของจ านวนการตอบกลับแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง และเพื่อความสะดวกในการประเมินผล ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 420 คน การ
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาให้กระจายตามวัดทั้ง 7 วัด ได้วัดละ 60 คน 
รวมทั้งสิ้น 420 คน 

 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร

วัด คือ เจ้าอาวาสของวัดหรือผู้แทนของวัด 7 วัด จ านวน 7 รูป ที่ได้มาจากการเจาะจงเลือก และกลุ่ม
ที่ 2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 
4 คน ที่ได้มาจากการเจาะจงเลือก รวมทั้งสิ้น 11 คน  

 3) การประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหลง่ท่องเทีย่วประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

  ได้ด าเนินการโดยจัดประชุมผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบและ
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วประเภทวัด เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใน 4 ด้านคือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และด้าน
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

 
4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาวิจัยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560–2561  
 



  15 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ    

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่ก าหนดข้ึนซึ่งได้จากการศึกษา

เพื่อจะน าไปสู่การปฏิบัติอันจะท าให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Policy 

Objectives) แนวการด าเนินงานของนโยบาย (Policy Means) และกลไกของนโยบาย (Policy 

Mechanism) 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด หมายถึง วัดอันเป็นศาสนสถานที่เปิดให้ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม เนื่องจากมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง สถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ทาง

วิทยาการ และเป็นสถานที่ที่จัดรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่จัดแสดงเพื่อการ

เรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่  

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบสภาพของวัดซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

2. ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดการการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด และ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆได้ต่อไป 

3. ท าให้วัดมีศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ และมีคุณค่า มีความ

ทันสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของชาติทุกระดับ ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของ

ชาติ 

4. ท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะเอื้อต่อการศึกษานอกระบบ และควรอนุรักษ์ และ

สร้างสรรค์พัฒนาไห้เป็นมรดกอันควรเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ

บ้านเมืองไปตลอดกาล 

5.เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย ต ารา รายงานการวิจัย เอกสารงานวิชาการ วารสาร เพื่อน าไปสู่ความ
เข้าใจ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และน าไปสู่การ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามล าดับ ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแหลง่ท่องเที่ยว 
2. แนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับแหลง่เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 
5. บริบทและข้อมูลทั่วไปของจงัหวัดนครปฐม 
6. บริบทและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดที่ส าคัญในจังหวัดนครปฐม 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

 1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 ค าว่า “การท่องเที่ยว”ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า (Tourism) นั้น มีหน่วยงานและผู้รู้ได้
กล่าวถึงความหมายไว้หลายท่าน เช่น องค์การการค้าโลก(World Tourism Organization: W.T.O) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า Tourism comprises the activities of the person traveling to and 
staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive 
year for leisure, business and other purpose จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี 
ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ 
แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซึ่งส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) ก็ได้ให้
ความหมายที่สอดคล้องกันคือการท่องเที่ยวนั้นเป็นการเดินทางช่ัวคราว และผู้เดินทางสมัครใจที่จะ
เดินทางโดยไม่ถูกบังคับให้เดินทาง ทั้งนี้ การเดินทางนั้นเพื่อผ่อนคลายความเครียด และเพื่อเป็นการ
หาประสบการณ์แปลกใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยข้ึน ณ กรุงโรมประเทศอิตาลีก็ได้ให้
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ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่าหมายถึงการเดินทางที่มคี า 3 ค า เป็นเงื่อนไขในการท่องเที่ยวคือ 1) 
การท่องเที่ ยวจะต้องมีการเดินทาง (Travel) 2) การท่องเที่ ยวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง 
(Destination) และ3) การท่องเที่ยวจะต้องมีจุดมุ่งหมาย (Purpose)  
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการชาวต่างประเทศและนักวิชาการชาวไทยเช่น Holloway (1983) 
Davidson. (1995) Lawson and Baud-Bovy (อ้างถึงใน สุวัฒน์ จุธาภรณ์, 2553) จี และโชว์ (Gee 
& Choy, 1989) ตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี (2521) วรรณา วงษ์วานิช, (2539) ไพฑูรย์ พงศะ
บุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (2541) (นิคม จารุมณี , 2544) ได้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวไปในท านองเดียวกันว่า การท่องเที่ยวนี้มีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ส าคัญคือต้องเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นช่ัวคราวซึ่งอาจจะเดินทางไปเพื่อการพักผ่อนหรือเยี่ยม
ญาติหรือเพื่อจุดมุ่งหมายใดใดก็ได้ที่มิใช่เป็นการไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ และยังต้องเป็นการ
เดินทางด้วยความสมัครใจของผู้เดินทางซึง่อาจมองได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นนันทนาการรูปแบบหนึ่ง
ที่เกิดข้ึนในเวลาว่างและการท่องเที่ยวยังเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยมี
แรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านสถานะหรือ
เกียรติคุณ  
 นอกจากนั้น ยังมีการให้ความหมายของการท่องเที่ยวที่รวมไปถึงเรื่องของปรากฏการณ์การ
ป ฏิสัมพั น ธ์และมุ มมองใน เชิงของธุรกิ จด้ วย ดั งเช่น  พจนานุกรม Webster (Webster’s 
International Dictionary, 1993) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่าคือการเดินทางเพื่อความสบาย
อกสบายใจ รวมทั้งการบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวซึ่ง McIntosh and Goeldner (1995) 
ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมุมมองเดียวเช่นกันคือการท่องเที่ยว หมายถึง ปรากฏการณ์ 
และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการกระท าระหว่างกันของนักท่องเที่ยว ธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งรัฐ
กระบวนการที่เกิดข้ึนจากการกระท าของผู้เป็นเจ้าของถ่ินเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ผู้ที่มาเยือน 

จากค าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “การท่องเที่ยว” ดังกล่าวข้างต้น ท าให้สรุปได้

ว่าการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางไปยังที่อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เปลี่ยนบรรยากาศ 

คลายเครียด รวมถึงการไปเยี่ยมเยื้อนญาติมิตร ซึ่งเป็นการไปพักอาศัยยังสถานที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 

หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ได้ที่มิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพ ทั้ งนี้ การท่องเที่ยวย่อมก็ให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับบุคคลผู้นั้นในสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวด้วย 

 
1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าเยี่ยมชมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ และมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ได้มีการให้ค าจ ากัดความในลักษณะที่หลากหลาย ดังนี้ 
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บุญ เลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542), Collier and Hardaway (1997) ได้กล่าวว่า การที่ การ
ท่องเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 ประการหรือ 3 As ดังนี ้

  1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน ฯลฯ อันเป็นปัจจัยหลกัที่ส าคัญทีสุ่ดของทรัพยากรการท่องเทีย่วที่ต้องมีสิง่ดึงดูดใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน ถ้าไม่มีสิ่งดึงดูดใจแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่มี
แรงจูงใจมาสถานที่นั้น 

2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งที่จะบริการนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจสะดวก และอยากมาท่องเที่ยวอีกหรือพักอยู่นานข้ึน  เช่น ที่พัก 
ร้านอาหาร การขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า น้ า ประปา ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และบริการน าเที่ยว 
เป็นต้น 

3) การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) หมายถึง การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
ต้องมีเส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเข้าถึงพื้นที่นั้นตลอดจนสามารถติดต่อเช่ือมโยงกัน
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียงจะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้โดยมีปัจจัย
คมนาคมที่สะดวกก็จะมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปท่องเที่ยวมากแต่ถ้าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกลและไม่มี
การคมนาคมเข้าถึงได้สะดวกเพียงพอก็จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นลดความส าคัญลง 

โครงการศึกษาวิจัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (2541) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการตลาด
การท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวเพราะการตลาดท่องเที่ยวหมายถึงความพร้อมที่จะท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนแล้วใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งดึงดูดใจสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการบริการซึง่การตลาดการท่องเที่ยวอาจท าได้ 2 วิธี คือ การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น 

องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่ เกี่ยวข้องต้อง
พิจารณาในปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบลักษณะการท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทจะมีความแตกต่างกันไป เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural 
Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach 
Attraction) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติประเภทเกาะและแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติประเภทแก่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย) 
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อนึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว.ท. (2542) ได้สรุป
สาระส าคัญของระบบและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทาง
สังคมและเศรษฐกิจทีม่ีองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) 
บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) และการตลาดท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) 
ซึ่งแยกกล่าวแต่ละประเด็น คือ แหล่งท่องเที่ยวบรกิารทอ่งเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว การให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวด้วย 

 
1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวส่งผลกระทบทั้งในด้านดีหรือด้านบวก และด้านลบซึ่งผลกระทบดังกล่าว

ของการท่องเที่ยวมี ดังนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540) 
ผลกระทบในด้านบวก 

1) มาตรฐานการครองชีพดีข้ึนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้มาตรฐานการครอง
ชีพของคนในท้องถ่ินดีข้ึนสืบเนื่องจากการก่อให้เกิดการกระจายรายได้การกระจายโอกาสการจ้างงาน
ไปสู่คนในท้องถ่ินมากข้ึนทั้งทางตรง เช่น การจ้างงานบุคลากรของธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว คือ พนักงานโรงแรม พนักงานขนส่ง พนักงานบริการน าเที่ยว พนักงานบริการให้เช่าสินค้า
และบริการต่างๆ และทางอ้อม เช่น คนส่งหนังสือพิมพ์ให้กับโรงแรม คนงานทอผ้า พนักงานเก็บค่า
กระแสไฟฟ้า เกษตรกรผู้ผลิตอาหาร พนักงานธนาคาร ฯลฯ 

2) ความสะดวกสบายจากการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอันเกิดจาก
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ส าคัญต่อคนในท้องถ่ินที่สามารถจะได้ใช้ความ
สะดวกสบายเหล่านั้นพร้อมๆ กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ จุดตรวจของ
ต ารวจ รถยนต์โดยสาร ฯลฯ 

3) ช่วยลดปัญหาการอพยพหลั่งไหลของประชากรให้เข้าสู่เมืองหลวงให้น้อยลง
เพราะการที่ผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวในท้องถ่ินย่อมท าให้เกิดการพัฒนาเศษกิจของชุมชน ผู้คนใน
ท้องถ่ินสามารถประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการประกอบอาชีพรายย่อยให้กับ
คนในท้องถ่ินได้อย่างอิสระ เช่น เปิดร้านขายอาหาร ขายของที่ระลึก หรือท าให้เกิดอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เช่น เปิดร้านขายขนมไทยช่ือร้านแม่กิ้มไล้ และมีร้านขนมไทยอื่นๆเกิดข้ึนอีกหลายร้านที่
จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

4) ท าให้เกิดการแปรรูปทรัพยากรที่เหลือใช้อันเป็นการส่งเสริมพื้นฟูและพัฒนาภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เช่นน าเศษวัสดุประเภทไม้และกระดาษมาเป็นต้นไม้ประดิษฐ์ เป็นของที่ระลึก หรือ
เป็นของที่ตกแต่งอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆให้งดงามหรืออาจจะน าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองใน
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ท้องถ่ินมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้มากข้ึน เช่นน าสิ่งทอที่เป็นผ้าขาวม้า มาตัดเป็นเสื้อผ้าหรือท าเป็น
ผา้พันคอ เป็นต้น 

ผลกระทบด้านลบ 
ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ เช่นเขตป่าสงวนและเขตพื้นที่สาธารณะต่างๆเพื่อมาท า

โรงแรม ร้านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนสภาพของพื้นที่ดั่งกล่าว
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวก็เพิ่มผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆด้วย 

1) ปัญหาน้ าทิ้ง น้ าทิ้งจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากสถานที่พักแรมรองลงมา
เป็นน้ าทิ้งจากร้านอาหาร และสถานบริการในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ า
ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งมีการต่อท่อน้ าเสียจากห้องสุขาลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรงโดยไม่มีการ
บ าบัดเสียก่อน 

2) ขยะมูลฝอย แหล่งท่องเที่ยวทุกที่มีปัญหาในเรื่องขยะมูลฝอยในระดับแตกต่างกัน
ไปทั้งในเรื่องการจดัเก็บที่ไม่ทัว่ถึง หรือไม่มีการจัดเกบ็ท าให้มีขยะตกค้าง หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของ
นักท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
พฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่มากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยจะสังเกตได้จากการทิ้งเศษภาชนะ
พลาสติก เช่น ขวดน้ า กล่องโฟม ถุงขนมขบเค้ียวตามข้างทาง หรือแม้กระทั่งในเส้นทางเดิน เช่น 
เส้นทางเดินชมธรรมชาติบริเวณน้ าตกต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งก็พบว่านักท่องเที่ยวได้
ทิ้งขยะด่ังกล่าวข้างต้นไว้เป็นจ านวนมาก 

3) ด้านมลภาวะทางเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องปั่นไฟ การเล่นเครื่อง
ดนตรีในสถานบริการต่างๆ การเล่นกีฬาทางน้ า เช่น เรือยนต์ และการใช้ยานพาหนะ ทั้งรถ และเรือ
โดยสาร เป็นต้น 

4) ด้านการอาชีพและเศรษฐกิจ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีอาชีพการ
เกษตรกรรมไปประกอบอาชีพหรือท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านน้ีจึงเป็นปัญหาที่ท า
ให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการท าให้มีค่าครองชีพสูงข้ึนเพราะ
จ านวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนท าให้เกิดการไม่สมดุลกับปริมาณของผลผลิตทีมีน้อยลง ด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ต้องมีการเพิ่มราตาสิ้นค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันไปด้วย 

5) ด้านสังคม นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่มีอภิสิทธ์ิท าให้เกิดความรู้สึกที่ต่อต้านอัน
เป็นต้นเหตุของการเปลีย่นแปลงอุปนิสัยจากที่เคยมีความเป็นมิตรไมตรี โอบอ้อมอารี ต่อนักท่องเที่ยว 
ก็ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม สาเหตุจากการที่มีค่าครองชีพสูงข้ึน ท าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการท า
กิจกรรมที่เป็นปัญหาของสังคม เช่น การเสพยาเสพติด และการบริการทางเพศ ฯลฯ 
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2. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม คือการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญหรือมีช่ือเสียง ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อเข้าชม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เนื่องในเทศกาลต่างๆเป็นการสืบทอดรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถ่ินไว้ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณซึ่งเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน วศิน ปัญญาวุธตระกูล (2550) โดยมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  

1) เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ตลอดจนมรดกทาง
วัฒนธรรมรวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆและประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน 

2) เป็นการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเจ้าของพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการวางแผนการจัดการและอนุรักษ์ 

3) มีมัคคุเทศก์และวิทยากรให้ความรู้ทั้งของภาครัฐ และประชาชนในท้องถ่ิน 
แนะน าให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การวางแผนของประชาคมในชุมชน 

4) มุ่งให้ประชาชนเจ้าของท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพื่อผลประโยชน์ของท้องถ่ินตลอดจนมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว ได้
ความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลนิ ความประทับใจ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิตในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป 

5) ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ รักษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

 
2.2 ลักษณะและเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ด้วยความเช่ือมั่นว่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่น าไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะที่ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของประเทศชาติและชุมชนอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีมาแต่เดิม ดัง
แสดงให้เห็นในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ลักษณะและเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 
2.3 ลักษณะการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

1) การเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้แก่ ซากโบราณสถานในแหล่ง
ประวัติศาสตร์และที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ ตลอดจนโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ โดยแต่ละแห่งมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1) อุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม  สวนสาธารณะ ชุมชน เมือง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ (1) อาคารด้านสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม 
ซากโบราณสถานที่ต่างๆ (2) สภาพแวดล้อมของโบราณสถานที่อยู่บริเวณรอบๆอาคาร เช่น สวน
ลุมพินี สนามหลวง ทั้งสิ่งก่อสร้างด้านอื่น เช่น สวนป่าประวัติศาสตร์ ถนน สระน้ าและคลอง ที่มี
ประโยชน์ในการใช้สร้อยมีร่มเงามากกว่าความยิ่งใหญ่ในด้านการก่อสร้าง และ(3) ความผสมผสาน
ระหว่างธรรมชาติและการก่อสร้างโดยมนุษย์ 

1.2) ซากโบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี คือ ซากสิ่งก่อสร้างที่
พังทลายจนเราไม่สามารถสร้างรูปทรง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงของสิ่งก่อสร้าง รวมถึง
แหล่งที่ยู่อาศัยของคนในอดีต พบแต่เพียงซากโบราณสถานและโบราณวัตถุในแหล่งประวัติศาสตร์
นั้นๆ เช่น บ่อเกลือพันปี อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

เป้าหมาย 
1. ด้านความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 

2. ด้านการศึกษาประวัติศาสตร ์

3. ด้านการศึกษาภูมิศาสตร์และ

สภาพแวดล้อม 

4. ด้านการศึกษาวัฒนธรรม 

5. ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์

ศิลปะ 

6. ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

7. ด้านนันทนาการ 

8. ด้านการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง 

9. ด้านการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

10. ด้านการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรม 

ลักษณะ 
1. การเยี่ยมเยียนแหล่ง

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

2. การเยี่ยมชมและการมี

ส่วนร่วมในแสดงออกทาง

วัฒนธรรมชุมชน 

3. การท่องเที่ยวในแหล่ง

ประวัติศาสตร์ในชุมชน 

การท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม 
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1.3) พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติที่เคยรุ่งเรืองมาแต่อดีตและเป็นศูนย์บริการเผยแพร่ความรู้เรื่องมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้เข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหนที่
จะผดุงรักษามรดกนี้สืบต่อกันต่อๆไป นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการด้านการศึกษา ด้านศิลปะ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น การจัดโครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดพิพิธภัณฑ์สัญจร 
โดยการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค 
โดยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งสิ้นรวม 34 แห่ง มีการเก็บโบราณวัตถุ กว่า 100,000 ช้ิน 

2) การเยี่ยมชมและการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ 
ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ คือ วิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ 
อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของศาสนา สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผู้คนท ากิจกรรมต่างๆ จนกลายเป็นจารีตประเพณีจากอดีตและปัจจุบัน วิถีชีวิตของ
ประชาชนในการท ามาหากิน กิจกรรมและประเพณีที่น่าสนใจ กิจกรรมของชุมชนที่สอดคล้องกับ
ความเช่ือที่จัดในบางฤดูกาล ตลอดจนการจัดการแสดงกิจกรรมของแต่ละท้องถ่ินที่มีที่เดียวหรือชุมชน
เดียว สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยอาจจ าแนก
การแสดงออกทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้  

 2.1) ประเพณีที่เกิดจากความเช่ือเรื่องผีหรือสิ่งลึกลับ (Animism) ก่อให้เกิด
ประเพณี ฟ้อนฝีมดผีเม็ง ของภาคเหนือ การแห่ผีตาโขน ของอ าเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย หรือ
ประเพณีการไหว้ผีบ้าน ผีป่า ผีฝาย ผีน้ าของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย 

 2.2) ประเพณีที่เกิดจากเรื่องของธรรมชาติ ก่อให้เกิดประเพณี การขอฝน เช่น 
ประเพณีแห่นางแมว แห่ปลาช่อนแล้วน าปลาช่อนที่หมายถึงพระโพธิสัตว์ ปล่อยในแม่น้ าทา จังหวัด
ล าพูน ประเพณีบุญบ้องไฟ จังหวัดยโสธร  

 2.3) ประเพณีที่เกิดจากพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดประเพณี ตักบาตร เทโว 
ประเพณีชักพระ ประเพณีบวชนาค ประเพณีปอยส่างลองของชาวไต จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 2.4) ประเพณีที่เกิดจกศาสนาพราหมณ์ ก่อให้เกิดพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญหรือประเพณีอื่นๆที่เกี่ยวกับราชส านัก 

 บ่อเกิดของประเพณีอาจมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบมากกว่านี้และประเพณีแต่ละอย่างที่
เกิดข้ึนก็มีการผสมผสานระหว่าง ความเช่ือ ความศรัทธา หลายๆ อย่าง ประเพณี วัฒนธรรม เป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติ ซึ่งแสดงรากฐานทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของชนชาติที่ยาวนาน เป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบันและวางรากฐานอนาคต ประเพณีจึงมิได้จั ดท าข้ึน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น แต่การจัดประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว 
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จึงไม่ควรท าลายรากฐานของวัฒนธรรมเก่า ความภาคภูมิใจของคนในชาติ เน้นถึงความต้องการทาง
จิตใจของมนุษย์มากกว่าเงินตรา 

3) การท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์ในชุมชน อันได้แก่ สถานที่ๆเป็นแหล่งของ
ความทรงจ า ที่มีต านานท้องถ่ิน เช่น ย่านประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ตลอดจนนครประวัติศาสตร์ โดย
อาจจ าแนกแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในชุมชนได้ ดังนี้ 

3.1) อนุสาวรีย์ ประติมากรรมขนาดใหญ่ รปูเคารพ เป็นทรพัย์สินที่ถูกสร้างข้ึน 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ส าหรับบุคคลส าคัญของเมือง รวมถงึรปูเคารพในศาสนา เช่น พระพทุธรูป บุคคล
ส าคัญชองชาติ 

3.2) สถาปัตยกรรมแห่งชาติ สิ่งก่อสร้างที่สืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ชาติ และยังคงใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิม เช่น พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ เป็นกลุ่ มอาคารที่
ออกแบบมาต้ังแต่อดีต ในปัจจุบันใช้สอยอยู่ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก 
หรืออาคารโบราณสถานที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน เช่น วัดศรีชุม วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

3.3) อาคารสัญลักษณ์ประจ าเมือง ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่เกิดข้ึนเพื่อให้ประชาชน 
ใช้เป็นสมบัติสาธารณะหรืออาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น ก าแพงเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

3.4) บริเวณหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาคารร้านค้า หรือบริเวณอาคาร
เช่ือมต่อซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยในอดีตและสืบทอดรูปแบบการก่อสร้างมามาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
สาธารณูปโภคต่างๆที่ใช้สืบทอดต่อกันมาจากอดีต เช่น บริเวณชุมชนค้าขายริมแม่น้ าป่าสักและ
บริเวณชุมชนชาวจีน เป็นต้น 

3.5) นครประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองที่มีชุมชนที่อาศัยสืบต่อกันมา มีสิ่งก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร ์หรือชุมชนที่ด ารงอยู่และสบืทอดกันมา โดยมีองค์ประกอบของเมือง เช่น 
เรื่องราวของผู้คน อาคารสถานที่ อาคารราชการในอดีตที่ใช้สืบต่อกันมาจนถึงในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด นครประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต นครประวัติศาสตร์ที่ตาย เช่น เมืองศรีสัชนาลัย เมืองศรี
เทพ และเมืองประวัติศาสตร์แบบผสมระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นชุมชนใหญ่ที่ซ้อนทับเมือง
โบราณ เช่น สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก 
 

2.4 เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในมิติใหม่จึงมีเป้าหมาย เพื่อการ

อนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน แทนการจัดน าเที่ยวแบบเดิมที่เน้นการให้ความส าคัญกับการหารายได้
จากภาคบริการที่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยไม่สนใจต่อการอนุรักษ์และขาดความ
รับผิดชอบต่อความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การจัดการ
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ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เน้นรักษาความยั่งยืนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    
ในชุมชนและท้องถ่ินเพื่อที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป (วศิน ปัญญาวุธ 
ตระกูล 2550) โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

1) ด้านความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพราะโบราณสถานเป็นเครื่องยืนยันถึง
ความเก่าแก่และความรุ่งเรืองของชาติ ดังนั้น ชาติใดที่มีโบราณสถานมากย่อมท าให้คนในชาติเกิด
ความภาคภูมิใจ เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความรักและเกิดความหวงแหนผืนแผ่นดินและ
ประเทศชาติ ท าให้ชนในชาติช่วยกันท านุบ ารุงรักษาและส่งเสริมให้มรดกทางวัฒนธรรมนั้นแพร่หลายต่อไป 

2) ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคต้นๆ หรือก่อน
ประวัติศาสตร์มีอุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ การมีหลักฐานน้อย ไม่แน่ชัด ไม่สมบูรณ์ หลักฐานประเภท 
ต านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มักจะเป็นหลักฐานที่เขียนข้ึน
ในสมัยหลังจากเหตุการณ์จรงิ ซึ่งอาจผิดเพี้ยนจากความจริงไปมาก ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์ใน
ระยะเวลาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยเฉพาะ
โบราณสถานนั้นนับว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง 

3) ด้านการศึกษาภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ซึ่งโบราณสถานสามารถที่จะบอก
กล่าวได้ถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมาแต่โบราณจึงเป็นการยืนยันว่า
สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

4) ด้านการศึกษาวัฒนธรรม โบราณสถานสามารถท าให้ทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางด้านต่างๆ ของมนุษย์ในอดีตกระจ่างยิ่งข้ึน เช่น การสร้างศาสนสถานตามคติความเช่ือ การ
สะท้อนให้เห็นการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ
ลวดลายแกะสลัก ภาพปั้นที่ประดับตามอาคารของโบราณสถาน เป็นต้น  

5) ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณสถานเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ใช้ใน
การศึกษาทางศิลปะและประวัติศาสตรศิ์ลปะของมนุษย์ในอดีต ซึ่งจะท าให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทางศิลปะของมนุษย์ในสมัยโบราณหลายประการ เช่น แนวคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
สกุลช่าง เทคโนโลยีในการแกะสลักและการหล่อ ฝีมือช่าง ลักษณะทางสังคม ระดับเศรษฐกิจและ
อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม 

6) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันโบราณสถานได้กลายเป็นทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของทุกประเทศ แต่ละประเทศต่างใช้โบราณวัตถุและโบราณสถานเป็น
เครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ แต่ละประเทศต่างใช้โบราณวัตถุและโบราณสถาน
เป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท าให้ประเทศมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจับจ่ายใช้สอยของ
ท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ อีกหลายอย่างตามมา 
นอกจากนี้ โบราณสถานยังเป็นสิง่เชิดชูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในนานาประเทศ 
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7) ด้านนันทนาการ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่อันเหมาะสม
ตามหลักวิชาเพื่อให้บริเวณชุมชนเหล่านั้น สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้ เพื่อให้ผู้
เข้าไปพักผ่อนในบริเวณชุมชนโบราณได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน เพราะชุมชน
โบราณทุกแห่งล้วนมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสิ้น จึงเป็นเรื่องที่ทุก
คนสนใจใคร่รู้ใคร่ศึกษา เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นต้น  

8) ด้านการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองหรือปัญหาทางการเมือง
มักจะเกิดข้ึนในหลายๆ ลักษณะ อาทิ ปัญหาระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันและประเทศใดประเทศ
หนึ่งพยายามอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตรก์็ดี หรือหลักฐานทางเช้ือชาติก็ดี ศาสนาก็ดี แล้วพยายาม
ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองเรื่องราวต่างๆข้ึน เช่น ปัญหาเขตแดน เป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ 
โบราณคดี อาจมีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้ให้กระจ่างแจ้งข้ึนได้ว่า ดินแดนบริเวณนั้นควรจะเป็นของ
ประเทศใด โดยอาศัยโบราณวัตถุ โบราณสถานและหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ขุดค้นมาเป็นข้อวินิจฉัย 

9) ด้านการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ซึ่งเป็นการศึกษาที่รวมเอาวิทยาการสาขาต่างๆ
มาใช้ร่วมกัน หรือการน าเอาศิลป์และศาสตร์หลายๆ แขนงหรือหลายๆ สาขาวิชามาประยุกต์ใช้
ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลการศึกษาที่ออกมาอย่างกว้างขวางคลอบคลุมและลึกซึ้ง 

10) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้วยระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุตามวิธีการทางโบราณคดี คือ การส ารวจขุดค้น วิเคราะห์ ศึกษาและวิจัยทางโบราณคดี
นั้น ล้วนเป็นกระบวนการแห่งการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติโดยตรงทั้งสิ้น ดังนั้น 
กระบวนการในการศึกษาวิจัยโบราณวัตถุจึงย่อมเป็นกระบานการที่ ช่วยในการสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมไปสู่อนุชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์  

3.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ มีความหมายกว้างขวางและมีค าเรียกใช้ที่แตกต่างกันไป มีหน่วยงานและ

ผู้รู้ได้กล่าวถึงความหมายของแหลง่เรยีนรู้ไว้หลากหลาย เช่นคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า แหล่งหรือที่รวมที่อาจมีสภาพ สถานที่ ที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากกระบวนการเรียน
การสอนที่มีครูเป็นผู้สอน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมิน และเป็นการวัดผลการเรียนที่มี
ลักษณะเฉพาะ สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน
กับการประเมินผลในห้องเรียน ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2545) สามารถ รอดส าราญ (2546) ด าริ 
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บุญชู (2548) ก็ได้ให้ความหมายแหล่งเรียนรู้ไปในท านองเดียวกันว่าหมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
แสวงหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามอัธยาศัยอย่างกว้างและต่อเนื่องจากการคิด ปฏิบัติ 
และสร้างความรู้ด้วยตนเองจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ ยังมีผู้รู้เช่น 
วิลาสินี เทพวงศ์ (2547) สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) ฐิตินันท์ สุวรรณเรือง (2553) ได้ให้
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง สถานที่  บุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ สื่อสารสนเทศ 
วัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นที่
รวมของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถแสวงหาหรือเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่มีทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก 
นอกจากนี้ เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนาเศรษฐ์ (2544) ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในมุมมองเดียว
เช่นกันคือแหล่งเรียนรู้เป็นถ่ิน ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่ หรือศูนย์ความรู้ ที่ให้เข้าไปศึกษาหา
ความรู้ความเข้าใจและความช านาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้อาจเป็นไปได้ทั้งสิง่ทีเ่ปน็ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นได้ทั้งบุคคลสิง่มชีีวิตและไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียน ในโรงเรียนหรือ
นอกโรงเรียนก็ได้ ซึ่งชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2544) ยังมีการให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ที่รวมไปถึงเป็น
แหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถในการ
เรียนรู้ โดยเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการด้วย  
 นอกจากนี้ อรพรรณ พรสีมา (2530) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ต่อจรัส พงษ์ส าลี (2541) 

ยังได้กล่าวถึงความหมายของการแหล่งเรียนรู้ว่าหมายถึง การจัดประสบการณ์ และเครื่องมือที่

เหมาะสมในการสอน การจัดรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของข้อมูลการเรียนรู้ วัสดุ

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือมรดกทางสติปัญญาเพื่อการเผยแพร่โดยการจดัแหลง่เรียนรู้ จัดสถานที่หรือจัด

แสดงเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานบันวิทยบริการ หอจดหมาย

เหตุ ห้องสมุด หอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีอุทยานการศึกษา สวนสาธารณะ สถาน

ปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์กีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับ บุญเลิศ มาแสง (2532) จุรีพร กาญจนการุณ , (2547) ได้กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งความรู้ 

แหล่งข้อมูลท้องถ่ิน แหล่งวิชาการในท้องถ่ิน แหล่งทรัพยากรในชุมชน แหล่งสื่อการสอนในชุมชน 

ตลอดจนแหล่งวิทยาการในชุมชนที่กระตุ้นเตือนให้เกิดความส านึก และตระหนักถึงความจ าเป็นที่

จะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แหล่งเรียนรู้จะอยู่ที่ไหน รูปร่างหน้าตาอย่าง ไรนั้นข้ึนอยู่กับ

ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นในแต่ละท้องถ่ิน  
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 จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้าง เป็นสถานที่ที่จัดรวบรวม
ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองผู้ที่
ต้องการจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
 

 3.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  
 สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ไว้ ดั่งนี้ ความ

เจริญก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียง 
การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนไม่ได้ ทุกคนต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความต้องการ ความสนใจความถนัดและความพร้อม  
 กรมสามัญศึกษา (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ว่า แหล่งเรียนรู้ เป็น
แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งส่งเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเป็นแหล่ง
เสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจะท าให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีบทบาทและการให้การศึกษากับผู้เรียนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย ดังนี้  

1) เป็นแหล่งที่สามรถตอบสนองด้านการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of 
Learning) เป็นการเรียนรู้แบบการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เป็นการเรียนรู้ของตนเอง 
รวมทั้งของคนในชุมชนและบุคคลอื่นๆตามอัธยาศัยทั้งในและนอกระบบ  

2) เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของผู้เรียนรวมทั้งเป็นแหล่งส าหรับท ากิจกรรม การฝึก
อาชีพและเป็นแหล่งฝึกงาน 

3) เป็นแหล่งที่จะท าให้เกิดกระบวนการ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
4) เป็นสถานที่ที่สามารถค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรมและเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ 
5) เป็นองค์กรที่สามารถท าให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่หรือเป็น

องค์กรเปิด 
6 ) เป็นแหล่งที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลทั้งในเชิงลึก และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมีความสะดวกและประหยัด  
7) ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเกิดการเช่ือมโยงระหว่างกัน  
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8) เป็นแหล่งที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเสริมกิจกรรมในการ
พัฒนาอาชีพและการเรียนการสอน  
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 25 ว่า รัฐบาลต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษ
ศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้
อื่นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แสงจันทร์ อินทนนท์ (2532) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้ในมิติของการพัฒนาประชาชนในท้องถ่ินไว้ ดังนี้ 

1) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้อยู่ดี 
สามารถด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
การให้บริการทางการศึกษา ช้ีแนะให้รู้ว่าท าอย่างไรชีวิตจึงจะอยู่ดี มีความสุขและน าความรู้ มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับตน โดยข้ึนอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 

2) ช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่ งตนเอง การพัฒนาชุมชนมีความมุ่งหมายให้
ประชาชนได้ช่วยตนเองมากที่สุด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน
ของตนเอง การจัดแหล่งความรู้ในชุมชนจึงเป็นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน
ของตนเองในรูปของการช่วยกันสร้างแหล่งความรู้ เช่น แรงงาน วัสดุและทรัพย์สิน โดยไม่ต้องอาศัย
งบประมาณจากรัฐ การพึ่งพาตนเองท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ช่วยให้แหล่งความรู้นั้นได้รับการ
พัฒนาอีกด้วย 

3) ช่วยให้คนคิดเป็น สามารถปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกัน
สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ และหาทางแก้ปัญหานั้นได้ โดยเลือกทางตัดสินปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของตนเอง และสิ่งแวดล้อม  

4) ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประการหนึ่ง
ปัญหาความยากจนมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความไม่รู้ของประชาชน ไม่รู้ว่าจะเสริมรายได้
ให้กับครอบครัวอย่างไร ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลผลิตในไร่นา ไม่รู้ว่าจะน าวัสดุพื้นบ้านมา
ท าประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นต้น ดังนั้น การมีศูนย์รวมความรู้ในหมู่บ้านจึงเป็นวิธีหนึ่งทีจ่ะช่วยช้ีน าให้
ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มข้ึน และหาทางปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได้ 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2533) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งความรู้หรือแหล่ง
วิทยาการในชุมชนว่า  

1) เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้
ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดเพศและวัย 
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2) เป็นแหล่งที่จะช่วยเสริมให้การศึกษาในระบบหรือการเรียนการสอนในระบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) เป็นแหล่งที่จะท าให้ประชาชนหรือผู้สนใจใฝ่รู้สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใน
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นก าเนิดได้ เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
นั้นๆได้ หรือหากสนใจเรื่องของชีวิตสัตว์และพันธ์ุไม้ ก็สามารถเข้าไปศึกษาพันธ์ุสัตว์ และธรรมชาติ
ชนิดของสัตว์แหล่งที่อยู่อาศัยในป่า และศึกษาเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ในป่าธรรมชาติอันเป็นแหล่งก าเนิดของ
พันธ์ุไม้นั้นๆ เป็นต้น 

4) เป็นแหล่งที่จะท าให้ประชาชนหรือผู้สนใจใฝ่รู้สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติการจริงได้ ได้แก่ การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
การท าขนม อาหาร ดอกไม้ประดิษฐ์ และการแก้เครื่องยนต์ เป็นต้น 

5) เป็นแหล่งที่จะท าให้ประชาชนหรือผู้สนใจใฝ่รู้สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้
ได้ความรู้ทางด้านวิทยาการใหม่ที่มีการคิดค้นข้ึน ยังไม่มีของจริงให้เห็น เช่น การศึกษาประดิษฐ์กรรม
ใหม่ๆ โดยดูจากวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเฉพาะสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อการ
สอนสมัยใหม่ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน เป็นแหล่งข่าวสารที่เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ช่วย
เปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเพื่อให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ เกิดมุมมองใหม่ และช่วยยกระดับความ
มุ่งมั่นโดยการเสนอภาพในอุดมคติหรือเสนอผลส าเร็จ 

นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2543) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคม
ยอมรับ และเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าของประชาชน ถือว่าเป็น
เครื่องหมายของความเจรญิรุง่เรืองของประเทศชาติ และกาญจนา เอกะวิภาต (2543) ได้ให้ความเห็น
ว่าแหล่งเรียนรู้เป็นสื่อที่สนองความต้องการของผู้เรียน ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
ได้รับความรู้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมในลักษณะของแหล่งรวมวิทยาการ  

ในด้านความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2547) ได้ให้ความส าคัญของแหล่งเรียนรูไ้ว้ว่า การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพมีความรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
นอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียน มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแล้ว จ าเป็นต้องมีการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย โรงเรียนทุกแห่งทุกระดับถือเป็น
ตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา และด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ อันเป็นหลักการรว่มกันในการจัดการศึกษา ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการจดัแหลง่เรียนรู้ ส าหรับผู้
เรียนรู้ให้เรียนเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถ่ิน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
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นอกจากนี้ กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ (2548) ได้ให้ความเห็นว่า ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้นั้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่
หลากหลาย อีกทั้งช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งข้ึน โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสะท้อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพร้อมทั้งกระตุ้นให้มุ้งเน้นลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันให้นักเรียน
แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากข้ึน สามารถสร้างผลผลิตในการเรียน ให้มีคุณภาพสูงข้ึน จนเกิด
ทักษะในการแสวงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสร้างความตระหนักเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิด เช่น การแก้ปัญหา การให้
เหตุผลและการประเมินอย่าง มีวิจารณญาณ โดยอาศัยการวิจัยอิสระการควบคุมข้อมูล สามารถ
เปลี่ยนเจตคติของครูและนักเรยีนที่มตี่อเนื้อหารายวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาทักษะ
การวิจัยและความเช่ือมันในตนเองในการค้นหาข้อมูลโดยบูรณาการทักษะการใช้ห้องสมุด เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรตลอดจน เพิ่มสัมฤทธ์ิผลด้านวิชาการ ในด้านเนื้อหา เจตคติและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยอาศัยแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 

อนึ่ง ด าริ บุญชู (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้โดยสรุปให้เห็นชัดเจน
ดังนี ้

1) เป็นแหล่งที่รวบรวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

2) เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน  

3) เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน
ความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  

4) ท าให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้จาการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองขณะเดียวกันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานกับผู้อื่นได้  

5) ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นอกจากนี้ ประไพ เกษแก้ว (2548) ยังได้กล่าวถึง ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ว่าจะอยู่
ที่ความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพราะบุคคลมีความต้องการแตกต่างกันไปตามความสามรถ ความสนใจ ความถนัดและความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการจัดแหล่งความรู้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมที่
จะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการจัดแหล่งความรู้ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพก็สามารถ
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ 
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จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่รวมวิทยาการที่สังคมยอมรับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าของประชาชนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับความรู้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียน
แต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีความรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันนอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัย
การมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งข้ึน 

 
3.3 บทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ได้กล่าวถึง

บทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
1) จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นองค์กรเปิด สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้

เกิดอย่างต่อเนื่อง สามารถเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม วิถีชีวิต และสภาพ
ทางเศรษฐกิจในแต่ละท้องถ่ิน 

3) จัดหาความร่วมมือ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เรียน เพื่อร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สนใจ 

4) เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และสามารถจัดกระบวนการเช่ือมโยงกับองค์กร
อื่นๆ ทั้งสถานศึกษาและชุมชนในแหล่งเรียนรู้นั้นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าสาระการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

5) เป็นแหล่งข้อมูล ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆทั่วประเทศ 

6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนจากทั่วทุกภูมิภาคสามารถรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 
3.4 ประเภทของแหล่งเรียนรู้  
ประเภทของแหล่งเรียนรู้นั้นได้มีหน่วยงาน และนักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกประเภท

ของแหล่งเรียนรู้ไว้แตกต่างกัน เช่น กรมวิชาการ (2545) จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ 6 
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ประเภท ได้แก่1) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ประสบความส าเร็จ
ในงานอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน 2) แหล่งวิทยาการ ได้แก่ สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด ซึ่ง
ให้บริการความรู้ในเรื่องต่างๆ 3) สถานประกอบการ ซึ่งให้บริการความรู้ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน และ
วิชาชีพต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน 4) ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ 
พิพิธภัณฑ์ 5) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และ6) สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และกระทรวงศึกษาธิการ (2545) 
จัดแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 1) แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยาบริการ ศูนย์โสต
ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ห้องอินเตอร์เน็ต ห้อง
มัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ สวนหนังสือ สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ฯลฯ 2) แหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ิน ได้แก่ วัด ชุมชน ครอบครัว สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์กีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หอศิลป์ 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ พิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และห้องสมุด
ประชาชน ฯลฯ จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์ได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทการเรียนรู้ท าให้
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ ประจักษ์ บุญอารีย์ (2545) ยังได้กล่าวถึงประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1) แหล่ง
การเรียนรู้ธรรมชาติ 2) แหล่งการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน 3) วัดวาอารามและสถานที่ส าคัญทางศาสนา 4) 
ภูมิปัญญาและแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5) กิจกรรมในวิถีชีวิตและตามประเพณีท้องถ่ิน 6) วัตถุ
เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถ่ิน 7) แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และ8) แหล่งการเรียนรู้จาก
สื่อมวลชน และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

จากการแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ยังมีนักวิชาการ เช่น สุมน อมร
วิวัฒน์ (2544) ด าริ บุญชู (2548) ได้จ าแนกประเภทของแหล่งเรยีนรู้ไปในท านองเดียวกัน โดยจ าแนก
เป็น 4 ประเภท คือ 1) แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล 2) แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มีมนุษย์สร้าง
ข้ึน 3) แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และ4) แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
ประเพณี และความเช่ือ ซึ่งได้จ าแนกประเภทที่สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545) 
ที่ได้จ าแนกแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) เป็นสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยทั้งบุคคลภายนอก
และภายในที่มีความเช่ียวชาญในอาชีพที่หลากหลาย และ2)เป็นสถานศึกษาที่มีอยู่แล้วที่ที่มนุษย์สร้าง
ข้ึน หรือที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ทั้งนอกและในสถานศึกษา 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547) ก็ได้จ าแนกประเภท
ของแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 แบบ คือ 1) จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ (1) แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (2) 



  34 

แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
มนุษย์ (3) บุคคลที่จะถ่ายทอดความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถรวมทั้งภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน และ2) จัดตามที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ (1) ในโรงเรียนซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้หลัก (2) ใน
ชุมชนรวมทั้งบุคคลและสถานที่ 

 
 3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2545) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ไว้ ดั่งนี้ การจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงชีวิตให้ก้าวหน้าและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดข้ึนตามวิถี
ชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การท างาน จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน สื่อ แหล่งความรู้ ซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

อนึ่ง สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
โดยสรุปให้เห็นชัดเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้กับทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
2) การเป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชนเกิดข้ึนได้มากมายทั้งในลกัษณะที่เปน็องค์กรจัดต้ัง 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การท ามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสถาบันในชุมชน 

3) การที่ทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายให้เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์ เกิดสังคมคุณธรรม
และสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

4) การที่ท าให้เกิดการเรยีนรูข้ึ้นในชุมชนและธรรมชาติถือได้ว่าเป็นกระบวนการทีท่ า
ให้เกิดประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าและท าให้เกิดความสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ 

กรมสามัญศึกษา (2544) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนยุคใหม่มิได้มีอยู่เพียงใน
ห้องเรียนเท่านั้น แต่หากผู้เรียนสามารถที่จะใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ไปเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยต้องมี
แหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ ได้แก่  

1) แหล่งเรียนรู้ในอาคาร นักเรียนจะใช้เวลากว่าร้อยละ 90 อยู่ในอาคารเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนหรือในอาคารเรียนให้มาก โดยการใช้สื่อและเทคนิคต่างๆ 
การทดลองศึกษา กิจกรรม ห้องสมุด ค้นคว้าหาความรู้ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบรูณ์ได้ 
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2) แหล่งเรียนรู้นอกอาคาร เช่น สวนวิทยาศาสตร์ สวนสมุนไพรและต้นไม้อื่นๆ เป็น
ต้น 

      นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการได้รับควรร่วมมือกับผู้ดูแลแหล่งการเรียนรู้นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนการด าเนินการ 
ร่วมกันให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้ คือ  1) 
ศึกษาหลักสูตรรายวิชาที่เปิดสอน 2) ก าหนดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ 3) ก าหนด
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน เช่น รายช่ือหนังสือ สื่อการสอน 4) จัดหาและเตรียม
สื่อสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ 5) แนะน าการใช้แหล่งการเรียนรู้ผู้อ านวยความสะดวกและ 6) สรุป
และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

เรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ หรือการสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นผู้ออกแบบกิจกรรมต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้เพราะกิจกรรมการเรยีนรูจ้ะเป็นสิง่จงูใจใหท้ดลองปฏิบัติเพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรมี
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และท้าทายให้อยากรู้อยากลอง ซึ่ง 
สมชาย ฐิติรัตนอัศว์ (2558) อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีไว้ ดังนี้ 

1) กิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ 
2) กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับ วัย และความสามารถของผู้เรียน 
3) มีค าช้ีแจงสั้นๆ ที่จะท าให้เข้าใจวิธีท าได้ง่าย และค าช้ีแจงหรือค าสั่งต้องกะทัดรัด 
4) ใช้เวลาเหมาะสม ไม่เร็ว หรือช้าจนเกินไป 
5) เป็นที่สนใจและท้าทายผู้เรียนให้อยากแสดงความสามารถ ปลุกความสนใจหรือ 

ปลุกจินตนาการ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
6) มีการใช้หลักจิตวิทยาในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
7) มีหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
8) ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
9) สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่ต้นจนจบ 
10) สามารถประเมินและจ าแนกความเจริญงอกงามของผู้เรียนได้ 
11) ควรเป็นกิจกรรมที่มีความหมายกับผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4. แนวคิดเก่ียวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย  

4.1 ความหมายของนโยบาย  
นโยบายเป็นสิ่งที่จะท าให้แผนงานที่ได้วางไว้จะประสบความส าเร็จได้ ทั้ งนี้ ได้มี

นักวิชาการชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้อธิบายความหมายของค าว่า นโยบายไว้หลากหลาย โดยกลุ่ม
แรก ได้อธิบายว่า นโยบายเป็นกรอบเสนอแนวทาง หรือ เครื่องมือส าหรับผู้บริหาร ในการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น Anderson (1975), Dye (1981), Greenwood (1965), Haimann & 
Scott (1974), Terry (1977)  ศิริอร ขันธหัตถ์ (2539), ประชุม รอดประเสริฐ (2545), ศิริวิมล ใจ
งาม (2547) และ คนึง สายแก้ว (2549) ได้อธิบายไว้อย่างสอดคล้องกันว่าโดยสรุปได้ว่า นโยบายเป็น
กรอบหรือเครื่องมือส าหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจที่รับ
มอบหมาย กลุ่มที่สอง ได้ให้ความหมาย นโยบายว่า เป็นอุบาย เป็นกลยุทธ์หรือกลเมด็ที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติหรือการแก้ปัญหา ดังเช่น กุลธน ธนาพงศธร (2540) ได้กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง อุบายหรือ
กลเม็ดที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นทางที่น าไปสู่เป้าหมายของส่วนรวม ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการต่างชาติ คือ Jansson (1994) ที่กล่าวว่า 
นโยบายเป็นกลยุทธ์ที่เลอืกสรรแล้วน าไปสูก่ารแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลใน
องค์กร และกลุ่มที่สาม ได้อธิบายว่า นโยบายคือแผนด าเนิน วิธีการปฏิบัติ ดังที่  วิทยากร เชียงกูล 
(2547))และ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้อธิบายในท านองเดียวกัน  

อนึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวขยายความเกี่ยวกับความหมายของนโยบายซึ่ง
ท าให้เห็นแนวทางบางอย่างที่น่าสนใจคือได้กล่าวถึงนโยบาย หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึง
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงองค์การหรือของสังคม ทิศทางดังกล่าวอาจจะอธิบายถึง เรื่องอะไร เพื่อ
อะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ ขณะเดียวกันได้จ าแนกความหมาย
ของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มแรก หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึงกิจกรรม
หรือการกระท า (Activity or Action) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งในที่สุดจะแปรรูปออกมา
เป็นแผนงาน โครงการที่ก าหนดข้ึน ข้อความเชิงนโยบายในความหมายนี้จะบอกถึงเป้าหมาย
ปลายทางของกิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระท าที่ก าหนด
นั้น กลุ่มความหมายที่สอง หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการ (Strategy or 
Means) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อเปน็เครือ่งช้ีน าและก าหนดแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบัน
สู่อนาคต กลุ่มความหมายที่สาม หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึงคุณค่าและการตัดสินใจ (Value 
and Decision) ที่ได้เลือกสรรแล้วซึ่งนโยบายประเภทนี้จะบ่งบอกทางเลือกที่มีหลายทางว่าทางเลือก
ใดดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
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นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ยังได้กล่าวถึงความหมายของนโยบายว่านโยบาย
นั้นสามารถมีความหมายที่ยืดหยุ่นสงู นิยามได้หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับโอกาส และสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน  

International Livestock Research Institute (ILRI) (1995) ก าหนดไว้ว่านโยบาย 
หมายถึง  

1) เป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติที่รัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ่ม หรือ
บุคคล เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และโดยปกติจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการตัดสินใจ ในปัจจุบันและในอนาคต  

2) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจนั้นจะออกแบบเพื่อให้แนวทาง การปฏิบัติ
นั้นบรรลุผลส าเร็จ  

3) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจดังกล่าวจะเกี่ยวพันกับแผนงานเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติด้วย  

4) แผนงานที่ได้รับการวางแผนนั้นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา 
(Desired Objectives) และวิถีทาง (Means) เพื่อการบรรลุผล  

จากการอธิบายความหมายของค าว่า นโยบายข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า นโยบาย 
คือหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้ทราบถึงทิศทางแนว
ทางการปฏิบัติ หรือวิธีการเพื่อช้ีน าและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
4.2 ความส าคัญของนโยบาย 

  นโยบาย (Policy)  เป็นแนวหรือวิธีการเลือกจากหลายๆทาง เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติ โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลที่ดี ทั้งนี้ 

ความส าคัญของนโยบายนั้นได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เสนอแนวคิดไว้หลาย

ทัศนะด้วยกัน ดังนี้ 

  จรัส สุวรรณมาลา (2535), ทวีป ศิริรัศมี (2544) กล่าวถึง ความส าคัญของนโยบาย
ว่า นโยบายเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาองค์การ และน ามาเป็นกรอบช้ีน าการปฏิบัติ (Course of Action) นโยบาย
อาจเป็นแนวทางด าเนินงานทั้งในระดับกว้าง และในระดับองค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ Laswell & Kaplan (1970 อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช , 2547) ได้
กล่าวถึง นโยบายมีความส าคัญต่อการบริหารในลักษณะ ดังนี้  

1) นโยบายช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าใครจะท าอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร (Who get 
what, When and how) และต้องพิจารณาสิ่งใดมาเป็นปัจจัย นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพราะนโยบายเป็นแผนด าเนินงานที่บ่งบอกให้ทราบทิศทางอันเป็น
หลักประกันที่ผู้บริหารไม่ว่าในระดับใดต้องยึดถือเป็นหลัก 

2) ช่วยให้บุคลากรทุกระดับเกิดความเข้าใจภารกิจของหน่วยงานที่สังกัด และเข้าใจ
ถึงวิธีการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานของตนแตกต่างจากภารกิจของหน่ายงานอื่นอย่างไรหรือท าความ
เข้าใจให้ชัดเจนได้มากข้ึนว่าให้ประสบผลส าเร็จ  

3) ก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การบริหารงานโดยมีเป้าหมายท าให้
ประหยัดเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงความสามารถ หรือศักยภาพ (Potential) ของบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล  

4) นโยบายที่ดีจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดย
ถูกต้องอย่างมีเหตุผลและมีความยุติธรรม อันน ามาซึ่งความเช่ือถือ ความจงรักภักดี และความมีน้ าใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  

5) นโยบายช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางการบริหารเพราะนโยบายจะพัฒนา
ผู้บริหารให้รู้จักคิดท านโยบายข้ึน (Think for) แทนการคิดปฏิบัติตาม (Think by) 

นอกจากนี้  ประชุม รอดประเสริฐ  (2545); วิโรจน์  สารรัตนะ  (2543) กล่าวถึง 
ความส าคัญของนโยบายดังนี้ 

1) นโยบายเป็นสิ่งที่ก าหนดล่วงหน้า ช่วยลดการใช้ความคิดที่จะพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ มากมายให้ลดน้อยลง ช่วยประหยัดเวลา  

2) ช่วยให้การประสานงาน การตัดสินใจของผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ  ขององค์การให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3) ช่วยให้เกิดความมั่นใจในองค์การลดความสับสนของสมาชิกเพราะสมาชิกเข้าใจ
เป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงาน  

4) ช่วยกระตุ้นให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีพลัง ลดความไม่แน่ใจว่า 
การตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงหรือไม่  

5) เป็นกรอบการตัดสนิใจของผูใ้ต้บงัคับบญัชาช่วยใหก้ารมอบหมายอ านาจท าได้ดีข้ึน  
6) ช่วยให้เกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ความถูกต้อง และมีความชัดเจน

มากขึ้นเนื่องจากมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกัน  
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จากความส าคัญของนโยบายดังกล่าว ท าให้เห็นว่านโยบายมีความส าคัญในฐานะเป็น
เครื่องมือของผู้บริหาร โดยจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
องค์การ และช่วยให้บุคลากรในองค์การเข้าใจภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
4.3 ระดับของนโยบาย 
นโยบายมีระดับต่างๆกัน ซึ่งในแต่ละระดับนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเปา้หมายปลายทาง ผู้

ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปใช้หรือปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับผลการปฏิบัติ และความละเอียดชัดเจนของ
ข้อความลดหลั่นแตกต่างกันไปในแต่ละระดับนั้น จะต้องมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกันโดย
ตลอด ซึ่งสามารถจ าแนกเพื่อพิจารณาระดับของนโยบายได้ ดังที่ ทวีป ศิริรัศมี (2544) ได้เรียบเรียง
ระดับของนโยบายไว้ ดังนี้ 

กลุ่มนโยบายในการบริหารประเทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) นโยบายหลัก
หรือนโยบายระดับชาติ (National Policy) เป็นนโยบายที่มีลักษณะเป็นแนวทางกว้างๆ ที่ใช้เป็น
พื้นฐานหรือกรอบในการก าหนดนโยบายระดับอื่นๆ ต่อไป เป็นนโยบายที่คณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีก าหนดข้ึน โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินการหรือพัฒนาประเทศ เพื่อความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงหรือความมีเสถียรภาพของประเทศ 2) 
นโยบายการบริหาร (Administrative Policy) เป็นนโยบายระดับกระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหาร
ระดับกระทรวงและอธิการบดีเป็นผู้ก าหนดข้ึน ตามกรอบของนโยบายหลัก หรือนโยบายระดับชาติ 
แต่มีขอบเขตที่แคบลง (ความครอบคลุมของนโยบาย) มีความละเอียดและจ าเพาะเจาะจงมากขึ้นตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน โดยค านึงถึงทรัพยากรหรือบริบทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ3) 
นโยบายเฉพาะกิจ (Specific Policy) เป็นนโยบายระดับลา่งสดุซึ่งก าหนดโดยผูบ้รหิารระดับกอง หรือ
ระดับฝ่าย โดยยึดถือนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติและนโยบายการบริหารที่หน่วยงานสังกัด
เป็นเกณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์แห่งนโยบาย
ระดับชาติ และนโยบายการบริหารในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะเป็นนโยบายที่ก าหนดข้ึนอย่างปัจจุบัน
ทันด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว นโยบายก็จะสิ้นสุดไปโดย
ปริยาย นโยบายเฉพาะกิจจะมีขอบเขตรายละเอียดที่ชัดเจนและจ าเพาะเจาะจง ช้ีแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
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4.4 ประเภทของนโยบาย 
การจ าแนกประเภทนโยบายสามารถกระท าได้หลายวิธี และแต่ละวิธีก็มีหลักเกณฑ์ใน

การจ าแนกแตกต่างกันไป ดังที่นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงวิธีจ าแนกประเภทนโยบายไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี ้

ทวีป ศิริรัศมี (2544) ได้จ าแนกประเภทของนโยบาย ตามระดับช้ันของการบริหาร
องค์การ(organizational) จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ1) นโยบายพื้นฐาน (Basic Policy) เป็น
นโยบายระดับบนหรือระดับสูง (Top Executives) เพื่อช้ีน าหรือใช้เป็นแนวทางหรือเป็นฐานส าหรับ
การก าหนดนโยบาย และการบริหารงานขององค์การในระดับรองๆ ลงไป นโยบายประเภทนี้มี
ลักษณะเป็นแนวคิดกว้างๆ โดยอาจจะระบุทิศทางการบริหารและกลยุทธ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
กว้างๆ และมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปสามารถน าไปตีความและปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะต่างๆ ได้ นโยบายพื้นฐานบางครั้งอาจเรียกว่า “นโยบายหลัก” 
หรือถ้าหากเป็นนโยบายของรัฐก็อาจเรียกนโยบายประเภทนี้ ว่า “นโยบายการบริหาร” 
(Administrative Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าข้ึน โดย
แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เมื่อรัฐสภาเห็นชอบจึงเป็น
นโยบายที่แท้จริง น าไปใช้เป็นแนวหรือเป็นหลักในการด าเนินงานได้ 2) นโยบายทั่วไป (General 
Policy) เป็นนโยบายระดับกลาง อันเปน็การก าหนดข้ึนโดยผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) 
ซึ่งก าหนดข้ึนตามเจตนารมณ์ของนโยบายข้ันพื้นฐาน นโยบายทั่วไป มักเน้นในเรื่องวิธีการบริหารทั่วๆ 
ไป เช่น อาจก าหนดข้ึนเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านในหน่วยงาน
ระดับล่างได้ถือปฏิบัติร่วมกัน นโยบายทั่วไปท าให้นโยบายพื้นฐานมีความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน ง่ายต่อ
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ นโยบายทั่วไปบางครั้งเรียกว่า “นโยบายการบริหาร (Administrative 
Policy) เป็นนโยบายระดับหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
และอธิบดีเป็นผู้จัดท าข้ึน โดยจ ากัดกรอบหรือปรับปรุงเสริมแต่งให้มีความละเอียดชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อ
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจความรับผิดขอบของหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน 
โดยค านึงทรัพยากรและบริบทต่างๆ เพื่อให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ 3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน (Department 
Policy) เป็นนโยบายระดับล่าง ซึ่ งก าหนดข้ึนโดยผู้บริหารระดับล่างหรือระดับหัวหน้างาน 
(Supervisors) ในแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่อง 
เฉพาะกิจการ ลักษณะของนโยบายประเภทนี้มักประกอบอยู่ในแผนงานของหน่วยงานซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน นโยบายเฉพาะแผนกงานบางครั้ง
เรียกว่า “นโยบายเฉพาะกิจ” (Specific Policy) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หรือระดับแผนกเป็น
ผู้จัดท าข้ึนเฉพาะกิจตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน โดยยึดถือนโยบายพื้นฐานหรือนโยบายหลัก
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และนโยบายทั่วไป หรือนโยบายการบริหารเป็นกรอบในการก าหนด เพื่อการให้ปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ นโยบายเฉพาะกิจยังอาจจัดท าข้ึนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าซึ่งเกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน เช่น นโยบายแก้ปัญหาอุทกภัย นโยบายแก้ปัญหา การประท้วง
ของชาวประมงขนาดเล็ก เป็นต้น เมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว นโยบายก็อาจสิ้นสุดไปโดย
ปริยาย ซึ่งโดยหลักการแล้วนโยบายทั้ง 3 ระดับดังกล่าวนี้ จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องสนับสนุนกัน
และกันโดยตลอด 

การจ าแนกประเภทของนโยบายนั้น นอกจากจะจ าแนกประเภทตามเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นแล้วก็ยังอาจจ าแนกตามลักษณะของเนื้อหาได้ Lowi (1964) ได้จ าแนกประเภทของนโยบาย 
ตามลักษณะเนื้อหาของนโยบาย เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ ได้แก่ นโยบายที่เป็นระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ภายในองค์การ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ระเบียบการลากิจ ลาป่วยของ
ผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานที่ท างาน ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
ผู้ปฏิบัติงานที่กระท าผิดระเบียบขององค์การ เป็นต้น 

2) นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ นโยบายที่ก าหนดลักษณะ การ
จัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรขององค์การในระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เช่น งบประมาณ 
อัตราก าลัง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ รวมทั้งทรัพยากรที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล 
เทคโนโลยี เกียรติยศช่ือเสียง หรือสิ่งอื่นใดที่บุคคลในองค์การถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับผู้ที่ได้
ครอบครองเป็นเจ้าของ นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรหรือองค์การโดยทั่วๆ ไปมักจะปรากฏ
ออกมาในรูปของค าสั่ง หรือระเบียบที่ระบุถึงอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
องค์การหรือบุคคลในองค์การ การให้บุคคลหรือองค์การสามารถจัดหาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ในกรณีที่นโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ นโยบายการจัดสรรทรัพยากร
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือให้การ
ยอมรับให้ความชอบธรรมในสิทธิอ านาจในการถือครองสิทธ์ิในทรัพย์สิน หรือวิธีการได้มาของ
ทรัพย์สิน หรือการยอมรับหรือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม หรือค่านิยมเกี่ยวกับการจัดสรร และการ
กระจายทรัพย์สินที่มีในสังคมนั้นๆ เช่น นโยบายเกี่ยวกับสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคม นโยบายที่จัดสรรบริการสาธารณะของรัฐในด้านต่างๆแก่
ประชาชน นโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม และค่านิยมในสังคม 

3) นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรโดยการปรับใหม่ให้เหมาะสม นโยบาย
ประเภทนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนเสียใหม่ให้
เหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น นโยบายการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานกิจกรรมของหน่วยงาน นโยบาย การขยายงานบางด้าน ในกรณีของ
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หน่วยงานภาครัฐ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน นโยบายการปฏิรูประบบราชการ นโยบายการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร นโยบายการปฏิรูปการเมือง เป็นต้น 

4) นโยบายเกี่ยวกับระบบงานและโครงสร้างขององค์การ เป็นนโยบายหลักของ
องค์การที่แสดงถึงวัตถุประสงค์หลัก และระบบการปฏิบัติงานในระดับมหาภาคขององค์การ โดยถือ
เป็นนโยบายต้น ที่จะช้ีน าการก าหนดนโยบายเฉพาะด้านในระดับต่างๆ ช้ีน าการบริหารและการ
ปฏิบัติงานประจ า นโยบายประเภทนี้มีความส าคัญที่ สุดในองค์การต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นปณิธาน 
อุดมการณ์หรือวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินงานขององค์การ ในกรณีขององค์การในภาครัฐ ได้แก่ 
นโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบและสถาบันทางการเมืองการปกครองหรือนโยบายหลักระดับชาติที่
แสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมชาติ และเป็นนโยบายต้นแบบที่
ก าหนดวิธีการก าหนดนโยบายทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่า
ด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า การจ าแนกประเภทนโยบายสามารถกระท าได้
หลายวิธี และแต่ละวิธีมีหลักเกณฑ์ในการจ าแนกแตกต่างกันไป ดังการจ าแนกประเภทของนโยบาย 
ตามระดับช้ันของการบริหารองค์การ และจ าแนกประเภทของนโยบายตามลักษณะเนื้อหาของ
นโยบาย   

  
4.5 องค์ประกอบของนโยบาย 
องค์ประกอบของนโยบายจะแตกต่างกันไปตามหลกัเกณฑ์ทฤษฎีซึ่งข้ึนอยู่กับแนวคิดของ

นักวิชาการแต่ละท่าน ทั้งนี้ มีผู้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของนโยบายไว้ ดังนี้ 
สุรนาท ขมะณะรงค์ (2540) ได้พิจารณาถึงแบ่งองค์ประกอบของนโยบายว่าสามารถแบง่

ได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) เหตุผลของการก าหนดนโยบาย (Rational) เป็นเหตุผล และสาเหตุ
ที่มาของการก าหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่รัฐก าหนดข้ึน หากนโยบายที่ก าหนดข้ึนมีเหตุผลเพียงพอ 
สาธารณชนก็ยอมรับได้ ดังนั้น ตัวนโยบายต้องอ้างอิงถึงสาเหตุที่มาและเหตุผลในการก าหนดนโยบาย
ด้วย 2) เป้าหมายของนโยบายหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากนโยบาย (Targets or Ended Result) 
เป็นการก าหนดเป้าหมายของนโยบายซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลมุ่งไปให้ถึง แต่ข้อส าคัญก็
คือ จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพือ่ให้ผูป้ฏิบัติตามนโยบายมีหลักยึดถือที่ชัดเจน 3) วิธีการหรือกลวิธีที่
จะท าให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย (Means or Strategies) เป็นวิธีการปฏิบัติ (Means) เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย (End) ของนโยบายตามที่ก าหนดไว้ นโยบายหนึ่งๆ  อาจประกอบด้วยกลวิธีหลาย
กลวิธีที่ผู้ปฏิบัติต้องเลือกกลวิธีที่ดีที่เหมาะสมไปใช้ และ 4) ทรัพยากรหรือปัจจัยที่สนับสนุนการ
ด าเนินนโยบาย (Resources) หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การด าเนินนโยบายตาม
วิธีการที่ก าหนดบรรลุผล ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบของนโยบาย เช่น คน เงิน วัสดุ เครื่องมือ 



  43 

เครื่องจักร ฯลฯ  ทั้ งนี้  Friedrich (1963 อ้างถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ , 2543) อธิบายถึง
องค์ประกอบของนโยบายว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
เป้าหมาย (Target) ของสิ่ งที่ต้องการกระท า วิถีทาง (Means) ในการด าเนินงาน และปัจจัย 
(Resources) สนับสนุนการกระท าตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้  

1) เป้าหมาย (Target) เป็นองค์ประกอบส าคัญ สิ่งแรกในการก าหนดนโยบายเพื่อสิง่
หนึ่งสิ่งใด เป้าหมายอาจเป็นทั้งจุดประสงค์ (Purpose) และผลงานที่เกิดข้ึนในที่สุด (Ended Result) 
ในลักษณะที่เป็นการท าอะไร ได้อะไร เพื่ออะไร  

 2) วิถีทางในการด าเนินงาน (Means) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
นโยบาย เพราะหากไม่ก าหนดวิถีทางในการด าเนินงานไว้ นโยบายที่ก าหนดข้ึนอาจไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการได้ วิถีทางที่จะสามารถท าให้นโยบายด าเนินการได้ ยังรวมไปถึงกลยุทธ์ (Tactics) และ
กลวิธี (Strategies) ต่างๆ อีกด้วย  

 3) ปัจจัย สนับสนุน (Resources) ในการก าหนดนโยบายประกอบด้วยปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
หรือแม้แต่สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย ส่วนปัจจัยภายในได้แก่ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนดนโยบาย ซึ่งหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแม้เพียงอย่างเดียว
นโยบายก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้

นอกจากนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ
นโยบาย สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ  

 1) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (Fundamental Factor) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่
ผู้ก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา หากไม่ค านึงถึง อาจท าให้นโยบายขาดความสมบูรณ์ 
และไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย วิธีการ
หรือกระบวนการในการด าเนินนโยบาย ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารต่างๆ  

 2) ปัจจัยที่ เป็นสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) หมายถึงสิ่งแวดล้อมใน
สังคมที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องค านึงถึง เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย 
เช่น ปัจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

อนึ่ง James Anderson และแนวความคิดของ Lineburry & Sharkansky (1971 อ้าง
ถึงใน จุมพล หนิมพานิช , 2547) ได้จ าแนกองค์ประกอบของนโยบายที่สอดคล้องกันไว้ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่  
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1) การมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน  
2) เป็นแนวทางการปฏิบัติงานหรือเป็นแผนล าดับข้ันตอนที่จะน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
3) เป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ที่ควรกระท า และสามารถเลือกมาปฏิบัติได้  
4) เป็นกิจกรรมการตัดสินใจที่มีล าดับข้ันตอนในการจะกระท า หรืองดเว้นการ

กระท า  
5) เป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายจึงต้องประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง 

 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย และ
แนวการวิจัยเชิงนโยบายตามทัศนะของ Majchrzak (1984) และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบาย
ไว้ดังนี้ คือ นโยบาย (Policy) เป็นข้อความที่บอกให้ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
หรือของสังคม ทิศทางดังกล่าวอาจจะอธิบายถึงเรื่องอะไร เพื่ออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย(Policy 
Objective) และแนวทางของนโยบาย (Policy Means) นโยบายจะขาดองค์ประกอบส าคัญส่วนใด
ส่วนหนึ่งนี้มิได้ เช่น มีเพียงวัตถุประสงค์ไม่บอกแนวทาง สิ่งที่ก าหนดนั้นก็ไม่เป็นนโยบาย จะมีค่าเพียง
เป็นความปรารถนาเท่านั้น เป็นต้น และบางครั้งนโยบายที่ดีอาจจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส่วนที่ 2 
คือ กลไกของนโยบาย (Policy Mechanism) อีกด้วย กลไกของนโยบายจะช่วยให้เห็นว่า การจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามแนวทางที่ช้ีน าไว้จะต้องมีกลไกอะไรบ้างเป็นเครื่องมือ กลไกนโยบาย
นี้หมายรวมถึงตั้งแต่ระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ หน่วยงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากร
ต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติซึ่งความเห็นดั่งกล่าวมีความสอดคล้องกับ International Livestock Research 
Institute (ILRI) (1995 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553ก) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายที่
ส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Objectives) 2) เครื่องมือของ
นโยบาย (Policy Instruments) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง จุดหมาย (Ends) ที่เป็นที่
คาดหวังให้บรรลุผล และเครื่องมือของนโยบาย หมายถึง วิถีทาง (Means) ที่จะท าให้บรรลุผลใน
จุดหมายนั้น วัตถุประสงค์หนึ่งๆอาจมีวิถีทางหรือทางเลือก (Alternatives) เพื่อการปฏิบัติที่
หลากหลาย หรือในทางกลับกัน วิถีทางหรือทางเลือกหนึ่งอาจสะท้อน เพื่อการบรรลุจุดหมายเกินกว่า
หนึ่งจุดหมายได ้

จากความหมายขององค์ประกอบของนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า 
องค์ประกอบของนโยบายต้องประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ คือ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Objective)  แนวทางของนโยบาย (Policy Means) และ กลไก
ของนโยบาย (Policy Mechanism)  
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4.6 กระบวนการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการก าหนดนโยบายขององค์กรย่อมมีการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะ

ปฏิบัติการเพื่อให้เปน็ไปตามทิศทาง ในการด าเนินงานขององค์กรนั้น กระบวนการก าหนดนโยบายน้ัน 
เป็นภาระที่ส าคัญขององค์กรที่จะต้องจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
กระบวนการก าหนดนโยบายน้ันมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดไว้หลายทัศนะ ดังเช่น 

กุลธน ธนาพงศธร (2540) ได้อธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายไว้ว่าประกอบไปด้วย 
7 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการก าหนด
นโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมจะต้องมีการพิจารณาถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยนโยบายน้ันๆ แต่
เนื่องจากในประเทศหนึ่งๆ ในขณะใดขณะหนึ่งย่อมจะมีปัญหาต่างๆ อยู่อย่างมากมาย ดังนั้ น ใน
ข้ันตอนนี้ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องท าการค้นหาและรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมในขณะนั้น 
และจัดล าดับความส าคัญรีบด่วนก่อนหลังที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แล้วตัดสินใจเลือกปัญหาที่มี
ความส าคัญรีบด่วนที่สุดที่จะต้องแก้ไขโดยการก าหนดเป็นนโยบายต่อไป 2) ข้ันการเสนอความคิด
ริเริ่ม กล่าวคือ เป็นข้ันของการเสนอแนะความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่จะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาที่
ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีความส าคัญรีบด่วนที่สุด ในการเสนอแนะความคิดริเริ่มนี้ ผู้เสนออาจจะ
เสนอแนะหนทางเลือกวิธีแก้ไขได้หลายๆ วิธี และผู้เสนอแนะความคิดริเริ่มอาจจะเป็นบุคคลในฝ่าย
การเมือง ข้าราชการประจ า หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้ 3) ข้ันการค้นหา รวบรวมข่าวสารข้อมูลและ
ปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าความคิดริเริ่มต่างๆ ที่มีผู้เสนอแนะข้ึนนั้น เป็นความคิดที่
สามารถนาเอามาปฏิบัติได้ และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ส าเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องมีการ
ประมวลรวมข่าวสารข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่สังคมนั้นมีอยู่หรือเป็นอยู่ในขณะนั้นให้มากที่สุดและ
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่สุด 4) ข้ันการยกร่างนโยบายเบื้องต้น เมื่อได้ประมวลรวบรวมข่าวสาร
ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินใจได้ว่า ความคิดริเริ่มใดที่สามารถนามาก าหนดเป็น
นโยบาย และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริงแล้ว ก็ด าเนินการยกร่างเป็นนโยบายข้ันแรก
เอาไว้อย่างคร่าวๆ โดยอาจที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 5) ข้ันการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ร่างนโยบาย เมื่อได้ด าเนินการยกร่างนโยบายข้ันต้นแล้ว ก่อนที่จะได้ก าหนดเป็นนโยบายอย่างหนึ่ง
อย่างใดออกไปอย่างเด็ดขาด ผู้ก าหนดนโยบายควรจะได้รับฟังความคิดเห็นทัศนคติและปฏิกิริยาจาก
ประชาชน กลุ่มชนและองค์การ ต่างๆ เกี่ยวกับร่างนโยบายน้ัน ซึ่งข้ันตอนน้ีเท่ากับเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชน และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ได้แสดงทรรศนะที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับร่างนโยบายนั้นๆ 
และเท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้ก าหนดนโยบายมีเวลาส ารวจตรวจสอบประเมินผลและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบายนั้นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งเท่ากับเป็นการท าให้กระบวนการก าหนด
นโยบายมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งข้ึน 6) ข้ันการก าหนดหรือวางนโยบาย หลังจากที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในร่างนโยบายเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ผู้ก าหนดนโยบายก็ด าเนินการวางหรือก าหนดนโยบาย
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เป็นข้ันสุดท้ายซึ่งเท่ากับว่าภารกิจในการก าหนดนโยบายใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้ว และ 7) ข้ันการ
ประกาศใช้นโยบาย นโยบายที่ได้ก าหนดข้ึนอย่างเรียบรอ้ยแล้วนั้น จะยังไม่มีผลบงัคับใช้ตราบเทา่ที่ยงั
มิได้มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึง ดังนั้นการประกาศใช้นโยบายจึงเท่ากับเป็นข้ันตอน
สุดท้ายของกระบวนการก าหนดนโยบาย และถือว่าเป็นข้ันตอนเริ่มต้นของการน าเอานโยบายไป
ปฏิบัติ ส่วนวิธีการประกาศใช้นโยบายนั้น อาจเป็นการประกาศในรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นการแถลง
นโยบายโดยผ่านตัวแทนของประชาชน (ในกรณี ที่ประเทศนั้นมีสภานิติบัญญัติ) หรืออาจประกาศ
โดยตรงต่อประชาชนหรือโดยผ่านสื่อมวลชน ต่างๆ ก็ได้ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารของทาง
ราชการ เป็นต้น 

ทวีป ศิริรัศมี (2544) ได้กล่าวถึงข้ันตอนกระบวนการก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการบริบทต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม สิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายของหน่วยงานและองค์การทั้งสิ้น ซึ่งจะต้อง
วิเคราะห์บริบทดังกล่าวมีปมปัญหาอะไรบ้างอยู่ในบทบาทหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบขององค์การที่
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก าหนดประเด็นปัญหา และความต้องการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย
หรือเจ้าหน้าที่วางแผน ขององค์การสามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม หรือข้อมูล
ทั้งภายนอกและภายในองค์การให้กว้างขวางเพียงพอที่จะน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนด
ปัญหา และความต้องการ โดยวิธีการต่างๆ ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว เช่น การวิจัย การส ารวจ
ประชามติ การส ารวจตลาด การวิเคราะห์เอกสาร ฯลฯ 

2) การวิเคราะห์ แปลความหมายหรือตีความ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของสังคมและองค์การ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการก าหนดนโยบาย 

3) การคัดเลือก จัดระบบ และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ ความต้องการ
เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนานโยบาย ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้จะต้องพยายามระบุประเด็นปัญหาให้เป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะการวิเคราะห์แยกแยะประเภทของปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้เข้าใจสภาพ
ปัญหาและเข้าถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดยอาจจะใช้การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา ดังนี้ (1) 
ตรวจสอบ ความเบี่ยงเบนสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่แท้จริง (2) ก าหนดขอบเขตของปัญหา ความ
เบี่ยงเบนระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพทีแ่ท้จรงิ เป็นสิ่งที่สะท้อนใหป้ัญหาของเรื่องที่ตรวจสอบ 
ซึ่งนักพัฒนานโยบายจะต้องก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน เพราะบางเรื่องเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง การพิจารณาขอบเขตของปัญหาจึงควรมองในภาพรวมให้เห็นทุกด้านของ
ปัญหามากกว่าที่จะพิจารณาทีละปัญหา (3) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาซึ่งอาจเริ่มจากการ
ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่าปัญหาน่าจะมาจากสาเหตุใด แล้วหาข้อมูลและเหตุผลมาสนับสนุนและ
ยืนยันสมมติฐานนั้นๆ ซึ่งจะต้องระมัดระวังเพราะการตั้งสมมติฐานที่ผิดพลาดก็จะน าไปสู่การ
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แก้ปัญหาที่ผิดพลาด (4) ระบุปัญหา ผลจากการตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งอาจด าเนินการโดยการ
ศึกษาวิจัย การส ารวจ หรือการศึกษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ แล้วจะยืนยันได้ว่าอะไรคือปัญหาที่
แท้จริง เพราะการระบุปัญหาถือเป็นหัวใจ ของการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้นโยบายมีความชัดเจน 
และสามารถน าไปด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดหลังจากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ที่ได้
รับรู้มาทั้งหมดดังที่กล่าวมา นักพัฒนานโยบายจะต้องคัดเลือกปัญหา น าปัญหาที่อยู่ในกรอบนโยบาย
ไปจัดท าร่างนโยบายต่อไป ส่วนปัญหาที่ไม่อยู่ในกรอบหรือเรื่องที่ไม่ส าคัญเร่งด่วนเพียงพอก็อาจละไว้
ก่อน 

ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดเค้าโครงนโยบายเบื้องต้น และการพัฒนานโยบาย เมื่อก าหนด
นโยบายปัญหาให้มีความชัดเจนในลักษณะของปัญหานโยบายแล้ว ข้ันตอนต่อไปนักพัฒนานโยบาย
จะต้องด าเนินการ คือการก าหนดเค้าโครงนโยบายเบื้องต้น และการพัฒนานโยบาย ซึ่งมีกิจกรรมที่
จะต้องด าเนินการตามล าดับ คือ 

1) การก าหนดทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ และจินตนาการของนักพัฒนานโยบาย โดยมุ่งแก้ที่สาเหตุของ
ปัญหา ซึ่งในบางกรณีอาจมีการสร้างแบบจ าลองทางเลือกแต่ละทาง เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางเลือก
นั้นๆ จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในลักษณะใด และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์ของปัญหาน้ันๆ 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในข้ันต่อไป 

2) การวิเคราะห์ทางเลือก หรือวิธีการแก้ปัญหา ในข้ันตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน 
และผลตอบแทนทางเลือกการแก้ปัญหาแต่ละทาง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งมักจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวิธีการวัด การค านวณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ผลกระทบในทางลบ ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวข้องกับการน าทางเลือกไปปฏิบัติ เช่น เงื่ อนไขด้าน
การเมือง การบริหาร และบริบทหรือสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนานโยบายจะคัดเลือก
ทางเลือกที่อยู่ในเกณฑ์ดีและมี ความเป็นไปได้สูงจ านวนหนึ่ง เพื่อจัดท าร่างนโยบายเบื้องต้นต่อไป 
ส่วนทางเลือกอื่นๆ ก็จะถูกตัดทิ้งไป 

3) การจัดท าเค้าโครงนโยบายเบื้องต้น เป็นการน าทางเลือกการแก้ปัญหาที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกแล้วมาจัดท ารายละเอียดในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามกรณี 
และประมวลเป็นเค้าโครงนโยบายในเรื่องนั้นๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ และขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากผู้มีอ านาจอนุมัติตามล าดับต่อไป 

4) การพิจารณากลั่นกรองและการอนุมัตินโยบาย จะมี (1) การพิจารณากลั่นกรอง
นโยบาย หน่วยงานระดับสูงข้ึนไปจะท าหน้าที่กลั่นกรองตามความเหมาะสมของเค้าโครงร่างนโยบาย
ที่หน่วยงานระดับล่างเสนอข้ึนไป และท าหน้าที่ประสานแนวนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกน เพื่อให้การวางนโยบายในเรื่องต่างๆ ผสมผสานกันและมี
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เอกภาพ (2) การพิจารณาอนุมัตินโยบาย การอนุมัตินโยบายที่ผ่านการกลั่นกรองและประสาน
แนวนโยบายแล้วนั้น จะครอบคลุมถึงการอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินนโยบายเรื่องนั้นๆ โดยอัตโนมัติ (3) การประกาศใช้นโยบาย หลังจากที่เค้าโครงหรือร่าง
นโยบายเรื่องใดๆ ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ก็จะประกาศใช้นโยบายเรื่องนั้นๆ โดยทั่วไป ซึ่งอาจ
ปรากฏออกมาในลักษณะของระเบียบวิธีการด าเนินงาน ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง แผนงานโครงการอื่นๆ ตามแต่กรณี ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี ตามแต่
ลักษณะของนโยบายน้ันๆ เช่น การประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
การประกาศในหนังสือสั่งการหรือหนังสือราชการ เอกสาร แผนงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 

ข้ันตอนที่ 3 การน านโยบายไปปฏิบัติ ข้ันนี้เป็นการน านโยบายไปใช้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้โดยองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของนโยบาย
สาธารณะ ผู้ที่จะน าไปปฏิบัติ คือ ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจต่างๆ และในปัจจุบันภาคเอกชนก็ได้เข้ามามีบทบาทในการน านโยบายไปปฏิบัติที่มี
ความส าคัญพอๆ กับภาครัฐ 

การน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องอาศัยระยะเวลา และด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ 
คือ เป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ 

1) การแปลความหมายของนโยบาย 
2) การรวบรวมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 
3) การวางแผนเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 
4) การเตรียมการเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น การจัดองค์การ การพัฒนาองค์การ 

การพัฒนาวิธีการบริหารงานขององค์การ การพัฒนาระบบการสื่อสาร การพัฒนาบุคคลกรเป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนการด าเนินงานจากนโยบาย 

5) การปฏิบัติตามนโยบาย เป็นการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ 
เช่น การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชน การรักษาระเบียบกฎหมายบ้านเมือง โดยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตาม
นโยบายหน่วยงานระดับสูงข้ึนไปก็จะกระตุ้นหรือผลักดันให้หน่วยงานระดับล่างด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกลักษณะการด าเนินการดังกล่าวนี้ว่า การบริหาร
นโยบาย 

6) การติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องนับว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การตรวจเยี่ยม และ
ติดตามโดยส่วนกลาง ในรูปของผู้ตรวจราชการ 
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ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลนโยบาย การประเมินนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
นโยบายที่ผู้บริหารนโยบายจะต้องก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจว่า นโยบายที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่นั้นยังเหมาะสมที่จะต้องใช้ต่อไป หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การ
ประเมินผลนโยบายเป็นการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 

 1) การประเมินผลระบบ หรือกระบวนการก าหนดนโยบายเป็นการประเมินเพื่อหา
ข้อสรุปว่า ระบบ หรือกระบวนการก าหนดนโยบายที่สร้างขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ มีประสิทธิผล และมี
ปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบระบบของนโยบายใน 3 ส่วน 
คือ สิ่งป้อนเข้าหรือข้อมูลน าเข้า กระบวนการและผลผลิต 

 2) การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วยการประเมิน แผนกล
ยุทธ์ การประเมินสัมฤทธ์ิผลของนโยบายเฉพาะด้าน 

อนึ่ง เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย มยุรี อนุมานราชธน , (2549) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 
กระบวนการก าหนดนโยบายจะก่อให้เกิดผลผลิตเป็นนโยบายหนึ่งๆ ได้หรือไม่ และกระบวนการ
ก าหนดนโยบายจะมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา และวิธีการต่อตัวของ
ประเด็นปัญหานโยบาย ถ้าหากนักวิเคราะห์นโยบายและ/หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจไม่สามารถค้นหา
ประเด็นปัญหาได้ต้ังแต่เริ่มแรกที่มีปัญหาเกิดข้ึน อาจท าให้การก าหนดนโยบายหนึ่งๆ ต้องสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากเพื่อใช้เทคนิคต่างๆ มาประเมินทางเลือกของนโยบายนั้น ในภายหลัง นอกจากนี้อาจท า
ให้ไม่สามารถนาทางเลือกจ านวนมากมาพิจารณาได้ เพราะมีเวลาจ ากัด โดยทั่วไปองค์การต่างๆ 
ภาครัฐก าหนดปัญหา โอกาส และอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ทั้งด้วยวิธีที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็น
ทางการ เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดนโยบายหนึ่งๆ แต่วิธีการที่ใช้ระบุประเด็นปัญหานโยบาย
และน าประเด็นปัญหาน้ันเข้าสู่วาระนโยบายสว่นมากมกัเปน็วิธีการทางการเมือง ถ้าประเด็นปัญหาก่อ
ตัวในลักษณะที่ชัดเจนมาก อาจจะช่วยให้กระบวนการก่อตัวของประเด็นปัญหานโยบายโดยรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนี้ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) ยังกล่าวถึงการก าหนดนโยบายเป็นข้ันตอน
ส าคัญของกระบวนการนโยบาย เมื่อก าหนดนโยบายได้แล้วก็จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป การ
ก าหนดนโยบายยังแยกออกเป็น 2 ข้ัน ได้แก่ การสร้างระเบียบวาระหรือการก าหนดระเบียบวาระ 
(Agenda Building or Agenda Setting) และการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ระเบียบ
วาระนโยบายมีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย หากไม่มีระเบียบวาระนโยบายก็จะไม่มีใครนา
ประเด็นปัญหามาพิจารณา ส่วนการก าหนดนโยบายเป็น การจัดเตรียมแผนเพื่อแก้ปญัหาตามระเบียบ
วาระ ข้ันตอนทั้งสองนี้ สัมพันธ์กัน เพราะก่อนก าหนดระเบียบวาระนโยบายก็ต้องคิดหาทางแก้ปัญหา
ไว้ก่อน อันได้แก่ การคาดการณ์ถึงแนวทางก าหนดนโยบาย ขณะเดียวกันลักษณะการบรรจุเป็น
ระเบียบวาระนโยบายก็เป็นตัวช้ีวัดว่าแนวทางการแก้ปัญหานโยบายจะเป็นอย่างไร  
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Dye (1981) ได้ให้ทัศนะถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะว่าเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองที่อาจสรุปข้ึนเป็นข้ันตอนใหญ่ๆ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข้ันระบุปัญหา เป็นข้ันตอนที่มีการแสดงออกถึงความต้องการต่างๆ ที่เรียกร้อง
การกระท าของรัฐบาล 

2) ข้ันจัดท าข้อเสนอนโยบาย เป็นข้ันตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อให้มีการ
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และจัดท าข้อเสนอแผนงานเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา 

3) ข้ันประกาศเป็นนโยบาย เป็นข้ันตอนที่มีการคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย เสริมสร้าง
แรงสนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใช้นโยบาย 

4) ข้ันด าเนินการตามนโยบาย เป็นข้ันตอนของการจัดหน่วยงานรับผิดชอบ จัดหา
ค่าใช้จ่าย หรือบริการที่จ าเป็นให้ และท าการจัดเก็บภาษีอากร 

5) ข้ันประเมินผล ในข้ันตอนนี้จะมีการศึกษาแผนงานต่างๆ รายงานผลที่เกิดจาก
แผนงานเหล่าน้ันประเมินผลผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคมทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มที่ไม่
เป็นเป้าหมายด้วย รวมตลอดถึงเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการก าหนดนโยบายมี 4 ข้ันตอนใหญ่ๆ คือ  ข้ันตอนการศึกษา
บริบท เพื่อจัดท าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้ันตอนการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้ันตอนการ
การปรับปรุงและพัฒนา และข้ันตอนการประกาศเป็นนโยบาย 

 
4.7 ข้อควรค านึงในการก าหนดนโยบาย 
การก าหนดนโยบายหลักเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง แล้วผู้บริหารระดับรองลงมา

เป็นผู้น านโยบายน้ันไปปฏิบัติอย่างรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การที่จะให้เป็นไปตามความคาดหวังดังกล่าว ผู้ที่ก าหนดนโยบายจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) ความรอบคอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
และสารสนเทศต่างๆ ที่น ามาใช้ในการก าหนดนโยบาย 

2) วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ หรือพันธกิจขององค์การหรือหน่วยงาน 
3) ผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 
4) ความต้องการของสังคมหรือคนส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบจากการน านโยบายนั้นไปใช้ 
5) เหตุผล และความเป็นไปได้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ข้อควรค านึงทั้ง5ข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่ มีผลกระทบหรือมี
อิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ นับตั้งแต่ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ขององค์การหรือหน่วยงาน ระเบียบและกฎหมายของสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
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ค่านิยมและความเช่ือของสังคม ตลอดจนบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศ และสภาพ
ปัจจุบันทางภูมิศาสตร์นับตั้งแต่ สถานที่ตั้ง พื้นที่  อาณาเขต สภาพภูมิอากาศขององค์การหรือ
หน่วยงาน 

นอกจากนี้ มานิตย์ ผิวขาว (ออนไลน์) ยังได้กล่าวถึงข้อควรค านึงในการก าหนดนโยบาย 
ดังนี ้

1) ผู้ท าหน้าที่ควรมีความสุขุมรอบคอบ และมีความรอบรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ
ข่าวสารต่างๆ 

2) ทรัพยากรที่ใช้ตามนโยบาย ทั้งเวลา ทุนทรัพย์ ก าลังคน 
3) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ตลอดจนภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
4) ต้องค านึงถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
5) ค านึงถึงเหตุผล และความเป็นไปได้ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งค่านิยม 

วัฒนธรรม ความเช่ือกฎระเบียบต่างๆ 
6) ค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ 
7) ต้องสนับสนุนเป้าหมายที่เป็นภารกิจหลักของผู้ก าหนดนโยบาย  
8) ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน 
9) ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
10) ควรแตกต่างไปจากกฎระเบียบของสังคมที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง 
11) ควรมีลักษณะชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช้ีให้เห็นการตัดสินใจในอดีต 

เสริมสร้างความมั่นใจการก าหนดนโยบาย ช่วยลดปัญหาการบริหารงานที่ซ้ าซ้อน 
 
4.8 รูปแบบการก าหนดนโยบาย 
รูปแบบการก าหนดนโยบายนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวถึงการก าหนด

นโยบายว่ามีหลายรูปแบบ โดยน าเสนอรูปแบบการก าหนดนโยบายไว้ทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) รูปแบบผู้น า (Elite Model) ผู้ก าหนดนโยบายคือผู้น า ยึดหลักอ านาจนิยมว่า

ผู้น าต้องการอะไร เมื่อก าหนดแล้วผู้ตามมีหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล 
 2) รูปแบบกลุ่ม (Group Model) เป็นการก าหนดนโยบายโดยกลุ่ม ยึดหลักการมี

ส่วนร่วมและการหาจุดร่วมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยอาศัยหลักการเสียงข้างมาก การ
ประนีประนอม หรือ การเจรจาต่อรอง 

 3) รูปแบบสถาบัน (Institution Model) ก าหนดโดยสถาบัน ยึดหลักความเป็น
สถาบัน อ้างอิงความเป็นสถาบันที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีบทลงโทษ 
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 4) รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) ยึดหลักแนวคิดความต่อเนื่อง
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีเวลาจ ากัด งบประมาณน้อย ขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

5) รูปแบบระบบ (System Model) โดยการยึดถือแนวคิดนโยบายเป็นปัจจัยป้อน
ออก(Output) เกิดข้ึนจากปัจจัยป้อนเข้า (Input) ของความต้องการ ปัญหาหรือข้อเรยีกรอ้งต่างๆของ
กลุ่มผลประโยชน์ ในสังคมหรือองค์การ แล้วมีกระบวนการ (Process) ของโครงสร้างของสังคมหรือ
องค์การที่จะก าหนดเป็นนโยบายออกมา 

 6) รูปแบบกระบวนการ (Process Model) โดยการยึดถือแนวคิดการก าหนด
นโยบายคือข้ันตอนต่างๆของกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ เช่น การก าหนดปัญหา ข้อเรียกร้อง ความ
ต้องการ การเสนอแนะทางเลอืก และนโยบายที่หลากหลาย มีขั้นตอนการเลือกนโยบายที่ดีที่สดุหรอืที่
เหมาะสมที่สุด มีขั้นตอนการน าเอานโยบายไปปฏิบัติและมีข้ันตอนการประเมินนโยบาย 

 7) รูปแบบมีเหตุผล (Rational Model) ค านึงถึงผลตอบแทน (Gain) ที่จะได้รับ
มากกว่าค่าใช้จ่าย (Cost) ซึ่งผลตอบแทนมิได้หมายถึงเฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นแต่หมายถึงผลได้ผลเสีย
ในด้านบนด้วย ซึ่ง การที่จะก าหนดนโยบายในแบบนี้ออกมาได้ ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีความรู้
ความสามารถหลายประการ เช่น รู้ว่าองค์การหรือสังคมต้องการอะไร มีน้ าหนักมากน้อยกว่ากัน
อย่างไร รู้ทางเลือกนโยบายทุกทางที่มีอยู่ สามารถคาดการณ์ผลของทางเลือกนโยบายแต่ละทางได้
ถูกต้อง สามารถค านวณหาอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายส าหรับแต่ละทางเลือก และ
สามารถเลือกนโยบายที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5. บริบทและข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดนครปฐม 

5.1 ประวัติความเป็นมา 

     จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครที่มีความรุ่งเรืองทาง

ศาสนาและอารยธรรม  ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่รมิทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมา

นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่

อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชน

ชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งข้ึนในเมืองนครปฐม 

เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ าและ

สร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือ“เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลา

หลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐม
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เจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อเสด็จข้ึนครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้

ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้โดยให้ช่ือว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณ

องค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดีและโปรดฯให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐม

ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอ

นครชัยศรี  มาตั้งที่ บริ เวณองค์พระปฐมเจดีย์ เหมือนเช่นครั้ งสมัยโบราณ ครั้น ถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังสนาม

จันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบเสือป่า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตัดถนน

เพิ่มขึ้นอีกหลายสาย และสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟกับ

องค์พระปฐมเจดีย์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธ์ิมาประดิษฐาน ณ 

วิหารทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่

เห็นอยู่ในปัจจุบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนช่ือจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น 

“นครปฐม”( ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2560) 

 

5.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน 

โดยมีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่

ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราช

ชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต

ติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอ

บางแพ จังหวัดราชบุรี 

  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอ าเภอ

ท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่ 2 ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดนครปฐม 

 

5.3  สภาพการเมืองการปกครอง 

  1) เขตการปกครอง จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 

ต าบล 904 หมู่บ้าน ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วน

ต าบล 93 แห่ง  

  2) ประชากร จังหวัดนครปฐมมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 903,629 คน เป็นชาย 

จ านวน 433,619 คน และเป็นหญิง จ านวน 470,010 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน 377,570 

ครัวเรือน 

  3) การบริหารราชการ จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) การบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง) 2) การบริหารส่วนภูมิภาค และ3) 

การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
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5.4 การศาสนา 
  จังหวัดนครปฐมมีวัดจ านวน 213 แห่ง แบ่งเป็นพระอารามหลวงจ านวน 5 แห่ง วัด

ราษฎร์จ านวน 208 แห่ง จ าแนกเป็นมหานิกาย จ านวน 196 แห่ง ธรรมยุต จ านวน 16 แห่ง และ
อนัมนิกาย จ านวน 1 แห่ง มีส านักสงฆ์ จ านวน 5 แห่ง มีที่พักสงฆ์ จ านวน 6 แห่ง มีวัดร้าง จ านวน 
11 แห่ง 

  พระภิกษุ และสามเณร แบ่งเป็นมหานิกายมีพระภิกษุ จ านวน4,089 รูป และ
สามเณร จ านวน 411 รูป ธรรมยุตมีพระภิกษุ จ านวน 352 รูป และสามเณร จ านวน 200 รูปอนัม
นิกาย มีพระภิกษุ จ านวน 8 รูป  

 
5.5 การท่องเที่ยว  
  จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และ
การศึกษา 

 

6. บริบทและข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับวัดท่ีส าคัญในจังหวัดนครปฐม 

6.1 บริบทและข้อมูลทั่วไปของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐม

เจดีย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

สรุปได้ ดังนี้ 

1) ที่ตั้ง   

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง

นครปฐม จงัหวัดนครปฐม มเีนื้อทีจ่ านวน 156 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา มีหนังสอืแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

โฉลดเลขที่ 3567 และโฉนดเลขที่ 1202 เป็นกรรมสทิธ์ิที่ดินเป็นของวัด 

 2) ประวัติความเป็นมาของวัด 
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีช่ือที่

ชาวบ้านเรียกคือ “วัดใหญ่” แต่เดิมมีช่ือเรียกหลายช่ือเช่น วัดพระประธม วัดพระบรรทม และวัดพระ
พุทธปรมธาตุ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  การตั้งวัด ตั้งข้ึนก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2386 ซึ่งเป็นวันที่
กฎกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2486 มีผลบังคับใช้ 
โดยตั้งวัดเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 218 ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตาม เมื่อประมาณ พ.ศ.235 
– พ.ศ.300 ได้ผูกพัทธสีมาประมาณปี พ.ศ.235 – พ.ศ.300 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.05 เมตร ยาว 
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20.23 เมตร ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้า ฯ ให้ท าการปฏิสังขรณ์ใหญ่องค์พระปฐมเจดีย์และ
ก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาโรงธรรม พร้อมด้วยกุฏิสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2396 เป็นต้นมา  

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ถือ

เป็นวัดแห่งแรกที่พระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ยังเขต

สุวรรณภูมิ ภายในมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่ส าคัญประดิษฐานโดยรอบ ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์

ที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอินทร าทิตยธรรมโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปู

ชนียบพิตร หรือชาวนครปฐมเรียกว่า “หลวงพ่อพระร่วง” นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวที่สร้าง

ข้ึน ในสมัยทวารวดี จ านวน 2 องค์ คือ หลวงพ่อประทานพร และพระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี

ศรีทวารวดีปูชนียบพิตร  

 ประวัติความเป็นมาของพระปฐมเจดีย์  

 พระปฐมเจดีย์นครปฐม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีอายุ

มากกว่า 2,300 ปี พระปฐมเจดีย์สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งคณะพระสมณฑูตมา

จากชมพูทวีปประเทศอินเดีย มายังดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้ที่เดินทางมา 

คือพระมหาเถระ ช่ือว่า พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระ ได้พาหมู่คณะสมณฑูตมาตั้งรกรากเพื่อ

เผยแผ่ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลาในช่วงพุทธศตวรรตที่ 3 ทั้งนี้ ในช่วงปีพุทธศักราช 

200-299 พระปฐมเจดีย์ได้ถูกสร้างข้ึนโดยความตั้งใจของพระโสณเถระและพระอุตตระเถระในเวลา

นั้น  

ลักษณะของพระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ที่เอาแบบมาจากเจดีย์สาญจีแห่งชมพูทวีปประเทศ

อินเดีย รูปทรงเป็นบาตรคว่ าประวัติความเป็นมาองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนา

ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อครั้งพระองค์โปรดให้คณะพระ

สมณทูตมาประกาศพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ นักปราชญ์ทางโบราณคดี มีความเห็นว่าสมณทูต

ในครั้งนั้นคือพระโสณเถระ และพระอุตรเถระ คณะสมณทูตได้เดินทางมาถึงเมืองถมทองหรือนครปฐม 

เมื่อปี พ.ศ. 235 การเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ด าเนินตลอดมาโดยมีกษัตริย์ที่ปกครองดินแดนใน

สุวรรณภูมิ ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต จนถึงปี พ.ศ.246 พระโสณเถระได้ให้

สร้างวัดข้ึนเป็นแห่งแรกในเขตสุวรรณภูมิ ที่เมืองถมทองนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 265 พระภูริยเถระผู้ท านิมิตพัทธสีมาตั้งช่ือวัดว่า "วัดพุทธบรมธาตุ" ซึ่งถือ

ว่าเป็นวัดแรกและพระเจดีย์องค์แรกของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ พระปฐมเจดีย์นี้เดิมเป็น

สถูปรูปบาตรคว่ า แบบสาญจีเจดีย์ในประเทศอินเดีย 
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พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่องค์
พระมหากษัตริย์ เจ้านายช้ันสูง และประชาชนทั่วไป ให้ความเคารพนับถือกันมาต้ังแต่ครั้งอดีตจวบจน
ปัจจุบัน โดยได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมาหลายครั้งหลายหนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัย
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์โปรดให้วัดขนาดขององค์พระเจดีย์ รวมความสูง 40 วา 2 
ศอก ต่อมาครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จธุดงค์มานมัสการพระเจดีย์นี้ และเมื่อ
พระองค์เสด็จข้ึนครองราชย์ ก็ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ เมื่อ พ.ศ.2396 
มีขนาดสูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นพระเจดีย์รูประฆังคว่ าปากผาย โครงสร้างเป็นไม้
ซุง ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องมีพระวิหารทั้งสี่ทิศ เช่ือมต่อด้วยคตพระระเบียง การก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ แล้วพระราชทานนามว่า "พระปฐมเจดีย์"  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงยกยอดพระมหามงกุฎ

ของพระปฐมเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2413 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มี

การซ่อมพระวิหารหลวง เขียนภาพตัดขวางให้เห็นพระปฐมเจดีย์องค์เดิม ซ่อมพระวิหารด้านทิศเหนือ 

และอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธ์ิ มาประดิษฐานในพระวิหารด้านทิศเหนือนี้ การบูรณปฏิสังขรณ์พระ

ปฐมเจดีย์ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน 

ทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยใช้หลักวิทยาการสมัยใหม่เพื่ออนุรักษ์พระปฐมเจดีย์นี้ให้

มั่นคงถาวรอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยตลอดไป 

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ถือ

เป็นวัดแห่งแรกที่พระธรรมทูต ของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ยังเขต

สุวรรณภูมิ ภายในมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่ส าคัญประดิษฐานโดยรอบ ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์

ที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิอันได้แก่พระร่วงโรจนฤทธ์ิศรีอินทรา

ทิตยธรรมโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร หรือชาวนครปฐมเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง 

นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวที่สร้างข้ึน ในสมัยทวารวดี จ านวน 2 องค์ คือ หลวงพ่อประทาน

พร และพระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนีศรีทวารวดีปูชนียบพิตร  

นอกจากนั้น ณ.วัดพระปฐมเจดีย์ยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัดพระปฐมเจดีย์ได้เก็บรวบรวม

ธรรมจักร พระพุทธรูปสมัยทวารวดีและเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับบริจาค บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นมีการ

ปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ทางด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนาวัดมีการจัดท าวัตร และสวด
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มนต์เย็นที่พระอุโบสถหลวงทุกวันของช่วงเย็น และสามารถปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ที่ส านัก

วิปัสสนากรรมฐาน  

 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารมีลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ

ต่ ามีน้ าท่วมเป็นบางครั้งเมื่อฝนตกหนัก และโดยเฉพาะในเขตสังฆาวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาการ

เปรียญฌาปนสถาน กุฏิสงฆ์ โรงเรียนประถมศึกษา พื้นสนามหน้าโรงเรียนมีการท าเป็นพื้นปูน

คอนกรีต โดยเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสมีถนนขวาพระค่ันกลาง มีก าแพงล้อมรอบเพื่อแสดง

ขอบเขตที่ชัดเจน เขตพุทธาวาสเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถและองค์พระปฐมเจดีย์ มีสระน้ าสองสระมีมุม

ก าแพงช้ันนอกด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างก าแพงคร่อมคลองเจดีย์บูชาจากสะพานเจดีย์บูชา 

ไปถึงสะพานทวาราวดี ส าหรับพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกฝั่งใต้เป็นพื้นปูนเทคอนกรีตและวางท่อ

ระบายน้ าเพื่อจัดไว้เป็นบริเวณที่ตั้งร้านค้าภาคกลางคืนซึ่งจะมีตลาดนัดของกินที่มีให้เลือกมากมาย 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารยังมีการก าหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐม

เจดีย์ในวันข้ึน 12 ค่ า เดือน 12 ถึงวันแรม 5 ค่ า เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจ าทุกปี  

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดพระปฐมเจดีย์ ได้แก่พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)  

 

6.2 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดไร่แตงทอง (หลวงปูห่ลิว) 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ พระครูปฐมจินดากร (สายชล จิตฺตกาโร) เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง 

เกี่ยวกับวัดไร่แตงทอง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้ 

1) ที่ตั้ง 
วัดไร่แตงทอง ตั้งอยู่ ณ บ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม มีเนื้อที่ 15 ไร่  
 2) ประวัติความเป็นมาของวัด 

วัดไร่แตงทองนั้นหลวงปู่หลิวใช้เวลา 5 ปี ในการสร้าง และพัฒนาวัดไทรทองพัฒนา ต าบล

จรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2523 ขณะที่หลวงปู่จ าพรรษาอยู่ ณ 

วัดไทรทองพัฒนา ท่านได้เก็บสะสมเงินจากการรับบริจาค มาซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งวัดไร่แตงทองข้ึน ณ 

ต าบลลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง เมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เมื่อ หลวงปู่หลิวได้พัฒนาวัดไร่แตงทอง จนเป็นที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว ท่าน

ได้ลาออกจากต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง แล้วได้ย้ายกลับมาจ าพรรษยังวัดหนองอ้อ อ าเภอโพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5_(%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%A1)
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ธาราม จังหวัดราชบุรี อันเป็นวัดบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง ครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ท่าน

กลับมาจ าพรรษาในฐานะพระลูกวัดองค์หนึ่งเท่านั้น  

อนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีหลังหลวงปู่หลิวมรณภาพ ทางวัดได้ร่วมกับคณะ

ศิษย์สร้างรูปเคารพหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ สูง 8.50 เมตร ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ 

พร้อมกับสร้างวิหารครอบ ในการก่อสร้างรูปหล่อหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ มีเหตุ

อัศจรรย์เกิดข้ึน 2 อย่าง คือ 1) ในการสร้างฐานเพื่อประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่า

เรือนนั้น ช่างได้ก าหนดขนาดของฐานให้ขาทั้ง 4 วางอยู่บนแท่นพอดี แต่เมื่อยกหล่อหลวงปู่หลิว

ประทับพญาเต่าเรือน ปรากฏว่าขาหน้าด้านซ้ายย่ืนเลยออกมาจากแท่นจนกลายเป็นว่าใครมากราบ

ไหว้จะต้องเอาศีรษะให้สัมผัสกับเท้าเหมือนกับว่าให้เหยียบเพื่อความเป็นสิริมงคล และ 2) เกิดจาก

งานก่อสร้างที่ไม่คิดมาก่อน กล่าวคือ หลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ สูง 8.50 เมตร ดูใน

วิหารว่าใหญ่แล้ว แต่จะใหญ่ยิ่งกว่าเมื่อดูผ่านประตูวิหาร และหากเดินถอยหลังโดยมองผ่านประตูย่ิง

เดินถอยหลังยิ่งไกลเท่าไรขนาดของเต่าจะใหญ่ข้ึนจนหัวของเต่าใหญ่คับประตูวิหาร ที่เป็นเช่นนี้

เนื่องจากเป็นเพราะความพอดีของหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนกับบานประตูวิหาร 

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดไร่แตงทอง มีจุดเด่นคือมีหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ 
พร้อมกับสร้างวิหารครอบ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธ์ิมาก และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
มีการจัดงานบุญประจ าปี ให้ประชาชนเข้ามาท าบุญที่วัด และเป็นวัดที่เงียบสงบมากๆ ภายในบริเวณ
วัดกว้างขวางบรรยากาศสวยงาม ร่มรื่น 
 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดไร่แตงทอง มีรูปปั้นของหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือน ภายในวิหาร ซึ่งมีความสูง

ประมาณ 8.5 เมตร ซึ่งเช่ือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกับความเช่ือเกี่ยวกับการเดินทางมาขอ

พรเรื่องโชคลาภ เสริมสิริมงคลให้แก่ครอบครัว และกิจกรรมการเสริมดวง เช่ือว่าท าให้อายุยืน โดย

การเดินลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือน เช่ือว่าท าให้อายุยืนเหมือนเต่า ร่างกายแข็งแรง หายเจ็บไข้จาก

โรคภัย นอกจากนี้ ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามากราบไหว้บูชา แก้บน โดยน าดอกไม้ 

ผลไม้ และผักบุ้งมาถวายพญาเต่าเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเช่ือ อีกด้วย  

นอกจากนั้น ยังเป็นวัดที่เงียบสงบมีบริเวณวัดกว้างขวางบรรยากาศสวยงาม ร่มรื่น ที่จอดรถ

สะดวก ในวิหารจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือน ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าเมื่อ

ขอพรแล้วจะท าให้ประสบความส าเร็จ ตรงกลางห้องของวิหารจะเห็นรูปหล่อหลวงปู่หลิวข่ีเต่าองค์

ใหญ่ ภายในวัดมีความสะอาด เป็นระเบียบ ภายในวิหารตกแต่งสวยงามมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอ
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พรมากมาย ใต้ท้องของเต่าจะมีที่ให้สามารถ “แปะเหรียญ” ขอพรกันได้โดยตรงจึงท าให้เห็นเหรียญ

บาทอยู่เต็มไปหมด เพราะมีผู้คนมาแปะเหรียญขอพรไว้เป็นจ านวนมาก และสามารถจะเดินลอดท้อง

เต่าเพราะเช่ือกันว่า การได้ลอดท้องเต่าจะท าให้อายุยืนเหมือนเต่า และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วย  

ด้านหน้าของวิหารก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ให้กราบไหว้ขอพร  และภายในวัดยังมีสถานที่บูชาวัตถุ

มงคลมากมาย  

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดไร่แตงทอง ได้แก่พระครูปฐมจินดากร (สายชล จิตฺตกาโร)  

 

6.3 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดศีรษะทอง (พระราห)ู 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระมหากาเหว่า ชาติสิริ  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง เกี่ยวกับวัดศีรษะทอง 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี ้

1) ที่ตั้ง  
วัดศีรษะทองเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต าบลศีรษะทอง อ าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ 36 ตารางวา 
  2) ประวัติความเป็นมาของวัด 

วัดศีรษะทอง แต่เดิมช่ือว่า “วัดหัวทอง” เป็นวัดที่สร้างข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

โดยมีหลักฐานที่ส าคัญตามพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งวัด เมื่อปีพุทธศักราช 2358 และมี

หลักฐานการขอวิสุงคามสีมา ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2503 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเวียง

จันทร์ มาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาก็ได้อพยพชาวเวียงจันทร์มาตั้งหลกัแหล่งอยู่หลาย

ที่ด้วยกัน เช่น ริมแม่น้ าท่าจีน (แม่น้ านครชัยศรี) ฝั่งตะวันออก ที่วัดกลางคูเวียง ที่คลองบ้านกล้วย อีก

กลุ่มหนึ่งมาปักหลักเลยแม่น้ าท่าจีนออกไป บริเวณห้วยตะโกปัจจุบัน และได้ตั้งหมู่บ้านข้ึนเรียกว่า 

หมู่บ้านหัวทอง เนื่องจากขุดพบเศียรพระเป็นทอง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี เมื่ออยู่กันเป็นชุมชนใหญ่จึง

ได้คิดสร้างวัดข้ึน กาลต่อมาทางราชการ ได้ขุดลอกคลองจากแม่น้ าท่าจีน (แม่น้ านครชัยศรี ) ที่ตลาด

ต้นสน เพื่อเป็นทางส าหรับเสด็จพระราชด าเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนจึงได้ย้ายมา

อยู่ริมคลองเจดีย์บูชา และต่อมาก็ได้ยกฐานะข้ึน เปลี่ยนช่ือวัดจากช่ือวัดหัวทองเป็นช่ือว่า วัดศีรษะ

ทอง จวบจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน 

วัดศีรษะทองเป็นวัดที่มีความเก่าแก่วัดหนึ่ง ในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีทั้ง

โบราณวัตถุ และเป็นวัดที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต 

ลักษณะพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีบางส่วนเป็นที่ดอน มี
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คลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองเจดีย์บูชา และคลองศีรษะทอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญใน

การด ารงชีวิตมาต้ังแต่อดีต ยุคที่มีการสร้างเป็นวัดและอุโบสถข้ึนครั้งแรก ตามพระราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศตั้งวัด เมื่อพุทธศักราช 2358 ขอวิสุงคามสีมาครั้ งสุดท้ าย เมื่อวันที่  22 กุมภาพัน ธ์ 

พุทธศักราช 2503 เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน เป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทร์ และชุมชน

ใกล้เคียง วัดศีรษะทองมีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงพ่อไต ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ ซึ่งได้อพยพมา

ตั้งแต่วัดเล็กกลายมาจนเป็นวัดใหญ่ มีเจ้าอาวาสติดต่อกันมาแล้วหลายรูป จนถึงสมัยหลวงพ่อน้อย 

นาวารัตน์ เป็นพระที่ฟื้นฟูการบูชาพระราหูข้ึนมาจนเป็นที่โด่งดัง 

วัดศีรษะทองได้จัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้มาสักการบูชาตามความเช่ือ 

และความศรัทธาส่วนบุคคลแต่ผู้บูชาพระราหูจะต้องมีศีล มีธรรม ท าคุณความดี และหมั่นท าบุญกุศล

อยู่เสมอ ความร่ ารวยและโชคลาภนั้นจึงจะเกิดข้ึนได้ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระ

ราหู ว่า พระราหูนั้นมีมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อน้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง รูปที่ 

6 ซึ่งสมัยก่อนน้ันพระราหูอยู่ในกะลา แกะอยู่ในกะลา และต่อมาพระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์ อดีตเจ้า

อาวาสวัดศีรษะทองรูปที่ 10 ได้น าจากกะลามาสร้างเป็นองค์จริง 

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

จุดเด่นที่ส าคัญของวัดในด้านคุณค่าความเช่ือ ความศรัทธา ที่เกี่ยวกับการบูชาพระราหู และ

มีพระศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด มีศาสนสถานที่เป็นสถาปัตยกรรม และงานปูนปั้นที่สวยงาม 

 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดศีรษะทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า วัดพระราหู เป็นวัดที่มีความส าคัญทั้งด้าน

โบราณวัตถุ โบราณสถาน และเป็นแหล่งศึกษาด้านดาราศาสตร์มีโบสถ์เก่าแก่สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี 

2500 เหตุที่วัดนี้มีประชาชนจ านวนมากซึ่งนิยมมานมัสการพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยคติ

ความเช่ือที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดข้ึนกับบุคคลหรือสิ่ง

ต่างๆได้ ดังนั้น จึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูข้ึนเพื่อช่วยให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดข้ึนน้ันบรรเทา

ลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งดีงามต่อชีวิต  ความเช่ือและการบูชา เช่ือว่าการกราบไหว้ขอพรพระ

ราหูนั้นเป็นการขอพรให้พ้นเคราะห์ต่างๆ และยังดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ช่วยให้การงาน

เจริญก้าวหน้า และเช่ือว่าพระราหูยังเป็นเทพบูชาประจ าตัวเพื่อเสริมบารมีของคนที่เกิดวันพุธ

กลางคืนอีกด้วย แม้การบูชาพระราหูจะสามารถท าได้ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่จะนิยมบูชากันในวันพุธ

ตอนกลางคืน  

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดศีรษะทอง ได้แก่ พระมหากาเหว่า ชาติสิริ 
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6.4 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดสามง่าม 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรปรเมศ ธมฺมิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เกี่ยวกับวัดสาม

ง่าม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สรุปได้ ดังนี้ 

1) ที่ตั้ง  

  วัดสามง่าม ตั้งอยู่บ้านสามง่าม เลขที่  81 หมู่ที่ 5 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 
  2) ประวัติความเป็นมาของวัด 

วัดสามง่าม สร้างข้ึนโดยหลวงพ่อแดง ร่วมกับชาวบ้านสมัยนั้น หลวงพ่อแดงนี้เป็นลุงของ

หลวงพ่อเต๋ คงทอง เดิมท่านเป็นพระบวชที่วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร ได้เอาหลวงพ่อเต๋ ขณะยัง

เด็กไปอยู่ด้วย ประมาณ ปี 2444 หลวงพ่อแดงได้น าเด็กชายเต๋ ซึ่งอายุได้ 10 ปี ออกจากวัดกาหลง 

มาสร้างวัดที่บริเวณดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเมืองร้าง เก่าแก่โบราณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดดอน

ตูมที่สร้างข้ึนภายหลัง เมื่อท่านได้สร้างวัดได้ประมาณ 3 ปี ก็ประสบปัญหาและมีอุปสรรคมากมาย 

เนื่องจากวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชน ชาวบ้านไปมาไม่สะดวก ต่อมาท่านจึงออกจากวัดมาสร้างวัดข้ึน

ใหม่ที่บริเวณบ้านสามง่าม ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เดิมทีนั้นบริเวณนี้เป็นที่ตั้งโรงหีบอ้อยของเจ๊กไป๋ 

มีคลองแจงงามและคลองทุ่งรางทอง มาเช่ือมติดต่อกันเป็นสามง่าม จึงเรียกชุมชนบริเวณนี้ ว่า        

วัดสามง่าม โดยขณะนั้นโรงหีบอ้อยของเจ๊กไป๋ ถูกโจรปล้นฆ่าตาย ที่ดินจึงได้ร้าง และขาดคนดูแล ลูก

สาวของเจ๊กไป๋ จึงได้ยกที่ดินให้แก่หลวงพ่อแดง เพื่อให้สร้างวัด 

ปี พ.ศ 2447 หลวงพ่อแดง ได้มาสร้างวัด โดยน าเด็กชายเต๋ มาอยู่ด้วย ซึ่งขณะนั้นอายุได้ 13 

ปี พ.ศ 2449 หลวงพ่อแดง ได้ท าการบวชเด็กชายเต๋ เป็นสามเณร เมื่ออายุได้ 15 ปี พ.ศ 2451 วัด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยใช้ช่ือว่า วัดอรัญญิการาม พ .ศ 2453 หลวงพ่อแดงได้จัดงาน

ผูกพัธสีมาฝังลูกนิมิตโบสถ์หลังแรกขึ้น และจัดงานอุปสมบทสามเณรเต๋ เป็นพระสงฆ์รูปแรกของพัทธ

สีมาโบสถ์นี้ โดยมีพระครูอุตรการบดี (ทา) แห่งวัดพะเนียงแตกเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์เทศ วัด

ทุ่งผักกูดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีเจ้าอธิการจอม วัดล าเหย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พ.ศ2455 

หลวงพ่อแดงถึงแก่มรณภาพ ขณะที่พระเต๋ อายุได้ 21 ปี พรรษา 2 และได้มีพระสงฆ์มาจากทุ่งสีหลง 

มาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อเสร็จงานศพหลวงพ่อแดงเรียบร้อยแล้ว พระเต๋ได้ออกจากวัดไปอยู่กับหลวงพ่อ

ทาที่วัดพะเนียงแตก เพื่อศึกษาความรู้ทั้งหนังสือและคาถาอาคมด้วย พระเต๋อยู่ได้ประมาณ 8 ปีเศษ 

หลวงพ่อทาก็ถึงแก่มรณภาพ พ.ศ2464 เมื่อจัดงานศพหลวงพ่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเต๋ได้ออก

จากวัดพะเนียงแตกไปอยู่กับหลวงพ่อแช่ม ที่วัดตาก้อง เนื่องจากหลวงพ่อแช่ม ท่านเป็นศิษย์ของ

หลวงพ่อทา และหลวงพ่อทา เคยฝากฝังพระเต๋ไว้ พระเต๋ ได้ศึกษาเล่าเรียนและเดินธุดงค์ ตามป่าเขา
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ต่างๆ โดยอยู่กับหลวงพ่อแช่มจนกระทั่งท่านได้มรณภาพ เมื่อจัดงานศพเรียบร้อยแล้ว พระเต๋จึงได้

ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆจนไปถึงเขาตะลุง กาญจนบุรี ได้พบกับสมณพรามณ์เขมรมีความ

เช่ียวชาญคาถาอาคมและวิชาไสยศาสตร์เป็นอย่างมาก พระเต๋ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และศึกษาวิชาอยู่

หลายปี จึงลาท่านอาจารย์กลับมาจ าวัดที่วัดสามง่าม ปี พ.ศ 2472  

พระเต๋ ได้กลับมาอยู่ที่วัดสามง่าม หลังจากออกไปจากวัดไป 17 ปี พ.ศ 2475 คณะสงฆ์

จังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งหลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ปี พ.ศ 2476 หลวงพ่อเต๋ คง

ทอง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะต าบลสามง่าม ปี พ .ศ 2481 นายแย้ม เดชมาก ได้เข้ารับ

อุปสมบทที่วัดสามงา่ม ซึ่งต่อมาก็คือ พระครูประยุตนวการ เจ้าอาวาสวัดสามง่ามรูปปัจจบุัน หลวงพ่อ

เต๋ คงทอง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูภาวนาสังวรคุณ จนกระทั่งได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2524 สิริอายุได้ 91 ปี พรรษา 72 ปี  

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดสามง่ามจุดเด่นที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1)วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2514 2) มูลนิธิหลวงพ่อเต๋ 

คงทอง 3) อุโบสถที่สวยงาม และภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ 4) รูปฤๅษีปู่ครู 5) มณฑปพระพุทธ

บาทจ าลอง 6)วัตถุมงคลต่างๆ ของหลวงพ่อเต๋ คงทอง อดีตเจ้าอาวาส  และ7)วัตถุมงคลต่างๆ ของ

หลวงพ่อแย้ม นอกจากนี้ วัดยังมีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สทิธ์ิ บารมี คาถาอาคมของอดีตหลวงพ่อเต๋ 

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีศิลปะจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่สวยงาม 

 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดสามง่าม มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 1) อุโบสถ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง

เมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2)ศาลาการเปรียญ กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร 

เป็นอาคารไม้ 3)หอสวดมนต์ กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4)กุฏิสงฆ์

จ านวน 18 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 14 หลัง และตึก1 หลัง 5)วิหาร กว้าง 8 เมตร 

ยาว 17 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6)ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7)ศาลาบ าเพ็ญกุศล จ านวน 3 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

หลัง สร้างด้วยไม้ 2 หลัง และ 8)ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ าอุโบสถ 

 เจ้าอาวาสองค์ปจัจบุันของวัดสามง่าม ได้แก่ พระครูประยุตนวการ 

 

6.5 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดล าพญา 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระครูใบฎีกาอ านาจ อมรสิริ (อ านาจ ช านาญกิจ) เจ้าอาวาสวัดล าพญา 

เกี่ยวกับวัดล าพญา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สรุปได้ ดังนี้ 
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1) ที่ตั้ง  

วัดล าพญา ตั้งอยู่ในต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 2) ประวัติความเป็นมาของวัด 
 วัดล าพญา สร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2404 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว "ล าพระยา" คือนามเดิมของหมู่บ้านในครั้งที่การปกครองยังเป็นอ าเภอบางปลา มณฑลนคร

ชัยศรี มีประวัติว่าสมัยรัชกาลที่ 5 พระยากรมท่าท าการขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อท า

การจับจองที่นา ชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านสองกลุ่ม คือปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวมอญอพยพมาจากสาม

โคก ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางแม่น้ าฝั่งตะวันตก ท าการเกษตร ส่วนชุมชนชาวจีน ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่ง

ตะวันออก ท าการค้าขาย กลายเป็นตลาดริมน้ า 

 เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดนี้มีประวัติเล่าขานกันมาว่า ข้าราชบริพารช้ันพระยา 

หรือที่เรียกกันว่า "เจ้าคุณ" ได้พร้อมใจกันลงเรือมาบวช ณ สถานที่แห่งนี้ กันเต็มล าเรือ แต่ไม่ได้บอก

เหตุผลว่าท่านเจ้าคุณเหล่านี้ท่านนึกอย่างไรจึงพร้อมใจกันมาบวชถึงที่นี่ ซึ่งในสมัยนั้นการมาวัดล า

พญาจะต้องมาโดยทางเรือเท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อมีรถไฟแล้วก็สามารถข้ึนรถไฟที่สถานีบางกอกน้อย มา

ลงที่สถานีงิ้วรายแล้วลงเรือยนต์มาตามล าแม่น้ าท่าจีน ซึ่งวัดนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน และเป็นแม่น้ าที่มี

หลายช่ือ คือตอนที่ผ่านสุพรรณบุรี เรียกว่าแม่น้ าสุพรรณบุรี พอมาผ่านนครปฐม ต่อมาเรียกว่าแม่

น้ าท่าจีน เลยออกไปอีกเรียกว่าแม่น้ านครชัยศรี ล้วนเป็นช่ือของแม่น้ าสายเดียวกัน 

 จากการที่มีพระยาลงเรือมาบวชพระมากันทีละล าเรือ จึงเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ท าให้วัดน้ีได้ช่ือ

ว่าช่ือว่าวัดล าพญา นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเลา่ขานกันว่าในรัชกาลที่ 5 "เจ้าพระยากรมท่า " 

ได้ท าการขุดคลองเพื่อจับจองเป็นเจ้าของที่ดินที่นาท าให้ค าว่า "ล าพระยา" มีก าเนิดสมัยนั้นข้ึนกับ

อ าเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี จนกระทั่ งปี  พ .ศ. 2442 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ

พระราชทานวิสุงคามสีมา  

 3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดล าพญาตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรี ท าให้มีสัตว์น้ าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม และยังเป็นที่ตั้งของ
ตลาดน้ าวัดล าพญา อุโบสถของวัดล าพญามี  6 ประตูถือเป็นเอกลักษณ์ของวัด ภายในประดิษฐาน
หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปศิลาแลงพอกปูนและปิดทองทับ และพระพุทธรูปสรรพสิทธ์ิ
ประสงค์ที่ศักดิ์สิทธ์ิ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพรศิ่ลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้
ที่แสดงถึงวิถีชีวิตไทยริมแม่น้ านครชัยศรี และมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งจะ
มีเจ้าอาวาส และแม่ชีดูแลและสอนปฏิบัติธรรม น าไหว้พระ สวดมนต์ 
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 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดล าพญา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 1ใน 9 วัดน่าเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ นอกจาก

ตลาดน้ าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญแล้ว ภายในวัดยังมีพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อ

มงคลมาลานิมิตเก่าแก่ และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐม ซึ่งชาวบ้านมีความเช่ือในเรื่องของ

ความศักดิ์สิทธ์ิ และปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้

อย่างเหลือเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นโรคอัมพฤกษ์ และอัมพาต รวมทั้ งด้านการค้าขาย ซึ่งเช่ือว่า “หลวงพ่อ

มงคลมาลานิมิต” จะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนให้ดีด้วย ซึ่งเรื่องนี้ชาว

ต าบลล าพญาจะทราบกันเป็นอย่างดี แต่คนทั่วไปจะไม่ทราบ ดังนั้น การที่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวใน

ครั้งนี้ก็เพราะเพื่อจะให้เป็นทานแก่ประชาชนที่ได้แวะเวียนมาเที่ยวตลาดน้ า และได้เข้ามาท าบุญกับ

หลวงพ่อมงคลมาลานิมิตอันจะท าให้ได้อธิษฐาน และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนอีกด้วย 

อนึ่ง นอกจากภายในวัดล าพญามีพระพุทธรูปหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ

คู่กับบ้านล าพญาปางมารวิชัย วัดน้ียังมีพระพุทธรูปสรรพสิทธ์ิประสงค์ ประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ 

ธรรมาสน์ไม้สักฝีมือชาวบ้านท้องถ่ิน เรือขุดไม้ตะเคียน 2 ล า เพื่อใช้ในกิจการของวัด และยังมีศาลา

การเปรียญที่ท าด้วยไม้มีทางขึ้นลง 3 ทาง ต่อมาปิดด้านกลางแล้วท ารูปปั้นหนุมานอมพลับพลาเอาไว้

แทน ความน่าสนใจของอุโบสถวัดนี้มีความแปลกจากวัดอื่นก็คือมี 6 ประตูทางเข้าออก สร้างด้วย

คอนกรีตทั้งหลัง "หันหน้าไปตามล าน้ า" ซึ่งนับว่ามีความแปลกซึ่งอุโบสถทั่วไปที่มักจะหันไปทางทิศ

ตะวันออก อุโบสถนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ ที่แม่น้ าใกล้วัดยังเป็นอุทยานมัจฉามีปลานับหมื่นตัว 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดล าพญา ได้แก่ พระอธิการชิต สุจิตฺโต    

 

6.6 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดไร่ขิง 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ปญฺญาธีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 

เกี่ยวกับวัดไร่ขิง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้ 

1) ที่ตั้ง  

วัดไร่ขิงตั้งอยู่ที่ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 2) ประวัติความเป็นมาของวัด 
 วัดไร่ขิงมีต านานที่มาของวัดดังนี้ ต านานที่หนึ่ง เล่าว่า ประมาณ พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหา

สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแห่งวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทรงเป็นผู้ตั้งช่ือวัดไร่ขิงให้ใหม่

ว่า “วัดมงคลจินดาราม” และการที่เสด็จตรวจเยี่ยมวัดต่างๆในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปท าให้เครื่องหมายวงเล็บหายไปช่ือวัดนี้จึ งปรากฏในการเขียนว่า “วัดมงคล

จินดารามไร่ขิง” 

ต านานที่สอง เล่าว่าวัดไร่ขิงสร้างข้ึนประมาณปีกุน พุทธศักราช 2394 ตรงกับปีสุดท้ายใน

รัชกาลที่ 3 ต้นปี ในรัชการที่ 4 สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ต าบล

หอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัยที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) 

ครั้งเมื่อด ารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมราชานุวัตร  ในปีพุทธศักราช 2394 นั้นเอง ท่านได้ชักชวน

พุทธศาสนิกชนในย่านนั้นช่วยกันด าเนินการก่อสร้างวัดไร่ขิงข้ึน เมื่อการสร้างอุโบสถอันเป็นหลักชัย

ของวัดแล้วเสร็จ สมเด็จฯ ท่านจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญองค์หนึ่งลงมาจากกรุงเก่า เพื่อ

ประดิษฐานเป็นพระประธานประจ าอุโบสถสืบมาจวบจนปัจจุบัน ในการก่อสร้างวัดไร่ขิง  ในสมัย

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ท่านก็มรณภาพ ดังนั้น พระธรรมราชานุวัตร (อาจ) ซึ่ง

เป็นหลานชายของสมเด็จฯ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน รูปที่ 6 จึงเป็นธุระในการด าเนินการก่อสร้าง

วัดไร่ขิงเสร็จเรียบร้อย 

 ต านานที่สาม ได้เล่าสืบมาว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดเล็กๆที่มีมาก่อนที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)จะ

เสด็จมาท่านมีความคุ้นเคยกับวัดต่างๆในเขตนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในวันที่เมื่ อท่านเข้าไปกราบพระ

ประธานในอุโบสถวัดไร่ขิงท่านได้ปรารภกับเจ้าอาวาสว่าโบสถ์มีความใหญ่โต แต่พระประธานนั้นเล็ก

ไป ซึ่งเจ้าอาวาสก็ได้กราบเรียนว่าวัดไร่ขิงเปน็วัดไม่สามารถจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้เพราะเป็น

วัดจนๆ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) จึงบอกว่าที่วัดศาลาปูนมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งให้ข้ึนไปรับมา 

และเมื่อท่านกลับไปยังกรุงเก่าแล้วท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด จึงได้เดินทาง

ไปยังวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา และได้ขออัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจ าที่วัดไร่ขิง โดยสมัยนั้นการ

ขนส่ง ใช้ไม่ไผ่มัดเป็นแพล่องลงมาตามล าน้ าเจ้าพระยา เข้าแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ านครชัยศรี 

จนกระทั่งถึงวัดไร่ขิง ประชาชนชาวบ้านจึงพากันอัญเชิญข้ึนมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจ า

อุโบสถแทนองค์เดิมนับแต่นั้นมา 

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดไร่ขิงมีจุดเด่นคือวัดสร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ริม
แม่น้ านครชัยศรีหรือแม่น้ าท่าจีน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็นต านานพระพุทธรูปลอยน้ า เช่นเดียวกับหลวง
พ่อโสธร แห่งวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยความศักดิ์สิทธ์ิจึงสร้างอุทยานการศึกษา
พระเบญจภาคี วารีปฏิหาริย์ มีกิจกรรมทางด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่นการท าบุญถวาย
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สังฆทาน เติมน้ ามัน ประทีป ปิดทองพระ11ปาง และลอยเรือสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ ยังมีบริการ
เรือล่องแม่น้ านครชัยศรี  

 
 4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดไร่ขิง เป็นวัดพระรามหลวง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ านครชัยศรี ในท้องที่เขต

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 35 กิโลเมตร โดย

แยกจากถนนเพชรเกษม ตรงหน้าสวนสามพรานเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตแบ่งเป็น

เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ดังนี้ ทิศเหนือ จรดแม่น้ าท่าจีน ทิศใต้ จรดแนวทางรถผ่านสนามกอล์ฟ 

ทิศตะวันออก จรดตลาดวัดไร่ขิง ทิศตะวันตก จรดต าบลท่าตลาด 

พื้นที่ของวัด มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ราบ ด้านหน้ามีเข่ือนกั้นตลอดแนว ส่วน

ด้านหลังมีก าแพงล้อมรอบตลอดพื้นที่ เนื้อที่ธรณีสงฆ์มีประมาณ 400 ไร่ โดยจัดแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนของพุทธาวาสและส่วนของสังฆาวาส นอกจากนี้ ทางวัดได้สร้างสถานศึกษาข้ึน 2 แห่ง ทางทิศ

ตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ โรงเรียนประชาบาลวัดไร่ขิง  (สุนทรอุทิศ) และโรงเรียน

พยาบาลเมตตาประชารักษ์ (โครงการในพระราชด าริ) 

วัดไร่ขิง มีศาสนวัตถุ ดังนี้ 

 1. พระอุโบสถ มีลักษณะเป็นทรงโรง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีขนาดกว้าง 4 

วา 2 ศอก ยาว 12 วา สูง 9 วาเศษ ฝาผนังก่ออิฐถือปูนหน้าบันแกะสลักเป็นลายพุดตาน ติดช่อฟ้า

ใบระกาหางหงส์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสลับสี ซุ้มประตูเป็นลายปูนปั้นเครือเถา บานประตู

ด้านนอกเป็นลายรดน้ ารูปท้าวจตุโลกบาล ด้านในเป็นภาพสีรูปอสูรยักษ์เซี้ยวกาง และมีรูป”สัตว์

ทิพย”์ตามจินตนาการของช่างเขียนในสมัยนั้น บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ ารูปต้นไม้ พร้อมด้วยสิสารา

สัตว์ ด้านในเป็นภาพเขียนสีรูปดอกไม้ส่วนซุ้มหน้าต่างเป็นรปูปนูปั้นลายเครอืเถาเช่นเดียวกับซุ้มประตู 

 2. พระประธาน ประชาชนทั่วไปมักเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” พระพุทธรูปเนื้อทอง

สัมฤทธ์ิประทับนั่งปางมารวิชัยแบบประยุกต์ มีลักษณะผึ่งผายคล้ายเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตาม

แบบสุโขทัย ประดิษฐานเหนือฐานชุกชี มีขนาดหน้ากว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ อัญเชิญ

ลงมาจากกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) ตรงกับวันพระข้ึน 15 ค่ า เดือน 5  

 3. วิหารประจ าทิศ ภายในก าแพงแก้วรอบอุโบสถ มีวิหารประจ าทิศต่างๆ ทั้ง 4 ทิศ 

เป็นทรงโรงเช่นเดียวกับอุโบสถ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา3 หลัง และมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี 1 

หลัง ติดช่อฟ้าใบระกาหางหงส์เป็นปูนปั้น หน้าบันใช้ปูนปั้นเป็นลายเทพพนม ไม่มีซุ้มประตูหน้าต่าง 

และภายในไม่มีภาพจ าหลัก หรือภาพเขียนใดๆทั้งสิ้น วิหารด้านทิศเหนือสร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2492 
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ด้านทิศใต้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 ด้านทิศตันออกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 และด้านทิศตะวันตกสร้างเมื่อ 

พ.ศ. 2491 

 4. ศาลาจัตุรมุข ตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถเป็นศาลาทรงไทย 4 มุข มุงด้วย

กระเบื้องเคลือบสี ติดช่อฟ้าใบระกาหน้าบันทั้ง 4 ด้าน มีภาพปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่

ประสูติจนถึงปรินิพพาน และแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ขอบล่างเป็นรูปปั้นราหูอมจันทร์ตลอดเป็น

ศาลาโปร่ง ปลายเสาทุกต้นมีบัวหงายศาลาจัตุรมุขทั้ง 2 

 5. มณฑปกลางสระน้ า เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง  ตั้งอยู่ด้านทิศ

ตะวันตกของอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 โดยการน าของพระครูนวการโสภณ (เติม จนฺทโสภโณ) 

มีก าแพงแก้วล้อมทั้ง 4 ด้าน และมีซุ้มประตูข้ึน - ลงทั้ง 4 ด้าน แต่ละซุ้มมีรูปปั้นยักษ์คู่ประจ าอยู่  

  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดไร่ขิง ได้แก่ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  

 

6.7 บริบทและข้อมลูทั่วไปของวัดสุวรรณาราม 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระปลัดศิลา  ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เกี่ยวกับวัดสุวรรณาราม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้ 

1) ที่ตั้ง  
วัดสุวรรณาราม  ตั้งอยู่ที่ ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  2) ประวัติความเป็นมาของวัด 
วัดสุวรรณาราม เป็นวัดเก่า ประวัติแต่เดิมสันนิษฐานไว้ว่าก่อตั้งมาต้ังแต่ในสมัยปลายรัชกาล

ที่ 4 เรื่อยมาต้นรัชกาลที่ 5 ในสมัยนั้นในการเดินทางใช้ทางเรือ คลองมหาสวัสดิ์นั้นเช่ือมระหว่าง

แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ านครชัยศรี พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงษ์จะใช้การเดินทางเรือ

ผ่านแม่น้ าเจ้าพระยา เข้ามายังคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อผ่านไปยังแม่น้ านครชัยศรี เพื่อไปกราบองค์พระ

ปฐมเจดีย์ ระหว่างสองข้างทางของคลองมหาสวัสดิ์น้ัน ที่ดินจะมีการจับจอง หรือพระมหากษัตริย์ทรง

พระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์เป็นจ านวนมาก จนมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้มีการซื้อขาย

ที่ดินไปมากมาย ส่วนหนึ่งก็ให้เช่าท าไร่ ท านา ท าสวน ให้เช่าที่ส าหรับปลูกบ้านกันไปบ้าง 

ต่อมา นายกองคง (เทียบได้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน) ซึ่งมีหน้าที่คอยเก็บเอาภาษี

อากรเพื่อไปให้แก่เจ้านาย วันหนึ่งก็มีด าริว่า จะสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้าน

ความเช่ือของตนและครอบครัว ตลอดจนเป็นสถานปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศาสนกิจให้แก่ประชาชนใน

ชุมชนโดยรอบ โดยในยุคแรกนั้นได้สร้างกุฏิหนึ่งหลัง และศาลาส าหรับไว้ปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งหลัง  มี

เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่  
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เมื่อชุมชนมีประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้าน น าโดยก านัน ผู้น าชุมชน ได้ร่วมมือกันก่อสร้างวัด

ข้ึนมาโดยได้ขยายที่ดินวัดให้มีขนาดเพิ่มมากข้ึน โดยการซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก จ านวน 3 ไร่ 

รวมเนื้อที่ของวัดสุวรรณาราม ปัจจุบันประมาณ 10 ไร่ วัดก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 

2442 พระยาพิพิธไอยศูรย์ ก็ได้น าปัจจัยมาร่วมสร้างโบสถ์ สร้างศาสนวัตถุต่างๆ จนได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ที่พักสงฆ์อีกต่อไป 

3) จุดเด่นทีส่ าคัญของวัด 

วัดสุวรรณาราม มีจุดเด่น คือ ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบวัด มีความร่วมมือร่วมใจพร้อมที่จะ

ท างานให้กับวัด เช่น เมื่อวัดมีการจัดกิจกรรม จัดงานต่างๆชาวบ้าน และคณะกรรมการวัดร่วมด้วย

ช่วยกันในการช่วยเหลือวัดจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดี การเดินทางมา

วัดสะดวกทั้งทางน้ า ทางบก ทางรถไฟ นอกจากนี้ ชุมชนวัดสุวรรณาราม ยังมีการด าเนินการโครงการ

แหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถต่อยอดและเช่ือมโยงไปด้วยกันได้ 

4) สภาพทั่วไปของวัดในปัจจุบัน 

วัดสุวรรณาราม ด้านทิศเหนือมีที่ดินติดแม่น้ า เรียกว่า คลองมหาสวัสดิ์ ด้านทิศใต้ ติดสถาน

รถไฟ มีที่ดินขนาบกับคลองมหาสวัสดิ์ มีศาลาไม้สัก 2 ช้ัน มีโบสถ์เก่า หอระฆัง กุฎีสงฆ์ วัดมีการแบ่ง

เขตพุทธวาส สังฆาวาส เขตสาธารณูปการ เขตโรงเรียนวัดสุวรรณาราม พื้นที่ของวัดอยู่ใจกลางชุมชน 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดสุวรรณาราม ได้แก่ พระปลัดศิลา ธมฺมธีโร (ป.ธ.3)  

 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการส ารวจงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สามารถจ าแนกงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) งานวิจัยกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงนโยบาย 2) งานวิจัยกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 3) งานวิจัยกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ 4) งานวิจัยกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับวัด และ5) 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 
7.1 งานวิจัยกลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงนโยบาย 
 ผลงานวิจัยเชิงนโยบายส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น วิชิต ก ามันตะ
คุณ (2552) ศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด” จงใจ เตโช (2555) ศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยนครพนม” จักรกฤษณ์ โพดาพล (2555) ศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
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ประสิทธิผลโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต าบลในประเทศไทย” พริ้มเพรา วราพันธ์ุพิพิธ (2556) 
ศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้น าองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบัน อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557-2566) ” วิชยานนท์ สุทธโส (2557) ศึกษาเรื่อง 
“การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภายใต้บริบทอาเซียนใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2565) ” และศรวิชา กฤตาธิการ (2558) ศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอเชิง
นโยบายยุติธรรมชุมชนเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนอย่างยั่งยืน” อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษางานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้น พบว่า มีเพียงสองเรื่อง ได้แก่ 

ธนิต แสงกระจ่าง (2558) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเทียวที่
ยั่งยืนของประเทศไทย” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา สภาวการณ์เกี่ยวกับ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2) เพื่อศึกษา ผลการด าเนินงาน เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
จากพื้นที่ต้นแบบการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย โดยใช้แนวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ และกรอบการพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบาย โดยน าเสนอเนื้อหา สาระเกี่ยวกับนโยบายที่พัฒนาข้ึนจาก 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 เป็นการ
สังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนวิธี วิเคราะห์เอกสาร ข้ันที่  2 ศึกษา
แนวความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของพื้นที่ พิเศษฯ 
ด้วยวิธีการวิจัยพหุเทศะกรณี และการวิจัยส ารวจผลกระทบที่เกดิจากการท่องเทีย่วจากกลุม่ประชากร
ที่อาศัยในบริเวณที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว แล้วจึงน าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนโยบายที่ได้
จาก 2 ข้ันตอนมาสังเคราะห์ข้ึนเป็น ข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ข้ันที่ 3 น าข้อเสนอแนะฯดังกล่าว มาประเมิน เรื่องความถูกต้อง ความ เหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยันข้อเสนอฯ จากผู้เช่ียวชาญ ผลการศึกษาพบว่า1) 
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สามารถจ าแนกได้ 6 องค์ประกอบ 2) การด าเนินงานของ
พื้นที่พิเศษฯ ใช้แผนแม่บท 10 ปี ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และพบปัญหาเชิงโครงสร้าง 8 ข้อ 3) 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย มี 13 ข้อดังนี้ 1) สร้างการจัดการด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบ มีการติดตามก ากับ ดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยว มีการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยั่งยืน สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว 
2) การส่งเสริมและโฆษณา สินค้าและ บริการของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความยั่งยืน 
และ สนับสนุนผู้ประกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้าที่ เป็นธรรม   3) สร้างการจัดการด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมี ระบบการจัดการการใช้น้ า มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ใช้น้ าระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ า และระบบก าจัดน้ าเสีย 4) สร้างการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการท่องเที่ยว ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก 
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจัดการขยะ 5) สร้างการจัดการด้าน
ทรัพยากรทาง สังคม และวัฒนธรรม โดยปลูกฝังจิตส านึกของชุมชน และนักท่องเที่ยวให้ปกป้องและ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความ เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 6) 
สร้างระบบที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยการ พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ 7) ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดี ของ
นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้มาเยือนตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 8) 
ใช้แนวคิดการพัฒนาการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ท างานด้านการท่องเที่ยว 9) เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลักของ
สถานที่ เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่าจะเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียง อย่าง
เดียว 10) สร้างให้พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะ 11) ใช้แนวทางการ
วิจัยเพื่อศึกษาความ เป็นไปได้ ในการก าหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในล าดับถัดไป 
12) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบาย เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน เพื่อกระตุ้นการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน 13) 
สนับสนุนให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม เพื่อจัดการกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ของประชาชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
  ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และนรินทร์ สังข์รักษา (2560) ศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
อารยธรรมล้านนา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมล้านนา 
และน าเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมล้านนา โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 30 คน และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบร่าง
ยุทธศาสตร์จ านวน 17 คน ใช้วิธี EDFR การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเสวนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อหา
ข้อสรุป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ บันทึกภาคสนามการสังเกต 
ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนามีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างมาก แต่ละจังหวัดในพื้นที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ยังคงมีอัตลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาที่คล้ายคลึงกัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อารยธรรมล้านนา ควรมีการ
จัดการสร้างรูปแบบในการพัฒนา ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด และเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ภายในคลัสเตอร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประกอบด้วย 1) สร้างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิ
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ปัญญาล้านนาในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อการเพิ่มมูลค่าในสายตาของนักท่องเที่ยว จากฐานอัตลักษณ์อารย
ธรรมล้านนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาบนฐานการมีส่วน
ร่วมจากทางภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ 3) เช่ือมโยง
การท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักผ่านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ผลการรับรองข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องในระดับดี 
 
7.2 งานวิจัยกลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

งานวิจัยกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 เป็นการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาการ ได้แก่ งานวิจัย

ของ สรายุทธ ผลโพธ์ิ (2549) ศึกษาเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ าแบบยั่งยืน” 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ าอย่างยั่งยืนเป็นการประสานบทบาท 
และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมไปพร้อมๆ กัน 
ผลการศึกษาพบว่า 1. แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพและบริการของสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ า เช่น 
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่เสื่อมโทรม และอนุรักษ์และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน
แหล่งท่องเที่ยว และบริเวณภายนอกสถานที่ท่องเที่ยว 2. แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
รูปแบบแรกเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้น และรูปแบบที่สอง คือ การท่องเที่ยวโดยเรือทัวร์ หรือบริษัท
จัดน าเที่ยวเน้นประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 3. แนวทางการพัฒนาบทบาทขององค์กรรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดสรรงบประมาณและ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าท าการปรับปรุง ปฏิสังขรณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้มี
สภาพที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาบทบาทของชุมชน
ท้องถ่ินต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าเมามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ก ากับดูแลการท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตนเอง โดยการเสนอรางวัลให้แก่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพือ่เปน็ก าลงัใจใหชุ้มชนที่จะเสียสละและเต็มใจในการเข้ามา
มีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
การวางแผนจัดท าโครงการ วางแผนด าเนินงานแต่ละข้ันตอน 

     ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวทางน้ าชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมคลอง
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เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ศักยภาพของชุมชนสามารถที่จะพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวได้เนื่องจากชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบธรรมชาติและมีวิถีชีวิตริมตลองศาสนสถาน มี
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ชุมชนมีอาชีพการท าสวนผักและสวนกล้วยไม้ มีความ
สะดวกในการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ า มีความปลอดภัยเพราะชุมชนเป็นสังคมแบบเครือญาติ  
การระวังภัยของแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งคนในชุมชนเองและเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเอง สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้มาก เพราะการท่องเที่ยวมีลักษณะของหมุนเวียนและใช้เวลาท่องเที่ยวน้อยโดยถูก
จ ากัดโดยที่นั่งของเรือ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต้องมีการพัฒนาและการส่งเสริมของการมีส่วน
ร่วมในชุมชนให้เพิ่มข้ึน ซึ่งในปัจจุบันมีการมีส่วนร่วม 2 ลักษณะ ได้แก่ การท ากิจกรรมร่วมกันและ
การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 2) ด้านความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจของนักที่มีต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ส่วนความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 3) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้มี
ความยังยืนมี 5 แนวทาง คือการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายทั้งเส้นทางและ
กิจกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการการท่องเที่ยวในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

สืบชาติ อันทะไชยเวียน (2554) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย” เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของการรับรู้คุณภาพการบริการในการจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณา
การในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากลยุทธ์และเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแผน
กลยุทธ์ ในการจัดการจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วนอุทยานแห่งชาติ วังสามหมอ ผล
การศึกษา พบว่า 1) ด้านการรับรู้เรื่องคุณภาพในการบริการ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การตอบสนอง
ลูกค้า การท าให้เป็นสิ่งจับต้องได้ การเอาใจใส่ลูกค้า การประกัน และความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้ โมเดลต้อง
มีความเหมาะสมและมีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย 2) ด้านการรับรู้และทัศนคติของชุมชน มี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว ต้นทุนของการท่องเที่ยว ผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว การรับรู้ และชุมชนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และด้านทัศนคติต่อระบบนิเวศน์ 
นอกจากนี้ โมเดลมีความเหมาะสมกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) การพัฒนากล
ยุทธ์ของการจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วนอุทยานแห่งชาติ วังสามหมอ โดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า แผนกลยุทธ์ทั้ง 3 โครงการมี
ความเป็นไปได้ทั้งด้านวัตถุประสงค์ กิจกรรมและตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

คนึงภรณ์ วงเวียน (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืน”: กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
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สถานการณ์การท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา การท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด และสร้าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า 1) เกาะ
เสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ ป่าไม้ มีความ
สวยงามและจุดเด่นในด้านหาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มากมาย และเป็นสัญลักษณ์
ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการทางการ
ท่องเที่ยว การจัดการทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของเกาะ
เสม็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มาท่องเที่ยวที่เกาะ
เสม็ดส่วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน/ปี 2) เกาะเสม็ด     มีปัญหาด้านมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดขยะ การจัดการน้ าเสีย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแย้งด้าน
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน และปริมาณน้ าจืดไม่เพียงพอ ส่วนอุปสรรค คือ ขาด การบูรณาการในการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ไม่เพียงพอขาดการบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั ขาดการวางผัง
พื้นที่เฉพาะในการพัฒนา/อนุรักษ์เกาะเสม็ด และขาดหน่วยงานหลักหรือกลไกการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เกาะเสม็ดอย่างจริงจัง 3) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน์ คือ “เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางทะเลที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนในภาคตะวันออกของไทย” ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนท้องถ่ิน
และนักท่องเที่ยว 2) เสริมสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค 3) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในการประเมินยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยผู้เช่ียวชาญพบว่า ยุทธศาสตร์ที่สร้างข้ึนมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเกาะเสม็ดและสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้ 

วงศ์ระวิทย์ น้อมน าทรัพย์ และพยอม ธรรมบุตร (2559) ศึกษาเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
อภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมู ล โดย วิเค ราะห์ เชิ งเนื้ อห า (Content Analysis) และตรวจสอบ ข้อมู ลแบบสาม เส้ า 
(Triangulation) การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปรมิาณใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยวชาวไทย การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยว่า 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงพุทธ
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ศาสนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม มีวิสัยทัศน์ คือ “จังหวัดนครปฐมจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาของโลก เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
และกระจายรายได้สู่ชุมชน และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพื่อเป็น
ต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ2) ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงยืนยันให้เห็นว่าแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับจังหวัดนครปฐม สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาต่อไป 

ลักษณา เกยุราพันธ์ (2559) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก”มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนชาว
ไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก 
และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก พื้นที่ศึกษาคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนของจังหวัดนครนายก 7 ชุมชน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ประชาชนชาวไทยพวนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ศึกษา นักวิชาการผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 ชุมชน คือ ชุมชนในต าบลเกาะหวายและต าบลหนองแสง การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การศึกษาพบว่า 1) สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก
มีแนวโน้มทางการท่องเที่ยวที่ดี เพราะมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
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มีความพร้อม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้น าชุมชนรับผิดชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก ชุมชนชาวไทยพวน
มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 200 ปี 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาข้ึนคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล 
“ThCLCAPC Model”ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยที่ Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C 
หมายถึง Creation (การสร้างสรรค์) L คือ Learning (การเรียนรู้) C คือ Conservation (การอนุรักษ์) A 
คือ Awareness (ความตระหนัก) P คือ Participation of Community (การมีส่วนร่วมของชุมชน) 
และ C คือ Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ซึ่งผลการประเมิน
รูปแบบที่พัฒนาข้ึนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัด
นครนายกพบว่า รูปแบบที่พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน และ 4) 
ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พบว่า มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาว
ไทยพวนในทุกองค์ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายกที่ส าคัญ ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม
ชาวไทยพวน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบ การ
จัดท าป้ายแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนได้อย่างยั่งยืน 

 
กลุ่มที่ 2 เป็นการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านสร้างสรรค์ 

วิชชานันท์ ผ่องศรี (2550) ศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการพื้นที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส ารวจสถานการณ์การใช้
ทรัพยากรและประเมินศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินให้เป็นทรัพยากรในการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อจะสร้างแบบอย่างของการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและเพื่อวิเคราะห์ความเป็น
แบบอย่างของการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินให้เป็น
ทรัพยากรท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านการศึกษาแบบอย่างการท่องเที่ยว พบว่า จากการที่
หมู่บ้านเวินบึกอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและปากแม่น้ ามูลได้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขงที่
บ้านตามุย จึงท าให้ได้แบบอย่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
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แบบอย่างจากการท าสวนเกษตรผลไม้ริมแม่น้ าโขง บ้านท่าล้ง ได้แบบอย่างการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม จากหมู่บ้านของชนเผ่าบรูบ้านซะซอม ได้แบบอย่างการท่องเที่ยวแบบผสมผสานตาม
หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาการท านาข้าว และการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านแห่งแรกที่มีการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของอ าเภอโขงเจียม 
ส่วนความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ ควรน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวใน 6 รูปแบบ ให้ครบทุกหลังคาเรือน เพื่อให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว ในหมู่บ้านที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยเพื่อ
ขยายให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวริมฝั่งโขง และควรศึกษาเครือข่ายการเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (2555) ศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
: ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวไทย” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ว จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
แต่เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยด้านองค์ประกอบ ของการจัดการท่องเที่ยวตามกรอบ
แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการใน
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จะ
ช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้มีแบบแผนที่ชัดเจน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้าง
รายได้ให้กับประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ , พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล และธีระ สินเดชารักษ์ 
(2554)ศึกษาเรื่อง “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความชัดเจนในนิยามความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนแบบเดิม และช้ีให้เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร ผล
การศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจใน
คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ประเด็นส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้อง
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มีคุณสมบัติทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงกระบวนการ กล่าวคือในเชิงพื้นที่ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องมีความ
หลากหลายและโดดเด่นทางวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติ และชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม
จะต้องมีความตระหนักในศักยภาพดังกล่าว ในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ จะต้องน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ตรง
ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่การท าความความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยว และด้วยทิศทางนี้ จะน าไปสู่ความสมดุลในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

สมหมาย อุดมวิทิต, ธนา สมพรเสริม และปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย (2558) ศึกษาเรื่อง 
“การประเมินรปูแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดตราดที่ได้พัฒนาข้ึน และ 2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดตราดบนพื้นฐานของผลการประเมนิความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยการศึกษา
ได้ใช้ทั้งข้อมูลทุติยภูมิโดยการสังเคราะหผ์ลการศึกษาของโครงการย่อยที ่1 และโครงการย่อยที่ 2 เข้า
ด้วยกัน และข้อมูลปฐมภูมิโดยการส ารวจนักท่องเที่ยวและการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินด้านบริบท แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้ง
เป้าหมายในการพัฒนาของจงัหวัด การประเมินปัจจัยเข้า แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่ถูกคัดเลือกมานั้นมีศักยภาพในระดับสูง แต่กลับพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด รวมทั้งการที่ศักยภาพทางด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
ค่อนข้างต่ า การประเมินกระบวนการ พบว่า ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่ค่อนข้างสูง และจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตกอยู่ในชุมชน แต่ประเด็นที่น่ากังวล คือ การกระจายผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวและการติดตามและประเมินผลกระทบที่ยังอยู่ในระดับต่ าถึงต่ ามาก 
สุดท้ายการประเมนิผลผลติ พบว่า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดตราดได้ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวภายในตัวเมืองตราดเติบโตข้ึนโดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเพิ่มขึ้น
ประมาณ 56,176,238 บาทต่อปี 

 
กลุ่มที่ 3 เป็นการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ 

สุนารถ จุ้ยสถิตย์ (2555) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความประทับใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดสุพรรณบุรี” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ความประทับใจ และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว 2) เปรียบเทียบความประทับใจโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมใน
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การท่องเที่ยว 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยว และ 4) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความประทับใจกับระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ผล
การศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ มีระหว่างอายุ 21 - 30 ปี ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท างานรับราชการและรฐัวิสาหกจิ มีรายได้ 7,000 - 15,000 บาทต่อเดือน ยังเป็นโสดและ
อาศัยอยู่ในภาคกลาง มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวในวันเดียว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มากับ
ครอบครัว เที่ยวในวันหยุดสัปดาห์ ใช้จ่าย 1,000-2,000 บาทและมีความประทับใจต่อสถานที่นี้อยู่ใน
ระดับมาก 2) ความแตกต่างของอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่มีต่างกันตลอด 
จุดประสงค์ ลักษณะของการท่องเที่ยว ช่วงเวลา ความถี่ และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ที่ต่ างกันท า
ให้ระดับความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดดังกล่าวแตกต่างกัน 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ระยะเวลา ความถ่ี 
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย พาหะนะที่ ใช้ และลักษณะการท่องเที่ยว และ 4) ความปร ะทับใจมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
7.3 งานวิจัยกลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

พระศิโรดม วชิรวราภรณ์ (2533) ศึกษาเรื่อง “พระพุทธไสยาสน์กับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคกลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของพระพุทธไสยาสน์ในเขตภาคกลาง และ 2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีพระพุทธ
ไสยาสน์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธไสยาสน์ในเขตภาคกลางส่วนใหญ่
ไม่ปรากฏชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยใด ทราบเพียงว่าเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาจากความเช่ือและ
ความศรัทธาของชาวไทยพุทธ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ทรงบูรณะพระพุทธไสยาสน์ข้ึนใหม่ 
เนื่องจากสภาพองค์เดิมปรักหักพัง พระพุทธไสยาสน์ส่วนใหญ่เป็นปางอสุรินทราหูที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงโปรดยักษ์อสุรินทราหูซึ่งเป็นผู้ที่มีร่างกายใหญ่โต พระพุทธไสยาสน์มีคุณค่าทางด้านศิลปะ 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาดูชม เป็นแหล่งเรียนรูด้้านโบราณคดีและ
ศิลปกรรมสะท้อนความงามและความสะเทือนอารมณ์และได้รับความสุขจากการได้ชมเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีพระพุทธไสยาสน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ันวัดควรส่งเสริมให้
พระพุทธไสยาสน์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักธรรมและความเข้าใจพุทธศิลป์จัดให้มีกิจกรรมร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาวัด หน่วยงานส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ควรจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสน์และอุโบสถวัดที่
เสี่ยมโทรม กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอก
ระบบในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย 
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อ านาจ เย็นสบาย (2548) ศึกษาเรื่อง “การจัดการการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านหอศิลป์โดยศึกษาและส ารวจข้อมูลจากหอศิลป์ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและหอ
ศิลป์ ในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเบื้องต้น คือหอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่
สามารถเติบโตได้ เนื่องมาจากข้อจ ากัดเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ เป็นปัญหาในเรื่องของ
โครงสร้างที่ต้องใช้เวลา และยุทธวิธีโดยท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ ประเด็นคุณภาพชีวิต ประเด็น
ทางการเมือง หรือให้เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนหรือประชาชนเป็นฐาน หอศิลป์ควรสร้าง
บทบาทและสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวาทั้ งทางด้าน
นิทรรศการ การให้การศึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ควรมีการจัดการแบบมืออาชีพ ด้วยคนที่มี
ฐานความรู้จริงตามองค์ประกอบของมาตรฐานหอศิลป์ ตลอดจนการจัดตั้งองค์กร โดยการบริหาร
ไม่ใช่อยู่ในกรอบของระบบราชการแบบตายตัว ทั้งยังต้องมีฐานคิดที่ยอมรับความหลากหลายทางอัต
ลักษณ์ ควรสนับสนุนการด าเนินการภายใต้องค์กรสนับสนุนที่หลากหลาย ทั้งโดยงบประมาณของรัฐ
แลเอกชน และต้องเป็นแหล่งสะท้อนความคิดการเคลื่อนไหวทางความคิด เป็นพื้นที่ เปิดให้มี
บรรยากาศการวิพากษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งยังต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
สร้างสรรค์อีกด้วย  

กัญญามน อินหว่าง และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาระบบการจัดการค่ายบางระจนัจังหวัดสงิหบ์ุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการ
ความรู้ของภาครัฐและชุมชนที่มีต่อการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของอ าเภอค่ายบางระจัน และนอก
ชุมชน และเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของระบบการจัดการความรู้ที่มีต่อการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของภาครัฐและประชาชนในอ าเภอค่ายบางระจัน และนอกชุมชน ผลการวิจัย 
พบว่า การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพโดยจะเห็นว่า
เครือข่ายการเรียนรู้เป็นการเช่ือมโยงประสานสัมพันธ์แหล่งความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลซึ่งกันและกันในชุมชน นอกชุมชนหรือในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจต่างประเภท 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการ
ระดม และประสานการใช้ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และเงินงบประมาณเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยพบว่าเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนนั้นต้องมีกิจกรรมของชุมชนเป็นหลักในการดา
เนินการและจาเป็นต้องสรา้งจติสานึกของคนในชุมชนให้สามารถรวมกลุ่มท าภารกิจต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีได้
กลายเป็นปัญหาส าคัญของการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและบุคคลส าหรับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นั้นจะต้องมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จอยู่หลาย
ประการ ดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน ได้แก่ ประสบการณ์การทางานด้านชุมชนและการอบรม
และการพัฒนาของบุคคล และชุมชนที่อยู่ มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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จะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญมาก 2) สภาพแวดล้อมของชุมชน ประกอบด้วย วัด โรงเรียน 
ชุมชน และบ้านต้องให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นที่ปรึกษาย่อมเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างเครือข่ายได้
อย่างสะดวก 3) การจัดการความรู้ ได้แก่ การก าหนดหลักการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน 

วรรษรวี โคตรบัง (2551) ศึกษาเรื่อง “บทบาทแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ผลการศึกษา พบว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพัฒนาการมา
ตามล าดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จากหน่วยประเคราะห์ของกองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย และได้จัดต้ังเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ 
ได้มีการด าเนินงานและบริหารจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทอันเดียวกับศิลปวัฒนธรรม
หลายด้าน ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ และมีลักษณะเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 8 ประเภท ได้แก่ 
1) ภาคการศึกษา 2) ภาคชุมชน 3) ภาควัฒนธรรมพื้นบ้าน 4) ภาคการปกครองส่วนท้องถ่ิน 5) ภาค
ต่างประเทศ 6) บุคลากรในส่วนวัฒนธรรม 7) บุคลากรและภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและ 8) รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการด าเนินงานวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมมีการจัดการความรู้ร่วมกัน สร้าง
จิตส านึกรักวัฒนธรรมท้องถ่ินและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 

      มนัญญา นวลศรี (2552) ศึกษาเรื่อง “แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เละเพื่อพัฒนาแนวทาง

ในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการศึกษา พบว่า 

สภาพปัจจุบันในการจดัการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ เช่น บุคลากร

ไม่มีความรู้ในด้านพิพิธภัณฑ์ การขาดแคลนงบประมาณ การจัดกิจกรรมที่ไม่มีความหลากหลาย และ

นักท่องเที่ยวเข้าชมจ านวนน้อย แนวทางการจัดการด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายซึ่งได้รับฉันทามติ 

เพื่อให้เป็นแหล่งการจัดแสดงวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา

ตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ และธ ารง สืบทอดคุณค่า 

มรดกของชาติ และนโยบายเกิดข้ึนจากประชาชนในท้องถ่ินมีความต้องการ แนวทางการจัดการด้าน

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับฉันทามติ เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ควรมีแผนงานบริหาร

จัดการทั่งในระยะสั้นและระยะยาว แผนงานระยะสั้นควรเปน็แผนงานประจ างบประมาณที่ตอบสนอง

ความต้องการในกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลควรเป็นหลักในการสนับสนุนงบประมาณ แผนงานระยะยาว
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ควรเป็นแผนงานที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ ควรให้องค์กรท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรรม ผู้บริหารต้องมีวิสัยทศัน์ และให้การสนับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ ควรวางแผนโครงการ

ตามล าดับความส าคัญ ด้านบุคลาการที่ได้รับฉันทามติ ได้แก่ มีความรู้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมีใจ

รักด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีและมี

จิตใจพร้อมให้บรกิารควรเป็นผูม้ีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดทีด่ี เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจ

เรื่องการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดี ควรส่งบุคลากรไปดูงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั้ง

ในประเทศและนอกประเทศ ในด้านกิจกรรมซึ่งได้รับฉันทามติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่

หลากหลาย  ควรมีกิจกรรมหลัก ควรจัดนิทรรศการแบบช่ัวคราวและถาวร และมีกิจกรรมภาคสนาม 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมควรค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดท าสื่อรูปแบบต่างๆเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และควรน าผลการประเมินมา นอกจากนี้ ควร

ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ทั้งบุคคลภายในและภายนอกและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

มีการเผยแพร่ผลการประเมิน มีการวางมาตรฐานก ากับตรวจสอบเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง ด้านการ

ประกันคุณภาพควรมีการติดตามและมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผล ด้านความต้องการการ

สนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติ ได้แก่ ควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ควรจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอ ควรรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทั้งนี้ หน่วยงานท้องถ่ินต้องมี

ความจริงจังในการดูแล และควรจัดตั้งหน่วยงานกลางข้ึนเพื่อท าหน้าที่ในการดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

โดยตรง 

กัลยา ซองรัมย์ (2552) ศึกษาเรื่อง “พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ส าหรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 
82.50 สังกัดอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลและไม่เก็บค่าเข้าชม กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ มักจะเป็นนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา การชมพิพิธภัณฑ์มีทั้ง 2 แบบ คือ มีเจ้าหน้าที่น าชมและชมอย่างอิสระ พิพิธภัณฑ์ร้อยละ 
42.50 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะโบราณวัตถุ เมื่อจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่และดูความสอดคล้อง
ของเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์กับสาระการเรียนรู้ พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เนื้อหาตรง คือ มี
เนื้อหาที่ตรงกับสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่โรงเรียนสามารถน าไปใช้ได้ทันที คือ วิชาภาษาไทยและ
วิชาภาษาต่างประเทศ ส่วนรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ และลักษณะที่
สอง เนื้อหาบูรณาการ หมายถึง ผู้สอนต้องใช้การจัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการแบบสห
วิทยาการมาช่วย จึงจะท าให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้ การท าให้พิพิธภัณฑ์ใน
กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรยีนรู้อย่างสมบูรณ์ได้ยังต้องอาศัยความร่วมมอืของโรงเรียน โดยการสร้าง
หุ้นส่วนทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนและพิพิธภัณฑ์ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ องค์
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ความรู้ สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือของ
บุคลากรทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังต้องอาศัยแรงสนับสนุนและความเข้าใจจากชุมชนใน
ด้านการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและจากรัฐในด้านความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมและ
เป็นตัวกลางในการผลักดันให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ในเชิงหุ้นส่วนทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 

สมคิด จ านงศร (2552) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวัดนาหนองเป็นศูนย์
การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยยวน ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยที่มีผลในการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ขาดเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในการดูแลและบ ารุงรักษา
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ เพราะมีข้อจ ากัดเนื่องจากพระภิกษุมีกิจนิมนต์และมีภารกิจด้านอื่น ไม่มีเวลา
ในการดูแลพิพิธภัณฑ์ อาคารของพิพิธภัณฑ์ นั้นมี 2 อาคาร การจัดแสดงนิทรรศการจึงขาดความ
เช่ือมโยงและการเลา่เรือ่งของศิลปวัตถุ จากแนวคิดของแกนน าชุมชนในการปรับปรุงพิพธิภัณฑ์ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยยวนได้ก าหนดนิทรรศการเป็น 10 ชุด ดังนี้ 1) ข้อมูลประวัติศาสตร์
จังหวัดราชบุรี 2) ประวัติความเป็นมาไทยยวนในจังหวัดราชบุรี 3) อาชีพของชุมชนไทยยวนต าบล
ดอนแร่ 4) การใช้ชีวิตใต้ถุนบ้านสาธิตทอผ้าและจักสาน 5) มุขหน้าบ้าน 6) มุมรับแขกหน้าบ้าน 7)
นิทรรศการชุดในบ้าน ห้องนอน ห้องพระ ห้องแต่งตัว 8) ห้องครัว 9) ประเพณี 10) ห้องสมุดในส่วน
ของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรี มีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 1) ห้องส านักงาน 2) ห้อง
ประชุม 3) ห้องสาธิตทอผ้า 4) นิทรรศการวิวัฒนาการของผ้าทอไทยยวนจากอดีตถึงปัจจุบัน 5) ห้อง
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 6) ห้องจัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ  

อติพันธ์ อมาตยคง (2552) ศึกษาเรื่อง “การจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” ผลการศึกษา พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับมาก 2) การจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จ าแนกตาม
สงักัดของสถานศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงด้านเดียว คือ การน า
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ไปใช้ของสถานศึกษา 3) แนวทางการพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณใน
สถานศึกษาด าเนินการระเบียบการน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุหมู่แก่
นักเรียน ศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระ เพื่อให้สามารถวาง
แผนการน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนและจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ปรมปณต แก้วนนท์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายในบ้านเขาทุเรียน ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” ผลการศึกษาพบว่า 
ฐานข้อมูลสาระการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และชุดข้อมูลด้านโบราณคดี และชุดข้อมูลด้านโบราณคดี และเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมใน
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การจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบศูนย์การเรยีนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียน ควรประกอบด้วยพื้นฐาน 2 ส่วน 
คือ 1) อาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาทุเรียน และ 2) และพื้นที่จัดแสดงที่ตัวแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณคดีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ได้น าเสนอแผนการปฏิบัติ
แบ่งเป็น 6 ระยะ และมีองค์กรรับผิดชอบการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยองค์กร
ดังกล่าวควรเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อ
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ใน 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม มีการเตรียมการล่วงหน้า
ประสานงานกับคนในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ท าความเข้าใจเรียนรู้
ข้อมูลพื้นที่ การจัดกิจกรรมค านึงถึงความเหมาะสมของบริบทชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทรัพยากร
ที่มีอยู่ มีการวงแผนและการประเมินผลการจัดกิจกรรม ด้านผลผลิตของการจัดกิจกรรมผลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ช้ินงานที่ได้ในลักษณะเอกสารแนะน า คู่มือ แผนป้ายประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ ภาพวาด 
งานปั้นงานประดิษฐ์ ค าประพันธ์ หนังสั้น ภาพยนตร์การ์ตูน และผลเชิงคุณภาพ ได้แก่ความสนใจ 
ความพึงพอใจ กระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความสุข ภูมิใจ กล้าแสดงออก จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ด้านผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการเช่ืองโยงการเรียนรู้กับแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ส่งผลถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้รู้ 
ในชุมชน มีความรู้ ความภูมิใจ ช่ืนชม เห็นคุณค่า และน าไปใช้ ด้านผลกระทบของการจัดกิจกรรมมี
การสร้างและปรบัปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหลายแห่ง มีฐานข้อมูล และเว็บไซต์เผยแพร่สถานศึกษา และ
องค์กรบริหารสว่นต าบลใหค้วามสนใจ คนในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ จาการเรียนรู้รว่มกัน มีทัศนติที่ดี
ต่อกัน และด้านความยั่งยืนของการจัดกิจกรรม มีเอกสารและสื่อเพื่อการเผยแพร่ มีหลักสูตรท้องถ่ิน 
ที่บูรณาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสู่การจัดการเรียนการสอน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเห็น
ความส าคัญและมีแผนสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

พฤษมลคล จุลพูล และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา
บริบทฐานทรัพยากรของชุมชน พัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลชุมชนและพัฒนาแหลง่การเรยีนรู้ชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า บริบทชุมชนชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ยังพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ สภาพของ
ชาวบ้านในชุมชนจ าเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แต่ชาวบ้านยังพึ่งพาอาศัยให้ความร่วมช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ชุมชนยังคงอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 
และเช่ือในอ านาจสั่งศักดิ์สิทธ์ิ แต่ชุมชนยังมีการเปิดรับความรู้และสิ่งใหม่ๆ จากภายนอก  อยู่เสมอ 
กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ชุมชนให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในทุกข้ันตอน และมีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมหลายกลุ่มเนื่องจากเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมและความเช่ือและภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยในชุมชนมี
จ านวนน้อย เนื่องจากขาดผู้สืบทอดความรู้และผู้เรียนรู้จุต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก มีข้อปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด จึงหาผู้สืบทอดที่มีใจรักได้อยาก และการรักษาจากแพทย์แผนไทยก็มีจ านวนลดน้อยลง 
เนื่องจากการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบนัมีความทันสมัยและเห็นผลอย่างรวดเร็วการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโนซาดมีพื้นที่มาก จึงไม่สามารถจัดท าเส้นทางศึกษาพันธ์ุได้ได้ครอบคลุมทั้งหมด จึงได้
ร่วมกันก าหนดเส้นทางศึกษาตามสภาพพื้นที่และระยะทางที่เหมาะสม โดยท าการติดป้ายตามจุดหรือ
พันธ์ุได้ที่ก าหนด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตนเอง และเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนหรือครู เพื่อให้เกิดทักษะและ
ประสบการณ์จริง 

ทวี พรมมา (2556) ศึกษาเรื่อง “การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
เป็นการสร้างระบบการศึกษาให้แก่เยาวชนหรือผู้คนในท้องถ่ินได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของการด าเนินงาน สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน และ
สร้างมาตรฐานการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภาคอีสาน แหล่งเรียนรู้รวมทุกศาสตร์ทุกสาขาในภาคอีสาน 
จ านวน 200 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา พบว่าจากนโยบายของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กระแสการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้สถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จัดต้ังแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม
อีสานเช่ือมโยงบูรณาการกับรายวิชาเรียนต่างๆ มีการบริหารจัดการโดยใช้บุคลากรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปีจากโรงเรียนไม่มีรายรับเนื่องจากเปิดให้เข้าชมฟรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมีหลากหลายวิธี เปิดท าการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
ติดต่อเข้าชมได้โดยจดหมายขออนุญาตหรือโทรศัพทแ์จ้งการนัดหมายก่อนลว่งหน้า สภาพปัจจุบันการ
ด าเนินงาน พบว่า แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาเน้นการจัดแสดงวัตถุสิ่งของทาง
วัฒนธรรม บางแห่งจัดแสดงข้อมูลความรู้รูปแบบนิทรรศการหรือบอร์ดความรู้ที่มีค าอธิบายและ
ภาพถ่ายประกอบ การจ าลองหรือฉากจ าลอง โดยมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และศิลปวัฒนธรรมอีสาน สภาพปัญหาการด าเนินงาน พบว่า การจัดแสดงข้อมูลความรู้ของแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาไม่ครอบคลุมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินในด้านการบริโภค การ
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อยู่อาศัย การแต่งกาย การพักผ่อน การแสดงอารมณ์ การสื่อความหมายการจราจรขนส่ง การอยู่
รวมกันเป็นหมู่คณะ การแสวงหาความสุขทางจิตใจและหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิตการสร้างมาตรฐาน
การด าเนินงานแหล่งเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดกรอบ
ขอบข่ายการด าเนินงาน จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มได้กรอบขอบข่ายการด าเนินงานซึ่งมี
ความเหมาะสมและจัดท าเป็น (ร่าง) มาตรฐานการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ข้ันตอนที่ 2 การปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการด าเนินงานที่จัดท าข้ึนโดยเห็นสมควรให้ยุบ
รวม ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม ท าให้ได้มาตรฐานการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาทั้งหมด 9 ด้าน จ านวน 60 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านการบริโภคมี 11 ตัวช้ีวัด 
ด้านที่ 2 ด้านการอยู่อาศัยมี 9 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 3 ด้านการแต่งกายมี 9 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 4 ด้านการ
พักผ่อนมี 4 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 5 ด้านการแสดงอารมณ์มี 4 ตัวช้ีวัดด้านที่ 6 ด้านการสื่อความหมายมี 6 
ตัวช้ีวัด ด้านที่ 7 ด้านการจราจรขนส่งมี 4 ตัวช้ีวัดด้านที่ 8 ด้านอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะมี 6 ตัวช้ีวัด 
และด้านที่ 9 ด้านการแสวงหาความสุขทางจิตใจและหลักเกณฑ์การดาเนินชีวิตมี 7 ตัวช้ีวัด โดยมี
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา 5 ระดับ คือ 
ระดับดีเยี่ยม (5) ต้องผ่านการประเมินและมีช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 ระดับดี (4) ต้อง
ผ่านการประเมินและมีช่วงคะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.51-4.50 ระดับปานกลาง (3) ต้องผ่านการประเมิน
และมีช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 ระดับพอใช้ (2) ต้องผ่านการประเมินและมีช่วงคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 และระดับควรปรับปรุง (1) มีช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 โดยสรุป 
การสร้างมาตรฐานนอกจากจะส่งผลให้แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีมาตรฐานเพื่อใช้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนท้องถ่ินเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ สมาชิกได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยความเข้าใจ สามารถอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมใหค้งอยู่
และมีวิถีการด าเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หทัยรัตน์ ขาวอ่อน (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ จังหวัดราชบุรี  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและนวัตกรรมการเรียนรู้
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ 
จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรค์ 2) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ จังหวัดราชบุรี เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 3) ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และ 4) ก าหนดข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ
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การศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดย ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ จังหวัด
ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษามีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรียนรู้รอบบ้านสืบสานต านาน
กะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ 2) นวัตกรรมที่พัฒนาข้ึน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เรื่อง เรียนรู้
รอบบ้านสืบสานต านานกะเหรี่ยง บ้านบึง เกิดจากความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน และรับผลประโยชน์ 3) ผลการทดลองใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องเรียนรู้รอบบ้านสืบสานต านานกะเหรี่ยงบ้านบึงเป็นที่น่าพอใจ การปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการท างานต่างๆ มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ สามารถสร้างช้ินงานที่มีความแตกต่าง หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน 
ส าหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานหรือร่วมกิจกรรมต่างมีความสุข สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์โดยไม่รู้ตัว 4) การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เรียนรู้รอบบ้านสืบสานต านาน
กะเหรี่ยงบ้านบึง ประเมินจากกระบวนการในการด าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การระดม
สมอง การร่วมคิด ร่วมกันวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน ผลผลิตของโครงการเป็นช้ินงานที่
สร้างสรรค์และมีคุณค่า ผลกระทบที่ตามมา คือ ความศรัทธา ความเช่ือมั่น คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู ส่วนความยั่งยืนองค์กรส่วนท้องถ่ินได้บรรจุกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการจัด
การศึกษาของต าบล และสถานประกอบการเห็นศักยภาพของชุมชน จึงสนับสนุนให้ชุมชนบ้านบึง
เหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามรีสอร์ทต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากข้ึน 

คณิต เขียววิชัย และวรรณภา แสงวัฒนะกุล (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย1. 
หลักการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจการรมที่ท าให้พิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน มีบรรยากาศของความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และสอดคล้องกับความสนใจของคนในสมัยนั้นๆ 2) 
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจของกลุ่มหรือบุคคลในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของชุมชน ในฐานะผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ วางแผน ร่วมด าเนินการโดยร่วมท าร่วมแรง ทรัพย์สิ่งของ 
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 3) การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถโดยใช้วิธีการคิดที่คิ ดคล่อง คิดไม่
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เหมือนเดิม คิดยืดหยุ่น ไม่ติดกรอบ และการคิดที่เป็นประโยชน์ 2. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างน าเสนอ 
และประเมินกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านนันทนาการ
ส าหรับน าไปใช้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 3. ข้ึนตอนการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย 
1) การวางแผนงานและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการร่วมกับชุมชน 2)  ศึกษาสภาพพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนากิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ 4) สรุปผลการจัดกิจกรรม 4. 
กิจกรรมที่น ามาใช้ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมตามประเพณีที่มีในท้องถ่ิน 2) ดนตรี
และเพลง 3) การละเล่นพื้นบ้าน 4) กิจกรรมทางสังคม และ5) เต้น ร า ฟ้อน ร าพื้นเมือง 5. ปัจจัยของ
การน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินจะต้องมี
เรื่องราวทางวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนกลุ่มต่างๆ หรือทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่มีสืบ
ทอดต่อกันมายาวนาน 2) ปัจจัยภายนอก พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินควรตั้งอยู่ในแหล่งที่การ
คมนาคมสะดวก ชุมชนขนาดใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมแต่ยังคงสภาพของชุมชนและ
ท้องถ่ินไว้ 6. เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย 1) สถานที่ของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้
จะต้องมีบริเวณเพียงพอในการจักกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนในเรื่องความสุขสงบหรือตื่นเต้นหวาดเสียว หรือผจญภัย 2) มีงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน หากมีองค์การสนับสนุนจะช่วยส่งเริมให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ได้ดีข้ึน 3) ผู้น าทีมีความรู้ความสามารถหรือมีผู้มีคบวามสามารถ 4) จัดสภาพพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถ่ินเพื่อให้น่าสนใจ 7. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป็นกิจกรรมนันทนาการ ที่มีความ
หลากหลาย สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นประโยชน์ ความตระหนักรู้และภาคภูมิใจของคนใน
ชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวบการทุกข้ันตอนและกิจกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน 8. ความยั่งยืน ควรให้องค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้ามามีบทบาท และระบุกิจกรรม
ในแผนการท างานของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือจัดเป็นกิจกรรมประเพณีของชุมชน 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิตแบบมีสว่นร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงสรา้งสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็น
รูปแบบที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งค านึงถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแหล่งเรียนรู้กับชุมชน โดยการเช่ือมโยงเนื้อหาที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
นั้นๆกับองค์ความรู้และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถ่ินชุมชนที่แหล่งเรียนรู้นั้นตั้งอยู่ มีวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
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ของช่วงวัย ความต้องการหรือความสนใจที่แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติได้จริง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
และเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธ์ุ และวรรณภา แสงวัฒนะกุล (2557) ศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ ผลจากศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย1. 
หลักการ 1) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินที่มีการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนเพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ โดย
แนวคิดทฤษฏี 4 ด้าน คือ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสื่อการเรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจของ
กลุ่มหรือบุคคลในกิจกรรมหนึ่งของชุมชน ในฐานะผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจวางแผน ร่วมด าเนินการโดย
ร่วมท า ร่วมแรง ทรัพย์สิ่งของ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 3) การเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
โดยใช้วิธีการคิดที่คิดคล่อง คิดไม่เหมือนเดิม คิดยืดหยุ่น ไม่ติดกรอบและการคิดที่เป็นประโยชน์ 2. 
ข้ันตอนการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกับชุมชน 2) การศึกษาสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในท้ องถ่ิน 3) การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 5) การ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 3. ปัจจัยการน ารูปแบบไปใช้ 1) ปัจจัยภายใน 
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมีความพร้อมด้านองค์ความรู้เพื่อน ามาเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ินในการด าเนินงาน เสนอความคิดเห็น และ 
2) ปัจจัยภายนอก (1) หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ตั้งอยู่โดยรอบเห็นความส าคัญของพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและใช้
ประโยชน์ (2) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินควรตั้งอยู่แหล่งที่การคมนาคมสะดวก 4. เงื่อนไข
การน ารูปแบบใช้ 1) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 2) 
หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา รวมทั้งสมาชิกในชุมชน มีความเข้าใจและมีทัศนะที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 3) มีการประสานงานและระดมทรัพยากรในการจัดกิจกรรม 4) กิจกรรมที่จัดควรค านึงถึง
ความอิสระในการสร้างสรรค์กิจกรรม สามารถพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรม
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ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ินนั้นๆ 5. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป็นกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ มี
ความหลากหลาย สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นประโยชน์ สร้างความตระหนักรู้และ
ภาคภูมิใจของคนในชุมชนคนในชุมชนมรส่วนร่วมในกระบวนการทุกข้ึนตอน และกิจกรรมนั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 6. ความยั่งยืน ควรให้องค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้ามามีบทบาทและ
ระบุกิจกรรมในแผนการท างานของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือจัดเป็นกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
 
7.4 งานวิจัยกลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับวัด 

พัชรี ลินิฐฎา (2555) ศึกษาเรื่อง “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล” การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และปัญหาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อศึกษาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สู่สากล ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้
ปฏิบัติ และกลุ่มบุคคลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และ
แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบสามเส้า และน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ได้รับยกย่องเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านพุทธศิลป์ 
วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม และเป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาและศาสตร์ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2554 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศข้ึนทะเบียนจารึก
วัดโพธ์ิ 1,440 ช้ิน เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ ( International Register) 
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากลของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการดึงดูดใจการ
ท่องเที่ยว วัดโพธ์ิเป็นมรดกโลกมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้าน
การแพทย์แผนไทย สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ วรรณศิลป์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
แต่มีการใช้องค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการนวดแผนไทยเท่าน้ัน ด้านการ
รองรับการท่องเที่ยว สามารถรองรับได้วันละ 5,000 -10,000 คนจากทั่วโลก การมีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากท าให้ขาดความสะดวกหลายเรื่อง คือ การจราจรแออัด ที่จอดรถไม่เพียงพอ สุขาไม่
สะอาด การปฐมพยาบาล การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว น้ าดื่ม และถังขยะไม่เพียงพอ 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีฝ่ายสงฆ์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีคณะกรรมการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวภายในวัด ซึ่งเป็นการจัดการกันเอง ไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมจึง
เกิดปัญหาในระบบต่างๆ คือ ระบบสาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน การ
บริหารทรัพยากรและการเงิน การจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อนในเขตท่องเที่ยวของวัด ด้านการ
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โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียง 8 คนท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและยังไม่มีความเป็นสากล รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่สากล ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คือ มีเป้าประสงค์มุ่งพัฒนาวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับสากลโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการดึงดูดใจการท่องเที่ยว โดยก าหนดกลยุทธ์
คือ พัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ สร้างศักยภาพและมาตรฐานด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แนวดาเนินการ เช่น จัดการความรู้ในลักษณะ 
Knowledge Marketing ขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ปรากฏโดดเด่นทุกสาขา 2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพการรองรับการทอ่งเที่ยว โดยมีกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
แนวด าเนินการ เช่น ประสานกับกลุ่มทัวร์เรื่องวันเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเข้าชม เพื่อวางแผนการ
จัดการที่จอดรถและการบริการด้านอื่นๆ จัดการจราจรให้มีการไหลเวียน จัดพนักงานต้อนรับที่
สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา จัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ทรัพยากร และระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล แนว
ด าเนินการเช่น ร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างวัดกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดในรูปแบบของคณะกรรมการวางแผนบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ จัดให้มีการสรุปและวิจัยทุกปีเพื่อปรับปรุงวัด 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ 4 ประการ คือ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และกระตุ้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย แนวด าเนินการเช่น มีแบบส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนานาเสนอคุณค่าสิ่งต่างๆ ในวัดโพธ์ิในโอกาสที่องค์การยูเนสโกรับรองว่าจารึกวัดโพธ์ิเป็น
มรดกความทรงจ าแห่งโลก ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งแผ่นพับ หนังสือ ประกาศ ข่าว เว็บไซด์ของ
วัดโพธ์ิ และจัดโรดโชว์ (Road Show) ในต่างประเทศ โดยมีตัวช้ีวัดและเงื่อนไขความส าเร็จ เช่น วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับสากล นักท่องเที่ยวนานาชาติ
รู้จักและพึงพอใจมากขึ้น อัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวนานาชาติมากข้ึน และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการท่องเที่ยวมากข้ึน 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร.พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร, ผศ. ปรีชา วงศ์ทิพย์, 
พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารคุณค่าและการพัฒนาจิตใจแก่



  92 

นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย และเพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเทีย่วประเภทวัดในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาในพื้นที่ 4 
วัด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาในสังคมไทย โดยใช้วิธีการ 1) การศึกษาในเชิงเอกสาร 2) 
การศึกษาภาคสนามจากการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับวัด คณะสงฆ์ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) การ
ประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่ งท่องเที่ยว 4) การศึกษาความ
คิดเห็นจากนักท่องเที่ยวผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษา 
พบว่า วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้ง 4 แห่งนั้นเป็นวัดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิต โดยมีการสอน การน าเสนอมุมมองของความสุขที่มาจาก
ภายในที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิตใจตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแตกต่างไปจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวในทางวัฒนธรรมหรือสถานที่อื่นๆ ที่เน้นความสุขเชิงหฤหรรษ์ที่ผูกพันกับรูป เสียง กลิ่น 
รส ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายหรือการขอโชคลาภดังนั้น จึงมีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ บุคคลในวัยท างาน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมเข้ามาศึกษาและเที่ยวชม
ในจ านวนที่เหมาะสม โดยแต่ละวัดก็มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา 

อารีย์ นัยพินิจ, ฐิรชญา มณีเนตร, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล  
(2556) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ของวัดใน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ และศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงศาสนาของวัด และศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดใน
กลุ่มจังห วัดร้อยแก่นสารสิน ธ์ุ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชน 17 คน 
และ 2) นักท่องเที่ยว จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจ าแนกองค์ประกอบ และใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาใน
เทศกาลลอยกระทง (S.D. = 0.617) รองลงมาคือเดินทางมาวัดในเทศกาลสงกรานต์ และ/หรือ ปีใหม่ 
(S.D. = 0.571) เดินทางมาวัดในเทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษา (S.D. = 0.722) โดยกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดคือเดินทางมาวัดเพื่อการตักบาตรถวายทาน เวียนเทียนในวัน
ส าคัญต่างๆ ทางศาสนา (S.D. = 0.616) ส่วนมากเดินทางมาวัดโดยรถยนต์ส่วนตัว (S.D. = 0.632) 
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ศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 1) 
องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ 2) องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) องค์ประกอบด้านที่
พัก 4) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย มี 5) องค์ประกอบด้านกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
กิจกรรมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจะมีมากในช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา 6) 
องค์ประกอบด้านรายการน าเที่ยว 7) องค์ประกอบทางด้านสังคม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการระบบการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวให้เป็นโปรแกรม รวมถึง
การจัดการผลประโยชน์ให้ลงไปถึงชุมชนเพิ่มข้ึนด้วย 

ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม (2550) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมในวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความพึงพอใจของการท่องเที่ยววัดในจังหวัด
เชียงใหม่ และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในวัดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัยภาคสนาม (Survey Research) โดยใช้วิธีการแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับกลุม่ตัวอย่างจ านวน 400 คน การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
การสังเกตการณ์ (Observation) พื้นที่วัดท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า จังหวัด
เชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยเฉพาะกลุ่มแหล่งท่องเที่ยววัดใน
ตัวเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วัดต่างๆ รวม 86 วัด มี
วัดที่ส าคัญและมีช่ือเสียง เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัด
เจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดเชียงยืน เป็นต้น ดังนั้น การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีถึง 13 แห่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดถ้ าเชียงดาว เป็นต้น 
ท าให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยว 5 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาด้านอุปทานทางการท่องเที่ยว ปัญหา
การพัฒนาสถานที่และสินค้าของการท่องเที่ยว ปัญหาด้านบุคลากรการท่องเที่ ยว ปัญหา
สภาพแวดล้อม และปัญหาด้านนโยบายการท่องเที่ยว 

     สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ (2558) ศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้: การพัฒนาเส้นทางและผลกระทบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษารูปแบบและกระบวนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้  2) ศึกษาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้ 3) ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในภาคใต้โดยเป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดการสนทนากลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายที่
ส าคัญคือพระสังฆาธิการ ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในภาคใต้ ตลอดจนเครือข่ายประชาชนในท้องถ่ินที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ประการที่หนึ่ง การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในภาคใต้มีรูปแบบเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายชุมชนและวัดโดยรูปแบบการท่องเที่ยวประเภท
นี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดเพราะมุ่งเน้นส่งเสริมการอธิบายความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิการอธิบายผ่านพุทธศิลปกรรม สื่อประชาสัมพันธ์
ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเอกสารที่จะมีผู้น าท่องเที่ยวคอยอธิบายเพิ่มเติม โดยสามารถเช่ือมโยงวิถี
การท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินได้อย่างสอดคล้องกัน ประการที่สอง พบว่าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้มีสามเส้นทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณา
การ: การท่องเที่ยวตามจารึกประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเเละพระธาตุเเดนใต้ 2) เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ 3) เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตคู่วิถีธรรม: เส้นทางธรรม เเหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจชุมชน 
ประการที่สาม การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในภาคใต้ ได้มีส่วนส่งเสริม
กระบวนการท างานและการปรับปรุงการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการของเครือข่ายชุมชนและวัด ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 
7.5 งานวิจัยต่างประเทศ 

อินตริยันโตะ (Indriyanto, 1993) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของแหล่งเรียนรู้ใน
บ้านกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ประเทศอินโดนีเซีย” ผลการศึกษา พบว่า ในระหว่างตัวแปรบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงข้ึน เมื่อเทียบกับแหล่งชุมชนใดก็ตามที่
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและแหล่งชุมชนน้อยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็มีแนวโน้มต่ าลง 

จิออดาโน (Giordano, 1995) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยหรือตัวแปรและกระบวนการที่ใช้ใน
การออกแบบด าเนินงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งการประเมินยุทธศาสตร์ที่ต่างก็น าเสนออยู่
ในเอกสารต่างๆ” ผลการศึกษา พบว่านโยบาย และยุทธ์ศาสตร์ที่ต่างก็น าเสนอวิธีการด าเนินงานที่ดี
ส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่วิธีที่ดีที่สุดเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้เสมอ หากเกิดอาการ
เร่งร้อน และไม่ได้รับการพิจารณาเนื้อหาอย่างรอบคอบเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า แนวคิด
เรื่องกฎระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีการด าเนินงานที่ดีขององค์กรแห่งการเรียนรู้ถือเปน็เรือ่งส าคัญที่จะต้อง
ผ่านกระบวนการการสังเกต ตรวจสอบและข้ันตอนการใช้เครื่องมือการรายงานตนเอง ทั้งนี้จะต้องมี
การประเมินเป็นรายบุคคล ทีมงาน และครอบคลุมถึงเครือข่ายจะต้องด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา  



  95 

ฮัทท์ (Hutt, 1996) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาด้านกระบวนการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลในการที่จะพยายามสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยได้ท าการศึกษาวิจัยในสถานศึกษาของรัฐบาล” ผลการศึกษา พบว่า เอกสารความรู้ด้านวิชาชีพ
ล้วนมีส่วนเป็นอย่างมากในการอยู่รอดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การบริหารจัดการ แบบราชการ อันหมายถึงระบบสั่งการและควบคุม อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าว
อาจจะเกี่ยวข้องทางอ้อมกับประสบการณ์ของมนุษย์ในการด าเนินงานในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลสรุปของการศึกษาวิจัยน้ีได้จากการตรวจสอบประสบการณ์อารมณ์ร่วม (Socio-Emotional) ของ
บุคคล และของกลุ่มในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับอ าเภอที่พยายามจะปรับเปลี่ยนตนเองให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เฟอร์กูสัน (Ferguson, 1997) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาของเด็กในชนบท ของ  มลรัฐเนบ
ราสกา” ผลการวิจัย พบว่า การใช้ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับกลวิธีในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาที่อยู่ในรูปของการผสมผสาน ระหว่างวิธีระดมพลังสมองระดับชุมชนกับการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ โดยน าเด็กออกไปหาประสบการณ์นอกสถานที่ มีการพบปะผู้ประกอบอาชีพระดับท้องถ่ิน 
พบว่า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชนเพื่อที่จะให้เด็กเกิดแนวคิดใหม่ๆ แปลกๆและมีความก้าวไกล
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการทดลองอยู่ประมาณ 5 สัปดาห์ แล้วท าการประเมินผล พบว่า เด็ก
สามารถน าภูมิปัญญาที่ตนได้ออกศึกษาเรียนรู้มาผสมผสานเข้ากับแนวคิดของตนเองได้ดีกว่าการไป
ศึกษาอยู่แต่ภายในโรงเรียน 

หลุยส์ (Louise, 1998) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มลรัฐอิลินอยด์” โดยใช้ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงสถานศึกษาในชุมชน ผลการวิจัย พบว่า สิ่งที่ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือในการ ให้การศึกษาแก่
สถานศึกษาได้มากที่สุดคือ ภูมิปัญญาในชุมชน ปราชญ์ในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งจะตรงกับความต้องการของผู้เรียนสว่นใหญ่ที่อาศัยในชุมชน อีก
ทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนให้ยั่งยืนด้วย 

ไกเซอร์ Kaiser (2000) ศึกษาเรื่อง แบบแผนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการทดลองตัวแปรขององค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้าง
แรงผลักดันในองค์กร” บุคลากรที่เป็นผู้ได้รับการได้ทดลองเป็นพนักงาน 439 คน ของบริษัทผลิต
นิวเคลียร์แห่งหนึ่งที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจในองค์กร ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย มีหลายตัวแปร เช่น ภาวะของการเป็นผู้น า ระบบองค์กร และแรงจูงใจ เป็นต้น สถิติที่
น ามาใช้ คือการวิเคราะห์ความถดถอยจากการทดสอบบทบาทของตัวแปรในองค์กรนั้นตามแนวคิด
ของ Burke-Litwin ทั้งนี้ จากการทดสอบเกี่ยวกับบทบาทของการเรียนรู้นวัตกรรม และขอบเขตของ
การเรียนรู้ภายนอก ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันของการด าเนินงานในองค์กร พบว่า จาก
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จ านวนทั้งหมด 40 ข้อ ได้ผลตามสมมุติฐาน จ านวน 30 ข้อ จากผลการวิจัยท าให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์กร พันธกิจและยุทธ์ศาสตร์และวัฒนธรรม ในขณะที่การด าเนินงานด้านการ
จัดการ แรงจูงใจ และบรรยากาศในการท างาน มีอิทธิพลน้อยกว่าสมมติฐานคือ ระบบองค์กรเพราะ
ไม่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

เฮนจและซู  (Heung and Chu, 2000) ศึกษาเรื่ อ ง “ระดับ ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมในเกาะฮ่องกง” โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัยและใช้สถิติ t-test และ Factor Analysis ในการวิเคราะห์ผลโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ทีม่าพักในโรงแรมในเกาะ
ฮ่องกงโดยมีปัจจัยที่น ามาพิจารณา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและคุณค่าที่ได้รับ เช่น การยิ้ม
แย้มแจ่มใสของพนักงาน ราคาห้องพัก ปัจจัยด้านคุณภาพของบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า 
ฟิตเนส ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโรงแรม เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย 
การพร้อมให้บริการตลอดเวลาของพนักงาน ปัจจัยด้านคุณภาพบริการหลัก เช่น ความสะอาดของ
ห้องพัก ความสบายของเตียง ปัจจัยด้านการบริการเสริม เช่น ความคุ้มราคาของภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การบริการศูนย์ธุรกิจ ปัจจัยด้านบริการที่เพิ่ มมูลค่า (Value Added Services) เช่น 
โปรแกรม การท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย เช่น มีศูนย์ประชุมสัมมนา ความสะดวกในการ
เดินทาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส าคัญมากคือ เรื่องปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
และปัจจัย ด้านบริการเพิ่มเติมต่างๆ  

กระทรวงการท่ องเที่ ยวสาธารณรัฐมั ลดีฟส์  (Ministry of Tourism, Republic of 
Maldives, 2004) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะมัลดีฟส์ และ
เพื่อศึกษาแบบแผนการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในระหว่างการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลก” ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกมายังสถานที่นี้เพราะต้องการท่องเที่ยวทางทะเลเป็น
จุดประสงค์หลัก และร้อยละ 30 ของกลุ่มนี้มาเพื่อฉลองการแต่งงาน นอกจากนี้ ยังมีจุดประสงค์ซึ่งที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล สปา และกิจกรรมด้านสุขภาพ ก็ยังเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างมากเมื่อได้มีการน าผลส ารวจไปเปรียบเทียบในปี1999 ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของธุรกิจการท่องเที่ยวปรากฏผลส ารวจว่าในส่วนที่เกี่ยวกับสนามบิน การให้บริการอยู่ใน
ระดับดี ความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับดีมาก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเมืองเมล 37 
(Male) ซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้น พบว่า บริการที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่าย โดยร้อยละ 95 จะ
แนะน าให้คนรู้จักเดินทางมาท่องเที่ยวที่มัลดีฟส์ 
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จากงานวิจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ ว่า ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ”
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์” อันจะท าให้เกิดการพัฒนาวัดให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งต่อนักท่องเที่ยว วัด ภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะท าให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การจัดการ 
และการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่ดี จะเป็นประโยชน์และ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังกล่าวจะเป็น
การอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อที่จะช้ีแนะและสร้างผลสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับเป้าหมายของทุกภาค
ส่วน ทั้งยังจะท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การที่จะท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัด เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
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8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
บริบทของวัด 

ในการเป็น 

แหล่งเรียนรู้ 

 

 
แนวคิด ทฤษฎี 

ของแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค ์

 

 
แนวคิด ทฤษฎี 

ของแหล่งท่องเท่ียว 

ประเภทวัด 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจัดการแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทวัดเพ่ือให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์

1. ด้านการประชาสมัพันธ์ 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3. ด้านการจัดการ 

4. ด้านสถานที ่

5. ด้านคุณค่าของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

6. ด้านกิจกรรม 

7. ด้านการให้บริการ 

8. ด้านการสง่เสรมิการ

ท่องเที่ยว 

 
 
 

 

 
แนวคิด ทฤษฎี 

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และ 2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยก าหนดด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Review of Literature)  ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)  แล ะ ก าร วิ เค ร าะห์
สภาพแวดล้อม ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาโดยการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในเขตวัด และการประเมินร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์  ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
ข้ันตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และข้ันตอนที่ 2 เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์  โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและระเบียบวิธีการในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาสภาพปจัจบุันของวัดทีจ่ัดเป็นแหลง่ท่องเที่ยว  

 แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนที่ 2 การวิจัย
เชิงคุณภาพ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในด้านความพึงพอใจในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรู้เชิงสรา้งสรรค์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และข้อเสนอแนะอื่นๆ  ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ แบ่งการด าเนินการเป็น 5 ข้ันตอนย่อย ดังนี้   
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  1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเทีย่วในวัดทัง้ 
7 วัด ได้แก่ 1) วัดพระปฐมเจดีย์ 2) วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว) 3) วัดศีรษะทอง (พระราหู) 4) วัด
สามง่าม 5) วัดล าพญา 6) วัดไร่ขิง และ7) วัดสุวรรณาราม  
   กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว
จากกลุ่มประชากรดังกล่าว ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า(Quota Sampling) โดยมี
ข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2549) สูตรที่ใช้ในการค านวณมีดังนี้ 
  สูตรของ W.G. Cochran  กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 

    𝑛 =
P(1−P)𝑍2

d2
 

  โดยที่  𝑛  คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
     P  คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม ในที่นี้ใช้สัดส่วน 30% 
     Z  คือ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งเท่ากับ 1.96 
     d  คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ ซึ่งเท่ากับ 0.05 

       𝑛 =
0.3(1−0.3)1.962

0.052
  

          = 322.69 
   
     ในการค านวณตามสูตรได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ 323   แต่ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันความคลาดเคลือ่นของจ านวนการตอบกลบัแบบสอบถามของกลุม่ตัวอย่าง และเพือ่ความสะดวกใน
การประเมินผล ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 420 คน  
    1.2) การสุ่มเลือกกลุม่ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
ให้กระจายตามวัดทั้ง 7 วัด จะได้วัดละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน 
 
  2) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  6 ส่วน ดังนี้ 
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   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิล าเนาเกิด โดยมีลักษณะ
ค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบส ารวจรายการ (Check list)  จ านวน 7 ข้อ 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่าน
เคยรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อนหรือไม่ ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จากสื่อใดบ้าง  
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้ในครั้งนี้ ท่านเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ด้วยวิธีใด ท่านเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กับใคร จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาสถานที่
ท่องเที่ยวครั้งนี้ ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้ ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในครั้งนี้ หลังจากที่
ท่านได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไร ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาท่องเที่ยว
สถานที่แห่งนี้อีกหรือไม่และท่านคิดว่าวัดแห่งนี้ควรมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าชม
สถานที่หรือไม โดยมีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 12 
ข้อ 
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน จ านวน 48 ข้อ เป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
     ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
     ระดับ 1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหลง่เรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ จ านวน 17 ข้อ เป็นแบบสอบถามลกัษณะ
ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
     ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
     ระดับ 1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัด
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็นค าถามปลายเปิด (Opened End) จ านวน 4 ข้อ 
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    ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค าถามปลายเปิด (Opened End) จ านวน 2 ข้อ 
 
  3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง และ
พัฒนาเครื่องมือข้ึนเอง โดยมีการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือตามขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

    2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล มาก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ

และขอบเขตของเนื้อหา 

    3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยและตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะ 

    4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     4.1 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็นและสาระส าคัญตรงตามผลที่ต้องการวัด รวมทั้ง

ความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

     4.2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษา

เรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ในประเด็นและสาระส าคัญตรงตามผลที่ต้องการวัด รวมทั้งความถูกต้องเหมาะสมของ

ส านวนภาษาและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective 

Congruence: IOC) เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 

2543: 117) 

     มีความเหมาะสมสอดคล้อง  ให้     + 1  คะแนน 

     ไม่สอดคล้อง   ให้    -  1  คะแนน 

     ไม่แน่ใจ    ให้    0  คะแนน 

โดยใช้สูตรในการค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence) ดังนี้ 

      IOC     =  
R

N

  
R 

  

N 
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  IOC    แทน    ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

     R    แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

  N     แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

   โดยพิจารณาเลือกประเด็นที่มีค่า  IOC  มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5 แสดงว่าข้อค าถามใน

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกันสามารถน าไปใช้ได้   

      4.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้

สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 

2548: 69 - 70)   
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       =  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

   K    =  จ านวนข้อของแบบสอบถาม  

      =  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

      =  ความแปรปรวนของคะแนนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

   ผลการทดสอบวิเคราะหห์าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่มีลกัษณะเปน็

ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในวัด เท่ากับ .964 

     4.4. น าแบบสอบถามทั้งหมดมารวมกันเพื่อจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
และพร้อมน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรต่อไป 
 
  4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     4.1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผู้บริหารวัด

คือ เจ้าอาวาสหรือผู้แทนของวัดทั้ง 7 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

2

iS
2

pS
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    4.2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลจัดส่งพร้อมช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

    4.3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาท า
การบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.4) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ 
 
  5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์   

    ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณของแบบสอบถามโดยการตรวจสอบ

แบบสอบถาม และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ถูกต้อง และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

   1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage หรือ %) น าเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 

   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage หรือ %) น าเสนอในรูปแบบตารางและเขียน

พรรณนา 

   3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจดัการแหลง่ท่องเทีย่วในปัจจุบัน 

โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใช้เกณฑ์การ

แปลความหมายของเบส (Best, 1981) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดับน้อยที่สุด 

    4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวใน

วัด เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบส (Best, 1981) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดับปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดับน้อยที่สุด 

    5. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในรูปการบรรยายเป็น

ความเรียง 

    6. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 

 

 ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวัดที่จดัเปน็แหลง่ท่องเที่ยว เพื่อส ารวจข้อมูลในเชิงลึก โดย

ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) จาก

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  แบ่งการด าเนินการเป็น 5 ข้ันตอนย่อย  โดยรายละเอียดของ

วิธีด าเนินการวิจัยมี ดังนี้ 

 

  1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

    เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ 

สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ต หน่วยงานราชการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ก าหนดกรอบแนวคิด และวิธีการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนต่อไป 

 

  2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 

    เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารวัด คือ เจ้าอาวาสของวัดหรือผู้แทนของวัด 7 วัด จ านวน 7 

รูป และกลุ่มที่ 2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยว และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่ งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ จ านวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้ คือ 

 กลุ่มท่ี 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารวัด  

    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผู้บริหารวัด คือเจ้าอาวาสของวัดหรือ

ผู้แทนของวัด ทั้ง 7วัด จ านวน7รูป ที่ได้มาจากการเจาะจงเลือก โดยมีเกณฑ์ในการเลือกซึ่งมีเงื่อนไข 
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โดยเป็นวัดที่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาอ าเภอละ 1 วัด  

   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth  Interview)  ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือและนามสกุล อายุ 

ต าแหน่งงาน ช่ือวัด วุฒิทางการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวนพรรษาที่บวช

และระยะเวลาการเป็นเจ้าอาวาส  

    ส่วนที่ 2 รายละเอียดของหัวข้อและเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมา สภาพทั่วไปของวัด ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จ านวน 7 ข้อ  

     ส่วนที่  3 รายละเอียดของหัวข้อและเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน และแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 10 ข้อ  

 

   กลุ่มท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 

    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยว และ

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 4 ท่าน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติตามที่ก าหนด   

   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth  Interview)  ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือและนามสกุล อายุ 

ต าแหน่งงาน ช่ือหน่วยงาน วุฒิทางการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  ระยะเวลาการ

ท างานในหน่วยงาน 
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    ส่วนที่ 2 รายละเอียดของหัวข้อและเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 

13 ข้อ  

   3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

    เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยข้ันตอนนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth  

Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนาเครื่องมือข้ึนเอง โดยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

    1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ การวิเคราะห์ SWOT จากหนังสือ ต ารา 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

    2 ประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ก าหนดเป็นเค้าโครงของการสัมภาษณ์และ

ขอบเขตเนื้อหา  

    3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 

    4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรกึษาและคณะอาจารย์ที่ควบคุม

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของส านวนภาษา 

ตลอดจนความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลมุของข้อค าถาม แล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้มา

ปรับปรุงแก้ไข และน าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไปไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informants)  

 

   4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจัยตามล าดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

     1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารวัด คือเจ้าอาวาส หรือผู้แทน

ของวัด ทั้ง 7 วัด และผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยว และผู้เช่ียวชาญด้านการจดั

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 4 ท่าน โดยขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลในการตอบแบบ

สัมภาษณ์ 

     2. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารวัด และผู้เช่ียวชาญ ตามแบบสัมภาษณ์ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง โดยท าการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งบันทึกเสียงการ

สัมภาษณ์และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ 
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   5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ส าหรับข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียง และจดบันทึกประเด็น

ส าคัญๆ จากการสัมภาษณ์ไว้ และท าการแปลข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ข้อมูล

ที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นท าการ

วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content analysis) เพื่ อก าหนดประเด็นหลักจัดหมวดหมู่ ของเรื่องและ

ตีความหมายเช่ือมโยงข้อมูล ตรวจสอบความหมายและข้อมูล ว่ามีความสมบูรณ์และความละเอียด

เพียงพอต่อการวิเคราะห์หรือไม่ ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดเจนจะท าการสัมภาษณ์ใหม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและน าไปสู่การเรียบเรียงเนื้อหา และพรรณนาความ 

  หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลในการวิจัย เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์ SWOT และ 

TOWS Matrix กับกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และด้านการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์   

  

ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  ส่วนที่ 1 การยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

 โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ประกอบด้วยข้อมูล ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไป

สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าแนวทางที่ได้วิเคราะห์มาก าหนดเป็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

   

 ส่วนที่ 2 การประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

การด าเนินการวิจัยในข้ันนี้ เป็นการประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ โดยการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการจัดประชุมผู้ เช่ียวชาญ
(Connoisseurship) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวและด้านแหล่งเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์ แล้วน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้
ไปปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ด้านนโยบายสาธารณะ จ านวน 2 ท่าน ด้านการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและด้านแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 2 ท่านและด้านระเบียบวิธีวิจัย 
จ านวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒินั้นได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

 
 ส่วนที่ 3 การปรับปรุงรา่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยผู้วิจัยน าผลข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มา
ปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ และส่งร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นกลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตารางที่ 2 สรปุข้ันตอนการวิจัย 

วัตถปุระสงคก์ารวจิัย วิธีการด าเนนิการวจิัย 
ประชากร 

กลุม่ตวัอยา่ง 
แหล่งผู้ใหข้อ้มลูส าคญั 

เครือ่งมอืที่ใช ้
ในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มลู 

1 . เพื่ อศึ กษ าส ภ าพ
ปัจจุบันของวัดที่จัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวในวัดทั้ง 7 แห่ง 

- ประชากร คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวในวัดทั้ง 7 แห่ง  
- กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวในวัดทั้ง 7 แห่ง 
จ านวน 420 คน 

แบบสอบถาม - ค่าความถ่ี(Frequency)  
- ค่าร้อยละ  
(Percentage หรือ %)  
- ค่าเฉลี่ย (Mean)  
- ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard  
Deviation หรือ S.D.) 

(2) การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ 

เอกสารวิชาการ วารสาร 
ห นั งสื อ ห นั งสื อพิ มพ์ 
สิ่งพิ มพ์  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

แบบวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บรหิารวัด และ
ผู้เช่ียวชาญ 

-ผู้ บ ริ ห า ร วัด  คื อ เจ้ า
อาวาสหรือผู้แทนของวัด 
ทั้ง 7 แห่ง จ านวน 7 คน  
-ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ 
ท่องเที่ยวและด้านการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ จ านวน 7 คน 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

(4) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ของการ
จัดการแหล่ งท่ อ ง เที่ ยว
ประเภทวัดให้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์/สงัเคราะห ์ - - 

2 . เ พื่ อ จั ด ท า
ข้ อ เส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบายในการจัดการ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
ประเภทวัด เพื่อให้เป็น
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ 
 

(1) การยกร่างข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของวัดที่จัดเป็นแหลง่
ท่องเที่ยว 

- - 

(2 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร่ า ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ป ระเภ ท วัด เพื่ อ ให้ เป็ น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว และด้าน
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ 

จัดประชุมผู้เช่ียวชาญ 

(Connoisseurship)    

เพื่อตรวจสอบและให้

ข้อคิดเห็น 

ก าร วิ เค รา ะห์ เน้ื อ ห า 
(Content Analysis) 

(3 )  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร่ า ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภท วัด  เพื่ อให้ เป็ น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และ 2) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปจัจบุันของวัดทีจ่ัดเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ในส่วนของผู้บริหารวัด ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งเรียนรู้เ ชิง
สร้างสรรค์ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
 
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ส่วนที่ 3 ผลการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหลง่ท่องเที่ยวประเภท
วัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปจัจบุันของวัดทีจ่ัดเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มาท่องเที่ยวในวัดทั้ง 7 วัด ได้แก่ 1) วัดพระปฐมเจดีย์ 2) วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว) 3) วัด
ศีรษะทอง (พระราหู) 4) วัดสามงาม 5) วัดล าพญา 6) วัดไร่ขิง และ7) วัดสุวรรณาราม จ านวนวัดละ 
60 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 420 คน แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม เพศ  อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิล าเนาเกิด ผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ  
    ชาย 
    หญิง 

140 
280 

33.30 
66.70 

รวม 420 100.00 
2. อาย ุ

ต่ ากว่า 30 ป ี 
30–39 ป ี
40–49 ป ี  
50–59 ป ี  
60–69 ปี   
70 ปีข้ึนไป  

155 
123 
91 
29 
18 
4 

36.90 
29.30 
21.70 
6.90 
4.30 
1.00 

รวม 420 100.00 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต่ ากว่าประถมศึกษาปทีี่ 6  18 4.30 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
            

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช 
อนุปรญิญา/ปวส.   
ปริญญาตร ี           
ปริญญาโท  
สูงกว่าปริญญาโท  
อื่นๆ  

41 
24 
48 
36 
168 
68 
10 
7 

9.80 
5.70 
11.40 
8.60 
40.00 
16.20 
2.40 
1.70 

รวม 420 100.00 
4. สถานภาพการสมรส 

โสด  
สมรส 
หม้าย/อย่าร้าง 
แยกกันอยู ่

232 
168 
12 
8 

55.20 
40.0 
2.90 
1.90 

รวม 420 100.00 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,000–10,000 บาท 
10,001–15,000 บาท  
15,001–20,000 บาท  
20,001–25,000 บาท  
25,001–30,000 บาท  
30,001–35,000 บาท  
35,001–40,000 บาท 
40,001–45,000 บาท 
45,001–50,000 บาท  
มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

64 
55 
61 
53 
67 
48 
27 
14 
10 
6 
15 

15.20 
13.10 
14.50 
12.60 
16.00 
11.40 
6.40 
3.30 
2.40 
1.40 
3.60 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
            

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
รวม 420 100.00 

6. อาชีพ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
รับราชการ  
พนักงานรฐัวิสาหกิจ   
พนักงานบริษัท  
ธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกรรม  
ลูกจ้างรัฐ/เอกชน   
แม่บ้าน  
รับจ้างทั่วไป  
อื่นๆ  

13 
76 
52 
20 
81 
67 
3 
34 
8 
33 
33 

3.10 
18.10 
12.40 
4.80 
19.30 
16.00 
0.50 
8.10 
1.90 
7.90 
7.90 

รวม 420 100.00 
7. ภูมิล าเนาเกิด 

ภาคเหนือ  
ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อสีาน)  
ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันตก  
ภาคใต้  

59 
277 
38 
8 
17 
21 

14.00 
66.00 
9.00 
2.00 
4.00 
5.00 

รวม 420 100.00 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นสถานภาพของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้   

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 และเพศชายมีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ส่วนใหญ่แล้วมี
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อายุต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวนถึง 155 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 30–39 ปี 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30  มีอายุระหว่าง 40–49  ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.70 ส่วนผู้ที่มีอายุระหว่าง 51–59 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และ 60–69 ปีจ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และอายุ 70 ปีข้ึนไป มีจ านวนจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือปริญญาโทมจี านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.20 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. และประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยผู้ที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 ขณะที่ผู้ที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ระดับอนุปริญญา/
ปวส. มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.70 ระดับต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับสูงกว่าปริญญาโท มีจ านวนใกล้เคียงกัน  โดยผู้ที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ขณะที่ผู้ที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับระดับสูงกว่าปริญญาโทมีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และระดับอื่นๆ    
มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดับ 

สถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นโสดซึ่งมีจ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.20 รองลงมาสมรส มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40 หม้าย/อย่าร้างมีจ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 และแยกกันอยู่ มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือนได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
25,001–30,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,001–15,000 บาท มีจ านวนใกล้เคียงกันโดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001–30,000 
บาท มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท มีจ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001–15,000 บาท มีจ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000–10,000 บาท มีจ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001–20,000 บาท มีจ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001–25,000 บาท มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001–35,000 บาท มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 35,001–40,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 40,001–45,000 บาท มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 45,001–50,000 บาท มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ 
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ในส่วนของอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท มีจ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.30 รองลงมาเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 
ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รับราชการ มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 
ลูกจ้างรัฐ/เอกชน มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 รับจ้างทั่วไปและอื่นๆ มีจ านวนเท่ากันคือ 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/ว่างงาน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 แม่บ้าน มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1. 90 
และเกษตรกรรม มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

ภูมิล าเนาเกิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง มีจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
66 รองลงมาคือ ภาคเหนือ มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มี
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ภาคใต้มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ภาคตะวันตก มีจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และภาคตะวันออก มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ขั้นที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกถึงการ
รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว การรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จากสื่อใด วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว การเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวิธีใด การเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวกับใคร จ านวน
สมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว ความรู้สึกหลังจากที่ได้ท่องเที่ยว โอกาสที่จะ
กลับมาท่องเที่ยวอีก และกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าชมสถานที่วัดควรมี ผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ ได้ปรากฏ
รายละเอียด ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูเกี่ยวกบัการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            

การมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านเคยรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้มาก่อนหรือไม ่

ไม่เคยรู้จกัมาก่อน  
รู้จักมาก่อน แต่ไม่เคยมาทอ่งเที่ยว  

90 
74 

21.40 
17.60 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูเกี่ยวกบัการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
             

การมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รู้จักมาก่อน และเคยมาท่องเที่ยวแล้ว 
อื่นๆ  

246 
10 

58.60 
2.40 

รวม 420 100.00 
2. ท่านรู้จักแหล่งท่องเท่ียวแห่งนี้จากสื่อใดบ้าง 

แผ่นพับ/โบชัวร์    
วิทยุ/โทรทัศน์    
นิตยสาร/วารสาร    
แผ่นป้ายโฆษณา     
หนังสือพิมพ ์
ค าบอกเล่าจากเพื่อน/คนรู้จัก 
โซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์  อินสตาแกรม 
งาน/นิทรรศการท่องเที่ยว  
อื่นๆ 

23 
54 
13 
53 
5 

182 
44 
25 
21 

5.50 
12.90 
3.10 
12.60 
1.20 
43.30 
10.50 
6.00 
5.00 

รวม 420 100.00 
3. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเท่ียวแห่งนี้ในครั้งนี้ 

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ   
เพื่อศึกษา/เรียนรูป้ระวัติศาสตร/์โบราณคดี/วัฒนธรรมเพื่อ
สักการบูชาสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ 
เพื่อศึกษา/เรียนรูส้ถาปัตยกรรม 
เพื่อท ากจิกรรมกับครอบครัว  
เพื่อทัศนศึกษา/ดูงาน/หาข้อมลูในการเรียนหรือการท างาน 
เผยแพร่ใหผู้้อื่นมาเยี่ยมชม 
ตั้งใจมาหาวัตถุมงคลไว้บูชา 
เพื่อเป็นแรงบลัดาลใจ   
อื่นๆ  

144 
39 
161 
9 
26 
7 
7 
10 
11 
6 

34.30 
9.30 
38.30 
2.10 
6.20 
1.70 
1.70 
2.40 
2.60 
1.40 

รวม 420 100.00 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูเกี่ยวกบัการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
            

การมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
4. ท่านเดินทางมาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้ด้วยวิธีใด 

รถยนต์ส่วนตัว 
รถตู้โดยสาร   
รถเมล์/รถบัสประจ าทาง  
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  
รถจักรยาน   
รถไฟ 
รถบัสของบริษัทน าเที่ยว 
อื่นๆ  

324 
28 
16 
33 
7 
3 
4 
5 

77.10 
6.70 
3.80 
7.90 
1.70 
0.70 
1.00 
1.20 

รวม 420 100.00 
5. ท่านเดินทางมาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้กับใคร 

คนเดียว 
ญาติ/คนในครอบครัว 
เพื่อน 
สถานศึกษา/หน่วยงาน 
บริษัทน าเที่ยว 
อื่นๆ 

38 
230 
140 
2 
3 
7 

9.00 
54.80 
33.30 
0.50 
0.70 
1.70 

รวม 420 100.00 
6. จ านวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาสถานท่ีท่องเท่ียวครั้งนี้ 

คนเดียว    28 6.70 
2–5 คน   
6–10 คน  
11–15 คน   
16–20 คน   
มากกว่า 20 คนข้ึนไป 
อื่นๆ  

286 
72 
10 
7 
13 
3 

68.10 
17.10 
2.40 
1.70 
3.10 
0.70 

รวม 420 100 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมลูเกี่ยวกบัการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
            

การมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
7. ช่วงเวลาท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแห่งนี้ 

วันจันทร์ – วันศุกร์  
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  
วันหยุดเทศกาล  
วันหยุดพักผ่อน (พักรอ้น)  
อื่นๆ 

28 
325 
34 
23 
10 

56.70 
77.40 
8.10 
5.50 
2.40 

รวม 420 100.00 
8. ระยะเวลาท่ีท่านใช้ในการเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวในครั้งนี้ 

ครึ่งช่ัวโมง   
ประมาณ 1 ช่ัวโมง  
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง  
มากกว่า 3 ช่ัวโมงข้ึนไป 

29 
136 
169 
35 
51 

6.90 
32.40 
40.20 
8.30 
12.10 

รวม 420 100.00 
9. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้ในครั้งนี้ 

ไม่เกิน 100 บาท  
100–500 บาท   
501–1,000 บาท 
1,001–2,000 บาท  
2,001–3,000 บาท  
มากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป 

41 
259 
83 
19 
10 
8 

9.80 
61.70 
19.80 
4.5 
2.40 
1.900 

รวม 420 100.00 
10. หลังจากท่ีท่านได้ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไร 

เบื่อ/ไม่น่าสนใจ   
สนุกสนานเพลิดเพลิน  
เกิดความภูมิใจ  
ได้รับความรู้เพิ่มเตมิ  

18 
193 
80 
99 

4.30 
46.00 
19.00 
23.60 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

การมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
     อื่นๆ 30 7.10 

รวม 420 100.00 
11. ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาท่องเท่ียวสถานท่ีแห่งนี้อีกหรือไม่ 

อยากกลบัมาอกีครั้ง  
ไม่แน่ใจ     
ไม่อยากกลบัมาอกี 

378 
37 
5 

90.00 
8.80 
1.20 

รวม 420 100.00 
12. ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้ควรมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเขา้ชมสถานท่ีหรือไม่ 

ไม่ควรมีการจัดกิจกรรมใดๆ เพิ่มเตมิ 
ควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 

190 
230 

45.20 
54.80 

รวม 420 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า การรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อนหรือไม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาแหล่งท่องเที่ยวในวัด ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักมาก่อน และเคยมาท่องเที่ยวแล้ว 
มีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 รองลงมาไม่เคยรู้จักมาก่อน มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
21.40 รู้จักมาก่อนแต่ไม่เคยมาท่องเที่ยวมีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 และอื่นๆ มีจ านวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดับ 

รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จากสื่อใดบ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักจากค าบอกเล่าจาก
เพื่อน/คนรู้จัก มีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาวิทยุ/โทรทัศน์ มีจ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.90 แผ่นป้ายโฆษณามีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 โซเชียลมีเดีย เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม มีจ านวน 44คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 งาน/นิทรรศการท่องเที่ยว 
มีจ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 6 แผ่นพับ/โบชัวร์ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อื่นๆ มี
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5 นิตยสาร/วารสารมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และ
หนังสือพิมพ์ มี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้ในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทาง
มาเพื่อเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นล าดับแรก มีจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 เพื่อศึกษา/เรียนรู้ประวัติศาสตร์/
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โบราณคดี/วัฒนธรรม มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 เพื่อท ากิจกรรมกับครอบครัว มีจ านวน  
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตั้งใจมาหา
วัตถุมงคลไว้บูชา มีจ านวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 เพื่อศึกษา/เรียนรู้สถาปัตยกรรมมีจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 เพื่อทัศนศึกษา/ดูงาน/หาข้อมูลในการเรียนหรือการท างาน มีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.70 เผยแพร่ให้ผู้อื่นมาเยี่ยมชมมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และอื่นๆ มี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ 

 วิธีการเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวเป็นล าดับแรกมีจ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10 รองลงมารถจักรยานยนต์ส่วนตัว มี 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 รถตู้โดยสารมีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 รถเมล์/รถบัส
ประจ าทาง มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 รถจักรยานมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 รถ
บัสของบริษัทน าเที่ยว มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 อื่นๆ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
และรถไฟมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดับ 

 การเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กับใคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางมากับญาติ 
และคนในครอบครัวมีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาคือเดินทางกับเพื่อน มีจ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 เดินทางคนเดียว มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อื่นๆ มีจ านวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 และเดินทาง
กับสถานศึกษา/หน่วยงาน มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

 จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางมา  
2–5 คนมีจ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ 6–10 คน มีจ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.10 เดินทางมาคนเดียวมีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 เดินทางมามากกว่า 20 คน
ข้ึนไป มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 เดินทางมา 11–15 คนมีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
2.40 เดินทางมา 16–20 คนมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และอื่นๆ มีจ านวน 3คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.70 ตามล าดับ 

 ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางมาท่องเที่ยว
ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ มีจ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 รองลงมาวันหยุดเทศกาลมี
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 วันจันทร์–วันศุกร์ มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 
วันหยุดพักผ่อน (พักร้อน) มีจ านวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และอื่นๆ มีจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.40 ตามล าดับ 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาใน
การเที่ยวชม ประมาณ 2 ช่ัวโมงมีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมาประมาณ 1 ช่ัวโมง
มีจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 มากกว่า 3 ช่ัวโมงข้ึนไปมีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
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12.10 ประมาณ 3 ช่ัวโมงมีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 และครึ่งช่ัวโมงมีจ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่วสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ค่าใช้จ่าย 100–500 บาท มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 61.74 รองลงมาค่าใช้จ่าย501–1,000 
บาท มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.80 ค่าใช้จ่าย 1,001–2,000 บาทมีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ค่าใช้จ่าย2,001–3,000 
บาท มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และค่าใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป มีจ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดับ 

หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วรู้สึกอย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี
ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาได้รับความรู้เพิ่มเติมมี
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 เกิดความภูมิใจมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19  อื่นๆ มีจ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และเบื่อ/ไม่น่าสนใจ มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดับ 

 ถ้ามีโอกาสจะกลับมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้อีกหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยาก
กลับมาอีกครั้งมีจ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาไม่แน่ใจ มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.80 และไม่อยากกลับมาอีกมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 

วัดแห่งนี้ควรมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าชมสถานที่หรือไม่ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมมีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ
54.80 และอันดับที่สองไม่ควรมีการจัดกิจกรรมใดๆ เพิ่มเติมมีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20
ตามล าดับ 
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ขั้นที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านคุณค่าแหล่งท่องเที่ยว 
          

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 
1. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น มี
ความสมบูรณ์ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งต้นไม้และสัตว์ 

3.87 0.84 มาก 4 

2. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น 
มี เรื่ อ ง ร า ว เกี่ ย วกั บ ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ 
โบราณคดี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

4.02 0.85 มาก 2 

3. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านจิตรกรรม เช่น 
ภาพวาด ลวดลาย และศิลปะเก่าแก่ต่างๆ 

3.90 0.86 มาก 3 

4. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านประติมากรรม 
เช่น รูปปั้น งานแกะสลัก 

3.81 0.93 มาก 6 

5. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์ 
เช่น การตกแต่งภายในอาคาร 

3.74 0.96 มาก 7 

6. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม 
เช่น อาคาร การก่อสร้าง 

3.87 0.91 มาก 5 

7. วัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ความ
ศักดิ์สิทธ์ิ 

4.24 0.76 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.9194 0.67510 มาก  
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านคุณค่า

ของแหล่องท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรวม ในระดับมาก (X̅ = 3.9194, S.D. = 0.67510) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ คุณค่าเกี่ยวกับวัดแห่งนี้มี

เรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ความศักดิ์สิทธ์ิมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุเป็นอันดับที่ 1 (X ̅ = 4.24, S.D. = 0.76) 
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รองลงมาเป็น  คุณค่าเกี่ยวกับวัดแห่ งนี้มี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น  มี เรื่องราวเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.02, S.D. = 0.85) และ
ด้านที่ต่ าที่สุด คือ คุณค่าเกี่ยวกับวัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์ เช่น การตกแต่งภายในอาคาร 

มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.74, S.D. = 0.96) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการจัดการและการด าเนินการ 
 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านการจัดการและการด าเนินการ 
1. การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าชมมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

3.83 0.830 มาก 1 

2. มีการจัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
อย่างเหมาะสม 

3.75 0.845 มาก 2 

3. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชม
และการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 

3.63 0.947 มาก 4 

4 . มี ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

3.74 0.884 มาก 3 

5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

3.58 0.888 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.7052 0.73304 มาก  
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านการ

จัดการและการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.7052, S.D. = 0.73304) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ การติดต่อประสานงาน

เพื่อเข้าชมมีความสะดวกรวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X̅ = 3.83, S.D. = 0.830) 

รองลงมาเป็น มีการจัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X ̅ = 3.75, 
S.D. = 0.845) และด้านที่ต่ าที่สุด คือ มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.58, S.D. = 0.888) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
1. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
มีกริยาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

3.71 0.835 มาก 2 

2. เจ้ าหน้ าที่ แต่ งกายสุภาพ  สะอาด 
เรียบร้อย เหมาะสมกับงาน 

3.79 0.780 มาก 1 

3. เจ้ าหน้ าที่ ใ ช้ ถ้อยค าสุ ภาพในการ
บรรยาย 

3.62 1.019 มาก 3 

4. มี เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้และดูเป็นผู้ มี
ป ระส บป ระก าร ณ์ เกี่ ย วกั บ ส ถาน ที่
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พูดได้หลายภาษา 
เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

3.26 1.212 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.5940 0.80316 มาก  
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.5940, S.D. = 0.80316) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูง

ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X ̅ = 3.79, S.D. = 0.780) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย

ความเอาใจใส่ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.71, S.D. = 0.835) และข้อที่ต่ าที่สุด 
คือ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี พูดได้หลายภาษา  

เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.26, S.D. = 1.212) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. มีลานจอดรถที่สะดวกมีพื้นที่ในการจอด
รถเพียงพอ และมีความปลอดภัย 

3.75 0.890 มาก 3 

2. มีการจัดถนน และทางเดินที่เหมาะสม 3.72 0.901 มาก 4 
3. มีทางลาดส าหรับรถเข็นผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  3.53 0.997 มาก 9 
4. มีป้ ายบอกทาง/สถานที่ ต่ างๆ อย่าง
ชัดเจน 

3.63 0.950 มาก 7 

5. มีแผ่นพับ/หนังสืออธิบายความเป็นมา
และความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
แต่ละแห่ง มีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ เช่น 
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

3.33 1.098 ปานกลาง 10 

6. มีมุมหนังสือ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
มุมบริการอินเตอร์เน็ตWi-Fiมี Headphone 
ฟังการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ 

3.13 1.200 ปานกลาง 11 

7. มีจุดนั่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 

3.70 0.985 มาก 5 

8. มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าคนพิการ  

3.75 0.871 มาก 2 

9. มี ถั งขยะที่ เพี ย งพอไว้ ให้ บ ริก ารแก่
นักท่องเที่ยว 

3.65 0.851 มาก 6 

10. มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เพียงพอ 

3.77 0.907 มาก 1 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
             (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
11. มีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกที่หลากหลาย 
และแสดงเอกลักษณ์ของสถานที่ 

3.57 0.968 มาก 8 

รวมเฉลี่ย 3.5942 0.72788 มาก  
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.5942, S.D. = 0.72788) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่เกี่ยวกับมีร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างเพียงพอมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

เป็นอันดับที่ 1 (X̅ = 3.77, S.D. = 0.907) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอ

ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าคนพิการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.75, S.D. = 0.872) และข้อที่
ต่ าที่สุด คือ มีมุมหนังสือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มุมบริการอินเตอร์เน็ต WIFI มี Headphone ฟัง

บรรยายเป็นภาษาต่างๆ มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.13, S.D. = 1.200) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการจัดการสถานที่ 
       

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านการจัดการสถานท่ี 
1. สถานที่ มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

3.84 0.877 มาก 4 

2. การตกแต่งด้าน ภูมิ สถาปั ตยกรรม
เหมาะสม และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 

3.76 0.872 มาก 5 

3. สถานที่มีความร่มรื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับ
ที่สวยงาม และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา 

3.86 0.870 มาก 3 

4. สถานที่ มี อากาศบริสุท ธ์ิ ปราศจาก
มลภาวะ และสิ่งรบกวน 

3.86 0.862 มาก 2 

5. มีการดูแลรักษา และบูรณะสถานที่ต่างๆ
อย่างเหมาะสม 

3.89 0.853 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.8410 0.74989 มาก  
 
จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านการ

จัดการสถานที่ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.8410, S.D. = 0.74989) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ ข้อที่เกี่ยวกับมีการดูแลรักษา 

และบูรณะสถานที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X ̅ = 3.89, S.D. = 0.853) 
รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 สถานที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะ และสิ่งรบกวน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

(X̅ = 3.86, S.D. = 0.862) และข้อที่ต่ าที่สุด คือ การตกแต่งด้านภูมิสถาปัตยกรรมเหมาะสม และ

กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.76, S.D. = 0.872) ตามล าดับ 
 
 
 
 

 



  129 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการส่งเสริมและ 
                 ประชาสัมพันธ์       
 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 
1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยประสานงานกับ
จังหวัด 

3.70 0.896 มาก 1 

2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ/โบร
ชั ว ร์  โท ร ทั ศ น์  นิ ต ย ส า ร / ว า ร ส า ร /
หนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา ค าบอกกล่าว
จากเพื่ อน/คนรู้จัก  โซ เชียลมี เดีย (เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม) งาน
เทศกาล/นิทรรศการท่องเที่ยว/การจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์   

3.63 0.860 มาก 2 

3. มีการจัดท าเอกสาร/หนังสือ/แผ่นพับ 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 

3.48 0.963 ปานกลาง 4 

4. มีการจัดนิทรรศการอย่างสม่ าเสมอ 3.65 1.097 มาก 3 
รวมเฉลี่ย 3.6131 0.80163 มาก  

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.8410, S.D. = 0.74989) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ ข้อที่เกี่ยวกับมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่าง

สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยประสานงานกับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X ̅ = 3.70, 
S.D. = 0.896) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
เช่น แผ่นพับ/โบรชัวร์ โทรทัศน์ นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา ค าบอกกล่าวจาก
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เพื่อน/คนรู้จัก โซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม) งานเทศกาล/นิทรรศการ

ท่องเที่ยว/การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X ̅ = 3.63, S.D. = 0.860) และข้อที่ต่ า
ที่สุด คือ มีการจัดท าเอกสาร/หนงัสอื/แผ่นพับ เพื่อใหข้้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.48, S.D. = 0.963) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านกิจกรรมในวัด 
        

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมในวัด 
1.กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบู ชา/ วัน วิส าขบู ชา /วัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษ/วันออก
พรรษา  

4.12 0.850 มาก 1 

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผย
แผ่ ศาสนาและวัฒ นธรรม เช่นดู แล
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ พุ ท ธ ศิ ล ป์ /
จิตรกรรม/ประติมากรรม/ตลอดจน
โบราณวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา/จัด
ให้มีนิทรรศการข้ึนในวัด 

4.04 0.848 มาก 4 

3. กิจกรรมวันส าคัญ ที่ เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4.04 0.806 มาก 3 

4 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท าบุ ญ ป ร ะ เพ ณี
ป ร ะ จ าปี  เ ช่ น ท อ ด ก ฐิ น ส ามั ค คี /
ทอดผ้าป่ าส ามั ค คี / วัน ข้ึนปี ใหม่  /
ประเพณีลอยกระทง/ประเพณีสงกรานต์             

4.04 0.802 มาก 2 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านกิจกรรมในวัด (ต่อ) 
        

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมในวัด 

5. กิจกรรมด้านการให้บริการแก่ชุมชน
เช่นการจัดให้มีธรรมศาลา/ เปิดบริการ
ให้ประชาชนได้ฟังธรรม/ ปฏิบัติสมาธิ
วิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
และยาสมุนไพร ฯลฯ 

3.90 0.881 มาก 6 

6. การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ร่วมท าบุญ 

3.93 0.804 มาก 5 

7. กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น จัด
นิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ 
ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม การฝึก
ท าสมาธิให้นักเรียน ฯลฯ 

3.65 0.950 มาก 7 

รวมเฉลี่ย 3.9595 0.68106 มาก  
 
จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้าน

กิจกรรมในวัด มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.9595, S.D. = 0.68106) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงล าดับได้ดังนี้ ข้อที่เกี่ยวกับมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา/วัน    

วิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/วันออกพรรษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X̅ = 
4.12, S.D. = 0.850) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 มีการจัดกิจกรรมการท าบุญประเพณีประจ าปี เช่น 
ทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี/วันข้ึนปีใหม่/ประเพณีลอยกระทง/ประเพณีสงกรานต์  มีค่า

คะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.04, S.D. = 0.802) อันดับที่สาม คือ มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกบั

สถาบันพระมหากษัตริย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.04, S.D. = 0.806) และข้อที่ต่ าที่สุด คือ มีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ 

บรรยายธรรม การฝึกท าสมาธิให้นักเรียน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.65, S.D. = 0.950) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการส่งเสรมิแหลง่ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับท่ี 

ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
1. การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย 
และใช้การได้ตลอดเวลา 

3.34 1.212 ปานกลาง 2 

2. การจัดมั ค คุ เทศก์  เพื่ อ ให้ ความ รู้
เกี่ยวกับวัด 

3.15 1.263 ปานกลาง 4 

3. การจั ดท าสื่ อภาพยนตร์  วีดิทั ศน์ 
และมัลติ วิ ช่ัน เพื่ อ ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
เรื่องราวของวัด โดยการบรรยายที่ ใช้
ภาษาต่างประเทศหลากหลาย 

3.12 1.235 ปานกลาง 5 

4. การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ
การจัดท าแผ่นพับเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัดหลายภาษา 

3.17 1.263 ปานกลาง 3 

5. การจัดกิจกรรมโดยการให้ผู้ที่เป็นคน
เก่าแก่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัด 

3.45 1.279 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 3.2457 1.10689 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ด้านการ

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง (X̅ = 
3.2457, S.D. = 1.10689) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงล าดับได้ดังนี้ ข้อที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยการให้ผู้ที่เป็นคนเก่าแก่มาเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X̅ = 3.45, S.D. = 1.279) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 

การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย และใช้การได้ตลอดเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.34, S.D. 
= 1.212) อันดับที่สาม คือ การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และการจัดท าแผ่นพับเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับวัดหลายภาษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.17, S.D. = 1.263) และข้อที่ต่ าที่สุด คือ การจัดท า
สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และมัลติวิช่ัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวัด โดยการบรรยายที่ใช้

ภาษาต่างประเทศหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.12, S.D. = 1.235) ตามล าดับ 
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ขั้นที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัดเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
 
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการจัดการด้านบทบาทของแหล่งเรียนรู้ 
 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

บทบาทของแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาด้านต่างๆเช่น  ศีล  สมาธิ 
ปัญญา 

4.12 0.867 มาก 1 

2. วัดเป็นแหล่งอบรมคุณธรรม ศีลธรรม 
ความกตัญญู สอนให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้
ในวัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง 

3.99 0.890 มาก 3 

3. วัด เป็ น แห ล่ ง เรียน รู้ เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต 

3.83 0.881 มาก 7 

4. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ 
สมุนไพร และสุขภาพ 

3.77 0.925 มาก 8 

5.วัดเป็ นแหล่ งเรียนรู้ ด้ านภูมิ ปัญญา
ท้องถ่ิน 

3.91 0.931 มาก 6 

6 . วั ด เป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

4.10 0.771 มาก 2 

7. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และศิลปะ 

3.97 0.790 มาก 4 

8. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างพลเมือง
ของชาติ 

3.91 0.878 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.9506 0.68243 มาก  
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จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในวัด ด้าน

บทบาทของแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม ระดับมาก (X̅ = 3.9506, S.D. = 0.68243) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ วัดสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้านต่างๆ เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็น

อันดับที่  1 (X̅ = 4.12, S.D. = 0.867) รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 คือ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.10, S.D. = 0.771) อันดับที่สาม 
คือ วัดเป็นแหล่งอบรมคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญู สอนให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้ในวัด รู้จักหน้าที่

ของตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.99, S.D. = 0.890) และข้อที่ต่ าที่สุด คือ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านการแพทย์ สมุนไพร และสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 3.77, S.D. = 0.925) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการจัดการด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 
 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1 . วั ด ส าม า ร ถ เป็ น ส ถ าน ที่ ใน ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน 

4.00 0.849 มาก 1 

2. วัดควรมี ก ารป รับป รุ งสถานที่ จั ด
กิจกรรมให้ดี 

3.96 0.869 มาก 3 

3. วัดควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้
ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.93 0.849 มาก 4 

4. วัดควรมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ
ใหม่ให้ค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ 

3.80 0.928 มาก 8 

5. วัดควรจัดหาแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต ปราชญ์ชาวบ้าน 

3.81 0.910 มาก 7 

6. วัดควรมีวัดเครือข่ายในการท างาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนวิทยากร และสื่อการเรียนรู้ 

3.88 0.816 มาก 5 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการจัดการด้านวิธีการจัดการ 

               เรียนรู้ (ต่อ) 

 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์

ค่าเฉลีย่       

(X ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ
ท่ี 

วิธีการจัดการเรยีนรู ้
7. วัดควรมีการจัดนิทรรศการเนื้อเรื่องที่
ส าคัญ 

3.79 0.857 มาก 9 

8. วัดควรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ระบบมัลติมีเดีย 

3.85 0.885 มาก 6 

9. วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3.98 0.833 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.8902 0.68228 มาก  
 
จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในวัด ด้าน

วิธีการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม ระดับมาก (X̅ = 3.8902, S.D. = 0.68228) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับได้ดังนี้ วัดสามารถเป็น

สถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (X ̅ = 4.00, 
S.D. = 0.849) รองลงมาเป็นอันดับที่  2 คือ วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.98, S.D. = 0.833) อันดับที่สาม คือ วัดควรมีการปรับปรุง

สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 3.96, S.D. = 0.869) และข้อที่ต่ าที่สุดท้าย 

คือ วัดควรมีการจัดนิทรรศการในเนื้อเรื่องที่ส าคัญ มีค่าเฉลี่ย  (X ̅ = 3.79, S.D. = 0.857) ตามล าดับ 
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ขั้นท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ โดยจ าแนกถึงการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่ และวัดสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในด้านใด ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้
 

ศักยภาพในการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ 
ได ้

9 
411 

2.10 
97.90 

รวม 420 100.00 
2. ท่านคิดว่าสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ในด้านใดบ้าง 

ไม่สามารถพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้
ธรรมชาติ 
โบราณคด ี
ประวัติศาสตร ์
โบราณสถาน 
ศิลปกรรม 
ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและวัฒนธรรม 
การประกอบอาชีพ 
อื่นๆ 

3 
68 
44 
117 
42 
41 
70 
29 
6 

0.70 
16.20 
10.50 
27.90 
10.00 
9.80 
16.70 
6.90 
1.40 

รวม 420 100.00 
 
จากตารางที่ 15 พบว่า จากความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าได้ มี
จ านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 97.90 และไม่สามารถพัฒนาให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มีจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดการเพื่อให้วัดสามารถพัฒนาให้เปน็
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แหล่งเรียนรู้ในด้านใดบ้างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าด้านประวัติศาสตร์มีจ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ27.90 รองลงมาด้านขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและวัฒนธรรมมีจ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ด้านธรรมชาติมีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ด้านโบราณคดีมี
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ด้านโบราณสถานมีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ด้าน
ศิลปกรรมมีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ด้านการประกอบอาชีพมีจ านวน 29คน คิดเป็นร้อย
ละ6.9ด้านอื่นๆ มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดับ 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในส่วนของ
ผู้บริหารวัด ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยว และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

     การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ข้อมูลหลกั โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารวัด คือเจ้าอาวาสของวัดหรือผู้แทนของวัด 7 วัด จ านวน 7 
รูป และกลุ่มที่ 2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน ได้ข้อมูลและประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
1. การด าเนินการด้านการท่องเท่ียวของวัดในจังหวัดนครปฐม 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวของวัดใน
จังหวัดนครปฐมว่า วัดในจังหวัดนครปฐมมีการด าเนินการและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย โดยวัด
ในจังหวัดนครปฐมมีสิ่งดึงดูดใจมากมาย ทั้งในส่วนของประวัติ ความเป็นมาของวัด คุณค่าทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณวัด มีกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ 
มากมาย สามารถเข้าถึงวัดได้หลากหลายช่องทาง ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งพัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีที่พัก
รองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีมาตรฐาน และมีการตระหนักถึงการให้บริการ
กับนักท่องเที่ยว มีความเป็นมิตร มีระบบรักษาความปลอดภัย และการแต่งกายของพนักงา น
เจ้าหน้าที่วัดมีความสุภาพเรียบร้อย โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“ทางวัดมีการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาที่ วัดเป็นจ านวนมาก ทั้งมาเดินทางมาเอง มากับ
ครอบครัว และเดินทางมากับทัวร์ โดยวัดด าเนินการจัดสถานที่ของวัด วิทยากร บรรยาย
ให้ความรู้ ตลอดจนแนะน าสถานที่ส าคัญของวัด ซึ่งสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของวัดได้ 
หรืออาจจะจองคิวล่วงหน้าก็ได้ เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว การด าเนินงาน
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ของวัดจะจัดแผนกการบริการรับผิดชอบในแต่ละจุด มีจ านวนมาก ใช้บุคลากรมากมาย 
ทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ร่วมกันด าเนินการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“มีการด าเนินงานให้นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน มาเที่ยวชม กราบ ไหว้พระ 
ตลอดจนการปฏิบัติธรรมรักษาศีล ตามเทศกาลตามพระพุทธศาสนาต่างๆ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 2) 

“มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวใหน้ักท่องเทีย่วเข้ามายังวัด และวัดโดยอดีต
เจ้าอาวาส และกรรมการวัด และเจ้าอาวาสปัจจุบันได้สานงานต่อ โดยได้ด าเนินการ
เตรียมการก่อสร้างศาสนวัตถุ ประกอบด้วยพระราหู ซึ่งเป็นจุดขายของวัด สร้าง
สถาปัตยกรรมเป็นงานปูนปั้นและสร้างพระพุท ธรูปต่างๆ ข้ึนภายในวัด เพื่อให้
นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ได้เข้ามากราบไหว้ขอพร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ทางวัดได้มีการด าเนินงานต่างๆ เนื่องจากวัด ตั้งอยู่ในที่ชุมชนและมีจุดขาย จึงท า
ให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการที่วัดมีช่ือเสียง” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4) 

“วัดได้ร่วมกับชุมชนด าเนินการตลาดน้ าวัดล าพญาโดยการสร้างแพ มีหลังคาอย่างดี 
เปิดบริการทุก วัน  เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดพิ เศษ มี เรือ โบราณบริการให้แก่
นักท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“มีการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยที่ทางวัดไร่ขิงก็จะมีการจัดกิจกรรม
ในงานส าคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการจัดสถานที่ จอดรถและมีห้องสุขาไว้อย่าง
เพียงพอต่อการท่องเที่ยว เพื่อรองรับรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่วัด เพราะช่ือเสียงด้าน
ความศักดิ์สิทธ์ิขององค์หลวงพ่อ และท่านเจ้าอาวาสทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านก็ให้
ความส าคัญ ในการจัดสถานที่ของวัดในการรองรับการท่องเที่ยวของอ าเภอสามพราน 
และของจังหวัดนครปฐม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)   

“มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลายกิจกรรม ดังนี้ เทศกาลตักบาตร
ท้องน้ า เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและสืบทอดกนัมานาน กิจกรรมการท ากระทงถวายวัด งาน
ประจ าปีปิดทองกลางเดือน 3 เป็นงานประจ าปีทุกปี  งานกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น เช้าใส่บาตรสายถวายสังฆทาน เที่ยงฟังเทศ บ่ายสวดมนต์ เย็นนั่ง
สมาธิ เป็นต้น กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ในส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 7) 
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2. ศักยภาพของวัดในจังหวัดนครปฐมในด้านการท่องเท่ียว 
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของวัดใน

จังหวัดนครปฐมว่า วัดในจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว มีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น ตั้งอยู่ในท าเลที่ดีทั้งวัดที่ติดถนน ติดแม่น้ า หรือใกล้
ทางรถไฟ สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการที่วัดและ
ชุมชนมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน ชุมชนพึ่งวัด วัดพึ่งชุมชน เกื้อกูลกันเสมอ และวัดมีความพร้อมใน
การต้อนรับนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยบริการที่เป็น
มิตร อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ คอยช่วยเหลือแนะน า ให้ข้อมูลการท่องเที่ยววัดได้เป็น
อย่างดี และการที่วัดมีการพัฒนาด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศได้รู้จัก ได้สนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมชม และมาท ากิจกรรมต่างๆ ภายในวัด 
การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่และรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้
สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“ด้วยความที่วัดของเรามีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมา มีปูชนียสถานที่ส าคัญ

และมีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมที่มากมายหลากหลายที่เหมาะสม
กับการเอื้อในการพัฒนาจิตใจ และการปลูกจิตส านึก วัดของเราจึงมีศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในระดับโลก โดยวัด ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากผู้มาเยือน เช่น นักท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“มีศักยภาพพอสมควร วัดได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนที่วัด มี
จ านวนมาก ทั้งวันหยุดและวันธรรมดา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“มีศักยภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและกราบไหว้บูชาพระ 
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับวัดมีนโยบายและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนปรับปรุง
สถานที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอนครชัยศรีและจังหวัดนครปฐมอยู่
แล้ว และปัจจุบันทางวัดก าลังด าเนินการก่อสร้างงานปูนปั้น โดยได้น าช่างปูนปั้นมาจาก
เพชรบุรีซึ่งเป็นช่างที่มีช่ือเสียง มาก่อสร้างวิหารพระพุทธรูปหินทราย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
3) 

“คิดว่ามีศักยภาพเป็นอย่างมาก จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองเก่า เมืองโบราณ มี
สถานที่ส าคัญมากมาย ประกอบกับวัดมีความศักดิ์สิทธ์ิ มีช่ือเสียง มีชุมชนที่เข้มแข็ง 
สามารถรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
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“มีศักยภาพ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแล้ว และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
ชมเยอะมากโดยเฉพาะวันหยุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“วัดมีภูมิทัศน์และบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิอันเป็นที่
ส าคัญของจังหวัดนครปฐม และมีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุเป็นที่ส าคัญของประเทศ 
ตลอดจนวัดมีการจัดกิจกรรมในงานส าคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการจัดสถานที่
จอดรถ มีห้องสุขาที่เพียงพอต่อการท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ยังต้องพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านความพร้อมในด้านต่างๆหลายด้าน เช่น 
บุคลากรในการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ สถานที่ของการจัดโครงการ” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 7) 

“วัดจะมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในวัดมีศักยภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับสภาพ และ
ท าเลที่ตั้งของวัดนั้นๆ เช่น วัดอยู่ติดแม่น้ า วัดอยู่ติดกับพระราชวังเก่า หรือวัดที่มี
โบราณสถาน วัดมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น ซึ่งวัดที่มีสภาพท าเลที่ตั้งดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่ามีศักยภาพในการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทั้งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง
ประวัติศาสตร์ หรือท่องเที่ยวไหว้พระศักดิ์สิทธ์ิก็ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“วัดสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้ โดย
ในภาพรวมนั้น ควรต้องมีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาคอยดูแล หรือด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการวัด ที่จะต้องคอยดูแล อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีการบริหาร
จัดการให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ และเรื่องของที่เป็นที่ปฏิบัติ
กิจของสงฆ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

 
3. คุณค่าและจุดเด่นของวัดในจังหวัดนครปฐมท่ีสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียว 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและจุดเด่นของวัดในจังหวัดนครปฐม
ที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวว่า วัดในจังหวัดนครปฐมมีคุณค่าและจุดเด่นทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีเอกลักษณ์จากการเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีช่ือเสียงในระดับโลก และวัดใน
จังหวัดนครปฐมเองนั้น เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ส าคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา ด้วยความ
หลากหลายนี้เอง วัดในจังหวัดนครปฐมจึง สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ที่ส าคัญกับนักท่องเที่ยวได้ 
รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิประเทศที่ดี  เดินทางสะดวกด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง
รถยนต์ส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะ อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครฯ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความร่ม
รื่น มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ วัดใน
นครปฐมจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่เหมาะสมต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
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“วัดเป็นพระอารามหลวง ชนิดราชวรมหาวิหาร ช้ันเอกพิเศษ มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวัดแห่งแรกที่พระธรรมทูต ของพระเจ้าอโศก
มหาราช ได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ยังเขตสุวรรณภูมิ ภายในมีปูชนียสถานและ
ปูชนียวัตถุที่ส าคัญประดิษฐานโดยรอบ ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ที่สูงและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย พระร่วงโรจน์ฤทธ์ิ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตร์ 
หรือชาวนครปฐมเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญ และศักดิ์สิทธ์ิมาก 
ส าหรับพระพุทธรูปศิลาขาวที่สร้างข้ึน ในสมัยทวารวดี จ านวน 2 องค์ คือ หลวงพ่อ
ประทานพร และพระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดีปูชนียบพิตร นอกจากนี้
มีพิพิธภัณฑ์ของ วัดพระปฐมเจดีย์ได้เก็บรวบรวมธรรมจักร พระพุทธรูปสมัยทวารวดี
และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับบริจาค บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นมีการปลูกต้นไม้ตามพุทธ
ประวัติ เช่น ต้นหว้า ต้นอปชาลนิโครธ หรือต้นไทร ต้นมุจจลินทร์หรือต้นจิก และต้นศรี
มหาโพธ์ิทางด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทางวัดมีการจัดท าวัตร  และสวดมนต์เย็นที่
พระอุโบสถหลวงทุกวันของช่วงเย็น และสามารถปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ที่ส านัก
วิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งมีจุดให้บริการดอกไม้ธูปเทียน ท าบุญถวายสังฆทาน สามารถ
จารึก ช่ือ-สกุล บนผ้ าห่มองค์พระปฐมเจดีย์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“การจัดงานบุญประจ าปี เป็นเรื่องดีที่จะดึงดูดคนใหเ้ข้ามาท าบุญที่วัด แต่ด้วยเหตุที่
วัดตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน การจัดงานทุกๆ ปีจะเป็นการรบกวนปัจจัยจากญาติโยมมาก
เกินไป จึงมีแนวคิดว่างานบุญปิดทองไม่ต้องจัดทุกปีก็ได้ แต่เมื่อจัดแล้วต้องให้ใหญ่ครบ
เครื่องสมกับความเป็นงานปิดทองประจ าปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

 “เป็นวัดที่เงียบสงบมาก กว้างขวางบรรยากาศสวยงาม ร่มรื่น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 
“คุณค่าในด้านความเช่ือ ความศรัทธา และมีพระศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด มีศาสน

สถานที่เป็นสถาปัตยกรรมและงานปูนปั้นที่สวยงาม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
“มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ มีความศักดิ์สิทธ์ิ บารมี คาถาอาคมของอดีตหลวงพ่อเต๋ 

ความรู้เกี่ยวกับพระพทุธศาสนา มีศิลปะฝาผนังวิจิตรกรรมภายในโบสถ์อันสวยสดงดงาม” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“วัดต้ังอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรี โดยได้ประกาศเป็นเขตอภัยทาน ท าให้มีสัตว์น้ าอาศัย
อยู่อย่างชุกชุม และยังเป็นที่ตั้งของตลาดน้ าวัดล าพญาเปิดบริการทุกวัน เสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดพิเศษ พร้อมทั้งบริการล่องเรือชมแม่น้ านครชัยศรี  และอุโบสถของวัดล า
พญา มี 6 ประตูถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อมงคลมาลา
นิมิต พระพุทธรูป ศิลาแลง พอกปูนและปิดทองทับ และพระพุทธรูปสรรพสิทธ์ิประสงค์
ที่ศักดิ์สิทธ์ิเช่นกัน และมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่ศิลปวัตถุ 
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เครื่องมือเครื่องใช้ที่ แสดงถึงวิถีชีวิตไทยริมแม่น้ านครชัยศรี ส่วนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนามีส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีเจ้าอาวาส และแม่ชีส าเนียง มณฑาทิพย์ ดูแล
และสอนปฏิบัติธรรม น าไหว้พระ สวดมนต์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“วัดแห่งนี้สร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
นครชัยศรีหรือแม่น้ าท่าจีน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ทางวัดจัดให้เป็น เขตอภัยทานจน
กลายเป็นหรือวังมัจฉา พร้อมตกแต่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นสวนหย่อม และสร้างบ้านดินวิ
นทณัฐ ท าให้เกิดความร่มเย็น  และความสบายใจแก่นักท่องเที่ยว ภายในวัดไร่ขิง 
ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็น
ต านานพระพุทธรูปลอยน้ าเช่นเดียวกับหลวงพ่อโสธร แห่งวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยความศักดิ์สิท ธ์ิจึงสร้างอุทยานการศึกษา เบญจภาคีวารี
ปาฏิหาริย์ ส่วนกิจกรรมทางด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การท าบุญถวายสังฆทาน 
เติมน้ ามัน ประทีป ปิดทองพระ 11 ปาง และลอยเรือสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้มี
บริการเรือล่องแม่น้ านครชัยศรี เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัด คือชาวบ้านและชุมชนโดยรอบวัด มีการร่วมมือร่วมใจ
พร้อมที่จะท างานให้กับวัด เช่น เมื่อวัดมีการจัดกิจกรรม จัดงานอะไร ชาวบ้านโดยรอบ 
คณะกรรมการวัด ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือในการช่วยเหลือวัดจัดกิจกรรมให้
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้ง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“วัดควรมีการบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของวัด ห้องสมุดของวัด จัดท า
ประวัติความเปน็มาที่ส าคัญต่างๆ ภายในวัด เช่น ประวัติความเปน็มาของวัด อดีตเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาสปจัจบุัน คณะกรรมการวัด พระประธานวัด สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด โรงเรียน จัดท า
ป้าย เพื่ออธิบายความเข้าใจในพงศาวดาร ต านาน เรื่องเลา่ ที่เกี่ยวข้องกับวัด เช่น มีเจ้านาย
เสด็จมาที่วัด บุคคลส าคัญมากราบไหว้ บูชา หรือท ากิจกรรมกับวัด หรือไม่ อย่างไร จัดท า
จุดขายหรือจดุเด่นของวัดให้เกิดความชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 8) 

“แต่ละวัดควรมีน าเสนอในจุดเด่น จุดแข็งของตนเอง ให้เป็นแหล่งทองเที่ยว จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญในแต่ละท้องที่ ถ้องถ่ิน ชุมชน สังคมแต่ละที่ ซึ่งมีความหลากหลาย 
และแตกต่างกัน เช่น รวมศิลปะ เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นของโบราณ เกี่ยวกับประเพณี
การละเล่นต่างๆ หรือการสอนหลักธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“วัดควรน าเสนอจุดเด่น อาณาบริเวณ มีศิลปะ ประติมากรรม บางแห่งมีโรงเรียนใน
พื้นที่ข้างเคียง วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ สื่อถึงชุมชน สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ
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พร้อม เพียงแต่ต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานพายนอกมาช่วยจัดการแผน และให้
สามารถด าเนินการตามแผนน้ันๆ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“ภายในวัดควรมีจุดเด่นในการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทั้งศาสนสถานที่มี
ภายในวัด ประติมากรรมฝาผนัง และการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 11) 

 
4. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการพัฒนาวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการพัฒนาวัด
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ
ทรัพยากรการจัดการต่างๆ ไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของทรัพยากรบุคคล บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
ยังคงมีน้อยและยังต้องพัฒนาส่งเสริมกันต่อไป พระสงฆ์ก็ต้องปรับตัว ศึกษา หาความรู้ในการพัฒนา
วัดให้มีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น การจัดการงบประมาณ การ
สร้างความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยรอบเพื่อหางบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ รองรับการท่องเที่ยวที่ เติบโตข้ึน รวมถึงด้าน
การจัดการ ที่ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล สร้างความเช่ือมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึง
อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

“การขาดความชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการ พระสงฆ์ พนักงานบางท่านหรือทั้งหมด
ไม่ได้ทราบหรือเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่
แท้จริง โดยต้องเข้าใจเป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนต่อ
เป้าหมายขององค์การ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สนับสนุนที่ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าแผนไม่
มีความชัดเจน และพนักงานไม่สนับสนุนต่อการบรรลุผล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ทรัพยากรต่างๆมีไม่เพียงพอ สิ่งที่ต้องพิจารณาการวางแผนการพัฒนาคือการ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย สิ่งที่ได้รับภายหลังจากการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมีอย่าง
เพียงพอ ส าหรับงบประมาณทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนบุคลากร การ
บ ารุงรักษาสถานที่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)   

“ทัศนคติของนักท่องเที่ยว การวัดผลการด าเนินงานในรายละเอยีดเรื่อง จ านวนครั้ง
ที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ นักท่องเที่ยวได้รับมีความประทับใจ
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หรือไม่ ทัศนคติต่อการมาท่องเที่ยวในภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวขาดความ
เช่ือถือก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญต่อการจัดการในอนาคต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี ต้องมีการพิจารณาด้านความพร้อมและ
ความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“การขาดความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการกับปัญหา บางครั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขาด
ประสบการณ์การสร้างสรรค์แนวคิดในการจัดการปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องมีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ การระดมสมองในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
1) 

“ปัญหาทางการเมือง ที่มีความซับซ้อนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและ
หน้าที่ที่หลากหลาย มีบุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่หลากหลาย วัฒนธรรมขององค์การ
ต้องสนับสนุนต่อการบริหารการสนับสนุนการจัดการที่มีความหลากหลายทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับจากระดับปฏิบัติการสื่อสาร ปัญหาอุปสรรคของการเมืองภายในจะเป็นการ
ขัดขวางผลสัมฤทธ์ิที่ยั่งยืน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“วัด ชุมชนไม่ทราบกระบวนการท างานที่ชัดเจน การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกิด
ความเข้าใจไม่ตรงกันท าให้การท างานล่าช้า รวมถึงปัญหาในการจัดเตรียมบุคลากรและ
การฝึกอบรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“ไม่มี และวัดก็ไม่ขัดข้องที่จะให้ด าเนินงาน หากมีความสนใจที่จะด าเนินงาน วัดก็
ยินดีและให้การสนับสนุนในการใช้สถานที่ในการด าเนินงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“วัดไม่ขัดข้องที่จะด าเนินการ แต่วัดจะต้องมีการประชุมช้ีแจงความพร้อมให้แก่
ชุมชน คณะกรรมการของวัด ให้เตรียมความพร้อมให้มากข้ึน ที่จะต้องด าเนินการให้เกิด
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การร่วมมือกันของของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปัจจัยที่
จะท าให้เกิดความส าเร็จข้ึนมาได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“ความไม่พร้อมของสมาชิก คณะกรรมการ มีเวลาว่างแต่ละคนไม่ค่อยตรงกัน ท าให้
งานต้องติดๆ ขัดๆ รวมถึงปัญหาการขาดงบประมาณที่ใช้น ามาใช้ บุคลากรที่จะเข้ามา
ท างานค่อนข้างมีจ านวนจ ากัด และวัดมีสถานที่ไม่ใหญ่โตนัก การหาสถานที่จอดรถ
ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวท าได้ยาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ด้านจัดสรรทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถตรงตามงาน หรือแบ่งงานตาม
ความถนัด และปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากร   ได้แก่ ทรัพยากรไม่เพียงพอ มีการ
จัดสรรทรัพยากรหรือ งบประมาณมาให้น้อย ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ 
หรือไม่ส าเร็จตามเปา้หมายทีก่ าหนดไว้  ตลอดจนผู้บริหารหรอืผูด้ าเนินงานมคีวามรูน้อ้ย 
หรือขาดความเช่ียวชาญในการด าเนินโครงการนั้น  การด าเนินงานมักขาดความเป็น
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เอกภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานของบุคคลไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน การประสานงาน
ขาดการวางระบบผู้ประสานงานกลางที่ ชัดเจน ในการด าเนินงานโครงการอย่างทั่วถึง
และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 6) 

“ด้านปัญหา ประกอบด้วย การดูแลทรัพย์อันมีค่าของวัด ของพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนของโรงเรยีน เนื่องจากวัดประสบปญัหาสิ่งทีม่ีค่าภายในโบสถ์ได้ถูกขโมยหายไป 
โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนต่างถ่ินเข้ามาขโมยไป ประเด็นต่อมา คือปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการด าเนินงานโครงการ เนื่องจากวัดสุวรรณาราม เป็นวัด
ระดับกลาง ไม่ ได้มี ช่ือเสียงและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัดมากนัก ท าให้
งบประมาณรายได้เข้าวัดไม่ได้มากมาย หากต้องด าเนินการโครงการแล้วต้องไปเบียดบัง
ปัจจัยของญาติโยมให้ร่วมกันบริจาค ก็เห็นจะไม่ควรไม่งาม ดังนั้นหากจะสนับสนุน
โครงการให้ เกิดข้ึนที่ วัดสุวรรณาราม ต้องมีงบประมาณที่ เป็นรูปธรรมในการมา
สนับสนุน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“ด้านอุปสรรค ที่ส าคัญคือ ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์
ในการด าเนินการนั้นคงจะยากล าบาก เพราะพระสงฆ์ภายในวัดส่วนใหญ่จะเน้นไปทาง
ศึกษาเล่าเรียน อาจจะมีเวลาไม่มากนักในการร่วมมือกันท ากิจกรรม อีกทั้งชาวบ้าน
ประชาชนโดยรอบวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะเข้ามาวัด เพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะ
มีภารกิจในการเข้าไปในเมืองไปศึกษาเลา่เรยีนหาความรู้ หรือไม่ก็เข้าไปท างาน นานครั้ง
จะกลับมาหรือไม่ก็วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการท่องเท่ียว 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็งในการจัดการท่องเที่ยวของวัดใน
จังหวัดนครปฐมว่า วัดในจังหวัดนครปฐม มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์โดดเด่นระดับโลก มีท าเล
ที่ตั้งติดถนนและแม่น้ า เข้าถึงได้สะดวก โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี ้

 
“วัดมีประวัติศาสตร์  ตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร ที่มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์องค์แรก และได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์หลายยุค จนกระทั่งองค์เจดีย์ในปัจจุบันมีขนาด
ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“วัดในจังหวัดนครปฐมมีประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นระดับโลก เคยเป็นต้นก าเนิดของ
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีและเป็นศูนย์กลางพุทธมณฑลของโลก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)  
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“วัดมีพระราหู ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด ตลอดจนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
กราบไหว้บูชาขอพร งานปูนปั้น ภายในวิหารของวัด ภายในโบสถ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และบริเวณโดยรอบ 
ตลอดจนของจังหวัดนครปฐม อ าเภอดอนตูม การเดินทางสะดวก ชุมชนการตื่นตัว 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น อบต. อ าเภอให้การสนับสนุน และพร้อมยินดีต้อนรับ
นักท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“ท าเลที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรี มีตลาดน้ าวัดล าพญาเปิดบริการทุกวัน 
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดพิเศษ มีบริการล่องเรือชมแม่น้ านครชัยศรี มีอุโบสถของวัดล า
พญา มี 6 ประตูถือเป็นเอกลักษณ์ มีหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูป  ศิลาแลง 
พอกปูนและปิดทองทับ และพระพุทธรูปสรรพสิทธ์ิประสงค์ที่ศักดิ์สิทธ์ิ มีพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ไทยริมแม่น้ านครชัยศรี และมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอและมี
ส านักปฏิบัติธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“วัดมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงในพระอุโบสถ ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของนักท่องเที่ยว มีการ
จัดให้ท าบุญที่มีความหลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท าบุญได้ครบวงจร มีการ
เปิดอุโบสถตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถเข้ามาไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงได้ทุกเวลา  มีการ
บริหารงานทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของทางวัดเอง ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว ท าเลที่ตั้งของ
วัดถือว่าดีมาก เพราะด้านหน้าวัดติดกับแม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ านครชยศรีและยังมีแพไว้
รับรองนักท่องเที่ยว การเดินทางสามารถมาได้หลายเส้นทางทางบกด้วยรถส่วนตัว หรือ
รถ ขสมก. ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช่ัวโมงและทางน้ ามีโดยน่ังเรือจากวัดดอนหวาย ทางวัด
ยังมีงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นงานประจ าปีของวัด นอกจากนั้น 
บริเวณข้างเคียงมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงคือ ตลาด
น้ าดอนหวาย  และมีทีมแข่งขันเรือยาวที่มีช่ือเสียง และวัดยังมีการจัดงานการแข่งขัน
เรือฝีพายที่มีช่ือเสียงเป็นประจ าทุกปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ชุมชนโดยรอบมีความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนโดยรอบวัดมีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี
คณะกรรมการวัดสนับสนุนการท างานเป็นอย่างดี วัดมีสภาพทั่วไปเหมาะสมในการ
ท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาวัดสะดวกทั้งทางน้ า ทางบก ทางรถไฟ และชุมชนวัด
สุวรรณาราม มีการด าเนินการโครงการแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถ
ต่อยอดและเช่ือมโยงไปด้วยกันได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“การด าเนินงานของวัดในปัจจุบันแต่ละที่แต่ละแห่ง โดยเฉพาะวัดที่มีช่ือเสียง ด้าน
ต่างๆ จะมีความพร้อมมาก อีกทั้งมีปัจจัยเพียงพอ มีความร่วมมือที่เรียกว่า “บวร” (บ้าน 
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วัด โรงเรียน) มีงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาอย่างสม่ าเสมอ มีบุคลากรพร้อม (เจ้า
อาวาส ไวยาวัจกร คณะกรรมการ)” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“วัดสามารถพัฒนาให้มีความเจริญใหญ่โตได้ วัดมีความเข้มแข็งเป็นกุศโลบายให้
ประชาชนเข้ามาศึกษาพระธรรมค าสอนเพิ่มข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“วัดจะแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์พระ วิหาร ตัว
อาคาร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ วัดมีประวัติความเป็นมา มีเรื่องราวของ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่
เกิดจากศรัทธา และศิลปะ ที่น่าศึกษาค้นคว้า” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดอ่อนในการจัดการท่องเที่ยวของวัดใน

จังหวัดนครปฐมว่า ปัญญาส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่คน การจัดการ และการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ให้
ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“คณะกรรมการบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม บางแผนกไม่

มีการวางแผนก่อนด าเนินงาน บางแผนกปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับแผนที่ได้ประชุม
กันไว้ก่อนเริ่มงานท าให้เกิดปัญหาตามมา การก าหนดแผนในการดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนที่มาเที่ยวในงานยังไม่ชัดเจน บุคลากรบางส่วนไม่ด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนที่วางเอาไว้” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 1)  

“ขาดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ ากองอ านวยการ ส่วนมากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมา
อยู่ประจ าได้ ท าให้การประสานงานระหว่างแผนกมีปญัหาอยู่เป็นประจ า เพราะหาคนสัง่
การที่ชัดเจนไม่ได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อก ากับการท างาน
ต่างๆ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดการสรรหาคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาคอย
แนะน ามีปัญหาในการสรรหาเจ้าหน้าที่ เพื่อมาทดแทนคนเก่าที่ขาดไป  ขาดระบบ
คุณธรรมในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีการก าหนด
คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบกรรมการบางท่านไม่ถนัดเรื่องการ
บริหารงานบุคคล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาในการประสานงานโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า การด าเนินงานเกิดปัญหา และการอ านวยความ
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สะดวกแก่นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ สถาบันต่างๆ  ที่เข้ามาช่วยงานมีความไม่
เข้าใจกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดการประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการถึงความส าคัญของการจัดงาน
เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดนครปฐม เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถ่ิน
มองข้ามความส าคัญเกี่ยวกับคุณค่า ประเพณีวัฒนธรรมไทย และไม่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลให้ทั่วบริเวณงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดความร่วมมือและส่งเสริมการจัดงานจากชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน ในด้าน
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และขาดการประสานงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานยังขาดการ
ประสานงานกันในการจัดงานเท่าที่ควร ชุมชนรอบวัดและโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดงานเหมือนในอดีต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ไม่มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และขาดความร่วมมือในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา สถานที่จอดรถ ไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายบอกล าดับการ
ไหว้พระต่างๆที่ถูกต้อง สถานที่วัดคับแคบ เนื่องจากมีการก่อสร้างถาวรวัตถุมากขึ้น การ
ประชาสัมพันธ์ของวัดมีน้อยหรือไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร และวิทยากรบรรยาย อธิบาย แต่ละ
จุดภายในวัดมีน้อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“มีการโจมตีวัดว่าพระราหูที่วัดได้สร้างสร้างข้ึนนั้นว่าเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่เรียกว่า
นอกศาสนา ไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ป้ายบอกทางมีน้อย หรือแทบไม่มี เลย การเปิดตัวไม่ ถึงระดับจังหวัด การ
ประชาสัมพันธ์ หรือการโปรโมท มีน้อยและอ่อนมาก ถนนหนทางต้องปรับปรุง การ
คมนาคมขนส่งต้องปรับปรุง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)   

“สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่เพียงพอ อาสาสมัคร และปราชญ์ชาวบ้าน 
ขาดความรู้เฉพาะ และความสะอาดของวัดต้องปรับปรุง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“การจัดการท่องเที่ยวไม่ได้รับสนใจอย่างจริงจังจากภาครัฐ โดยจากแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนครปฐม ไม่ได้ให้ความส าคัญกับวัด และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ไม่มี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว 
ท าให้วัดต่างๆต้องดูแลรับผิดชอบกันเอง และการสร้างเส้นทางเช่ือมโยงต่อกันมีไม่มาก
นัก วัดยังขาดความร่มรื่น ต้นไม้ยังน้อยเกินไป ขาดการประชาสัมพันธ์ งานประจ าปีหรือ
การจัดงานประเพณีอื่นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่ ยังเขาไม่สามารถเข้าถึงเท่าที่ควร สถานที่จอด
รถยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 
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“วัดมีสถานที่คับแคบ สถานที่ส าหรับใช้ในการจอดรถยนต์ยังมีจ ากัด บุคคลการที่ใช้
ในการด าเนินการต่างๆ มีไม่เพียงพอ หน้าที่มีน้ าหลากมาก จะเกิดน้ าท่วมล้นตลิ่งเข้า
ท่วมพื้นที่วัด และขาดสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีช่ือเสียง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“วัดไม่มีช่ือเสียง ก็จะขาดการบริหารจัดการ ไม่มีปัจจัย งบประมาณในการด าเนินงาน 
ระบบการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ดีพอ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ภายในวัดได้ง่าย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“การกระจุกตัวความเจริญ อาจจะไปที่วัดใหญ่เพียงอย่างเดียว วัดเล็กๆ ที่ความศรัทธา
เข้าไม่ถึงอาจจะมีการปรับตัว และอยู่อย่างล าบากมากขึ้น วัดมีภาระในการด าเนินการ
เพิ่มข้ึน ตลอดจนเกิดความยุ่งยากในการด าเนินการมากข้ึน และมีบุคคลหลากหน้าหลายตา
เข้ามาวัดเพิ่มข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“ไม่มีค าบรรยายก ากับ  ควรมีค าอธิบายทั้ งไทย/อังกฤษก ากับให้รู้ที่ ไปที่ มา 
ความหมาย เรื่องราวเกี่ยวข้อง อีกอย่างอาจเพราะเจ้าหน้าที่วัดไม่เพียงพอ การรักษา
ความสะอาดในหลายๆวัดเป็นสิ่งส าคัญ ห้องสุขาที่ให้บริการต้องสะอาดและดูดี” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 10) 

“การรักษาความสะอาดยังต้องปรับปรุง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โอกาสในการจัดการท่องเที่ยวของวัดใน
จังหวัดนครปฐมว่า โอกาส มีส่วนที่ส าคัญ คือภาครัฐให้ความส าคัญ ให้งบประมาณ ให้การ
ประชาสัมพันธ์  โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดนครปฐม 

ตลอดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครปฐม มีนโยบายท าให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก ทั้งในรูปแบบของการศึกษาพุทธศาสนา การ
ปฏิบัติธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในวัด และมีมหาวิทยาลัย หลายแห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เป็นต้น สามารถจัดท าหลกัสูตรเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
1) 

“รัฐบาลมีโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในทุกๆด้าน สามารถ
ท าแผนงานเสนอในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งแผนในการพัฒนา
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พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรม และพัฒนาจังหวัดนครปฐม
เป็นศูนย์กลาง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี เงินทองไม่เข้า ค้าขายไม่ดี กิจการการค้าตกต่ า ยิ่งท าให้
นักท่องเที่ยวต้องหมั่นท าบุญเพิ่มข้ึน เพราะถือว่าเป็นความเช่ือของแต่ละบุคคล” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3) 

“สามารถพัฒนาและมีศักยภาพในการท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ได้ เพราะ
วัด ชุมชน วัด บ้าน ประชาชน มีการร่วมมือกันอย่างแข็งขัน รัฐบาลให้การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การเติบโตของโลกยุคดิจิตอล สามารถประชาสัมพันธ์ให้
เกิดการรับรู้ให้มาและง่ายข้ึนมากมาย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“วัดล าพญา ตั้งอยู่ในต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็น 1 ใน 9 วัดน่าเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม ท าให้สามารถด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ
ได”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังท าได้อีกมาก เนื่องจากมีจิตศรัทธาต่อความ
ศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจที่ท าให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม
ได้อีกนาน กอปรกับคนไทยชอบท าบุญจึงสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ได้อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากวัดนี้เป็นเป็นพระอารามหลวง ทางรัฐบาลจึงไห้เงิน
สนับสนุนมาเพื่อพัฒนาวัด โดยหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้วัดสามารถ
พัฒนาทัศนียภาพภายในวัด ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 6) 

“รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยววัด ส่งผลให้จัดโครงการร่วมมือกับวัดและชุมชนได้  
จากเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้คนขาดที่พึ่ง วัดจะเป็นตัวแปรส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้ามาวัดมากขึ้นโดยท าให้คนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิตของ
ตนเองต่อไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“วัดที่อยู่ติดริมแม่น้ า วัดติดกับพระราชวังเก่า หรือเป็นวัดที่มีโบราณสถาน เป็นวัดที่มี
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ์ิ นั้น จะมีโอกาสด าเนินการหรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ดีกว่าวัดที่ไม่มี หรือมีโอกาสน้อยกว่า หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจ ที่ชาวบ้านเรียกขานเป็น
ภาษาชาวบ้านว่า วัดโนเนม คือไม่มีอะไรเป็นจุดขายที่เป็นที่น่าสนใจ จึงเป็นโอกาสของวัดที่
มีตลาดน้ า มีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ์ิ มีโบราณสถาน มีโบราณวัตถุ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานและมีพระเกจิดัง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 
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“รัฐบาลต้องเห็นความส าคัญและควรให้การสนับสนุน กระแสในเรื่องของชาวต่างชาติที่
เข้ามานับถือพระพุทธศาสนามามากขึ้น และเข้ามาแสวงบุญในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“หลายวัดเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งจากเรื่องบุพเพ เป็นโอกาสในการรณรงค์ คน
เข้าวัด ส่งเสริมแนะนะวัดอื่นๆ คู่ขนานกันไป จัดกิจกรรมบริการเด็ก กิจกรรมเชิงสังคม 
รับฝึกเด็กจากทางโรงเรียนย่ิงเป็นการเผยแพร่สร้างทัศนคติที่ดีต่อวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
10) 

“การเดินทางที่สะดวกสบาย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ อุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวของวัดใน
จังหวัดนครปฐมว่า อุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ คือ คน เงิน 
การจัดการ และเศรษฐกิจ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“การจัดท าข้อมูลข่าวสารยังไม่เป็นระบบ ป้ายแนะน าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

ขององค์พระปฐมเจดีย์น้อยไป ขาดเจ้าหน้าผู้ช านาญการประจ าวิหารหรือพิพิธภัณฑ์ที่
คอยให้ค าแนะน า การประชาสัมพันธ์ภายในงานยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของเสียงเวลา
ประกาศไม่ค่อยได้ยิน ขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูปโบราณ 
และสถาปัตยกรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดเจ้าหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยไม่ทั่ วถึง โดยเฉพาะสถานที่จอดรถยังไม่
เพียงพอ การจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ วัดไม่ดูแลความสะอาด ห้องน้ายังสกปรกอยู่
ตลอดเวลา ขาดถังขยะ สถานที่ปฐมพยาบาลยังไม่กระจายตามจุดที่ส าคัญหากมีผู้ป่วย
ฉุกเฉินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่เอาใจใส่ดูแลประชาชนที่มาเที่ยว” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ขาดการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณงานโดยเฉพาะประชาชนที่มาเที่ยว
ภายในงานชอบทิ้งขยะลงในสระน้ า ก่อให้เกิดน้ าเน่าเสีย ท าให้เต่าที่อาศัยอยู่ในสระน้ า
ตายเป็นประจ าทุกปี ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะท าให้เป็นปัญหาของวัด พ่อค้าแม่ค้า
ชอบเทน้ าล้างจานทิ้งหลังร้านขายสินค้าท าให้น้ าเน่าเหม็นท าลายบรรยากาศ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 1) 

“พ่อค้าแม่ค้าเปิดล าโพงเสียงดังเพื่อโฆษณาสินค้าท าให้เป็นอุปสรรคต่อการฟังเทศน์และ
การสวดมนต ์นั่งสมาธิ การเดินจงกรม การเจริญจิตภาวนา ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
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ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับตอบปัญหาธรรมะ โดยเฉพาะประวัติความเป็นมา
ขององค์พระปฐมเจดีย์ ขาดการส่งเสริมเรื่อง ศาสนพิธี เช่น การกล่าวค าถวายสังฆทาน 
การกล่าวค าพิธีต่างๆ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ประชาชนที่มาเที่ยวโดยเฉพาะสุภาพสตรีนุ่งสั้นเข้าวัดไม่แต่งกายแบบไทย ขาดการ
เอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น วัฒนธรรมจังหวัดสุภาพสตรีนิยมนุ่งสั้นตามยุคสมัย
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากกว่าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
เช่น แห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ ประเพณีลอยกระทงในคลองเจดีย์บชูา” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 1)  

“เกี่ยวกับนโยบาย หรือแผนงานโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทวัด หรือ
แหล่งพระพุทธศาสนา ไม่ชัดเจน และการให้การสนับสนุนลดน้อยลง หน่วยงานราชการ
ไม่ค่อยน างบประมาณเข้ามาที่วัด สุดท้ายรัฐและประชาชนเริ่มไม่ไว้วางใจวัด จับผิดวัด 
จับผิดพระมากเกินไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดีมากมาก จึงเป็นเหตุท าให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทย พุทธศาสนานิกชนที่นับถือ ศรัทธา ในองค์พระราหู ลดน้อยลงไป ตลอดจนการแก้
บนบานสานกล่าวก็ไม่มากเหมือนเดิม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“การพัฒนาแบบเดิมๆไม่สามารถเข้ากับโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ ต้องท าให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ บุคคลที่ไม่อยากพัฒนา ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้าเดินออกนอกกรอบนอกเขต 
ผู้น าท้องถ่ินยุคเก่าไม่กล้าข้ีกลัวมัวแต่รอโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาด าเนินการให้ 
และไม่อยากพัฒนาด้วยตนเอง งบประมาณที่ใช้ต้องได้มาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“พระสงฆ์ที่เป็นบุคลากรในการท างานด้านการท่องเที่ยวมีน้อยไม่เพียงพอ สิ่งที่
ส าคัญต้องของบประมาณเพิ่มเติม ตลอดจนให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยกันท างาน
มากขึ้น เพื่อให้เกิดรูปธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ตามที่สภาพสังคมไทย ที่ได้เปลี่ยนไปมาก จากอดีตชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางทาง
จิตวิญญาณ แต่ในสังคมยุคปัจจุบันคนได้ห่างไกลออกไปจากวัด ท าให้คนไม่ได้สนใจ
พระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรมต่างๆ และปัญหายาเสพ
ติดตามมา ตลอดจนการขาดเงินงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไม่มีองค์กร ที่เข้ามาสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ประเทศเพื่อนบ้านได้มีพัฒนาและเปิดตัวการท่องเที่ยว ประเภทวัด แนวพระพุทธศาสนา
อย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว ประเด็นของการท าประชาสัมพันธ์ของทางวัด ซึ่งไม่สามารถ
กระท าได้ได้เต็มที่ เนื่องจากวัดยังมีข้อจ ากัดของประเทศไทย และรูปแบบของวัดเป็น
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องค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไร ท าให้ขาดงบประมาณในการท าประชาสัมพันธ์และไม่
สามารถ โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ปัจจุบันพระพุทธศาสนา วัด และพระสงฆ์ ได้รับผลกระทบจากคดีเงินทอน ท าให้
การจัดกิจกรรม หรือด าเนินโครงการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้วัดขาดความน่าเช่ือถือ
ไปด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“เงินทุนเปน็ปัจจยัที่มคีวามส าคัญ หากมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือผู้มีจิตศรัทธา 
รับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน การบริหาร จัดการ หรือจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวได้ ก็จะเป็นโอกาสอันดีแก่วัด ดังนั้นอุปสรรคของวัด คือ วัดไม่มีเงินทุน ไม่มี
การประชาสัมพันธ์ ไม่มีการโฆษณา จึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่ง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
8) 

“การเข้ามาของศาสนาอิสลาม มีผลท าให้วัด พุทธศาสนิกชน ต้องมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 
เศรษฐกิจของประเทศทดถอย จึงท าให้การใช้จ่ายเงินในการเข้าถึงวัดลดน้อยลง” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 9) 

“บุคลากรที่จะท าการจัดการภายในวัดให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สามารถท าได้วัดและชุมชนที่
อยู่ภายในพื้นที่ ที่วัดต้ังอยู่โดยเราจะเห็นได้ว่าหากวัดและชุมชนมีการจัดการที่ดี วัดก็จะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าศึกษาค้นคว้าได้ทุกวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

 
6. การจัดการสนับสนุนคุณค่าและจุดเด่น ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสนับสนุนคุณค่าและจุดเด่น ให้วัด
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าและจุดเด่นของวัด ในด้าน
การเป็นศูนย์รวมจิตใจ การเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ และเปิดรับทุกคน ทุกศาสนาให้สามารถเข้ามา
พักผ่อน ให้โอกาสกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยรอบ ให้ใช้สถานที่ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้
ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

“องค์พระปฐมเจดีย์เป็นจุดศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง พระภิกษุและสามเณรภายในวัดได้ทางานร่วมกันกับพระสงฆ์ภายใน
เขตจังหวัดนครปฐม และประชาชนทั้งในและนอกประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น ปิดทองหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธ์ิ ท าบุญถวาย
กระเบื้องมุงหลังคาระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 
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“การท่องเที่ยวในปัจจบุันมนีักท่องเทีย่วทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยว
ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อมาท าบุญและซื้อสินค้าต่างๆ ภายในงาน 
ท าให้ประชาชนได้น าสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน พืชผักผลไม้ มีสินค้าหลากหลาย มาขาย
ภายในงาน ตั้งแต่สินค้าพื้นบ้าน สินค้าชุมชน จนถึงสินค้าระดับห้าดาวและมีการออก
ร้านค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสหารายได้ มาจัดจ าหน่ายตลอดงาน ท าให้ประชาชน
ได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอย ท าให้เงินสะพัด และก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มทาง
วัฒนธรรม เป็นการสร้างปัญญาให้กับประชาชนโดยรวมมีความฉลาดมากข้ึนกว่าเดิม
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมท าให้ชาวจังหวัดนครปฐมเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาและมีพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในโลก พร้อมทั้งได้มีส่วน
ร่วมในการเผยแผ่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจรรโลงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ินอันดีงาม
ของจังหวัดนครปฐม เช่น เทศบาลจัดงานลอยกระทง เดินขบวนแห่ และมีละครราแก้
บน เป็นต้น และการแสดงบนเวที มีร้องเพลง เป็นต้น มีการฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 
ประเพณีห่มผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ งานลอยกระทง การปิดทอง ตักบาตรสตางค์ การ
ถวายสังฆทาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

 “เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาสถานที่เก่าแก่ พื้นที่บริเวณวัดที่กว้างขวาง และมี
แหล่งเรียนรู้อยู่ เป็นวัดที่ประชาชนให้ความนับถือ และศรัทธา เป็นจ านวนมาก เพราะมี
ครูบาอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ วัดอยู่ใจกลางของชุมชนและมีช่ือเสียงในอ าเภอ
ก าแพงแสนและจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนมีความพร้อมด้านปัจจัยที่ได้รับจากการ
บริจาคของประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

 “สิ่งที่มีคุณค่าของวัดศีรษะทองนั้น คือ ศรัทธา ความเช่ือ ที่เกี่ยวข้องกับพระราหู 
ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และพระราหู ก็ยังมีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ต้องมีการด าเนินการให้มีความเกี่ยวพันธ์กับศาสนา ความเช่ือ เพราะเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ามากส าหรับสังคม ประชาชน ปัจจุบันมีการสร้างพระจ านวนหนึ่งให้มีความ
สวยงามมากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)   

“ตลาดน้ า อาหารของชุมชนที่มาวางขายไม่แพง ร้านค้าน่าสนใจ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  เดินสะดวกสบาย วัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม อบอุ่น บรรยากาศดี 
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ความสะอาด กว้างขวาง อากาศดี มีความเป็นธรรมชาติ มีงาน
เทศกาลตามวันส าคัญต่างๆ  โบสถ์สวยงามหลวงพ่อและพระประธานในโบสถ์ มีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชุมชน และบุคคลทั่วไป มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
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เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตไทยริม
แม่น้ านครชัยศรี และมีอุโบสถ 6 ประตู ที่เป็นเอกลักษณ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“วัดมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นประธานในพระอุโบสถ ที่เป็นที่เคารพศรัทธาและ
ความเช่ือของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีป้ายแสดงประวัติความเป็นมา มีการจัดให้ท าบุญที่
มีความหลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท าบุญได้ครบวงจร วัดมีท าเลที่ตั้งที่ดี 
กล่าวคือด้านหน้าวัดติดกับแม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ านครชยศรี และยังมีแพไว้รับรอง
นักท่องเที่ยว การเดินทางสามารถมาได้หลายเส้นทางทางบกด้วยรถส่วนตัว หรือรถ ขส
มก. ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช่ัวโมง และทางน้ าโดยเรือท่องเที่ยวจากวัดดอนหวาย วัดมี
งานประจ าปี มีประเพณีการจัดงานการแข่งขันเรือฝีพายที่มีช่ือเสียงในย่านน้ีเป็นประจ า
ทุกปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“จุดเด่นที่ส าคัญของวัดสุวรรณารามทางด้ายกายภาพนั้น คือ มีท าเลที่ตั้งติดแม่น้ า
ล าคลอง คือ คลองมหาสวัสดิ์ ต่อมาคือ วัดยังคงรักษาประเพณีที่ส าคัญ ของคนในชุมชน 
เป็นวิถีของชุมชนสืบทอดกันมาต้ังแต่สมยัโบราณ หลายๆกิจกรรม เช่น เทศกาลตักบาตร
ท้องน้ า และ เทศกาลท ากระทงถวายวัด ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง จุดเด่นอีกประการ คือ 
ชุมชน หรือชาวบ้าน โดยรอบวัด มีความเข้มแข็ง ร่วมมือกับวัดเป็นอย่างดี” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 7) 

“ควรมีการบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของวัด ห้องสมุดของวัด จัดท า
ประวัติความเปน็มาที่ส าคัญต่างๆ ภายในวัด เช่น ประวัติความเปน็มาของวัด อดีตเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาสปจัจบุัน คณะกรรมการวัด พระประธานวัด สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด โรงเรียน จัดท า
ป้าย เพื่ออธิบายความเข้าใจในพงศาวดาร ต านาน เรื่องเล่า ที่เกี่ยวข้องกับวัด จุดขายหรือ
จุดเด่นของวัดให้เกิดความชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
8) 

“แต่ละวัดควรมีน าเสนอในจุดเด่น จุดแข็งของตนเอง ให้เป็นแหล่งทองเที่ยว จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญในแต่ละท้องที่ ถ้องถ่ิน ชุมชน สังคมแต่ละที่ ซึ่งมีความหลากหลาย 
และแตกต่างกัน เช่น รวมศิลปะ เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นของโบราณ เกี่ยวกับประเพณี
การละเล่นต่างๆ หรือการสอนหลักธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“จุดเด่นของวัด วัดมีอาณาบริเวณ มีศิลปะ ประติมากรรม บางแห่งมีโรงเรียนใน
พื้นที่ข้างเคียง วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ สื่อถึงชุมชน สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ
พร้อม เพียงแต่ต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานพายนอกมาช่วยจัดการแผน และให้
สามารถด าเนินการตามแผนได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 
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“ภายในวัดควรมีจุดเด่นในการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทั้งศาสนสถานที่มี
ภายในวัด ประติมากรรมฝาผนัง และการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 11) 

 
7. ศักยภาพของวัดในการจัดการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพของวัดในการจัดการให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้ที่มาเที่ยวชมวัด คือ วัดในจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพในด้านการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดการความรู้ที่มีอยู่เดิม ทั้งประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งต่อความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่วัดได้จัดข้ึน ทั้งงาน
ประจ าปีและงานตามวันส าคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงการที่วัดเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งใน
รูปของสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและการสื่อสาร ที่มีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ และการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะการใช้เครือข่าย
สังคมมารองรับการเรียนรู้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“วัดพระปฐมเจดีย์ มีองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาสถูปเจดีย์ที่ส าคัญยิ่งทาง

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแสดงให้ เห็นถึงการเผยแผ่  และการตั้งมั่นของ
พระพุทธศาสนา เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่วิวัฒนาการมาจากรูปทรงเดิมของยุคพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช และเจดีย์ยอดพระปรางค์ในสมัยขอมเรืองอ านาจ องค์พระปฐมเจดยีท์ี่
เห็นในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับท าให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น พระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ในพระพุทธศาสนาที่สูงที่สุด
ในโลกเมื่อเทียบความสูงกับเจดีย์ชะเวดากองในประเทศพม่า พระปฐมเจดีย์นี้มีความสูง
กว่า องค์พระปฐมเจดีย์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ 
คณะพระสมณทูตจากอินเดียได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นการ
เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ยังมี
ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าและเป็นที่รวมของหลักฐานส าคัญอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็น
จ านวนมาก เช่น ที่วิหารคต มีจารึกอักษรอมเกี่ยวกับพระธรรมค าสอน วิหารทั้งสี่ทิศก็มี
พระพุทธรูปปางต่างๆมีพระพุทธรูปศิลาขาวที่เก่าแก่ และมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
ตลอดจนมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น สิ่งที่มีคุณค่า มีความส าคัญ
และน่าสนใจยิ่งก็คือพระร่วงโรจนฤทธ์ิ เป็นพระพุทธรูปยืนมีขนาดสูงถึง 12 ศอก 4 
นิ้ว พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่มีความงดงามอย่างยิ่งเป็นที่เคารพนับ
ถืออย่างสูงของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่ว
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ประเทศโดยเฉพาะชาวนครปฐม  องค์พระปฐมเจดีย์นี้มีพื้นที่กว้างขว้างซึ่งเป็นศูนย์รวม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ศาสนา การเมือง การศึกษา การปกครอง  และการพาณิชยกรรม เป็นต้น ก็ล้วนใช้องค์
พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

 “มีศักยภาพ เนื่องจากพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เป็นสถานที่รวบรวมของ
ผู้คนที่สนใจธรรมะและเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อยกระดับจิตใจ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ 
เรื่องราวในอดีตให้ ศึกษาค้นคว้า สามารถถ่ายทอดประเพณี  วัฒนธรรม หรือ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดได้ ภายในวัดมีบริเวณขว้างขวาง สามารถด าเนินงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“มีศักยภาพ แต่ไม่เห็นด้วย ที่วัดจะด าเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
เพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีภารงานที่วัดจะต้องท าเพิ่มมากข้ึน ความไม่พร้อมใน
หลายๆ ด้านของวัดเอง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“วัดมีศักยภาพ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในวัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“มีศักยภาพ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่ามีจุดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
“วัดมีการเปิดโบสถ์ 24 ช่ัวโมง  เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว ที่

ต้องการมากราบไหวพระวัดไร่ขิง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ หรือท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอื่นๆ ทางวัดก็จะอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ซึ่งเป็นการน า
พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมการท าบุญ
ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน เช่น การแก้ปีชงการท าบุญ
สะเดาะเคราะห์ การปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ  มีการจัดสถานที่พักผ่อนโดยการท า
สวนหย่อมด้านหน้าอุโบสถจัดท าสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของเด็กๆ ที่มากับครอบครัว 
เช่น บ้านดิน การให้นมกับปลาคราฟ มีการอ านวยความสะดวกช่วยให้การเดินทางไปวัด
ไร่ขิงได้ง่าย เพราะมีรถโดยสารของ ขสมก ให้บริการจากวงเวียนใหญ่มายังท่ารถใน
บริเวณวัดไร่ขิงทั้งวันหรือตลอด 24 ช่ัวโมง มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากร มีการบ าบัดน้ าเสียก่อนจะทิ้งลงสู่แม่น้ า มีการจัดการ
เกี่ยวกับขยะโดยมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะในวัด อย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 ครั้ง และวัดมีโรง
เก็บขยะด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีการ
จัดร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ห้องน้ า และมีการจัดตลาดนัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ซื้อของที่ระลึกราคาถูก มีการสนับสนุนในประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์จะจัดให้มี
การรดน้ าด าหัว รวมทั้งการจัดงานประจ าปีของทางวัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา
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สักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีการท าประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านป้ายโฆษณา 
เว็บไซต์ต่างๆ หรือแมกระทั่งการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social Network ต่างๆ ซึ่งทาง
วัดจะมีทีมงานที่คอยท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6) 

“มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยว เนื่องจาก มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ น่าศึกษาหา
ความรู้ มีขนบธรรมเนียมประเพณีในการจัดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 7) 

“ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในวัดมีศักยภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับสภาพ และท าเล
ที่ตั้งของวัดน้ันๆ เช่น วัดอยู่ติดแม่น้ า วัดอยู่ติดกับพระราชวังเก่า หรือวัดที่มีโบราณสถาน 
วัดมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ์ิ ถือว่าวัดนั้น มีศักยภาพในการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
ทั้งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ หรือท่องเที่ยวไหว้พระศักดิ์สิทธ์ิก็ได้” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 8) 

“วัดสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้ โดย
ในภาพรวมนั้น ควรต้องมีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาคอยดูแล หรือด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการวัด ที่จะต้องคอยดูแล อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีการบริหาร
จัดการให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ และเรื่องของที่เป็นที่ปฏิบัติ
กิจของสงฆ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

 
8. ผลดีต่อหน่วยงานและชุมชนจากการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีต่อหน่วยงานและชุมชน เมื่อมีการ
จัดการการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ผลดีที่เกิดข้ึนจากการจัดการท่องเที่ยว
ในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่ผลดีที่เกิดกับเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เมื่อมี
ท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดการจ้างงาน เกิดการซื้อขาย ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนได้ดี เกิดรายได้สู่
ชุมชน สู่ท้องถ่ิน และประเทศ ผลดีที่เกิดกับสังคม คือการที่มีวัด เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ดูแลวัดมากข้ึน มาตรฐานในการครองชีพดีข้ึน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
ที่พัฒนาข้ึน ท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน จากการกระขายรายได้ การจ้างงาน ส่งผลต่อการไม่ย้ายถ่ินฐาน 
ผลดีด้านวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์ของความเป็นเมือง
พุทธศาสนาของชาวนครปฐม และผลดีด้านสิ่งแวดล้อม ที่ เกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคต่างๆ ส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมที่งดงามข้ึน มีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการ
ปรับปรุง แก้ไข มาตรการ ระเบียบ กฎหมายของการอนุรักษ์ในระยะยาว โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้
ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 



  159 

 
“ชุมชน ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวใน

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวในงานเทศกาล
นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อมาท าบุญและซื้อสินค้าต่างๆ  ภายในงาน ท าให้
ประชาชนได้น าสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน พืชผักผลไม้ มีสินค้าหลากหลาย มาขายภายใน
งาน ตั้งแต่สินค้าพื้นบ้าน สินค้าชุมชน จนถึงสินค้าระดับห้าดาวและมีการออกร้านค้า
ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสหารายได้ มาจัดจาหน่ายตลอดงาน ท าให้ประชาชนได้มี
โอกาสจับจ่ายใช้สอย ท าให้เงินสะพัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม  เป็นการสร้าง
ปัญญาแก่ประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“วัด มีรายได้ปัจจัยเพิ่มข้ึนจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่บริจาคเงินถวายวัด สามารถ
น ามาต่อยอดในการบรหิารจัดการสถานที่ บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างต่างภายในวัดเพิ่ม
มากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ล าดับแรก วัด ได้ประโยชน์ จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มข้ึน ล าดับที่สอง ชุมชน จะ
ได้มีกิจการค้าขายที่ดีข้ึน จากการใช้จ่ายซื้อข้าวของของนักท่องเที่ยว ล าดับที่สาม การ
ท่องเที่ยว สามารถหาจดุขายของอ าเภอ ก าแพงแสน และของจังหวัดนครปฐม” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 2) 

“วัดก็ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ เพราะคาดว่าพุทธศาสนิกชน 
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คงจะมีปริมาณที่เพิ่มมากข้ึน ชุมชน ก็ได้รับ
ประโยชน์ในด้านการค้าขายที่ได้มากขึ้น ความเป็นอยู่ก็จะดีย่ิงข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“สามารถท าให้เกิดรายได้ของคนในชุมชน ท าให้วัดมีช่ือเสียง ชุมชนมีช่ือเสียง และ
ท าให้ชุมชนมีความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียม
ของคนโบราณที่ได้ฝากไว้สืบต่อไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“หน่วยงานภาครัฐ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เป็นภาพลักษณ์อันดีงามของ
ต าบลล าพญา อีกทั้งยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชิตของชุมชน ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มข้ึนการค้า การขายของประชาชนในชุมชนก็
จะดีเพิ่มข้ึน และประชาชนชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
5) 

“หน่วยงานภาครัฐ ได้รับประโยชน์ เพราะมีการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่าย
เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และการด ารงวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป 
ชุมชน บริเวณโดยรอบวัด ได้รับประโยชน์ เพราะประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน จากการการ
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ขายของให้กับนักท่องเที่ยวประชาชน มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ใช้ในการด ารงชีพ” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาโดยรอบ หรือ
บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว จะได้รับประโยชน์ชัดเจน คือ ได้ความรู้เพิ่มมาก
ข้ึน ได้เห็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาของคนรุ่นก่อน ทั้งนี้ในส่วนของชุมชน อาจจะได้รับ
ประโยชน์น้อย เพราะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้าน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“การที่วัดเป็นแหล่งเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรค์จะมผีลดีต่อหน่วยงานในเชิงประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน ให้ประชาชนทราบถึงภาระงานในหน้าที่การท างานและความรับผิดของ
หน่วยงาน และจะมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจท้องถ่ินที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้า
มาจากการเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เชิงสร้างสรรค์จากวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
11) 

“หน่วยงานที่ประโยชน์อย่างชัดเจนที่สุดคือ วัด และชุมชนโดยรอบวัด และคนในพื้นที่
ของชุมชนเอง เช่น ได้มีพื้นที่ร้านค้าประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน คนในพื้นที่มีโอกาสได้มีงานท า 
เช่น คนงานท าความสะอาด รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าเจ้าหน้าประจ าจุดต่างๆภายในวัด 
เกิดมัคคุเทศก์ ท าให้ระบบเงนิตราหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากข้ึน เป็นการช่วยเหลือและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมรอบวัด ทั้งตรงและทางอ้อม ในด้านเศรษฐกิจท าให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มข้ึนทั้งทางตรง และทางอ้อมและทางด้านสงัคม ท าให้ประชาชนรู้จักวัด เข้าวัด
ฟังธรรมมากข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ น าเศรษฐกิจที่ดี การการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่
ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนร่วม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
10) 

“ทั้งนี้หากเป็นหน่วยงานทางราชการ คือ รัฐ ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โรงเรียน ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ต ารวจ เป็นต้น เนื่องจากได้ช่วยให้
ประชาชนมีรายได้ ช่วยท าให้วัดได้มีเงินเข้ามาบูรณะ ท านุบ ารุงศาสนสถาน โบราณสถาน ที่
ทรุดโทรม เมื่อประชาชน ชุมชน เกิดความสงบเรียบร้อย ต ารวจ ทหาร หรือฝ่ายปกครอง ก็
ท างานได้ง่ายข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

 
9. แนวทางการด าเนินการจัดการท่องเท่ียวในวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยว
ในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า วัดในนครปฐมมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในวัดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการวางกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการวางเป้าหมายในระยะ
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สั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในของวัดเองและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การร่วมกันวางแผนการจัดการระหว่าง วัด ชุมชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน การก าหนด จัดสรรคนให้เหมาะกับงานที่ต้องท า การวางอ านาจการสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงานระหว่างวัดกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  การจัดการงบประมาณที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดท ารายงาน เพื่อใช้ใน
การบันทึกและตรวจสอบได้ในภายหลัง เพื่อเป้าหมายในการการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยได้ต่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“แนวทางในการด าเนินการ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นไปได้ และความพร้อมของ

วัดแต่ละแห่ง อย่างเช่นวัดพระปฐมเจดีย์ ถือว่าเป็นวัดที่มีความพร้อมทั้งงบประมาณ 
สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนนักท่องเที่ยว และบุคลากรของวัดทั้งในส่วนฆราวาส 
และพระภิกษุสงฆ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)  

“ให้ความส าคัญกับคนที่จะท างานให้กับวัด เช่น กรรมการวัด ครู อาจารย์ 
ไวยาวัจกร และพระ และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแสดงประวัติความเป็นมา
ต่างๆ ของวัด อาจจะต้องจัด หรือก่อสร้าง ศาสนวัตถุ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมการเรียนรู้ 
เช่น พิพิธภัณฑ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
2) 

“จะต้องพัฒนาสถานที่ของวัดให้พร้อมที่จะด าเนินงาน ท าความเข้าใจให้แก่
คณะกรรมการของวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด ต่อมาการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ และ
บุคลากรในด้านต่างๆ ให้ได้รับรู้ให้สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จได้ โดยทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือกันให้มากที่สุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“มีมัคคุเทศก์ ทั้งน้อยและใหญ่ โดยใช้คนในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้าย
บอกทางสามารถให้เข้าถึงได้ง่าย การให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ของชาติ ของโลก ให้ด าเนินการอย่างจริงจัง มีหน่วยงานให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษา ด้านการด าเนินการ ด้านงบประมาณ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)   

“เริ่มจากการปรับตัวของวัดต่อการท างาน โดยวัดต้องพัฒนา อบรม บุคลากร ให้มี
ความพร้อมในการท างาน ด าเนินการประชุม หารือกับคณะกรรมการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการท างานตามแผนงานที่ตั้งไว้ และต้องมีการประเมินผลการท างาน 
ควบคุมปัจจัยที่ต่างๆ ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
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“ก าหนดการวางแผนการด าเนินงาน เตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร 
ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านงบประมาณ การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)   

“ควรมีแนวทางดังนี้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด โดยรอบวัด โดยจัดท าแบบแปลนการ
ก่อสร้างให้ชัดเจน เปิดรับบริจาคปัจจัย ของบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
วัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“ควรมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เข้าไปแล้วรู้สึกอย่างรู้อยากเห็น น่าติดตาม โดยจัด
ในลักษณะรูปแบบให้มีการเช่ือมโยง สอดคล้อง กันโดยร้อยเรียงเรื่องราว ให้น่าศึกษา มี
แผนที่ในการติดตามค้นหาข้อมูล  โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน 
ร่วมกัน น าองค์ความรู้ที่มีมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการจัดองค์ประกอบในการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ การอบรม
มัคคุเทศก์  ก่อให้เกิดกิจกรรมภายในวัดเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถน ามาพัฒนา
ต่อยอดได”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

“นอกจากนั้นสภาพต้องเป็นระบบ และระเบียบ มีแบบแปลนแผนผังที่ชัดเจน เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ท าการศึกษาก่อนเข้าไปภายในวัด อีกทั้งความสามัคคีของชุมชนต้องเข้มแข็ง 
คณะกรรมการวัดที่ด าเนินการในเรื่องนั้นๆต้องมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน โปร่งใส มีการ
แบ่งงาน จัดสรรทรัพยากรที่ชัดเจนไม่เอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลหนึ่งคนใด” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 8) 

“มีการจัดสภาพแวดล้อมของวัดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องค านึงถึงการปฏิบัติ
กิจของพระภิกษุสงฆ์ และผู้ไปใช้บริการบริเวณวัด ควรมีการร่วมมือกันทุกฝา่ยร่วมมอืกนั
รับผิดชอบร่วมกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“ต้องไม่ลดทอนกิจกรรมทางศาสนา ความเป็นที่พึ่งทางจิต ความสงบ ลักษณะการ
จัดการสภาพแวดล้อมควรร่มเย็น เข้ามาในเขตพื้นที่ร่มมีความร่มรื้น รู้สึกเย็น จิตสงบ 
หากมีโซนการค้า ควรจัดแบ่งและแยกพื้นที่ออกให้ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“กระบวนการ ควรได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ชุมชน 
โรงเรียน เพราะบางวัดจ านวนพระ ลูกวัดไม่มากนัก โรงเรียนช่วยคิดเรื่องกิจกรรม ชุมชน
ช่วยเรื่องการรักษา ดูแลสภาพแวดล้อมความสะอาด วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน สินค้า
ชุมชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“วิธีการ ส่วนเกี่ยวข้องต้องมาหารือ ประชุม น าจุดเด่นจุดด้อยในพื้นที่วัดชุมชนมา
คุยกัน ร่วมพัฒนาพื้นที่ จัดกิจกรรมที่เหมาะสม เผยแพร่ออกไปสู่วงนอก” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 10) 
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“องค์ประกอบของกิจกรรม สื่อ ที่จะใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และวิธีการจัดการ
เรียนรู้ คือการใช้มัคคุเทศก์ในการเล่าเรื่องราวต่างๆ การสร้างคิวอาร์โค๊ต โดยใส่ข้อมูล
ของสถานที่ไว้และสามารถอ่านในมือถือได้ และการจัดนิทรรศการในวันหยุด” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 11)   

“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา ประวัติความเป็นมา
ของศาสนา ของวัดวาอาราม ของเจ้าอาวาส หรือของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระพุทธรูป
อันศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น สื่อที่เกี่ยวข้องเช่น โทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย โซเชียลมีเดียต่างๆ 
โดยใช้สื่อต่างๆเหล่าน้ีประชาสัมพันธ์ให้กว้าวขวาง ทั่วถึง ชัดเจน ส่วนประเด็นของวิธีการ
จัดการการเรียนรู้ คือ การจัดระบบงาน ให้มีผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนกงาน ให้เกิดการ
ร่วมมือของคนท างาน ดังนั้นหากกระท าได้อย่างนี้แล้วจะเกิดผลดีต่อทุกภาคส่วน” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 8)   

“กิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชน 
ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้รู้ในหลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า
อย่างแท้จริง ไม่ใช่รู้แค่เปลือกนอก แต่ต้องอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นธรรมที่บุคคลแต่ละคนจะพึง
เข้าถึงได”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)   

“ต้องมีพิธีการทางศาสนาสอดแทรก การฝึกปฏิบัติ ก าหนดจิต มีการเสวนาแนว
ทางการปฏิบัติ ผลที่ได้รับ อาจเป็นกลุ่มท ากิจกรรมร่วมเพื่อหาค าตอบด้วยกันมิใช่เพียง
มานั่งฟังพระเทศนา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)   

“วัดที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรจะมีลักษณะเป็นวัดที่มี
ความพร้อมด้านสถานที่ เป็นวัดที่มีการบริหารจัดการภายในวัดเป็นอย่างดี เป็นวัดมี
สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และเจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่จะพัฒนาวัดของตนเองให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11)   

“มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในวัดให้ชัดเจน การวางระบบงานที่
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน จะต้องไม่ก้าวก่ายงานกัน มีระบบการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งสายงานการบัญชาที่ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)   

“มีการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม โดยการด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและที่ส าคัญควรเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาด าเนินการก็เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากเช่นกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)   
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“การบริหารจัดการต้องท าเป็นภาพรวม แบ่งส่วนแบ่งโซนชัดเจน โซนธรรมะ โซน
ฝึกอาชีพ โซนบริการสังคม โซนจ าหน่ายสินค้า ในแต่ละกลุ่มมีแกนน ารับผิดชอบที่
ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยชุมชน หน่วยงานอื่นมาร่วมบริหารจัดการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)   

 
10. ความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการวัด ให้สอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ระบบนิเวศของชุมชน การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ เผื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการ
ก าหนดกติกาและการจัดการร่วมกัน รวมทั้งการส่งเสริมการท าการตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ ความโดดเด่นและสื่อได้ถึงการสืบสานวัฒนธรรมได้ต่อไป โดยผู้ให้
ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง วัดพระปฐมเจดีย์นั้นถือว่ามีจุดเด่น เป็นจุดแข็งของจังหวัด

นครปฐม มีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมวัดเป็นจ านวนมาก อาจจะกล่าวได้ว่ามาจังหวัด
นครปฐม ได้มาสักการะพระปฐมเจดีย์ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดนครปฐม เพราะฉะนั้นแล้ว 
การด าเนินการต่างๆต้องท าให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้านในการเตรียมความพร้อมให้วัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ โดยการท างานต้องร่วมมือกันในทุกๆ มิติ” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 1) 

“เห็นด้วย ถ้าหากจะท า วัดยินดีจะให้ใช้สถานที่ของวัดในการด าเนินงาน แต่
เนื่องจากวัดมีพระสงฆ์ที่จะมาท างานจ ากัด เห็นว่าควรจะต้องมีฆราวาสมาช่วยเหลือ 
เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“ไม่เห็นด้วย เพราะเพิ่มภารงานให้แก่วัด และหากด าเนินการจะเกิดปัญหาที่ส าคัญ 
เช่น วัดจะต้องหาสถานที่จอดรถเพิ่มข้ึน วัดต้องเรี่ยไรญาติโยมให้ร่วมกันพัฒนาสถานที่
เพิ่มอีก ซึ่งเป็นการรบกวนไม่เหมาะสมกับโยมเพิ่มข้ึน และอีกประการหนึ่งเห็นว่า วัด
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นสถานที่สงบ อาจจะไม่เหมาะสมหากนักท่องเที่ยวมาวัดเพิ่มข้ึน 
เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจจะมาท าให้เกิดปัญหาเหมือนที่เกิดกับวัดดังในกรุงเทพ 
เช่นวัดอรุณ วัดโพธ์ิ ก็เป็นไปได้ และถ้าจะให้เหมาะควรด าเนินงานที่เกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาจะดีมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
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“ในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นด้วย เพราะปัจจุบันวัดได้ด าเนินการอยู่แล้วและท า
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าอาวาสท่านมีวิสัยทัศน์ทองการไกล ต้องการให้เกิดอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานอื่นของวัดที่รายได้ร่วมด้วยช่วยกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“เห็นด้วยมากที่สุด พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการท างาน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่ใหม่ และท าให้เกิดการเรียนรู้ ดีกว่าการท่องเที่ยวเฉยๆ โดยไม่ได้รับความรู้อะไรกับไป
เลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“เห็นด้วยกับการจัดท าโครงการการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่วัด ชุมชน และประชาชน ตลอดจนหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถยังคงการอยู่รอดของวัดและวิถีของชุมชนสืบต่อไป” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ถือเป็นห้องสมุดมีชีวิต ได้ศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ภาพ วัดสุวรรณาราม 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยเบื้องต้นที่ผ่านมาได้
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เสนอโครงการของบประมาณเพื่อท าเข่ือน ซึ่ง
เสนอผ่านไปยังนายอ าเภอพุทธมณฑล ไปยังส านักงานโยธาธิการจังหวัดนครปฐม 
เรียบร้อยแล้ว โดยในอนาคตหากด าเนินการท าเข่ือนคลองมหาสวัสดิ์แล้ว จะส่งผลต่อ
การท ากิจกรรม หรือโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“วัดที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรจะมีลักษณะเป็นวัดที่มี
ความพร้อมด้านสถานที่ เป็นวัดที่มีการบริหารจัดการภายในวัดเป็นอย่างดี เป็นวัดมี
สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และเจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่จะพัฒนาวัดของตนเองให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

“มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในวัดให้ชัดเจน การวางระบบงานที่
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน จะต้องไม่ก้าวก่ายงานกัน มีระบบการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งสายงานการบัญชาที่ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“มีการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม โดยการด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและที่ส าคัญควรเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาด าเนินการก็เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากเช่นกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“การบริหารจัดการต้องท าเป็นภาพรวม แบ่งส่วนแบ่งโซนชัดเจน โซนธรรมะ โซน
ฝึกอาชีพ โซนบริการสังคม โซนจ าหน่ายสินค้า ในแต่ละกลุ่มมีแกนน ารับผิดชอบที่
ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยชุมชน หน่วยงานอื่นมาร่วมบริหารจัดการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 
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11. หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน

การจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า หน่วยงานที่ส าคัญที่มีบทบาทในการ
จัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วยองค์กรสองส่วนที่ส าคัญ คือ
องค์กรในประเทศ ประกอบด้วยวัด ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาต่างๆ และ
องค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาการเรียนรู้ใน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด การดูแล ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้
สามารถท านุบ ารุง รักษาวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในระดับสากลสืบไป โดยผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

“รัฐบาลต้องให้ความส าคัญ ต้องออกเป็นนโยบาย ให้หน่วยงานของจังหวัดเป็น
ปฏิบัติจึงจะเกิดผลส าเร็จ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นผู้น า และ
มีความต้องใจจริง ภาคประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน สุดท้ายคือวัด ชุมชน ซึ่งเป็นผู้
ได้รับผลกระทบ และเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)  

“คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล สภาวัฒนา
ธรรมอ าเภอ อ าเภอ จังหวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“ส านักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนาธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ทหาร ต ารวจ และสุดท้ายภาคประชาชน
ที่อาศัยรอบวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ผู้น าท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่ กรมศิลปากร 
หน่วยงานของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“เทศบาลต าบลล าพญา จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการ
ผลิตบุคลากร มัคคุเทศก์วิทยากร กระทรวงการท่องเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์ และ
กระทรวงวัฒนธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)   

“ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง โรงเรียนวัดไร่ขิง 
และมหาวิทยาลัยโดยรอบบริเวณ เทศบาลต าบลไร่ขิง และคณะกรรมการหมู่บา้น” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6) 
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“ส านักงานวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง โรงเรียน
กาญจนาภิเษก ทหารเรือ อ าเภอพุทธมณฑล ต ารวจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เข้าไปมีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวภายในวัด 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะเป็น ททท. ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

“กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 
“วัดเป็นสถานที่ หรือเป็นสถานที่สาธารณสมบัติ ซึ่งทุกองค์กรน่าเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาจะเป็นผู้น าชุมชน องค์กรในชุมชน องค์การบริเวณส่วนต าบลหรือโรงเรียน 
หากมีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆให้ร่วมมือกันจะเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึน” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 9) 

“ในการมีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการบริหารงานของ
เจ้าอาวาสวัดและกรรมการบริหารวัด รวมถึงชุมชนข้างเคียง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 

“ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งด้านกองทุนสนับสนุน, ด้านความรู้
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่  จากกระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียน , ด้านการพัฒนาอาชีพ 
กระทรวงแรงงาน รวมถึงชุมชนและวัดที่ต้องมีการประสานความร่วมมือและมีการ
บริหารจัดการที่ดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

 
12. ข้อจ ากัดในการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ข้อจ ากัดในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย ข้อจ ากัดของแหล่งท่องเทีย่วเอง ที่อาจมีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่น้อย
กว่ามาตรฐานที่ควรเป็น ขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการไม่ดีเพียงพอ การคมนาคมและการ
เข้าถึงวัดที่ยังมีปัญหา ทั้งความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคม ความล่าช้าและความไม่แน่นอนของ
ระบบขนส่งสาธารณะ  สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ที่มีไม่เพียงพอ การบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน บุคลากรการท่องเทีย่วไม่เพียงพอ ทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริมาณ รวมถึงรายได้ที่ไม่สูงมากนัก และปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการหลอกลวง
นักท่องเที่ยวที่ยังพบเห็นได้เสมอ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“บุคลากรของวัดทั้งเจ้าอาวาส พระสงฆ์ กรรมการวัด ไวยาวัจกร รวมถึงชุมชนใกล้

วัดส่วนมากไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงิน ต้องมีกระบวนการในการ
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พัฒนาให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากจะพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ความไม่พร้อมของวัดในด้านต่างๆ เช่น คน วัด งบประมาณ ประชาชน ขาด
งบประมาณที่ใช้ เกี่ยงงานกันท า ไม่สามารถท างานร่วมกันได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“ข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น หากมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ของวัด ก็ต้องมี
ค่าตอบแทนให้แก่วิทยากรนั้น ข้อจ ากัดการบริหารจัดการของเดิม ยังไม่ดีพอ ถ้าจะให้น า
ของใหม่เข้า กลัวว่าจะเกิดปัญหาสะสมมากมาย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“การแต่งกายเข้ามาที่วัด การส่งเสียงดังรบกายการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ของ
ผู้ปฏิบัติธรรม พื้นที่ของวัดมีจ ากัด อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้มากนัก จนอาจจะ
น ามาซึ่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้น้อย สถานที่จอดรถอาจไม่เพียงพอ ห้องน้ าอาจจะ
ไม่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“ข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับสถานที่ของทางวัด การเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และขอบเขตของตนเองในการท างาน ปัจจัย งบประมาณ ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เกิด
การเรียนรู้เพิ่มเติมบุคลากร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ความไม่เป็นเอกภาพของชุมชน บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ ไม่มี
หน่วยงานที่เป็นผู้น าในการด าเนินงาน งบประมาณที่ต้องน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
ความล่าช้าของหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีกระบวนการในการด าเนินงานพอสมควร” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ข้อจ ากัดสองส่วนคือ ด้านงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้และอีกประเด็นหนึ่งคือด้านการบรหิารจัดการ ใน
การจัดการนั้น ต้องการบุคลากรในการมาร่วมด้วยช่วยกันในหลายๆ ภาคส่วนจะดีมาก” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7)  

“ข้อจ ากัด การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จะมีหลายองค์ประกอบ
ด้วยกัน ไม่ใช่แง่มุมทางศาสนาเดียว อาจได้รับการต่อต้านจากชุมชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
10) 

“ข้อจ ากัดที่ส าคัญ เรื่องของมารยาทในการเข้าชม มารยาทในการเข้าวัดของคนไทย
สมัยใหม่ ของคนต่างชาติ ดังนั้น ควรมีการก าหนดการเข้าวัด การเยี่ยมชม เช่น การนุ่งห่ม
เครื่องแต่งกาย ให้มีความมิชิดเรียบร้อย ไม่โพกผ้าโพกหัวหรือใส่หมวก เป็นการเครารพต่อ
สถานที่ การถอดรองเท้า การถวายของแก่พระภิกษุสงฆ์ การเข้าพบ เจอ พระสิงภิกษุสงฆ์” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 
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“ข้อจ ากัดในด้านบุคลากรที่จะพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 
“ข้อจ ากัดในด้านความร่วมมือของคณะสงฆ์ ความร่วมมือของชุมชน ความร่วมมือ

ขององค์กรต่างๆ ซึ่งปกติโดยทั่วไปในแต่ละวัดมีความขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่อง
ผลประโยชน์แทบทุกวัดอยู่แล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

 
13. ปัจจัยในการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวใน
วัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ปัจจัยในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ต้องใช้การพัฒนาคน บุคลากร การเงิน งบประมาณ การสนับสนุนจากท้องถ่ิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการช่วยเหลือ การประสานงาน การให้ข้อมูล การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก าหนดอัตลักษณ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว เส้นทาง
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก และการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
ควบคู่กับการท่องเที่ยวในวัด โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
“ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนตลอดจนฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านที่ได้ยกเลิกไปแล้ว

ให้กลับมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหมือนเดิม เช่น จัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านย้อนยุค 
การน าเอาหลัก SWOT มาใช้ในการด าเนินงาน คือ วิเคราะห์จุดแข็ง เพื่อด าเนินการ 
ศึกษาจุดอ่อน เพื่อแก้ไข หาโอกาส เพื่อน ามาเป็นยุทธศาสตร์ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
วางแผนด าเนินงาน การสนับสนุนหรือส่งเสริมการท ากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ให้แก่เยาวชนให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น จัดให้มีการตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ถือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมไปในตัว การน าเอา
หลักการบริหารองค์การ เช่น POSDCORB เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
เพื่อคอยติดตามการท างานของบุคลากร ประเมินผลทุกระยะในแต่ละแผนก เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล การวางแผนและเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตาม
สถานการณ์ การวางแผนงานที่ดี ถูกต้องตามหลัก ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างมากนา
ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมามากมาย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการท างาน หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ชุมชน คณะกรรมการวัด และประชาชน ต้องได้รับการร่วมมือกัน ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส 
ผู้น าท้องถ่ิน ต้องเข้ามาช่วยกันท างานอย่างจริงจัง แข็งขัน วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) ต้อง
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ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
2) 

“ปัจจัยที่ส าคัญคือ วัดต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการ ประกอบกับ การมี
โบราณสถาน ความเก่าแก่ของสถานที่ การมีเรื่องเล่าให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
น่าสนใจ และปัจจัยอื่นๆ เช่น การจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ปัจจัยด้านเวลา การก าหนดเวลา โดยต้องไม่ตรงเวลาการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆ์ เช่นการท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น ปัจจัยด้านเสียง ต้องไม่ดังมากเกินไป เพราะวัด
เป็นสถานที่สงบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนิกชน ปัจจัยด้านการ
ประพฤติผิดในหลักศีล 5 เช่น การดื่มสุราขอมึนเมา การเล่นการพนัน ปัจจัยด้าน
งบประมาณ เพราะต้องใช้ในการด าเนินการ และปัจจัยด้านความร่วมมือ เพราะวัด บ้าน 
ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมมือกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“การน าเสนอโครงการให้แก่หน่วยงานรัฐ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน การท า
ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะกรรมการวัด ประชาชนโดยรอบ และบริเวณ
ใกล้เคียงได้เข้าใจและรับรูถึ้งการจัดท าโครงการ ให้ทุกองค์การภาครัฐ ประชาชน เอกชน 
ห้างร้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการท างานร่วมกัน การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อม ความรู้ ความช านาญ ที่จะท างาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ต้องมีการจัดต้ังองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหลง่เรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เปน็
หน่วยงานในการบริหารจัดการพัฒนา และประสานกับทุกภาคส่วน อีกทั้งควรมีแผน
ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นทิศทางของการพัฒนาการทอ่งเที่ยว โดยต้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผน พร้อมทั้งควร สร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ ยวที่ยั่ งยืนให้กับ ชุมชนและวัด เพื่ อให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
พุทธ การท่องเที่ยว และจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ควรร่วมมือกับวัด เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และ
ยังคงความเป็นศูนย์กลางของชุมชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ คือ การ
ร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมี
งบประมาณในการจัดสรรให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยต่อมา น่าจะการได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จ จากหน่วยงานต่างๆ โดยอาจะไม่ใช้เพียงงบประมาณเพียง
อย่างเดียว เช่น มหาวิทยาลัย มีทักษะองค์ความรู้ด้านกายภาพ องค์กรท้องถ่ิน สนับสนนุ
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การมีส่วนร่วมประชาคมของคนในชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีทักษะความรู้ความสมา
รถด้านต่างมาให้การสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“การประเมินผลและติดตามควรมีลักษณะการประเมินผลและติดตามแบบเชิง
ประจักษ์ หากอยากได้ข้อมูลที่ เป็นจริงควรมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันหลายๆ 
หน่วยงานการติดตาม ประเมินผลด้านต่างๆโดยการติดตามแบบสมัภาษณ์” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 11)  

“จัดท าแบบสอบถาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ ได้แสดงความคิดเห็น
ต่างๆ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนเงินที่เข้าวัด ค าติเตียน ค าติชม ข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือจัดท าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ันเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นให้กว้างขวาง ซึ่งอาจจะประเมินในทุก 6 เดือน 1 ปี และน า
ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงให้ดีข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“การประเมินการจัดการท่องเที่ยวในวัดไม่ควรเน้นในเรื่องของวัตถุมากเกินไป 
ดังนั้นอาจจะเน้นในเรื่องของความศรัทธาของพระในวัด หมายถึงการปฏิบัติ กิจวัตร
ประจ าวันที่น่าเลื่อมใส วัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

“มีการสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นทั้งจากผู้เข้าร่วมโครงการ และชุมชน
แวดล้อม ถึงความรู้สึกในการเข้าร่วม ความต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งสอบถามผู้ไม่เคยท า
กิจกรรมดังกล่าวถึงเหตุผล และความคาดหวังหากเค้ามาใช้บริการ เพื่อน าไปปรับปรุง” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“ปัจจัย สิ่งสนับสนุน และเงื่อนไขที่ส าคัญใน การขับเคลื่อน ส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวในวัดใหเ้ปน็แหลง่เรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์ คือ คน ระบบการบริหารจัดการ เครื่องมือ
ในการจัดการ เช่น สื่อประเภทต่างๆ อุปกรณ์ป้าย งบประมาณที่น ามาใช้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
8) 

“นอกจากนั้น ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร สมาคม มูลนิธิ ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ในการด าเนินการ”“ในการร่วมมือ สนับสนุนการ
ด าเนินการนั้นต้องท าให้เกิดความโปร่งใส ไม่มีเงินทอน และสามารถตรวจสอบได้ และให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

“การที่จะด าเนินการจัดให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น น่าจะเกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งปัจจัยภายในวัด และปัจจัยนอกวัด ทั้งสองปัจจัยน้ีจะต้องเดินไปคู่กัน” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 9) 

“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวคือ
ความพร้อมการบริหารจัดการในวัด ศิลปะ วัฒนธรรม รูปแบบวัด ที่ดึงดูดความสนใจ 
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การจัด กิจกรรม กาสนับสนุนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง และการคมนาคม” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 10) 

“นอกจากนั้นยังมีด้านสถานที่ภายในวัด โดยต้องท านุบ ารุงให้สะอาด สวยงาม 
สะดวก ในการศึกษาเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ภายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โปร่งใส และระดมความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
11) 

 
14. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจั ดการ
ท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  ได้แก่การมีความมุ่งมั่น ชัดเจนในเป้าหมาย มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานต้องชัดเจน การได้รับความร่วมมือ การประสานงานและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาวะผู้น า ที่จะน าพาการจัดการ
ท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่ความส าเร็จและยั่งยืน กล่าวรวมได้ว่า ปัจจัยส าคัญ
คือความพร้อมของคนและความพร้อมของทรัพยากร โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้อง
กัน ดังนี้ 

 
“ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  เป็น
ทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ 
ความเช่ือมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการท างาน การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน รวม
ไปถึงทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานต้องชัดเจน และควรจะสามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่าย และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท าได้ ทรัพยากรต้องพร้อม การน าเทคนิคการ
บริหารใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน การสื่อสารระหว่างองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดของงานที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อาชีพของคนในชุมชนสวน
ใหญ่มีความส าคัญ รายได้ของ ครอบครัวพอเพียง บุคลากรที่รับผิดชอบ ทุกคนต้องมี
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ความช านาญในหน้าที่ทุกๆ คน และการสนับสนุนของผู้น าชุมชนหรือในพื้นที่และ
ประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านความร่วมมือของบุคลากรต่างๆ ทั้งทางวัดเอง 
และภายนอกวัด เช่น พุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ศาลา ห้องน้ า สถานที่จอดรถ สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด บารมีของอดีตหลวงพ่อ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“ความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การท างาน ที่แทรกซึมเข้าไปเป็น
วัฒนธรรมองค์กร การค านึงถึงผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ความซื่อสัตย์และความ
โปร่งใสขององค์กร ที่ ใช้ในการติดต่อการสื่อสารไปยังลูกค้า การวางแผนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้เกิดข้ึนในระยะยาว การท างานเป็นทีม การมอง
ไปในระยะยาว การรักษามาตรฐานที่ดีขององค์กร เข้าใจถึงวิธีที่จะสามารถแข่งขันกับ
องค์กรอื่นๆ นั้น จะต้องรีดขีดพลังความสามารถของตัวเองออกมามากที่สุด  ภายใต้
ข้อตกลงขององค์กร หัวหน้าและพนักงานมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน และก าลัง
ปฏิบัติการเพื่อมุ่งไปยังอนาคต องค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
ความสนใจ ไปที่การพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ให้กับพนักงาน องค์กร
วางโครงสร้างในการท างานเป็นทีม ให้เล็ก กระชับ และใช้งานได้ง่าย แต่วางเป้าหมาย
ไปสู่ความส าเร็จให้มีความยิ่งใหญ่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนัก ถึงความส าคัญ  และประโยชน์ ของการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) เป้าหมายและแผนงานการจัดการที่มีความชัดเจน บรรยากาศและ
วัฒนธรรม เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวก
และมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
มีการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย หรือ
ให้รางวัล และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“งบประมาณ ในการสนับสนุนโครงการ ชุมชน ต้องท าให้ชุมชนมีส่วนร่วม เข้มแข็ง 
มีผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ คอยให้ค าแนะน า หน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมด้วย
ช่วยกัน การบริหารจัดการของวัด ผู้น า เช่น เจ้าอาวาส ผู้ท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ การจัดการผลประโยชน์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จ ในการจัดการท่ องเที่ ยว คือ เจ้ าอาวาส วัด 
กรรมการบริหารวัด ชุมชน บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาวัด และหน่วยงานที่จะ
เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11) 
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“ความพร้อมภายในวัด สถานที่  บุคลากร แผนงาน ความร่วมมือจากชุมชน 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เงินทุนสนับสนุน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10) 

“เงินงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานราชการที่จะต้องเข้ามาสนับสนุน เช่น 
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนองค์ความรู้ สิ่งที่ส าคัญวัดต้องมีการจัดท าการวิเคราะห์ 
ติดตาม ควบคุม และประเมินผลด้านต่างๆ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนเงินที่เข้าวัด ค า
ติเตียน ค าติชม โดยอาจจะขอความร่วมมือจากสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ จัดท า
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่างๆ การจัดระบบการต้อนรับ การบริการ การจัดระเบียบ
วัดโดยเฉพาะความสะอาด การจัดการสถานที่จอดรถ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)  

“การประสานงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะแต่ละฝ่าย การเอาจริงเอาจัง 
และการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

 
15. ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการการจัดการท่องเที่ยวใน
วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ว่า ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ ควรประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการจัดการและการด าเนินการ เพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ต้องมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาโดยการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการมาท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ได้ท่องเที่ยว
ในบริบทที่แตกต่าง เติมเต็ม คุ้มค่า โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

“ควรประสานความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ โดยเช่ือมโยงของสถานที่ท่องเที่ยว 
ระหว่างวัดพระปฐมเจดีย์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซึ่งมีพื้นที่บริเวณ
เดียวกัน สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัด
อบรมมัคคุเทศก์ หรือ ส่งวิทยากรผู้มีความเชียวชาญไปให้ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ 
ให้แก่บุคลากรของวัด ส่งเสริม หรือ สนับสนุนการสอดแทรกพุทธวจน คติธรรม 
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการเยี่ยมชม ท าบุญ ในสถานที่ และ
วัฒนธรรมต่างๆของวัดพระปฐมเจดีย์ จัดท าแผนผังในวัดให้บอกสถานที่ให้ชัดเจนควร
จัดหาเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว และติดต้ังป้ายประกาศ
ก าหนดวันเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบกิจกรรม
ของวัดมากข้ึน การจัดให้คณะกรรมการได้ไปศึกษางานในการจัดงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการแบบบูรณาการสมัยใหม่เพื่อนามาพัฒนาการจัดงานให้ดีมีประสิทธิภาพข้ึน
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กว่าเดิมและเท่าทันเหตุการณ์สมัยใหม่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรักษาศีล 5 ใช้คุณธรรม 4 
อย่าง คือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละก่อนท างานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
คอรัปช่ัน และควรจัดหาผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านเข้ามาคอยแนะน าการ
จัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่ อการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

“ควรมีการประชุมวางแผนกัน เพื่อวางแผน ประสานงานให้เป็นระบบ มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อท างานให้ได้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์การท่องเที่ยว ด้านพื้นที่ 
ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม มีการติดตาม
และประเมินผล ก่อนและภายหลังการด าเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ ต้องน าจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็น
ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว ควรจัดให้วัดและชุมชน ในการเพิ่มเติมความรู้ของ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน 
และให้วัดและชุมชนของตน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างวัดที่ประสบ
ผลส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว และควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติได้ดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

“ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญ และเป็นปัจจัยหลัก 
ควรมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือพุทธศาสนิกชน ที่ให้การสนับสนุน เพราะล าพัง
วัดเพียงอย่างเดียวคงจะท าได้ล าบาก ควรมีการปรับปรุงสถานที่ของวัดให้พร้อมต่อการ
พัฒนาด้วย และควรส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบของวัด หรือคณะกรรมการของ
วัด ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

“การฝึกอบรมบุคลากรที่จะเข้ามาด าเนินการให้ได้รับความรู้ ความสามารถ ในการ
อธิบาย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด าเนินกิจกรรม ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ การจัดท าป้าย
บอกความเป็นมา บอกสถานที่ส าคัญภายในวัด การได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

“วัดต้องมีการปรับปรุงทศันียภาพของทางวัด ให้ร่มรื่น และมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับ พุทธศาสนิกชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่างๆ ของวัด  เช่น การ
ท าบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบวงจร เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายให้กับประชาชน ควรให้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถ่ินสืบต่อไป เพิ่มเติมสถานที่และ
ปรับปรุงห้องน้ า เช่น เรื่องความสะอาด เพิ่มปริมาณห้องน้ า เพิ่มกิจกรรมการท าบุญตัก
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บาตร เพิ่มการส่งเสริมเรียนรู้ให้กับชุมชน ประชาชน ได้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ควรปรับปรุงดูแลทัศนียภาพในวัด ให้มีความร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาชนมีความสนใจและเป็นการจูงใจให้ได้เข้ามา
ท าบุญที่วัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์วัดให้ประชาชนได้ทราบมากข้ึน รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ครบวงจร เพื่อบริการความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป 
ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัดควรสร้างกลุ่มรวมกันจัดต้ังเป็นชมรมหรือสามา
คม เพื่อพูดคุยกับทางวัดในการด าเนินงานเจรจากับวัด มีการจัดสถานที่ในการจัด
จ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้อยู่อาศัยท้องถ่ินโดยรอบอย่างถาวร การจัดสถานที่ให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามมากข้ึน และจัดกิจกรรมทางศาสนาให้ต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัดอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้เข้าถึง
นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

“ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส าคัญของบ้านเมือง ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการอย่างจริงจัง 
หรือด าเนินงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม งบประมาณในการให้การ
สนับสนุนที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน สถานบันการศึกษาต้องมีส่วนร่วม และให้การ
สนับสนุนทางด้านความรู้ แนะแนวการบริหารจัดการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7) 

“การที่จะจัดให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั้น จะต้องมีการคัดเลือกวัดที่จะ
ด าเนินการจัดการท่องเที่ยว ในเบื้องต้นระยะแรก ต้องคัดเลือกวัดที่มีศักยภาพ ความพร้อม 
ที่จะท าให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ก่อน มิเช่นน้ันแล้วผลสัมฤทธ์ิจะไม่เกิดข้ึน” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)   

“โดยปกติวัดเป็นสถานที่ที่มีสงบ ร่มเย็น เป็นสถานที่พักผ่อน ผ่อนคลายของผู้ที่เข้า
ไปเยือน การที่จะจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น ต้องค านึงถึงความเรียบร้อย ความ
วุ่นวายของผู้เข้าไปท่องเที่ยวเพราะเกรงว่าอาจจะไปรบกวนผู้ต้องการความสงบ หรือ
รบกวนกิจของสงฆ์ แต่อย่างไรก็ตามข้อดีที่ให้วัดเป็นที่ท่องเที่ยวก็อาจท าให้วัดเจริญข้ึน 
ชุมชนเจริญข้ึน สังคมอาจจะมีความสงบเรียบร้อยมากข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)   

“การจัดกิจกรรมต้องสามารถให้บริก ารในภาพองค์รวมทั้ งครอบครัวได้ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการควรเป็นทุกเพศทุกวัย อาจไม่ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ควรมี
กิจกรรมรองรับทุกคนที่เข้ามาในวัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)   

“ถ้าเรามีความต้องการที่จะจดัให้วัดเปน็แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เราควรท าความ
เข้าใจกับเจ้าของสถานที่เสียก่อน ซึ่งก็คือเจ้าอาวาสวัด โดยท าความเข้าใจไปพร้อมกัน
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กับไวยาวัจกรวัด กรรมการวัด และชุมชนข้างเคียง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทาง
เดียวกันและเข้าใจตรงกัน ป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจและทะเลาะกัน ระหว่างเจ้า
อาวาสและชุมชน ซึ่งในเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนในภายหลัง  แต่หากทุกคนมีความ
เข้าใจตรงกันแล้วการพัฒนาวัดนั้นก็จะเป็นไปได้โดยง่ายด้วยความสามัคคีที่เกิดข้ึน” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11)   

 
16. องค์ประกอบในการท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ว่า ควรมีองค์ประกอบที่แสดงถึงความเข้าใจ การรับรู้ การเข้าถึง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวภายในวัด จะต้องมีความรู้กลับไป เช่น ประวัติของวัด ประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติ
โบราณสถานต่างๆ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ระเบียบ 
แบบแผน โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

“องค์ประกอบของวัดทีจ่ะเปน็แหลง่เรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ คือ ความเข้าใจ การรับรู้ การ
เข้าถึง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในวัด จะต้องมีความรู้กลับไป เช่น ประวัติของ
วัด ประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติโบราณสถานต่างๆ ผู้ที่เป็นวิทยากรบรรยายสิ่งต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ เช่น บรรยายความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด ประวัติความเป็นมาต่างๆ เช่น 
ประวัติวัด เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด พระประธานวัด เข้าใจในพงศาวดาร ต านาน เรื่อง
เล่า ที่เกี่ยวข้องกับวัด เช่น มีเจ้านายเสด็จมาที่วัด บุคคลส าคัญมากราบไหว้ บูชา หรือท า
กิจกรรมกับวัด หรือไม่ อย่างไร จุดขายของวัดต้องชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)   

“ตามความคิดเห็นส่วนตัว เห็นว่าควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้
ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องเข้มแข็งยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ส าคัญ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)   

“จุดเด่นของวัด และชุมชนข้างเคียง/ทัศนคติ ความรอบรู้ของผู้น าวัดและผู้น าชุมชน 
ในการร่วมมือด าเนินการ ระบบการบริหารจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรม” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)   

“สถานที่และบุคลากรในการจดัการทรัพยากรทีม่ีอยู่ภายในวัด”(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11)   
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณของนักท่องเที่ยวและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนของ
องค์ประกอบของการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถแบ่งประเด็นจุดเด่นที่เป็นรูปแบบของการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ด้านการจัดการและการ
ด าเนินการ (Management & Operation) ด้านสถานที่ (Attractions) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
(Values) ด้านกิจกรรม (Activities) ด้านการให้บริการ (Services) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(Support) สังเคราะห์ได้เป็น รูปแบบแนวโน้มที่จะเป็นองค์ประกอบของการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (PAMAVASS 
Model) 

1. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์     
ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คอยช่วยเหลือแนะน า ให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยววัดได้เป็นอย่างดี และการที่ วัดมีการพัฒนาด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จัก ได้สนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมชม และมา
ท ากิจกรรมต่างๆ ภายในวัด การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัดไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยให้
ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยประสานงานกับ
จังหวัด มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ/โบรชัวร์ โทรทัศน์ 
นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา ค าบอกกล่าวจากเพื่อน/คนรู้จัก โซเชียลมีเดีย (เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม) งานเทศกาล/นิทรรศการท่องเที่ยว/การจัดกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
มีการจัดนิทรรศการอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าเอกสาร/หนังสือ/แผ่นพับ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

2. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์    
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยการจัดเตรียมสถานที่และบริเวณวัดให้มีความพร้อมในการรองรับการ
เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ทั้งในส่วนของประวัติ ความเป็นมาของวัด คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม ความ
สวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณวัด มีกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย โดยสิ่ง
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อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ส าคัญ ประกอบด้วยการมีร้านจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอ มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอส าหรับบรกิารนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าคนพิการ มีลาน
จอดรถที่สะดวกมีพื้นที่ในการจอดรถเพียงพอ และมีความปลอดภัย มีการจัดถนน และทางเดินที่
เหมาะสม มีจุดนั่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีถังขยะที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว มีป้ายบอกทาง/สถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน มีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกที่หลากหลาย และ
แสดงเอกลักษณ์ของสถานที่ มีทางลาดส าหรับรถเข็นผูสู้งอายุ/ผู้พิการ มีแผ่นพับ/หนังสืออธิบายความ
เป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวภายในแต่ละแห่ง มีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ เช่น อังกฤษ 
จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ มีมุมหนังสือ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มุมบริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi มี Headphone 
ฟังการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ  

3. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านการจัดการและการด าเนินการ (Management & Operation) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้านการ
จัดการและการด าเนินการ โดยการก าหนดกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการวางเป้าหมายในระยะ
สั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในของวัดเองและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การร่วมกันวางแผนการจัดการระหว่าง วัด ชุมชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน การก าหนด จัดสรรคนให้เหมาะกับงานที่ต้องท า การวางอ านาจการสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงานระหว่างวัดกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  การจัดการงบประมาณที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดท ารายงาน เพื่อใช้ใน
การบันทึกและตรวจสอบได้ในภายหลัง เพื่อเป้าหมายในการการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าชมมีความสะดวกรวดเร็ว มีการ
จัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆอย่างเหมาะสม มีการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมและการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

4. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านสถานที่ (Attractions) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้าน
สถานที่ โดยการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในวัดและบริเวณรอบข้างให้มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยพัฒนาร่วมกับชุมชนในการก าหนดอัตลักษณ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 
เส้นทางกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก และการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
ควบคู่กับการท่องเที่ยวในวัด และการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาและบูรณะสถานที่ต่างๆอย่าง
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เหมาะสม สถานที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะ และสิ่งรบกวน สถานที่มีความร่มรื่น มีไม้ดอก 
ไม้ประดับที่สวยงาม และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม การตกแต่งด้านภูมิสถาปัตยกรรมเหมาะสม และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 

5. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (Values) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้าน
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าและจุดเด่นของวัด ในด้าน
การเป็นศูนย์รวมจิตใจ การเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ และเปิดรับทุกคน ทุกศาสนาให้สามารถเข้ามา
พักผ่อน ให้โอกาสกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยรอบ ให้ใช้สถานที่ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างคุณค่า
เกี่ยวกับ เรื่องราวของวัดที่น่าสนใจ เช่น ความศักดิ์สิทธ์ิ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มีคุณค่าทางด้านจิตรกรรม เช่น ภาพวาด ลวดลาย และศิลปะเก่าแก่ต่างๆ มี
คุณค่าทางธรรมชาติ เช่น มีความสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งต้นไม้และสัตว์ มีคุณค่า
ทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร การก่อสร้าง มีคุณค่าทางด้านประติมากรรม เช่น รูปปั้น งาน
แกะสลัก มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์ เช่น การตกแต่งภายในอาคาร  

6. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านกิจกรรม (Activities) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้าน
กิจกรรม โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว วัด 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากิจกรรมโดยการบูรณาการไปกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวมาเป็นกิจกรรมการมาทอ่งเที่ยวเรยีนรู้ ที่มีความหลากหลาย ได้ท่องเที่ยวในบริบทที่แตกต่าง 
เติมเต็ม คุ้มค่าโดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา /วันวิ
สาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษ/วันออกพรรษา กิจกรรมการท าบุญประเพณีประจ าปี เช่น
ทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี/ วันข้ึนปีใหม่ /ประเพณีลอยกระทง/ประเพณีสงกรานต์  
กิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแผ่
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่นดูแลอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์/จิตรกรรม/ประติมากรรม/ตลอดจน
โบราณวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา/จัดให้มีนิทรรศการข้ึนในวัด การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ร่วมท าบุญ กิจกรรมด้านการให้บริการแก่ชุมชนเช่นการจัดให้มีธรรมศาลา/ เปิดบริการให้
ประชาชนได้ฟังธรรม/ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร ฯลฯ 
กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ 
บรรยายธรรม การฝึกท าสมาธิให้นักเรียน ฯลฯ 
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7. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านการให้บริการ (Services) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้านการ
ให้บริการ โดยการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุก
วัย การจัดสรรบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ ที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับงาน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่มีกริยาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยค าสุภาพในการบรรยาย มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดู
เป็นผู้มีประสบประการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พูดได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่ น  ฯลฯ ช่วยสร้างความเช่ือมั่ นในการเดินทางมาท่องเที่ ยว รวมถึงอุปส รรคที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

8. รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Support) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์รวม
จิตใจ การเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ และเปิดรับทุกคน ทุกศาสนาให้สามารถเข้ามาพักผ่อน ให้โอกาสกับ
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยรอบ ให้ใช้สถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเป็น
ศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  โดยการพัฒนาคน บุคลากร การเงิน 
งบประมาณ การสนับสนุนจากท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการช่วยเหลือ การ
ประสานงาน การให้ข้อมูล การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน และต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการวัด ให้สอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน การให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ เผื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมโดยการให้ผู้ที่เป็นคน
เก่าแก่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัด การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย และใช้การได้ตลอดเวลา 
การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และการจัดท าแผ่นพับเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัดหลายภาษา การจัด
มัคคุเทศก์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัด การจัดท าสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และมัลติวิช่ัน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวของวัด โดยการบรรยายที่ใช้ภาษาต่างประเทศหลากหลาย 

จากประเด็นที่ได้จากการสังเคราะห์ ข้างต้นนั้น สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้ ดังส่วนที่ 3 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์ SWOT และ 

TOWS Matrix กับกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและด้านการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. วัดในจังหวัดนครปฐมมีประวัติศาสตร์ที่ โดด
เด่น เป็นต้นก าเนิดของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี
และเป็นศูนย์กลางพุทธมณฑลโลก 
2. วัดในจังหวัดนครปฐมมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด 
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กราบไหว้บูชาขอพร  
3. งานปูนปั้น ภายในโบสถ์ภายในวิหารของวัดใน
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  มี ค ว าม ส ว ย ง าม ท า ง
สถาปัตยกรรม  
4. วัดในจังหวัดนครปฐมมีท าเลทีต่ั้งเหมาะสม ทั้ง
ติดแม่น้ าและถนนสายหลัก เดินทางสะดวก 
รวดเร็ว สามารถเดินทางมาเที่ยวที่วัด ได้หลาย
เส้นทางทั้งทางบก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือทาง
รถเมล์ ทางรถไฟ หรือทางน้ า 
5. วัดในจังหวัดนครปฐม มีการจัดงานประจ าปี
เป็นประจ าทุกปี  
6. มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงที่อยู่
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป
และแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถต่อ
ยอดและเช่ือมโยงไปด้วยกันได้ 

1. คณะกรรมการบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมประชุม บางแผนกไม่มีการวางแผน

ก่อนด าเนินงาน  บางแผนกปฏิบัติหน้าที่ ไม่

สอดคล้องกับแผนที่ได้ประชุมกันไว้ก่อนเริ่มงาน

ท าให้เกิดปัญหาตามมา  

2. การก าหนดแผนในการดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชนที่มาเที่ยวในงานยังไม่ชัดเจน  

3. บุคลากรบางส่วนไม่ด าเนินงานตามที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานไม่

สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 

4. ขาดเจ้าหน้าที่ อยู่ประจ ากองอ านวยการ 
ส่วนมากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมาอยู่ประจ า
ได ้ท าให้การประสานงานระหว่างแผนกมีปัญหา 
เพราะหาคนสั่งการที่ชัดเจนไม่ได้  
5. วัดไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแล  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
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7. วัดในจังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่รวบรวม
และเผยแพร่ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดง
ถึงวิถีชีวิตไทยริมแม่น้ า 
8. วัดในจังหวัดนครปฐม มีการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอและมีส านัก
ปฏิบัติธรรม  
9. วัดในจังหวัดนครปฐมมีพระพุทธรูปในพระ
อุโบสถ ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของนักท่องเที่ยว  
10. วัดในจังหวัดนครปฐม มีการจัดรูปแบบการ 
ท าบุญที่มีความหลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถท าบุญได้ครบวงจร 
11.วัดในจังหวัดนครปฐมบางแห่ง มีการเปิด
อุโบสถตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถเข้ามากราบ
ไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิได้ทุกเวลา   
12.วัดในจังหวัดนครปฐม มีการบริหารจัดการ
งานทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของทางวัดเอง ท าให้
การตัดสินใจรวดเร็ว  
13.การจัดการและการด าเนินงานของวัดใน
จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะวัดที่มีช่ือเสียงจะมี
ความพร้อมมากและมีปัจจัยเพียงพอ  
14. วัดสามารถพัฒนาให้มีความเจริญใหญ่โตได้ 
วัดมีความเข้มแข็งเป็นกุศโลบายให้ประชาชนเข้า
มาศึกษาพระธรรมค าสอนเพิ่มข้ึน 
1 5 . วั ด ใน จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม แ ส ด ง ถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ รอบบริเวณ
วัด ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรปู วิหารตัวอาคาร  

6. ขาดการสรรหาคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญ
หรือมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาคอยแนะน ามี
ปัญหาในการสรรหาเจ้าหน้าที่  
7. ขาดระบบคุณธรรมในการคัดเลือกและสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
8. ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่รับผิดชอบกรรมการบางท่านไม่ถนัด
เรื่องการบริหารงานบุคคล  
9. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ ชัดเจน ท าให้มี
ปัญหาในการประสานงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
10.การด าเนินงานเมื่ อ เกิดปัญหาและการ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หน่วยงาน
ราชการ สถาบันต่างๆ ที่เข้ามาช่วยงานมีความ
ไม่เข้าใจกัน  
11.เจ้ าห น้ าที่ ห น่ วยงานท้ อ ง ถ่ิ นมอ งข้าม
ความส าคัญเกี่ยวกับคุณค่าประเพณีวัฒนธรรม
และไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลให้ทั่วบริเวณงาน 
12.ขาดการป ระชาสั มพั น ธ์และจั ดแสด ง
นิทรรศการถึงความส าคัญของการจัดงาน
ประจ าปี ของวัด ในจั งห วัดนครปฐม  การ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดนครปฐม เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์
พระปฐมเจดีย์  
13. ขาดความร่วมมือและส่งเสริมการจัดงาน
จากชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน ในด้านการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนา  
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16. วัดมีประวัติความเป็นมา มี เรื่องราวของ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เกิดจาก
ศรัทธา และศิลปะ ที่น่าศึกษาค้นคว้า 
17. จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ าท่าจีน ท าให้
เกิดชุมชนและวัดขนาบตลอดริมน้ า 
18. มีพุทธมณฑล ที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา
ของโลก 
19. มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
20. แหล่งอารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน จึงมีความได้เปรียบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม 
เนื่องจากมีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่
โดดเด่นระดับประเทศ 
21. นครปฐมเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของ
ภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ มี
มหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีช่ือเสียงอยู่ในพื้นที่ 

14 . ขาดการป ระสานงาน เกี่ ย วกั บป ระเพ ณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ที่เข้า
ม ามี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารด า เนิ น งานยั ง ขาดก าร
ประสานงานกันในการจัดงานเท่าที่ควร ชุมชนรอบ
วัดและโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการจัดงานเหมือนในอดีต  
15. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ป้ายบอกล าดับการ
ไหว้พระต่างๆ ที่ถูกต้อง สถานที่วัดคับแคบเนื่องจาก
มีการก่อสร้างถาวรวัตถุมากขึ้น  
16. การประชาสัมพันธ์ของวัดมีน้อยหรือไม่ทั่วถึง

เท่าที่ควร วิทยากรบรรยาย อธิบาย แต่ละจุดภายใน

วัดมีน้อย 

17. ป้ายบอกทางมีน้อยหรือแทบไม่มี เลย การ

เปิดตัวไม่ถึงระดับจังหวัด  

18. มีการโจมตีความไม่เหมาะสมของพระพุทธรูป

บางองค์ ว่าเป็นสิ่งไม่ดี นอกศาสนา ไม่เหมาะสมที่

จะเข้ามาวัด 

19. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่เพียงพอ 

อาสาสมัคร และปราชญ์ชาวบ้านขาดความรู้เฉพาะ 

ความสะอาดของวัดต้องปรับปรุง 

20. การจัดการท่องเที่ยวไม่ได้รับสนใจอย่างจริงจัง

จากภาครัฐ โดยจากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

นครปฐม  ไม่ ได้ ให้ ความส าคัญกับ วัดและการ

ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน เข้ามาร่วมมือในการจัดการ

ท่องเที่ยว ท าให้วัดต่างๆ ต้องรับผิดชอบกันเอง 
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 21. การสร้างเส้นทางเช่ือมโยงต่อกันมีไม่มากนัก 

การคมนาคมขนส่งต้องปรับปรุง ขาดการสร้าง

เส้นทางเช่ือมโยงต่อกัน  

22. วัดยังขาดความร่มรื่น ต้นไม้ยังน้อยเกินไป  

23. ขาดการประชาสัมพันธ์ งานประจ าปีหรือ

การจัดงานประเพณีอื่นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่ ยังเขา

ไม่สามารถเข้าถึงเท่าที่ควร 

24. หน้าที่มีน้ าหลากมาก จะเกิดน้ าท่วมล้นตลิ่ง

เข้าท่วมพื้นที่วัด  

25. ไม่มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงพุทธศาสนา และขาดความร่วมมือในการ

จัดการ 

26. วัดไม่มี ช่ือเสียง ก็จะขาดการบริหาร

จัดการ ไม่ มี ปั จจัย งบประมาณในการ

ด าเนินงาน ระบบการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ดี

พอ บุคคลภายนอกที่ ไม่ เกี่ ยวข้องเข้ามา

แสวงหาผลประโยชน์ภายในวัดได้ง่าย 

27. การกระจุกตัวความเจริญ อาจจะไปที่วัด

ใหญ่เพียงอย่างเดียว วัดเล็กๆ ที่ความศรัทธา

เข้าไม่ถึงอาจจะมีการปรับตัว และอยู่อย่าง

ล าบากมากข้ึน  

28. วัดมีภาระในการด าเนินการเพิ่มขึ้น ตลอดจน

เกิดความยุ่งยากในการด าเนินการมากข้ึน และมี

บุคคลหลากหน้าหลายตา เข้ามาวัดเพิ่มข้ึน 
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 29. การท่องเที่ยวในวัดยังไม่มีค าบรรยาย

ก ากับ ควรมีค าอธิบายทั้งไทย/อังกฤษ/จีน 

ก ากับให้รู้ที่ ไปที่มา ความหมาย เรื่องราว

เกี่ยวข้อง อีกอย่างอาจเพราะเจ้าหน้าที่วัดไม่

เพียงพอ  

30. การรักษาสถานที่ ให้มีความสะอาด 

สวยงามอยู่เสมอ การรักษาความสะอาดใน

หลายๆวัดเป็นสิ่งส าคัญ ห้องสุขาที่ให้บริการ

ต้องสะอาดและดูดี 

31. บุคลากรที่จะท าการจัดการภายในวัดให้

เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์สามารถท าได้วัดและชุมชนที่ 

อยู่ภายในพื้นที่ ที่วัดต้ังอยู่หากมีการจัดการ 

ที่ดี วัดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าศึกษา

ค้นคว้าได้ทุกวัด 

32. เงินทุนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญหากมี

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือผู้มีจิตศรัทธา 

รับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน การบริหาร 

จัดการ หรือจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวได้  

33. วัดไม่มีเงินทุน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ไม่

มีการโฆษณา 

34. สถานที่ปฐมพยาบาลยังไม่กระจายตามจุดที่
ส าคัญหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินอาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตได ้ 
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  35 . ก ารป ระชาสั มพั น ธ์ภ าย ใน งานยั งมี

ข้อบกพร่องในเรื่องของเสียงเวลาประกาศไม่ค่อย
ได้ยิน 
36. เจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่เอาใจใส่ดูแลประชาชน
ที่มาเที่ยว 
37. ขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุโบราณ เช่น 

พระพุทธรูปโบราณ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น  

38. ถนนสายหลักมีสภาพช ารุด ไม่ปลอดภัยใน

การคมนาคมขนส่ง ขาดระบบขนส่งมวลชนที่มี

คุณภาพ และขาดการจัดการโลจิสติกส์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

39. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่

นักท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่องและขาดการ

เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ขาดสินค้า 

และบริการใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ 

40. การจัดท าข้อมูลข่าวสารยังไม่เป็นระบบ ป้าย

แนะน าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดน้อย

เกินไป  

41. ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับตอบปัญหาธรรมะ 
โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาของ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม และจังหวัดนครปฐม ตลอดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครปฐม มี

นโยบายท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง  

1. ขาดการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
งานโดยเฉพาะประชาชนที่มาเที่ยวภายในงาน
ชอบทิ้งขยะลงในสระน้ า ก่อให้เกิดน้ าเน่าเสียท า
ให้เต่าที่อาศัยอยู่ในสระน้ าตายเป็นประจ าทุกปี   
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
พระพุทธศาสนาโลก ทั้งในรูปแบบของการศึกษา

พุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภายในวัด และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน สามารถจัดท าหลักสูตร

เกี่ยวกับพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว 

2. รัฐบาลมีโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในทุกๆด้าน สามารถท าแผนงาน
เสนอในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของประเทศไทยได้ 
3. วัดในจังหวัดนครปฐม สามารถพัฒนาและมี

ศักยภาพในการท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาด

ใหญ่ได้ เพราะวัด ชุมชน วัด บ้าน ประชาชน มี

การร่ วมมื อกั นอย่ างแข็ งขัน  รั ฐบ าล ให้ ก าร

สนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การ

เติบโตของโลกยุคดิจิตอล สามารถประชาสัมพันธ์

ให้เกิดการรับรู้ให้มาและง่ายข้ึนมากมาย 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีตลาดการ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
5. วัดในจังหวัดนครปฐมหลายวัด ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ เป็นวัดน่าเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม ท าให้
สามารถด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
 

2. ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะท าให้เป็นปัญหา
ของวัด  
3. พ่อค้าแม่ค้าชอบเทน้ าล้างจานทิ้งหลังร้านขาย
สินค้าท าให้น้ าเน่าเหม็นท าลายบรรยากาศ  
4. พ่อค้าแม่ค้าเปิดล าโพงเสียงดังเพื่อโฆษณา
สินค้าท าให้เป็นอุปสรรคต่อการฟังเทศน์และการ
สวดมนต์ นั่งสมาธิ การเดินจงกรม การเจริญจิต
ภาวนา  
5. ขาดการส่งเสริมเรื่อง ศาสนพิธี เช่น การกล่าว
ค าถวายสังฆทาน การกล่าวค าพิธีต่างๆ  
6. ประชาชนที่มาเที่ยวโดยเฉพาะสุภาพสตรีนุ่ง
สั้นเข้าวัดไม่แต่งกายแบบไทย ขาดการเอาใจใส่
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด
สุภาพสตรีนิยมนุ่งสั้นตามยุคสมัยนักท่องเที่ยว
นิยมมาเที่ยวมากกว่าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น แห่ผ้าห่มองค์พระ
ปฐมเจดีย์ ประเพณีลอยกระทงในคลองเจดีย์บูชา 
เป็นต้น 
7. วัดมีข้อจ ากัดในเรื่องรูปแบบของวัดเปน็องค์กร
ที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
ผลก าไร  ท าให้ ขาดงบประมาณ ในการท า
ป ระชาสั ม พั น ธ์แล ะ ไม่ ส าม ารถ  โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ 
8. นโยบายหรือแผนงานโครงการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประเภทวัด หรือแหล่งพระพุทธศาสนา 
ไม่ชัดเจน และการให้การสนับสนุนลดน้อยลง  
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
6. วัดสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
เพราะนักท่องเที่ยวยังมีความศรัทธาต่อองค์
พระพุทธรูป  สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวได้ 
7 . ก ารท าบุญ  เป็ น ของ คู่กั บ คน ไท ยแล ะ
นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธอยู่เสมอ ท าให้
ทางวัดสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เพื่ อดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว ได้อย่างต่อเนื่อง  
8. วัดในจังหวัดนครปฐมบางวัดเป็นพระอาราม
หลวง ได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาวัดจาก
ทางรัฐบาล โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ท าให้วัดสามารถพัฒนาทัศนียภาพ
ภาย ใน วัด  ให้ ต ร งกั บ ความ ต้ อ งก ารขอ ง
นักท่องเที่ยวได้ 
9. รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยววัด ส่งผลให้จัด

โครงการร่วมมือกับวัดและชุมชนได้ โดยวัดจะ

เป็นตัวแปรส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้คน

เข้ามาวัดมากข้ึนโดยท าให้คนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ในการด าเนินชีวิตของตนเองต่อไป. 

10. วัดในจังหวัดนครปฐม หลายวัดมีท าเลที่

เหมาะสม เช่นวัดอยู่ติดริมแม่น้ า วัดติดกั บ

พระราชวังเก่า หรือเป็นวัดที่มโีบราณสถาน เป็นวัด

ที่ มี พระพุ ทธรูปอั นศักดิ์ สิ ท ธ์ิ  นั้ น  มี โอกาส

ด าเนินการหรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ดีกว่าวัดที่ไม่มี เป็นโอกาสของวัดที่มีตลาดน้ า มี  

หน่วยงานราชการไม่ค่อยน างบประมาณเข้ามาที่วัด  
9. รัฐและประชาชนเริ่มไม่ไว้วางใจวัด จับผิดวัด 
จับผิดพระ 
10. การพัฒนาแบบเดิมๆ ไม่สามารถเข้ากับโลกยุค

โลกาภิวัตน์ได้ ต้องท าให้เกิดรูปแบบใหม่  

11. บุคคลไม่พัฒนา ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้า

เดินออกนอกกรอบ ผู้น าท้องถ่ินยุคเก่าไม่กล้า มัว

แต่รอโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาด าเนินการ

ให้ ไม่อยากพัฒนาด้วยตนเอง  

12. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดีมากมาก 
จึ ง เป็ น เห ตุ ท า ให้ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไท ย 
พุทธศาสนิกชนที่นับ ถือ ศรัทธาลดน้อยลงไป 
ตลอดจนการแก้บนบานสานกล่าวก็ ไม่ มาก
เหมือนเดิม 
13. พระสงฆ์ที่เป็นบุคลากรในการท างานด้านการ
ท่องเที่ยวมีน้อยไม่เพียงพอ สิ่งที่ส าคัญต้องขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ตลอดจนให้หน่วยงานราชการ
เข้ามาช่วยกันท างานมากข้ึน เพื่อให้เกิดรูปธรรม 
14. สภาพสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป จากอดีต
ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ แต่ในยุค
ปัจจุบันคนได้ห่างไกลออกไปจากวัด ท าให้คนไม่ได้
สนใจพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง
อาชญากรรมต่างๆ และปัญหายาเสพติดตามมา  
15. การขาดเงินงบประมาณจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
พระพุทธรูปอั นศักดิ์ สิ ท ธ์ิ  มี โบราณสถาน มี

โบราณวัตถุ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีพระ

เกจิดัง เป็นต้น 

11. รัฐบาลต้องเห็นความส าคัญและควรให้การ

สนับสนุน กระแสในเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามา

นับถือพระพุทธศาสนามามากข้ึน และเข้ามาแสวง

บุญในประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึน 

12. วัดในจังหวัดนครปฐมหลายวัดเป็นที่รู้จักกัน

โดยทั่วไป ทั้งจากละคร เรื่องเล่า เป็นโอกาสใน

การรณรงค์ คนเข้าวัด ส่งเสริมแนะน าวัดอื่นๆ 

คู่ขนานกันไป จัดกิจกรรมบรกิารเด็ก กิจกรรมเชิง

สังคม รับฝึกเด็กจากทางโรงเรียนยิ่งเป็นการ

เผยแพร่สร้างทัศนคติที่ดีต่อวัด 

13. วัดในจังหวัดนครปฐม มีความร่วมมือที่ 

เรียกว่า“บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) มีงบประมาณ

จากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาอย่างสม่ าเสมอมี

บุ ค ล าก ร พ ร้ อ ม (เจ้ า อ า ว า ส  ไว ย า วั จ ก ร 

คณะกรรมการ) 

14. การเดินทางที่สะดวกสบาย และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

15. วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ  
16. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งอยู่ใน
จังหวัดนครปฐม  

16. ไม่มีองค์กร ที่ เข้ามาสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 17. ประเทศเพื่อนบ้านได้มี
พัฒนาและเปิดตัวการท่องเที่ยว ประเภทวัด แนว
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว  
18. ปัจจุบันพระพุทธศาสนา วัด และพระสงฆ์ 

ได้รับผลกระทบจากการกระท าผิด มีคดีความ ท า

ให้การจัดกิจกรรม หรือด าเนินโครงการ อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้วัดขาดความน่าเช่ือถือ 

19. การเข้ามาของศาสนาอื่นๆ มีผลท าให้วัด 

พุทธศาสนิกชน ต้องมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 

เศรษฐกิจของประเทศถดถอย จึงท าให้การใช้

จ่ายเงินในการเข้าถึงวัดลดน้อยลง 

20. ไม่มีองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการเผยแผ่

พุทธศาสนา 

21. นักท่องเที่ยวจ านวนมาก เปน็ Mass Tourist 
ที่ก าลงัซื้อต่ าและใช้ทรัพยากรสูง 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
17. มีนโยบายท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางพุทธศาสนาโลก ทั้งรูปแบบการศึกษาพุทธ
ศาสนา การปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยว 
18. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
สนับสนุนให้จังหวัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ป ระ วัติ ศ าส ตร์ แ ล ะ วัฒ น ธรรม เพื่ อ ดึ งดู ด
นักท่องเที่ยว 
19. การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวาย สร้างโอกาส
ให้จังหวัดสามารถพัฒนาเช่ือมโยงเครือข่ายขนส่ง
ระดับภูมิภาค 
20. การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างโอกาส
ให้จังหวัดน ามาพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
21. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทั น ส มั ย  ส ร้ า ง โอก าส ให้ จั งห วัดส าม าร ถ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่วผ่านระบบออนไลน์ 
ท าให้ช่วยลดต้นทุนการตลาดและสามารถท าให้ 
ช่วยลดต้นทุนการตลาด และสามารถเผยแพร่ไป
ได้ทั้งในและต่างประเทศ 
22. การส่ งเส ริม ธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การ

ท่องเที่ยว ท าให้พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีข้ึน 

23. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเสริม

ศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวได้ดีข้ึน 

24. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัน

ธรรมดาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
25. คณะกรรมการวัด ชุมชนโดยรอบและทุกภาค
ส่วนมีความเข้มแข็ง มีการร่วมมือ สนับสนุนการ
ท างานเป็นอย่างดี 
26. เนื่องจากพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาในการปฏิบัติธรรมเกิดโอกาสในการ
พัฒนาวัดในจั งห วัดนครปฐมเป็นศูนย์กลาง
เส้นทางท่องเที่ยวพุทธศาสนาของเอเชีย  
27. เนื่ องจากเศรษฐกิจไม่ดี  เงินทองไม่ เข้า 
ค้ า ข าย ไม่ ดี  กิ จ ก า ร ก า ร ค้ าต ก ต่ า  ท า ให้
นักท่องเที่ยวต้องหมั่นท าบุญเพิ่มข้ึนเพราะถือว่า
เป็นความเช่ือของแต่ละบุคคล 

 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผู้วิจัยสรุปประเด็นสาระส าคัญ

ต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการก าหนดทิศทางการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ โดยมีหลักการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. SO Strategies (Strengthen-Opportunity Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางการ
ใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออ านวยให้ (เติบโต) 

2. ST Strategies (Strengthen-Threat Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางในการใช้
จุดแข็งที่มีอยู่ เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก 
(ปรับตัว) 

3. WO Strategies (Weakness-Opportunity Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงจุดอ่อนให้ดีข้ึน ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนจากภายนอก (ปรับปรุง) 

4. WT Strategies (Strengthen-Threat Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางเพื่อลด
จุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากภายนอก (เปลี่ยนแปลง) 

 
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว 

สามารถวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

กลยุทธ ์ ผลการวิเคราะห์ 
SO Strategies SO1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยี ตอบสนองด้านการสื่ อสาร 

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และกิจกรรมการท่องเที่ยววัด 
พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
S11-S14, O20, O21, O23 
SO2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวประเภท
วัด ทั้งในส่วนของชุมชน และผู้ประกอบการในเขตวัด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเช่ือมโยง สื่อสารระหว่าง วัด ชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งของการเช่ือมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวของวัด 
S6, O3, O13, O20, O21, O23, O25 
SO3 สนับสนุนการพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นในการ
บริการ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีทักษะการ
บริการ มีความเช่ียวชาญ สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ตรง
ต่อความต้องการ 
S11-S14, O3, O13, O25 
SO4 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย มีรูปแบบที่สามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว สอดแทรกถึงการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น  
S5, S8, S10, O2, O9, O11, O18 
SO5 ส่งเสริมการบรูณาการ ประเพณี วิถีชีวิตร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการพัฒนามูลค่าเพิม่ให้กบัทรัพยากรหรือสินค้าชุมชนท้องถ่ินให้มีคุณค่า
ยิ่งขึ้น 
S3, S7, S15, S16, O5-O7, O12, O15, O27 
SO6 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อสื่อสารประวัติ เรื่องราว วัฒนธรรม 
ประเพณีดั้งเดิมของท้องถ่ิน หรือความรู้เชิงนิเวศวิทยา 
S19, S21, O2, O9, O11, O18 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ผลการวิเคราะห์ 

SO Strategies SO7 พัฒ นากระบวนการจั ดการข้อมูลทางการท่ อง เที่ ย ว ผ่ านศูนย์
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม พัฒนากระบวนการบริหาร
ข้อมูลให้รวดเร็ว ตอบสนองนักท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ ได้ 
S1, S18, S20, O1, O16, O17, O26 
SO8 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและรูปแบบ โปรแกรม แพคเกจการ
ท่องเที่ยว น าเสนอแก่นักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
S5, S8, S10, O2, O4, O9, O11, O18, O19 

ST Strategies ST1 การส่งเสริมการสื่อสารเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการจัดการการท่องเที่ยว 
S5, S8, S10, T5, T11, T12 
ST2 ส่งเสริมและสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับและมีไมตรีจิตแก่
นักท่องเที่ยวผู้เข้ามาเยือนในพื้นที่  
S2, S4, S9, S17, T1-T3, T14, T19 
ST3 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้คนในชุมชน หวงแหนวัฒนธรรม 
ประเพณีของตน และผลักดันให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
มีคุณค่า 
S11-S14, T8, T16, T20 
ST4 พัฒนากระบวนการแบ่งปันความรู้ เพือ่พัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว 
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
S11-S14, T1-T3, T13 
ST5 สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายนอก เช่น สื่อมวลชน องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 
S11-S14, T9, T13, T18 
ST6 สนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ผา่นการสร้างสินค้า
และบริการของชุมชน 
S2, S9, T7, T12, T15 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ผลการวิเคราะห์ 
WO Strategies WO1 ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานจาก

หน่วยงานหรือสถาบันทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความน่าเช่ือถือ 
W1-W8, O2, O6, O7, O9, O11, O15, O18, O27 
WO2 ส่งเสริมการพัฒนาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว โดย
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  
W2, W10, W35, W37, O3, O13, O25 
WO3 ส่งเสริมการดูแลรักษาและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ในแหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด ให้สวยงาม และสามารถใช้งานได้
สมบูรณ์ 
W30, W38, W39, O22, O24 
WO4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการร่วมมือกันน าเสนอ
ความคิดเห็นและพัฒนาร่วมกัน โดยมีภาครัฐเป็นฐานในการร่วมอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งศิลปะ 
ประเพณี วิถีชีวิต มาสร้างเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
W12, W21, W24, W27, O2, O3, O9, O11, O13, O18, O25 
WO5 ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคม จัดระเบียบป้ายบอก
ทางให้สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ 
W11, W13, W17, W30, W32, W36, W38, O10, O14 
WO6 สนับสนุนการจัดฝึกอบรม เชิญวิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญในการจัดการ
ความรู้ทางการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
และเสริมศักยภาพให้แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
W21, W27, W32, W42, O2, O4, O9, O11, O18, O19 
WO7 ภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายที่ผลกัดันให้เกิดเปน็พื้นที่เศรษฐกจิ
ทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางการท่องเที่ยวภายใต้การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
W22, W28, W39, O4, O6, O7, O8, O15, O19, O22, O24, O27 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ผลการวิเคราะห์ 
WO Strategies WO8 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิรว่มกันทั้งชุมชนและผูป้ระกอบการ โดยร่วม

สร้าง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการที่มีการพัฒนาร่วมกัน 
ส่งผลต่อการเติบโตเชิงเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน 
W1, W3, W4-W6, W8, W21, W27, W42, O2, O9, O11, O18 

WT Strategies WT1 ผลักดันการสร้างมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในแหล่งท่องเที่ยว 
W1, W2, W3-W8, W11, W13, W32, T9, T13, T18 
WT2 ส่งเสริมในการสรา้งมาตรฐานด้านสขุอนามัยและความสะอาด ทั้งในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ และสถานประกอบการทางการท่องเที่ยวของเอกชน 
W2, W16, W20, W23, W31, T7, T8, T15, T16, T20 
WT3 ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและเอกชน 
W16, W20, W23, W31, T1-T3, T12, T14, 17 
WT4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ให้สามารถรองรับกับปริมาณการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนได้ 
W1, W3-W6, W8, T5, T6, T10, T17, T21 

 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบกับการใช้เทคนิค TOWS 

Matrix มาประกอบการวิเคราะห์ สามารถน าเสนอแนวทางในการก าหนดทิศทางทางการร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
โดยผลจากร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ จะถูกน ามายืนยันอีกครั้งจากข้ันตอนการประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน เพื่อก าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 2 ผลการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ส่วนท่ี 2  ผลการประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

     ส่วนท่ี 3 ผลการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 จากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่

ประกอบด้วยข้อมูล ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไป

สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าแนวทางที่ได้วิเคราะห์มาก าหนดเป็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ก ารยกร่าง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ประกอบไปด้วย 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 1 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ 

1. พัฒ นาการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการ

สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  
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2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ โดย

การบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและระบบการ

ประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การประชาสัมพันธ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา 

3. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีความ

ทันสมัย มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบแผ่นพับ โบรชัวร์ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 

หนังสือ แผ่นป้ายโฆษณา โซเชียลมีเดีย งานเทศกาล นิทรรศการ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้

อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 

การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ทั้งรูปแบบการ

เดินทางที่สะดวก เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง หรือความสะดวกที่เกิดจากการมีความพร้อมในการ

ให้บริการของวัดและสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สถานพยาบาล 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังวัด 

และการส่งเสริมและพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวเรียนรู้ 

2. พัฒนาความสะดวกของระบบการให้บริการ ทั้งความสะดวกของการบริการในแหล่ง

ท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของลานจอดรถ การจัดการถนน ทางเดินที่มีความเหมาะสม มีทางลาดส าหรับ

รถเข็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีป้ายบอกทางสถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน มีแผ่นพับ หนังสือ อธิบายความ

เป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง การให้ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว ที่มี

เอกสารที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีห้องน้ าสะอาด

และเพียงพอต่อการใช้บริการ  

3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย และรูปแบบที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และตอบสนองกับนักท่องเที่ยวได้
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หลากหลายกลุ่ม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ 

4. มี ศูนย์บริการทางการท่องเที่ยวที่สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยวได้  ทั้ งการแนะน าสถานที่  กิจกรรมการท่องเที่ยว  ที่พัฒนาข้ึนและน าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวนั้นต้องมีความคุ้มค่า มีสถานพยาบาลที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว และสามารถรองรับ
การเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ รวมถึงการส่งเสริม พัฒนาด้านความปลอดภัย ให้มีมาตรฐาน  

5. มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงป้ายเตือนภัยในจุดอันตรายต่างๆ 

รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่วัดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ให้มีความพร้อม และความ

สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถตอบสนองกับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 3 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการจัดการและการด าเนินการ 

1. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการการจัดการข้อมูลทางการท่องเที่ยวประเภทวัด ผ่าน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว เช่น ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

2. ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัด ที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แต่ละแห่ง 
มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการความพึงพอใจ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการจัดการกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และน าไปช่วยในการพัฒนากระบวนการสร้างตัวช้ีวัดมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

3. ส่งเสรมิให้วัด และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว ปรับปรงุ พัฒนา
กระบวนการ รูปแบบ โปรแกรม หรือแพคเกจการท่องเที่ยว ที่รวมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วยกัน 
เพื่อสร้างแรงดงึดูดทางการท่องเที่ยวมากขึ้น  

4. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายนอก เช่น สื่อมวลชน หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน ในการช่วยสนับสนุนสง่เสรมิการท่องเทีย่ว พัฒนากระบวนการแบง่ปันความรู้ 
เพื่อพฒันาสงัคม และการท่องเทีย่ว ระหว่างภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 4 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านสถานที่ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต มา

สร้างเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว พร้อมกับการรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสมบูรณ์ 

สามารถบูรณาการกับการท่องเที่ยวได้ 
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2. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จัดระเบียบป้ายบอกทางให้สะดวกต่อ

การเดินทาง รวมถึงการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้สามารถรองรับกับปริมาณการท่องเที่ยวที่

เพิ่มข้ึนได ้

4. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม 
ประเพณี มาสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ โดยการพัฒนาวัดให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม การตกแต่งด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรมเหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สถานที่มีความร่วมรื่น มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่ม
เงา มีอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะและสิ่งรบกวน เหมาะสมในการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 5 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว  

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวผ่าน
การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวคิด เห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเกิดการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เกิดเอกลักษณ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น สามารถสร้างแรงดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวได้ 

 2. สนับสนุนการสื่อสารประวัติ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต 
คุณค่าทางจิตรกรรม เช่นภาพวาด ลวดลาย ศิลปะเก่าแก่ต่างๆ คุณค่าทางประติมากรรม เช่น รูปปั้น 
งานแกะสลัก คุณค่าทางมัณฑนศิลป์ เช่น การตกแต่งภายในอาคาร คุณค่าทางสถาปัตยกรรม เช่น 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง เรื่องราวความน่าสนใจ เช่น สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของท้องถ่ิน 
หรือความรู้เชิงนิเวศวิทยา ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ  

3. สนับสนุนให้เกิดเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ทางการท่องเที่ยว ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันทั้งวัด ชุมชน และผู้ประกอบการ โดยร่วมสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเทีย่ว สินค้า และบริการที่มีการพัฒนาร่วมกัน พัฒนามูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรหรือ
สินค้าท้องถ่ิน และน าเสนอสู่นักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้เกิดกับสินค้าชุมชน ส่งผลให้เกดิการ 
เติบโตเชิงเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 6 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านกิจกรรม 
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1. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
ให้มีความหลากหลาย และรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวทีพ่ัฒนาข้ึน และน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวนั้นต้องสามารถตอบสนอง
กับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุม่ มีความปลอดภัยและมาตรฐาน มีความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่นักท่องเที่ยวต้องเสียไป และต้องมีการพัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ
ทางการท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

3. พัฒนาเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความพร้อม และความสะดวก ง่ายต่อ
การเข้าถึง มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงป้ายเตือนภัยในจุดอันตรายต่างๆ มี
ศูนย์บริการทางการท่องเที่ ยวที่สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ ยว มี
สถานพยาบาลที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและสามารถรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้ เพิ่ม
ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม 
ประเพณี มาสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 7 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการให้บริการ 

1. ส่งเสริมและสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในพื้นที่  

2. ส่งเสริมให้คนในชุมชนหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณีของตน และผลักดันให้เป็น

ทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณค่าได้ โดยภาครัฐมีส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือ

ในทุกภาคส่วน สนับสนุนวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญในการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยว เพื่อเสริม

ศักยภาพให้แก่ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ ร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนา หวงแหนทรัพยากร

ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยมีภาครัฐเป็นฐาน  

3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน

ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาการ

ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนในพื้นที่ได้  และ

สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการร่วมมือกัน พัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เสริมคุณค่า 

ต่อยอดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 
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4. สนับสนุนการอบรม พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยเสนอบริการที่เหนือความ
คาดหมายของนักท่องเที่ยว มีความกระตือรือร้นในการบริการ สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงที เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 8 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง และสื่อสาร ระหว่าง วัด ชุมชน 
และผู้ประกอบการ รวมทั้งการสื่อสารทางการท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวภายนอกด้วย 

2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคิด และพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สามารถ
ดึงดูดการท่องเที่ยวได้ 

3. ส่งเสริมให้น าการสื่อสารผ่าน อินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย มาใช้ในเครือข่ายความ
ร่วมมือ ระหว่าง ชุมชน เอกชน ภาครัฐ ในการพัฒนา และการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 

4. สนับสนุนการสื่อสารประวัติ เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของท้องถ่ิน หรือ
ความรู้เชิงนิเวศวิทยา ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินรา่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

จากการประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าร่าง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการจัดประชุมผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ

ด้านแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แล้วน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข โดยปรับแก้

ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางส่วน ที่มีความซ้ าซ้อน หรือใกล้เคียงกัน เข้ามารวมไว้ด้วยกัน 

และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานความ

เหมาะสม (Propriety Standard) และด้านมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ใน

ระดับมาก โดยมีผลการปรบัปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 1 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อ เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ 

1. พัฒ นาการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการ

สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ โดย

การบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและระบบการ

ประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

3. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีความ

ทันสมัย มีความหลากหลาย สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และสามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 

การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ทั้งรูปแบบการ

เดินทางที่สะดวก เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง หรือความสะดวกที่เกิดจากการมีความพร้อมในการ

ให้บริการของวัดและสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สถานพยาบาล 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้กับ

นักท่องเที่ยว 

2. พัฒนาความสะดวกของระบบการให้บริการ ทั้งความสะดวกของการบริการในแหล่ง

ท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของลานจอดรถ การจัดการถนน ทางเดินที่มีความเหมาะสม มีทางลาดส าหรับ

รถเข็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีป้ายบอกทางสถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน มีแผ่นพับ หนังสือ อธิบายความ

เป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง การให้ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว ที่มี

เอกสารที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีห้องน้ าสะอาด

และเพียงพอต่อการใช้บริการ  

3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย และรูปแบบที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และตอบสนองกับนักท่องเที่ยวได้
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หลากหลายกลุ่ม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ 

4. มี ศูนย์บริการทางการท่องเที่ยวที่สามารถประสานงานให้ ความช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยวได้  ทั้ งการแนะน าสถานที่  กิจกรรมการท่องเที่ยว  ที่พัฒนาข้ึนและน าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวนั้นต้องมีความคุ้มค่า มีสถานพยาบาลที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว และสามารถรองรับ
การเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัย  

5. มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงป้ายเตือนภัยในจุดอันตรายต่างๆ 

รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่วัดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ให้มีความพร้อม และความ

สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถตอบสนองกับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 3 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการจัดการ 

1. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการการจัดการข้อมูลทางการท่องเที่ยวประเภทวัด ผ่าน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว เช่น ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

2. ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัด ที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แต่ละแห่ง 
มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการความพึงพอใจ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการจัดการกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และน าไปช่วยในการพัฒนากระบวนการสร้างตัวช้ีวัดมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

3. ส่งเสริมให้วัดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปรับปรงุ พัฒนากระบวนการ 
รูปแบบ โปรแกรม หรอืแพ็คเกจการท่องเที่ยว ที่รวมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวมากขึ้น  

4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายนอก  เช่น สื่อมวลชน หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนากระบวนการแบ่งปันความรู้  
เพื่อพัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว ระหว่างภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 4 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านสถานที่ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต มา

สร้างเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว พร้อมกับการรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสมบูรณ์ 

สามารถบูรณาการกับการท่องเที่ยวได้ 
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2. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จัดระเบียบป้ายบอกทางให้สะดวกต่อ

การเดินทาง รวมถึงการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้เพียงพอและสามารถรองรับกับปริมาณการท่องเที่ ยวที่

เพิ่มข้ึนได ้

4. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม 
ประเพณี มาสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ โดยการพัฒนาวัดให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม การตกแต่งด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรมเหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สถานที่มีความร่วมรื่น มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่ม
เงา มีอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะและสิ่งรบกวน เหมาะสมในการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 5 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว  

1. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกจิกรรมทางการทอ่งเที่ยวผ่าน
การสง่เสรมิให้นักท่องเที่ยวคิด เห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู ้และเกิดการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เกิดเอกลักษณ์ใหม่ทีม่คีวามโดดเด่น สามารถสร้างแรงดงึดูด
ทางการท่องเที่ยวได ้

 2. สนับสนุนการสื่อสารประวัติ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต 
คุณค่าทางจิตรกรรม เช่นภาพวาด ลวดลาย ศิลปะเก่าแก่ต่างๆ คุณค่าทางประติมากรรม เช่น รูปปั้น 
งานแกะสลัก คุณค่าทางมัณฑนศิลป์ เช่น การตกแต่งภายในอาคาร คุณค่าทางสถาปัตยกรรม เช่น 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง เรื่องราวความน่าสนใจ เช่น สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของท้องถ่ิน 
หรือความรู้เชิงนิเวศวิทยา ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ  

3. สนับสนุนให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว สร้างรายได้ผ่านการสร้างสินค้า
และบริการของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางการท่องเที่ยว ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันทั้งวัด ชุมชน และผู้ประกอบการ โดยร่วมสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเทีย่ว สินค้า และบริการที่มีการพัฒนาร่วมกัน พัฒนามูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรหรือ
สินค้าท้องถ่ิน และน าเสนอสู่นักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้เกิดกับสินค้าชุมชน ส่งผลให้เกดิการ 
เติบโตเชิงเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 6 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านกิจกรรม 

1. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย และรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการ เพิ่มทักษะ
ประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัฒนาข้ึนและน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวนั้นต้องสามารถ
ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม มีความปลอดภัยและมาตรฐาน มีความคุ้มค่ากับเวลา
และค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องเสียไป และต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

3. พัฒนาเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความพร้อม และความสะดวก ง่ายต่อ
การเข้าถึง มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงป้ายเตือนภัยในจุดอันตรายต่างๆมี
ศูนย์บริการทางการท่องเที่ ยวที่ สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ ยวมี
สถานพยาบาลที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและสามารถรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้ เพิ่ม
ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมประเพณี 
มาสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 7 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา ส่งเสริมด้านการให้บริการ 

1. ส่งเสริมและสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในพื้นที่  

2. ส่งเสริมให้คนในชุมชนหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณีของตน และผลักดันให้เป็น

ทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณค่าได้ โดยภาครัฐมีส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือ

ในทุกภาคส่วน สนับสนุนวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญในการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยว เพื่อเสริม

ศักยภาพให้แก่ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ ร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนา หวงแหนทรัพยากร

ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยมีภาครัฐเป็นฐาน  

3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน

ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาการ

ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนในพื้นที่ได้ และ

สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการร่วมมือกัน พัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เสริมคุณค่า 

ต่อยอดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 
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4. สนับสนุนการอบรม พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยเสนอบริการที่เหนือความ
คาดหมายของนักท่องเที่ยว มีความกระตือรือร้นในการบริการ สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงที เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 8 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง และสื่อสาร ระหว่าง วัด ชุมชน 
และผู้ประกอบการ รวมทั้งการสื่อสารทางการท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวภายนอกด้วย 

2. ส่งเสริมให้วัด ชุมชน และผู้ประกอบการ คิดและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของวัดที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมให้ชุมชน นักท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชน ใช้วัด เป็นสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

3. ส่งเสริมให้น าการสื่อสารผ่าน อินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย มาใช้ในเครือข่ายความ 
ร่วมมือ ระหว่าง ชุมชน เอกชน ภาครัฐ ในการพัฒนา และการสื่อสารทางการท่องเที่ยว  

4. สนับสนุนการสื่อสารประวัติ เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของท้องถ่ิน หรือ
ความรู้เชิงนิเวศวิทยา รวมถึงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดนิทรรศการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารต่างๆ 
 
ส่วนท่ี 3  ผลการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้  
     เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

จากการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และส่งร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น กลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและพัฒนา
ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ได้จัดเรียงใหม่จากการประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างเป็นแผนที่ความคิดการสังเคราะห์ตัวแบบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ได ้ดังภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 11 ดังนี ้
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ภาพที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 1  
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านการประชาสมัพันธ์ 

พัฒนาการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและเป็นศนูย์กลางในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งใน
ส่วนของชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

ส่งเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพ
บุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การประชาสัมพัน ธ์ โดยการ  
บูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
รู ป แ บ บ แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร
ป ระชาสั มพั น ธ์  ให้ มี ค ว าม
ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของ
สื่อการเรียนรู้และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมีความทันสมัย 
มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างยั่งยืน 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ความรู้  ประชาสัมพั นธ์ การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มี
มาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 2  
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านด้านสิง่อ านวยความสะดวก 

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 2 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความ
สะ ด วก ใน แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ประ เภทวั ด ท้ั งรู ปแบบการ
เดิ น ทาง ท่ีส ะดวก  เ ข้าถึง ได้
หลากหลายช่องทาง หรือความ
สะดวกท่ีเกิดจากการมีความ
พร้อมในการให้บริการของวัด
และสถานท่ีท่องเท่ียวโดยรอบ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
เช่น สถานพยาบาล ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว การส่งเสริมและ
พัฒ นาม าตรการด้ านความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว 

 
 
 

พัฒนาความสะดวกของระบบ
การให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว 
ท้ังในส่วนของลานจอดรถ การ
จัดการถนน ทางเดินท่ีมีความ
เหมาะสม มีทางลาดส าหรั บ
รถเข็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีป้าย
บอกทางอย่างชัดเจน มีแผ่นพับ 
หนังสือ  อธิบายความเป็นมา
และความส าคัญของสถาน ท่ี
ท่อ งเ ท่ียวแต่ ละแห่ ง  การให้
ข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียว มี
เ อ ก ส า ร ท่ี แ ป ล เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศครอบคลุม
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ยว ช าว ไท ย แล ะ
ชาวต่างชาติ  มีห้องน้ าสะอาด

และเพียงพอต่อการใช้บริการ 

พั ฒ น ากิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร
ท่องเท่ียว ให้มีความหลากหลาย 
แ ล ะ รู ป แ บ บ ท่ี  ส าม า ร ถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว าม ต้ อ ง ก า ร
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง
นักท่องเท่ียว และตอบสนองกับ
นักท่องเท่ียวได้หลากหลายกลุ่ม 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สร้าง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ ห้ แ ก่
นักท่องเท่ียวได้ 
 

มีศูนย์บริการทางการท่องเท่ียว
ท่ีสามารถประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักท่องเท่ียวได้ ท้ัง
การแนะน าสถานท่ี กิจกรรม
การท่องเท่ียว ท่ีพัฒนาข้ึนและ
น าเสนอแก่นักท่องเท่ียวนั้นต้อง
มีความคุ้มค่า มีสถานพยาบาลท่ี
ไม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียว และ
สามารถรอ ง รั บ การ เติ บ โต
ทางการท่องเท่ียวได้ รวมถึงการ
ส่ง เสริมพัฒนาด้านมาตรฐาน

ความปลอดภัย 

มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นท่ี
ท่องเท่ียว รวมถึงป้ายเตือนภัย
ในจุดอันตรายต่างๆ รวมถึงการ
พัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่
วัดและแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ให้
มีความพร้อม และความสะดวก 
ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถ
ตอบสนองกับนักท่องเท่ียวได้
หลากหลายกลุ่ม 
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ภาพที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการ (Management) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสถานที่ (Attractions) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 3  
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านการจัดการ 

ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการ
ก าร จั ด ก ารข้ อ มู ล ท า งก า ร
ท่องเที่ยวประเภทวัด ผ่านศูนย์
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
เช่น ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
หน่วยงานรัฐ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัด 
ท่ีพั ฒ น าเ ป็ นแห ล่ ง เรี ยน รู้ เชิ ง
สร้างสรรค์แต่ละแห่ง มีกระบวนการ
ใน ก า รจั ด เก็ บ ข้อ มู ลท า งก า ร
ท่องเท่ียว เพื่อใช้ในการความพึ ง
พ อ ใจ  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  เพื่ อ ใ ช้ ใน ก า ร
พัฒนาการท่องเท่ียว การเรียน รู้ 
การพัฒนากระบวนการจัดการ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
น าไปช่วยในการพัฒนากระบวนการ
สร้างตัว ช้ีวัดมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทวัดท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมให้วัดและผู้ประกอบการ   
ที่ เก่ี ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยว 
ปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการ 
รูปแบบ โปรแกรม หรือแพ็คเกจ
การท่องเที่ ยว ที่ รวมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อ
สร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว
มากขึ้น 

ส่งเสริ มการสร้ างเค รื อข่ าย
พั น ธ มิ ต ร ภ า ย น อ ก  เ ช่ น 
สื่อมวลชน หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน ในการช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒ นากระบวนการแบ่งปั น
ความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม และ
การท่ องเที่ ยว  ระหว่างภาค
ประชาชน เอกชน และภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 4 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านสถานที ่
 

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งศิลปะ 
ประเพณี วิถีชีวิต มาสร้างเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว พร้อม
กับการรักษาและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ให้มีความสมบูรณ์ 
และสามารถบูรณาการ กับการ
ท่องเที่ยวได้ 

 

 

ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุ ง
เส้นทางคมนาคม จัดระเบียบ
ป้ายบอกทางให้สะดวกต่อการ
เดินท าง รวมถึ งการ จัดการ
จราจรอย่างเป็ นระบบ  เพื่ อ
อ าน วยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการพัฒนาเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า 
ประปา ระบบสาธารณสุข ระบบ
ขนส่ง ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 
ให้เพียงพอและสามารถรองรับ
กับปริมาณการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
 

พัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
โดยบูรณาการกับธรรมชาติ หรือ
วัฒนธรรม ประเพณี  มาสร้างกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
โดยการพัฒนาวัดให้เป็นสถาน ท่ี
ท่องเท่ียวท่ี มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนียภาพ
สวยงาม การตกแต่ งด้านภู มิสถาปัตย์
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานท่ี
มีความร่มร่ืน มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา 
อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะ
และส่ิงรบกวน เหมาะสมในการ
เรียน รู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา การ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
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ภาพที่ 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณค่าของแหลง่ท่องเที่ยว (Values) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านกิจกรรม (Activities) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 5  
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวคิด เห็น แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และเกิดการเพิ่มทักษะ 
ประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เกิด
เอกลักษณ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น 
สามารถสร้างแรงดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวได้ 

สนับสนุนการส่ือสารประวตัิ เร่ืองราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วิถีชีวิต คุณค่าทางจิตรกรรม เช่น
ภาพวาด ลวดลาย ศิลปะเก่าแก่
ต่างๆ คุณค่าทางประติมากรรม เช่น 
รูป ป้ัน งานแกะสลัก คุณค่าทาง
มัณฑนศิลป์ เช่น การตกแต่งภายใน
อาคาร คุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
เช่น อาคาร ส่ิงก่อสร้าง เร่ืองราว
ความน่ าสนใจ เช่น ส่ิงศักดิ์ สิทธิ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของ
ท้องถ่ิน หรือความรู้เชิงนิเวศวิทยา 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร
ต่างๆ 

สนั บ ส นุ น ให้ เ กิ ด เป็ น พื้ น ที่
เศ รษฐกิจทางการท่องเที่ ย ว 
สร้างรายได้ผ่านการสร้างสินค้า
และบริการของชุมชน ส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนทางการท่องเที่ยว 
ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

ทั้งวัด ชุมชน และผู้ประกอบการ 

โดยร่วมสร้างกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่มี

การพัฒนาร่วมกัน พัฒนามูลค่าเพิ่ม 

แก่ทรัพยากรหรือสินค้าท้องถิ่น 

และน าเสนอสู่ นักท่ องเที่ ย ว 

สร้างความประทับใจให้เกิดกับ

สินค้าชุมชน ส่งผลให้เกิดการ 

เติบโตเชิงเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 6 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านกจิกรรม 

 

พัฒนากิจกรรมทางการทอ่งเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรม
ทางการท่องเที่ ยว ให้มีความ
หลากหลาย  และรู ปแบบ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการ 
เพิ่มทักษะประสบการณ์  สร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเทีย่ว 

กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัฒนาขึ้น
และน าเสนอแก่นักท่องเที่ยวนั้น
ต้องสามารถตอบสนองกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม 
มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
มีความคุ้มค่ากับเวลาและเงิน
ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องเสีย
ไป และต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

พัฒนาเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ให้มีความพร้อม  และมี
ความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง 
มีการจัดการป้ายต่างๆ ในพื้นที่
ท่องเที่ยว รวมถึงป้ายเตือนภัยใน
จุดอันตรายต่างๆ มีศูนย์บริการ
ทางการท่ องเที่ ยวที่สามารถ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยว มีสถานพยาบาล
ที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและ
สามารถรองรับการเติบโตทางการ
ท่องเที่ยวได้ 

ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว
สามารถร่วมเรียนรู้ เพิ่มทักษะ 
และประสบการณ์ ใหม่ ให้แ ก่
นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการให้
เข้ากับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม
ประ เพณี  มาสร้ างกิจกรรม
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ 
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ภาพที่ 10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการให้บริการ (Services) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 11 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (Support) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 7 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านการใหบ้ริการ 

ส่งเสริมและสื่อสารการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ 
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว ในการให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในพื้นที ่

ส่งเสริมให้คนในชุมชนหวงแหน
วัฒนธรรม ประเพณีของตน และ
ผลักดันให้เป็นทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและมี
คุณค่าได้ โดยภาครัฐมีส่วนในการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาค
ส่วน  สนั บสนุ น วิทยากรหรื อ
ผู้เช่ียวชาญในการจัดการความรู้
ท างการท่อง เท่ี ย ว เพื่ อ เสริ ม
ศักยภาพให้แก่ทุกภาคส่วนร่วม
อนุรักษ์ ร่วมเสนอความคิดเห็น
และร่ วม กันพัฒ นา หวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยมีภาครัฐเป็นฐาน 

สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและร่วมกัน
พัฒนาการท่องเท่ียวหรือกิจกรรม
การท่องเท่ียว ท่ีสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้ เข้ ามาเยือนใน
พื้นท่ีได้ และสนับสนุนให้ชุมชน
และผู้ประกอบการร่ วมมือกัน 
พัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ี
มีอยู่  เสริมคุณค่า  ต่อยอดเป็น
กิจ กรรมทา งการท่อง เท่ี ยว ท่ี
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

สนับสนุนการอบรม พัฒนา
บุคลากรทางการท่องเที่ยว โดย
เสนอบริการที่เหนือความคาดหมาย
ของนักท่องเที่ยว กระตือรือร้น
ในการบริการ สามารถบริการได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที 
เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี 8 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

โดยการพฒันา ส่งเสริมด้านการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงและ
เครื่องมือสื่อสาร ระหว่างวัดกับ 
ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและหนว่ยงานภาคเอกชน 
รวมทั้งการสื่อสารทางการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้สู่นักท่องเที่ยว
ภายนอกด้วย 
 

 

 

ส่ ง เส ริ ม ให้ วั ด  ชุ ม ช น  แ ล ะ
ผู้ประกอบการ คิดและพัฒนา
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
ที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้ 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายของวัด
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้  การส่ งเสริมให้
ชุมชน นักท่องเที่ยว ภาครัฐและ
เอกชน ใช้วัด เป็นสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้น าการสื่อสารผ่าน 
อินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย 
มาใช้ในเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างวัด ชุมชน ภาคเอกชน 
ภาครัฐ ในการพัฒนา และการ
สื่อสารทางการท่องเที่ยว  
 

สนับสนุนการสื่อสารประวั ติ 
เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี 
ด้ังเดิมของวัดและท้องถิ่น หรือ
ความรู้เชิงนิเวศวิทยา รวมถึง
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่าน
การจัดนิทรรศการ ผ่านการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ 
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ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงได้สังเคราะห์ ข้อมูลออกมาเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  โดยจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถเสนอออกมาเป็นองค์ประกอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในช่ือ 
“PAMAVASS Model” โดยประกอบด้วย Public Relation (การประชาสัมพันธ์) Amenities (สิ่ง
อ านวยความสะดวก) Management (การจัดการ) Attractions (สถานที่) Values (คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว) Activities (กิจกรรม) Services (การให้บริการ) และ Support (การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว) ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 12 การสงัเคราะหร์ูปแบบความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวประเภทวัด   
   เพื่อให้เป็นแหลง่เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ 

 
จากภาพที่ 12 การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ นั้น สามารถ
น ามาสร้างความสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 8 องค์ประกอบ (PAMAVASS Model) ประกอบด้วย 
P, A, M, A, V, A, S, S โดยจากผลการประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั้น สามารถแสดงให้เห็นว่าประเด็นข้อเสนอแนะเชิง

Amenities Public Relation 

Management 

 

 

 

 

 

   

Support 

Creative 

 
Learning 

 
Management 

 
Attractions Services 

Activities Values 
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นโยบายที่น าเสนอนั้น มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แต่การท าให้วัดในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้น้ัน กระบวนการจัดการ P, A, M, A, V, A, S, S ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้โดดเด่น และ
สร้างมาตรฐานในการจัดการทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการสาธารณะ
หรือจากเอกชน ที่มีมาตรฐาน ความน่าเช่ือถือ รวมถึงการน าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่เป็น
มาตรฐาน สิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสและรับรู้ได้จากการท่องเที่ยวและเรียนรู้ โดยส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวประเภทวัด ได้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการเติบโตทั้งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้
ควบคู่กันต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  214 

บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Menthol Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยข้อมูลที่
ได้รับ ผู้ศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1  สภาพปัจจุบันของวัดท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เมื่อพิจารณารายด้าน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณค่าของ

แหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.9194, S.D. = 0.67510) ด้านการจัดการและการด าเนินการ 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.7052, S.D. = 0.73304) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (X̅ 

= 3.5940, S.D. = 0.80316) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.5942, S.D. = 

0.72788) ด้านการจัดการสถานที่ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (X̅ = 3.8410, S.D. = 0.74989) ด้าน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.8410, S.D. = 0.74989) ด้าน

กิจกรรมในวัด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.9595, S.D. = 0.68106) ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในวัด

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.2457, S.D. = 1.10689) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ด้าน

บทบาทของแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก (X̅ = 3.9506, S.D. = 0.68243) ด้านวิธีการ

จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม ระดับมาก (X̅ = 3.8902, S.D. = 0.68228)  ข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่า สามารถพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 97.90 โดยต้องการให้พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ มากที่สุด ร้อยละ  
27.90  
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  การวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่ อให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ พบว่า วัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการด าเนินการ มีความพร้อม สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า และมีจุดเด่นด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงในระดับโลก แต่ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวยังคงพบ
ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับทรัพยากรการจัดการต่างๆ ไม่เพียงพอ เมื่อศึกษาถึง จุดแข็งในการจัดการการ
ท่องเที่ยว ก็พบว่าวัดในจังหวัดนครปฐม มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์โดดเด่นระดับโลก มีท าเลที่ตั้ง
ติดถนนและแม่น้ า เข้าถึงได้สะดวก มีจุดอ่อน คือปัญหาที่คน การจัดการ และการประชาสัมพันธ์ มี
โอกาสที่ส าคัญ คือภาครัฐให้ความส าคัญ ให้งบประมาณ ให้การประชาสัมพันธ์ มีอุปสรรค คือ คน เงิน 
การจัดการ และเศรษฐกิจ 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบแนวทาง 4 แนวทาง ดังนี้ 1) 
[SO] เป็นการคิดหาแนวทางการใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออ านวยให้ 
(เติบโต) 2) [ST] เป็นการคิดหาแนวทางในการใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
จากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก (ปรับตัว) 3) [WO] เป็นการคิดหาแนวทางเพื่อปรับปรุง
จุดอ่อนให้ดีข้ึนด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนจากภายนอก (ปรับปรุง) และ 4) [WT] เป็นการ
คิดหาแนวทางเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากภายนอก 
(เปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นร่างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในข้ันตอนต่อไป 

 
 1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัดเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
  ผลการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ได้แก่ 1) การพัฒนา ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ 2) การพัฒนา ส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3) การพัฒนา ส่งเสริมด้านการจัดการ 4) การพัฒนา ส่งเสริมด้านสถานที่ 5) การพัฒนาส่งเสริมด้าน
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 6การพัฒนา ส่งเสริมด้านกิจกรรม 7) การพัฒนา ส่งเสริมด้านการให้บริการ 
และ 8) การพัฒนาการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ต่อไป 
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2. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยและข้อค้นพบที่ได้กล่าวมาในผลการวิจัยน้ัน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 สภาพปัจจุบันของวัดท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
    ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของวัดที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่า วัดที่จัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยว มีการด าเนินการ มีความพร้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีจุดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์และมี
ช่ือเสียงในระดับโลก ผลที่ได้จากการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งนักวิชาการระบุว่า เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพักผ่อนโดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์  หรือวิถี
ชีวิตของผู้คน (ชูเกียรติ นพเกตุ, 2542 ; บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2542 ; Swarbrooke, 2000) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธารทิพย์ ธรรมสอน (2555) เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า 
ชุมชนระแหงเป็นเมืองที่มีศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยวสูงมากเพราะมีสิ่งดึงดูดใจ ทั้งทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานที่เก่าแก่ ทรงคุณค่ามีเส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกแต่ต้องปรับปรุง
ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ อีกมาก ชุมชนให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ต้องการมีการจัดการและวางแผนที่ดีในการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถจัดต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี และผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประชาชนนคร
ชุมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท่องเที่ยว ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ของธารทิพย์ 
ธรรมสอน (2555) ที่พบว่า การวางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น การพัฒนาในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การ
อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการท่องเที่ยวการปรับปรุงมาตรฐาน
ร้านอาหารที่พัก ร้านขายของที่ระลึก การจัดสร้างห้องสุขาส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการ
ก าหนดการบริหารจัดการในรูปของการมีส่วนร่วมและเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรงหรือกับหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏก าแพงเพชรกับหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะวิทยาการ
จัดการ (โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโปรแกรมการตลาด) สอดคล้องกับ นิคม ประเมโท 
(2543) โดยส่วนใหญ่เลือกมาที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากที่สุด รองลงมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ตามล าดับ นักท่องเที่ยวเห็นว่าปัจจัยจูงใจให้เข้ามาท่องเที่ยวอันดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยว รองลงมาเป็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ต้องการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
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และโบราณคดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ 
สุชาดา นิ่มหิรัญวงศ์ (2544) ผู้สูงอายุมีความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศในระดับปานกลาง โดยมี
ความต้องการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด มีความต้องการท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับ ศิริพันธ์ุ รักเรียนรบ (2546) นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนมากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมที่กระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจ า และเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นอยู่ ส่วนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า นครปฐมเคยเป็นมณฑลนคร
ชัยศรี มีความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์มาก่อน ทางโบราณคดีของเก่าที่ค้นพบได้เคยเจรญิมา
ก่อนในสมัยทวาราวดีรวมถึงมีวัดวาอารามที่มีช่ือเสียงมากมาย ทางส านักงานเองพยายามน าเสนอใน
ฐานะเมืองเก่า ก็จะน าศิลปะเผยแพร่ต่อสายตานักท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งที่
ติดตลาดแล้วคือ ตลาดน้ าล าพญา คนก็จะนิยมมาเที่ยวกัน มีรถยนต์มา ส่วนอื่นๆ ก็แล้วแต่เทศกาล ซึ่ง
ทางส านักงานก็พยายามจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดกระแสในแหล่งท่องเที่ยวด้วย และยังสอดคล้องกับ รสิ
กา อังกูร (2549) ที่พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการเที่ยว
ชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
และการเที่ยวชมความงดงามของศิลปหัตถกรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ สุ
กัญญา กิ่มเปี่ยม (2551) ที่พบว่า พระราชวังสนามจันทร์ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
เครื่องบ่งช้ีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ มีความเหมาะสมของปัจจัยจูงใจ ด้านปัจจัยจูงใจทางด้าน
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของความร่มรื่นของสถานที่ การจัดสวน และบรรยากาศโดยรอบของพะ
ราชวัง ด้านประวัติศาสตร์และศาสนา  
   ผลการศึกษายังพบปัญหาและอุปสรรคในความร่วมมือของผู้น าชุมชน อาสาสมัคร 
ปราชญ์ชาวบ้าน การประสานงาน จากภาครัฐและภาคเอกชน ปูชนียสถานบางวัดเป็นรูปเคารพนอก
ศาสนา พ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงดัง ขาดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้องน้ าและที่จอดรถไม่เพียงพอ ฯลฯ ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรินทร์ สังข์รักษา (2553) ที่ศึกษาสภาพการณ์ของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษาพบปัญหาอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อาทิ ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์และการมี ส่วน
ร่วม รวมถึงขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และยังสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของ อิราวัฒน์ 
ชมระกา (2552) ที่ศึกษาแนวทางการ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตต าบลฝาย
หลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมนับว่ามีคุณค่าและ
มีศักยภาพ แต่ยังขาดการเช่ือมโยงคุณค่าเหล่าน้ีกับกิจกรรมส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผลจาก
การศึกษาของพจนา บุญคุ้ม และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
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การตลาดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มภาค กลางตอนล่าง ซึ่งพบปัญหาของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาคือ การประชาสัมพันธ์มีน้อยไม่ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยว ขาดความร่วมมือ
ของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ไว้ คือ ควรเพิ่ม
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  
   นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะการด าเนินงาน ผู้น าและสมาชิกในชุมชนหรือองค์กรมีจุด
มุ่งมั่น ตั้งใจที่ได้รับการสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้วัดเป็นศูนย์กลาง แห่งวัฒนธรรม
ที่มีวันส าคัญและมีกิจกรรมทางด้านการเมือง การปกครอง ด้านศาสนา และดานการศึกษา มีการน า
หลักการ SWOT มาใช่ในการด าเนินการ เพื่อมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยของการ
ด าเนินการ ท าให้ชุมชนของวัดมีการสร้างรายได้จากผู้คนมาท าบุญ ซื้อสินค้าเกิดให้มูลค่าเพิ่มทางด้าน
เศรษฐกิจตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลักษณา เกยุราพันธ์ (2559: บทคัดย่อ) เรื่อง  การ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพื่อการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก ที่พบว่า 1) สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทย
พวน จังหวัดนครนายกมีแนวโน้มทางการท่องเที่ยวที่ดี เพราะมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความพร้อม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้น าชุมชนรับผิดชอบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อ
ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงสรา้งสรรค์ที่พัฒนาเรยีกว่า “ThCLCAPC Model” ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
โดยที่ Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การสร้างสรรค์) L คือ Learning 
(การเรียนรู้ ) C คือ Conservation (ก ารอนุรัก ษ์ ) A คือ Awareness (ความตระหนัก ) P คือ 
Participation of Community (การมีส่วนร่วมของชุมชน) และ C คือ Cultural Tourism Activity 
(กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายกพบว่า รูปแบบที่
พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน 4) ผลการประเมินรูปแบบการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์ จังหวัด
นครนายกพบว่า มีความเหมาะสมในทุกองค์ประกอบ และ 5) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัด
นครนายก ที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับด้วยการอบรมให้มีความรู้ สร้าง
ความตระหนัก ให้รู้คุณค่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบ การจัดท าป้ายแหล่ง
ท่องเที่ยวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญ อาทิ
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แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการน าไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่หรือเป็นการน าไป
ประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
และคนในท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่ต้องค านึงถึงความสนใจ ความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ และต้องค านึง ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของ
ชุมชนเป็นส าคัญ (Booth and Others, 2000: 12-22) ผลที่ได้จากการศึกษามีความสอดคล้องกับ 
พจนา สวนศรี, (2546) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรต่างๆอาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมชุมชนนั้น มีฐานหรือต้นทุนอยู่แล้ว 
กล่าวคือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการพึ่งพาในวิถีของการผลิต มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ของท้องถ่ินชุมชนมีองค์ประกอบต่างๆ มีปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือผู้มีความรู้มีทักษะที่จะให้ค าช้ีแนะในด้านต่างๆ ชุมชนหรือชาวบ้านมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 
และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการ การด าเนินการเพื่อการจัดการมีกฎระเบียบ-กติกา 
เกี่ยวกับการจัดด าเนินการในเรื่องของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การท่องเที่ยวมีองค์กรหรือกลไกใน
การท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวและสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
มีการกระจายผลประโยชน์ควรมีการกระจายที่เป็นธรรม กองทุนที่มีควรเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งใน
ส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ด้านการเรยีนรู้กจิกรรมการของท่องเที่ยวควรมีลักษณะของการ
สร้างความเข้าใจ และการรับรู้วิถีชีวิตของประเพณีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มีกระบวนการ
จัดการที่ให้เกิดระบบการเรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวบ้าน มีการสร้างจิตส านึกให้แก่ชาวบ้านและผู้
มาเยือนในด้านวัฒนธรรม และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ส านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (2545) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจที่มุ่งให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว โดยการน าฐานทรัพยากรซึ่งเป็นสินทรัพย์รวมหรือสมบัติ
สาธารณะมาเป็นต้นทุนในการจัดการท่องเที่ยว มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม และที่
ส าคัญชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นพ้องต้องกันที่จะน าฐานทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั้งธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
รวมถึงมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งใช้กิจกรรมต่างๆ รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่า ง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งอาจมีการจัดการในรูปของการก่อตั้งจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การรวบรวมภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ และการจัดท า
เอกสารเผยแพรด่้านภูมิปัญญาผลที่ได้จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
   นอกจากนั้น ผลที่ได้จากการศึกษายังมีความสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศในปี 2558 ที่ให้ความส าคัญกับคุณค่าความเป็นไทย หรือวิถีไทย (Thainess) ที่
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เน้นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีงามของชาวไทยไปสู่
สายตาของชาวโลกให้ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามของผู้คนที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกของ
คนในชุมชนให้เกิดความรัก หวงแหน และต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(พจนา บุญคุ้ม, 2558) 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัดเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
    การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ในข้ันตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 8 องค์ประกอบ ในช่ือ PAMAVASS ได้แก่ 1) การ
ประชาสัมพันธ์ 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 3) การจัดการ 4) สถานที่ 5) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 6) 
กิจกรรม 7) การให้บริการ และ8) การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว โดยเน้นการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้โดดเด่น และสร้างมาตรฐานในการจัดการ
ทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้  
   จากแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ พบว่า สอดคล้องกับสมาพร คล้ายวิเชียร เกษสุดา บูรณพัน
ศักดิ์ และกัญธิมา นาคินชาติ (2550) แนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม
อีสานตอนใต้ให้เกิดความยั่งยืนนั้นท าได้โดยต้องให้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียงหรือ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการท ายุทธศาสตร์พึ่งพาให้แก่กลุ่มอีสานดังกล่าว ให้เกิดความเข้มแข็งไว้ 3 
แนวทางได้แก่1) จัดให้ท่องเที่ยวตามเส้นทางในถนนของชาวเขมรซึ่งมักใช้ วัว ม้า และช้าง เป็นพาหนะ
ในลักษณะของการจ าลองเหตุการณ์ 2) จัดให้ท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร ใน
ลักษณะของการจ าลองเหตุการณ์ การขนส่งโบราณวัตถุดังกล่าวออกนอกประเทศ เนื่องจากพื้นที่มี
ลักษณะเป็นที่ทราบกนัดีว่ามักเปน็เสน้ทางหนึ่งทีพ่วกโจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผ่านทางมา 
3) การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ ซึ่งปรากฏสนสถานที่มีรูปแบบทางศิลปกรรม
ลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของประเทศไทยกับศาสนสถาน
ในสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย สอดคล้องกับจุฑามาศ คงสวัสดิ์ (2550) แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน ด้านบริการ 
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง ด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความ
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สะดวก ตามล าดับ และสุดท้ายมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับ  ช่ืน ศรีสวัสดิ์ และเกริกไกร แก้วล้วน (2550) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
ทั้งของประเทศตนเองและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ วิไล
ลักษณ์ กิติบุตร (2550) การประชาสัมพันธ์ทั้งทางเอกสาร การลงใน Website ของเทศบาลต าบลดอย
สะเก็ด งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณียี่เป็ง สอดคล้องกับชุมชนล าพญาที่วัชราภรณ์ เครือ
พันธ์ (2553) พบว่า ด้านวิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน ด้านสภาพสังคมเศรษฐกิจและความคิดเห็นด้านการ
อยู่อาศัย ซึ่งในปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนซึ่ง มีผลให้พื้นที่มีความซบเซาจากที่เคยมีความ
รุ่งเรืองทางด้านการค้ารวมถึงภาพลกัษณ์ของความเปน็ชุมชนริมน้ า สอดคล้องกับพันทิพา มาลา และลา
ยอง ปลั่งกลาง (2553) ที่พบว่า แนวทางพัฒนาศักยภาพประกอบด้วย การจัดการบริหารในรูป
คณะกรรมการ พัฒนาสิ่งอ านวย ความสะดวกทางการท่องเที่ยว และจัดการทางการตลาดตามความ
ต้องการและความพร้อมของชุมชนก็จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว และสอดคล้องกับ
นรินทร์ สังข์รักษา (2555) ที่น าเสนอถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ คือ 1) แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยการวิเคราะหส์่วนขาดในปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีผู้น าที่เข้มแข็ง 
เสียสละและจิตอุทิศ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในลักษณะของ บวร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น 2) หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย การสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งความรู้ 
สิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบุคลากร การประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2555) แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมของชุมชน ยึดหลัก
ภูมิสังคม ผลประโยชน์ของชุมชน และความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 8 
องค์ประกอบ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (2556) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิต แสงกระจ่าง 
(2560) ที่น าเสนอถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย ต้อง
บูรณาการข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัย มุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดการ แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคชุมชน  

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

 1. ผลการวิจัย พบว่า ผู้น าหรือผู้แทนวัด ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมในการจัดการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องด้วยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นทุนทางสังคม และทุนทาง
วัฒนธรรม ส่งผลให้พัฒนาการท่องเที่ยวประเภทวัดได้อย่างยั่งยืน 
    2. ผลการวิจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ท า
ให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้สัมผัส อัตลักษณ์อันโดดเด่น การท าบุญ ไหว้พระ การชมธรรมชาติทาง
บกและทางน้ า ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวประเภทวัดต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ของชาติไทย ผลกระทบที่ตามมาตั้งแต่ การท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบ ปราชญ์ชาวบ้าน 
อาสาสมัคร มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไป เพื่อมิให้กระทบต่อการรอบรบันโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 4. ผลการวิจัย พบว่า ควรมีรูปแบบของกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อให้การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัดเปน็แหลง่เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ เช่น 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เปิดโอกาสให้ชุมชน 2) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) 
การตลาดเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 4) การจัดการที่ใช้วัดเป็นฐานการเรียนรู้ 5) การ
คมนาคมพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 6) การจัดการบริหารในรูปคณะกรรมการ และ7) จตุรภาคี 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการขยาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการท่องเที่ยวประเภท  วัด  เพื่อให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 2. ควรศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา หรือประเภทอื่นๆ ให้
มีความหลากหลายต่อจังหวัดนครปฐม 
 3. ควรมีการศึกษาและการประเมินข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการท่องเที่ยวประเภท
วัด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง 
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ลิ ขิ ต วั ฒ น เ ศ ร ษ ฐ์ ,  2 5 44 ;  เ น า ว รั ต น์  ลิ ขิ ต วั ฒ น เ ศ ร ษ ฐ ,  2 5 4 4 ) ;  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี ,  2 5 4 9 )  
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ม า ล า  &  ล า ย อ ง  ป ลั่ ง ก ล า ง ,  2 5 5 3;  ไ พ ฑู ร ย์  พ ง ศ ะ บุ ต ร  &  วิ ล า ส ว ง ศ์  พ ง ศ ะ บุ ต ร ,  2 5 4 2 ;  ภั ช ร บ ถ  ฤ ท ธิ์ เ ต็ ม ,  2 5 5 0     ;  ภั ย ม ณี  แ ก้ ว ส ง่ า  &  นิ ศ า ช ล  จ า น ง ศ รี ,  2 5 5 5 ;  ม ยุ รี  อ นุ ม า น ร า ช ธ น ,  2 5 4 9 ;  ม า นิ ต  ผิ ว ข า ว ,  

2 5 4 6;  ร สิ ก า   อั ง กู ร ,  2 5 4 4;  ร สิ ก า  อั ง กู ร ,  2 5 4 9 ;  รั ต น า ภ ร ณ์  ส ม บู ร ณ์ ,  2 5 5 6;  เ รื อ ง วิ ท ย์  เ ก ษ สุ ว ร ร ณ ,  2 5 57 ;  ว ง ศ์ ร ะ วิ ท ย์  น้ อ ม น า ท รั พ ย์  แ ล ะ  พ ย อ ม  ธ ร ร ม บุ ต ร ,  2 5 5 9 ;  ว ร ร ณ า  ว ง ษ์ ว า นิ ช ,  2 5 39 ;  ว ร ร ษ ร วี  โ ค ต ร บ้ ง

,  2 5 5 1 ;  ว ศิ น  ปั ญ ญ า วุ ธ ต ร ะ กู ล ,  2 5 5 0 ;  ว า รั ช ต์  มั ช ช บุ รุ ษ ,  2 5 5 2;  วิ ช ช า นั น ท์  ผ่ อ ง ศ รี  แ ล ะ ค ณ ะ ,  2 5 50 ;  วิ ช ย า น น ท์  สุ ท ธ โ ส ,  25 5 7 ;  วิ ชิ ต  ก า มั น ต ะ คุ ณ ,  2 5 5 2 ;  วิ ท ย า ก ร  เ ชี ย ง กู ล ,  2 5 4 7 ;  วิ โ ร จ น์  ส า ร รั ต น ะ ,  2 5 3 6 ,  

2 5 4 6 ,  25 4 8 a ,  25 4 8 b ,  25 4 8c ,  2 5 50 ,  2 5 53 ;  วิ โ ร จ น์  ส า ร รั ต น ะ  &  ค ณ ะ ,  2 5 4 5 ;  วิ โ ร จ น์  ส า ร รั ต น ะ  &  ป ร ะ ยุ ท ธ  ชู สอ น ,  2 5 4 8 ;  วิ ไ ล ลั ก ษ ณ์  กิ ติ บุ ต ร ,  2 5 5 0 ;  ศ ร วิ ช า  ก ฤ ต า ธิ ก า ร ,  2 5 5 8;  ศ ร า ยุ ท ธ  ผ ล โ พ ธิ์ ,  

2 5 4 9;  ศิ ริ พั น ธุ์  รั ก เ รี ย น ร บ ,  2 5 4 6 ;  ศิ ริ อ ร  ขั น ธ หั ต ถ์ ,  2 5 3 9;  ศิ ล า น้ อ ย ,  2 5 4 5 ;  เ ศ ก ส ร ร ค์  ย ง ว ณิ ช ย์ ,  2 5 4 1;  ส ก ล  ภู่ ง า ม ดี ,  2 5 5 3 ;  ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ,  2 5 4 2 ;  ส ม คิ ด  จ า น ง ค์ ศ ร ,  

2 5 5 2;  ส ม คิ ด  จ า น ง ศ ร ,  2 5 52  ;  ส ม ห ม า ย  อุ ด ม วิ ทิ ต  &  ค ณ ะ ,  2 5 58 ;  ส ม า พ ร  ค ล้ า ย วิ เ ชี ย ร ,  เ ก ษ สุ ด า  บู ร ณ พั น ศั ก ด์ิ ,  &  กั ญ ธิ ม า  น า คิ น ช า ติ ,  2 5 5 0;  สั น ติ ภ า พ  ค า ส ะ อ า ด ,  2 5 5 4 ;  ส า ม า ร ถ  ร อ ด ส า ร า ญ ,  2 5 4 6 ;  ส า ย ช ล  

ปั ญ ญ ชิ ต  &  ภู เ บ ศ  ว ณิ ช ช า น น ท์ ,  2 5 5 8 ;  ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ,  2 5 4 7;  ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ,  2 5 4 4 ,  2 54 5 ;  ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ,  

2 5 5 4;  ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ,  2 5 4 6;  ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย ,  2 5 5 1 ;  สื บ ช า ติ  อั น ท ะ ไ ช ย เ วี ย น ,  2 5 5 4;  สุ กั ญ ญ า  ก่ิ ม เ ปี่ ย ม ,  2 5 5 1 ;  สุ ช า ด า  นิ่ ม หิ รั ญ ว ง ศ์ ,  2 5 44 ;  สุ ด

แ ด น  วิ สุ ท ธิ ลั ก ษ ณ์  &  ค ณ ะ ,  2 5 5 5 ;  สุ ด แ ด น  วิ สุ ท ธิ ลั ก ษ ณ์ ,  พิ เ ช ฐ  ส า ย พั น ธ์ ,  อ ร อุ ม า  เ ต พ ล ะ กุ ล ,  &  ธี ร ะ  สิ น เ ด ช า รั ก ษ์ ,  2 5 5 4 ;  สุ น า ร ถ  จุ้ ย ส ถิ ต ย์ ,  2 5 5 5 ;  สุ ภ า พ ร  ว ร พ ล ,  2 5 46 ;  สุ ม น  อ ม ร วิ วั ฒ น์ ,  2 5 4 4;  สุ ม า ลี  สั ง ข์ ศ รี  

&  ค ณ ะ ,  2 5 4 8 ;  สุ ร น า ท  ข ม ะ ณ ร ง ค์ ,  2 5 4 0;  สุ วิ ท ย์  มู ล ค า  &  อ ร ทั ย  มู ล ค า ,  2 5 4 5 ;  แ ส ง จั น ท ร์  อิ น ท น น ท์ ,  2 5 3 2 ;  ห ทั ย รั ต น์  ข า ว อ่ อ น ,  2 5 5 7 ;  ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  2 5 5 9 , ;  อ ง ค์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ล ก  ( W o r l d  

T o u r i s m  O r g a n i z a t i o n  :  W T O ) ,  1 9 8 5 ) .  S e m i n a r  P r o c e e d i n g s ,  T h e  F u t u r e  o f  N a t i o n a l  T o u r i s m .  ก รุ ง โ ซ เ ฟี ย  :  อ ง ค์ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ล ก . ;  อ ง ค์ ก า ร รั บ ส่ ง สิ น ค้ า แ ล ะ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์  ( ร . ส . พ . )  

ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ,  2 5 4 6 ;  อ ติ พั น ธ์  อ ม า ต ย ค ง ,  2 5 5 2 ;  อ ร พ ร ร ณ  พ ร สี ม า ,  2 5 3 0 ;  อ า รี ย์  นั ย พิ นิ จ  &  ค ณ ะ ,  2 5 5 6 ;  อ า น า จ  เ ย็ น ส บ า ย ,  2 5 4 8;  อิ ร า วั ฒ น์  ช ม ร ะ ก า ,  2 5 5 3 )  

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 

(Ann Majchrzak, 1984; B. Indriyanto, 1993; B.W.Hogwood & L.A. Gunn, 1991; Bruce S. Jamson, 1994; C. J. Friedrich, 1963; C. Y. Gee & Choy., 1989; Carter V. Good, 1959, 1976; Collier & Hardaway, 1997; Daniela G iordano, 1995; Family-Centered Early Intervention 
Service: ; Gee & J.C. Maskens, 1984; George R. Terry, 1977; Giordano, 1995; Grace A. Greenwood, 1965; Harold. Lasswell & Abraham Kaplan, 1970; Heung & R.Chu, 2000; ILRI, 1995; J. C. Hollaway, 1983; James E. Anderson, 1970; John E. G. Bateson & K. 

Douglas.Hoffman, 2008; John Swarbrooke, 2000; K. L.  Pond, 1993 ; K. L. Pond, 1993; Kotler, ., & JamesMakers, 2000; Laurence Stevens, 1990; Leonard Joseph Hutt, 1996; Lowi T 1964; M. Majchrzak, 1984; Mark Nichols, 1971; Nevis, DiBella, & J.M. Gould, 1995; R. 
L. Lineberry  & I.Sharkansky, 1971; R.Davidson, 1995; R.M.Anderson, 1975; R.W.McIntosh, , & J.R.Ritchie, 1995; Rob. Davidson, 1995; Theodore J. Lowi, 1964; Thomas R.Dye, 1981; W.TLouise, Lou1998); Walter A. & Charles F. Schuller, 1962) 
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ภาคผนวก ก  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
เรื่อง “ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สรา้งสรรค์ ” ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
ค าชี้แจง 

โปรดพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของแบบสอบถามฉบับนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดย
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “การพิจารณา”และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดเขียนลง
ในช่อง  “ข้อเสนอแนะ” โดยมีลักษณะการให้คะแนนดังนี้ 

1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
0 = เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 

          -1= เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสงู 
นายสัญชาติ วัชราภิรักษ์ 

ผู้วิจัย 
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แบบประเมนิความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. ท่านเคยรู้จกัสถานทีท่่องเที่ยวแหง่นี้มาก่อนหรอืไม่ 
o ไม่เคยรู้จกัมาก่อน  
o รู้จักมาก่อน แต่ไม่เคยมาทอ่งเที่ยว (ครั้งนีเ้ป็นครั้งแรก

ที่มาเที่ยวชม) 
o รู้จักมาก่อน และเคยมาท่องเที่ยวแล้ว 
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

    

2. ท่านรู้จักแหลง่ท่องเที่ยวแห่งนีจ้ากสือ่ใดบ้าง 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o แผ่นพับ/โบชัวร์    
o วิทยุ / โทรทัศน์    
o นิตยสาร/วารสาร   
o แผ่นป้ายโฆษณา     
o หนังสือพิมพ ์
o ค าบอกเล่าจากเพื่อน/คนรู้จัก  
o โซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม 
o งาน/นิทรรศการท่องเที่ยว 
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

    

3. วัตถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหง่นี้ในครั้งนี้ 
o เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ   
o เพื่อศึกษา/เรียนรูป้ระวัติศาสตร/์โบราณคด/ี

วัฒนธรรม 
o เพื่อสกัการะบูชาสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ 
o เพื่อศึกษา/เรียนรูส้ถาปัตยกรรม  
o เพื่อท ากจิกรรมกับครอบครัว 
o เพื่อทัศนศึกษา/ดูงาน/หาข้อมลูในการเรียนหรือการ

ท างาน 
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ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

o เผยแพร่ใหผู้้อื่นมาเยี่ยมชม 
o เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 
o ตั้งใจมาหาวัตถุมงคลไว้บูชา 
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

4. ท่านเดินทางมาสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งนี้ด้วยวิธีใด 
o รถยนต์ส่วนตัว 
o รถตู้โดยสาร   
o รถเมล์/รถบัสประจ าทาง  
o รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  
o รถจักรยาน   
o รถไฟ 
o รถบัสของบริษัทน าเที่ยว 
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

    

5. ท่านเดินทางมาสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งนีก้ับใคร  
o คนเดียว    
o ญาติ/คนในครอบครัว  
o เพื่อน 
o สถานศึกษา/หน่วยงาน 
o บริษัทน าเที่ยว   
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

    

6. จ านวนสมาชิกทีร่่วมเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวครัง้นี้  
o คนเดียว    
o 2 – 5 คน   
o 6 – 10 คน  
o 11 – 15 คน   
o 16 - 20 คน   
o มากกว่า 20 คนข้ึนไป 
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
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ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

7. ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาทอ่งเที่ยวแห่งนี ้
o วันจันทร์ – วันศุกร์  
o วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  
o วันหยุดเทศกาล  
o วันหยุดพักผ่อน (พักรอ้น)  
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

    

8. ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเที่ยวชมสถานทีท่่องเที่ยวในครัง้นี้ 
o ครึ่งช่ัวโมง   
o ประมาณ 1 ช่ัวโมง  
o ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
o ประมาณ 3 ช่ัวโมง  
o มากกว่า 3 ช่ัวโมงข้ึนไป 

    

9.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นี้ในครั้งนี ้
o ไม่เกิน 100 บาท  
o 100 – 500 บาท   
o 501 – 1,000 บาท 
o 1,001 – 2,000 บาท  
o 2,001 – 3,000 บาท  
o มากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป 

    

10.  หลงัจากที่ท่านได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแหง่นี้แล้ว
ท่านรู้สกึอย่างไร 
o เบื่อ/ไม่น่าสนใจ   
o สนุกสนานเพลิดเพลิน  
o เกิดความภูมิใจ  
o ได้รับความรู้เพิ่มเตมิ  
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
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ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

11.  ถ้ามีโอกาสท่านจะกลบัมาท่องเที่ยวสถานที่แหง่นี้อีก
หรือไม ่
o อยากกลบัมาอกีครั้ง  
o ไม่แน่ใจ     
o ไม่อยากกลบัมาอกี 

    

12.  ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้ควรมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนอืจากการเข้าชมสถานทีห่รือไม ่
o ไม่ควรมีการจัดกิจกรรมใดๆ เพิ่มเตมิ 
o ควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม  

(โปรดระบุ)................................................................... 

    

 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวในปจัจุบัน 

ข้อค าถาม การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 
1. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น มีความสมบูรณ์และ

ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งต้นไม้และสัตว์  
    

2. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในอดีต 

    

3. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านจิตรกรรม เช่น ภาพวาด ลวดลาย 
และศิลปะเก่าแก่ต่างๆ 

    

4. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านประติมากรรม เช่น รูปปั้น งาน
แกะสลัก 

    

5. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์เช่น การตกแต่ง
ภายในอาคาร 

    

6. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร การ
ก่อสร้าง 

    

7. วัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ความศักดิ์สิทธ์ิ     
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ด้านการจัดการและการด าเนินการ 
1. การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าชมมีความสะดวกรวดเร็ว     
2. มีการจัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม     
3. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมและการปฏิบัติที่

ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 
    

4. มีการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม     
5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสมเช่น คนแก่/เด็ก/คนพิการ เป็นต้น 
    

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
1. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่มกีริยาสุภาพ ยิ้ม

แย้มแจ่มใส 
    

2. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับงาน     
3. เจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยค าสุภาพในการบรรยาย     
4. มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดเูป็นผู้มปีระสบประการณ์

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พูดได้หลายภาษา 
เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

    

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. มีลานจอดรถทีส่ะดวกมีพื้นที่ในการจอดรถเพียงพอ และมี

ความปลอดภัย 
    

2. มีการจัดถนน และทางเดินทีเ่หมาะสม     

3. มีทางลาดส าหรบัรถเข็นผู้สงูอายุ/ผู้พิการ      

4. มีป้ายบอกทาง/สถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน     

5. มี/แผ่นพับ/หนังสืออธิบายความเป็นมา และความส าคัญ
ของสถานที่ทอ่งเที่ยวภายในแต่ละแห่ง มเีอกสารเป็นภาษา
อื่นๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

    

6. มีมุมหนังสือ เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยว มุมบริการ
อินเตอรเ์น็ต Wi-Fi มี Headphone ฟังการบรรยายเป็น
ภาษาต่างๆ 
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7. มีจุดน่ังพกัผอ่นที่เพียงพอส าหรับบรกิารนักท่องเที่ยว     

8. มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอส าหรบับริการนักท่องเที่ยว 
มีห้องน้ าคนพกิาร  

    

9. มีถังขยะที่เพียงพอไว้ใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยว     

10.มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มอย่างเพียงพอ     

11.มีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกทีห่ลากหลาย และแสดง
เอกลักษณ์ของสถานที ่

    

ด้านการจัดการสถานท่ี 
1. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมี

ทัศนียภาพที่สวยงาม 
    

2. การตกแต่งด้านภูมสิถาปัตยกรรมเหมาะสมและกลมกลืน
กับสิง่แวดล้อม 

    

3. สถานที่มีความรม่รื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับทีส่วยงาม และมี
ต้นไม้ใหญ่ใหร้่มเงา 

    

4. สถานที่มีอากาศบรสิุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะและสิ่งรบกวน     

5. มีการดูแลรักษา และบูรณะสถานที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม     

ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 
1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ และ

ต่อเนื่องโดยประสานงานกับจังหวัด 
    

2. มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวที่
หลากหลาย เช่น แผ่นพับ/โบชัวร์ โทรทัศน์ นิตยสาร/
วารสาร/หนังสือพมิพ์ แผ่นป้ายโฆษณา ค าบอกเล่าจาก
เพื่อน/คนรูจ้ัก โซเชียลมเีดีย เช่น  (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม) งานเทศกาล/นิทรรศการท่องเที่ยว/การจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

    

3. มีการจัดท าเอกสาร/หนงัสอื/แผ่นพบัเพือ่ให้ข้อมลูเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
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4. มีการจัดนิทรรศการ อย่างสม่ าเสมอ     

ด้านกิจกรรมในวัด 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา / 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษ /วันออก
พรรษา  

    

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแผ่ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่นดูแลอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ /
จิตรกรรม/ประติมากรรม/ตลอดจนโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา/จัดให้มีนิทรรศการข้ึนในวัด 

    

3. กิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์     

4. กิจกรรมการท าบุญประเพณีประจ าปี เช่นทอดกฐินสามัคคี/
ทอดผ้าป่าสามัคคี/ วันข้ึนปีใหม่ /ประเพณีลอยกระทง/
ประเพณีสงกรานต์             

    

5. กิจกรรมด้านการให้บริการแก่ชุมชนเช่นการจัดให้มีธรรม
ศาลา/เปิดบริการให้ประชาชนได้ฟังธรรม/ปฏิบัติสมาธิ
วิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร 
ฯลฯ 

    

6. การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมท าบุญ     
7. กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ 

ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม การ
ฝึกท าสมาธิให้นักเรียน ฯลฯ 

    

ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
1. การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย และใช้การได้ 
    ตลอดเวลา  

    

2. การจัดมัคคุเทศก์ เพือ่ให้ความรูเ้กี่ยวกับวัด     
3. การจัดท าสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และมัลติวิช่ัน เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับเรือ่งราวของวัดโดยการบรรยายที่ใช้
ภาษาต่างประเทศหลากหลาย 
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4. การจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ และการจัดท าแผ่นพับ
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัดหลายภาษา 

    

5. การจัดกจิกรรมโดยการใหผู้้ที่เป็นคนเก่าแก่มาเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับวัด 

    

 
ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค ์ 
 

ข้อค าถาม 
การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

บทบาทของแหล่งเรียนรู ้
1. วัดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้านต่างๆ 

เช่นศีล สมาธิ ปัญญา 
    

2. วัดเป็นแหล่งอบรมคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญู สอนให้
บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้ในวัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง 

    

3. วัดเป็นแหล่งเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิต 

    

4. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ สมุนไพร และ
สุขภาพ 

    

5. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
6. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรม 
    

7. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
ศิลปะ 

    

8. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างพลเมืองของชาติ     
วิธีการจัดการเรยีนรู ้
1.  วัดสามารถเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนใน

ชุมชน 
    

2.  วัดควรมีการปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดี     
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การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
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3.  วัดควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ให้สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

    

4.  วัดควรมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือใหม่ให้ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างเพียงพอ 

    

5.  วัดควรจัดหาแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  
ปราชญ์ชาวบ้าน   

    

6. วัดควรมีวัดเครือข่ายในการท างาน เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากร 
และสื่อการเรียนรู้ 

    

7. วัดควรมีการจัดนิทรรศการในเนื้อเรื่องที่ส าคัญๆ      
8. วัดควรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้

เช่นระบบมัลติมีเดีย  
    

9.  วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

    

 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1.  ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
หรือไม่ 
o ไม่ได้ เพราะ ................................................................ 
o ได้ เพราะ    ................................................................  

    

2.  ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพฒันาใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ใน
ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o ธรรมชาติ   
o โบราณคด ี
o ประวัติศาสตร ์   
o โบราณสถาน 
o ศิลปกรรม   
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o ขนบธรรมเนียม โบราณราชประเพณี และวัฒนธรรม 
o การประกอบอาชีพ  
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

3. หากจะพฒันาวัดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่านคิดว่ามี
วิธีการจัดการเรียนรู้อะไรเพิม่เติมอีกบ้าง เพราะอะไร
............................................................................................. 

    

4. หากจะพฒันาวัดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่านคิดว่าจะตอ้ง
มีการปรบัปรุงสถานที่แห่งนี้ในเรือ่งใดบ้าง เพราะอะไร 
...................................................................................... 

    

 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ข้อค าถาม 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1.  ท่านมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับวัดแหง่นี้ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

    

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรงุวัดในเรื่องใดบ้างเพื่อ
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว 
...................................................................................................
............................................................................. ...................... 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์ (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

 

ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับนี้ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ช่ือและนามสกุล ...................................................................................................... อายุ....................ป ี
ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................... . 
ช่ือหน่วยงาน .................................................................................................................... ...................... 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลาการท างานในหน่วยงานแห่งนี ้....................ป ี
วันที่สัมภาษณ์ ………….…….เดือน……………………………..…………….พ.ศ. …………………….……………… 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค ์
 

1. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในวัดจะมีศักยภาพ/จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อปุสรรค ในการจัดการ
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์หรอืไม่ อย่างไร  

2. ท่านคิดว่าการท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 
3. ท่านคิดว่าการท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรมกีารจัดสภาพแวดล้อม/รูปแบบ/

กระบวนการ/วิธีการด าเนินการอย่างไร 
4. ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จะมผีลดีต่อหน่วยงาน

และชุมชนอย่างไรบ้าง  
5. ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างที่มบีทบาทส าคัญในการจัดการทอ่งเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์ และมสี่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
6. ท่านคิดว่าการท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรจะประกอบด้วยกจิกรรม/สื่อเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้/วิธีการจัดการเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร 
7. ท่านคิดว่าการบรหิารจัดการของวัดที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหลง่เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ควรจะมี

ลักษณะเป็นอย่างไร 
8. ท่านคิดว่าในวัดควรมีจุดเด่นอะไรบ้างทีจ่ะจัดน าเสนอในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
9. ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มีจะข้อจ ากัดอะไรบ้าง 
10. ท่านคิดว่าการติดตามประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหลง่เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์

ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
11. ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
12. ท่านคิดว่าการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ควรมปีัจจัย/สิง่สนบัสนุน/เงือ่นไขอย่างไรบ้าง 
13. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทอ่งเที่ยวในวัดให้เปน็แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

อย่างไรบ้าง 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสงู 
นายสัญชาติ วัชราภิรักษ์ 

ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค์ (ส าหรับเจ้าอาวาสหรือผู้แทน) 
 

ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับนี้ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

 
ส่วนท่ี 1ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ช่ือและนามสกุล .................................................................................................. อายุ........................ป ี
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................  
ช่ือวัด .......................................................................................................................... ........................... 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา  
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จ านวนพรรษาที่บวช……………………พรรษา 
ระยะเวลาการเป็นเจ้าอาวาสในวัดแห่งนี ้....................ป ี
วันที่สัมภาษณ์ …………….…….เดือน……………………………..…………….พ.ศ. …………………….………………… 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพท่ัวไปของวัด ศักยภาพด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

1. ประวัติความเป็นมาของวัด 
2. สภาพทั่วไปของวัดในปจัจบุัน 
3. ในปัจจบุันวัดของท่านมีการด าเนินการด้านการทอ่งเที่ยวหรอืไม่ อย่างไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่าวัดของท่านมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวหรือไม ่อย่างไร  
5. ท่านคิดว่าในวัดของท่านมีอะไรบ้างที่มีคุณค่าและเป็นจุดเดน่ที่จะสนับสนุนการจัดการ

ท่องเที่ยว 
6. หากจะพัฒนาวัดของท่านเพื่อให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวจะมีปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

หรือไม่ อย่างไร 
7. ท่านคิดว่าวัดของท่าน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างไรบ้าง ในการจัดการ

ท่องเที่ยว 
1) จุดแข็ง……………………………………………………………………………………………….………...……… 
2) จุดอ่อน……………………………………………………………………………………….………………………… 
3) โอกาส………………………………………………………………………………………………..………………… 
4) อุปสรรค………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค ์

1. ท่านคิดว่าควรจะมีวิธีการจัดการอย่างไรที่จะสนับสนุนให้สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นจุดเด่นของวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้ที่มาเที่ยวชมวัด 

2. ท่านคิดว่าวัดมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์หรือไม่ 
อย่างไร  

3. ท่านคิดว่าหากมีการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จะมีผลดีต่อ
หน่วยงาน และชุมชนอย่างไรบ้าง  

4. ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ควรจะมีแนวทางการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

5. การที่วัดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นั้น ท่านเห็นด้วย
มากน้อยแค่ไหน 

6. ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้างที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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7. ท่านคิดว่าการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จะมีข้อจ ากัดอะไรบ้าง 
8. ท่านคิดว่าการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ควรมีปัจจัย/เงื่อนไขอย่างไรบ้าง 
9. ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
10. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

อย่างไรบ้าง 
 

 
นมัสการมาด้วยความขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เปน็อย่างสงู 

นายสัญชาติ วัชราภิรักษ์ 
ผู้วิจัย 
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นักท่องเที่ยวชาวไทย                                 แบบสอบถามชุดที่  

แบบสอบถาม 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค์ (ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย) 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในวัด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

 3. โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อค าถามและตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงเพื่อให้
การวิจัยน้ีมีผลสรปุที่น่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามจะ
เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อผู้หนึ่งผู้ใด ขอให้ท่านตอบอย่างอิสระตามความเป็นจริง 

ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้  

 
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสงู 

นายสัญชาติ วัชราภิรักษ์ 
ผู้วิจัย 

สถานท่ีเก็บข้อมูล   วัดพระปฐมเจดีย์  วัดไร่แตงทอง (หลวงปู่หลิว)    วัดศีรษะทอง (พระราหู)

        วัดสามงาม   วัดล าพญา      วัดไร่ขิง     วัดสุวรรณาราม  
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน     หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจรงิของท่าน 
1. เพศ 
            ชาย    หญิง 
2. อายุ 

    ต่ ากว่า 30 ปี   30 – 39 ปี    40 – 49 ปี           
    50 – 59 ปี    60 - 69 ปี     70 ปีข้ึนไป  

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าประถมศึกษาปทีี่ 6  ประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3    
    มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตร ี           
    ปริญญาโท    สูงกว่าปรญิญาโท   อื่นๆ โปรดระบ ุ 

4. สถานภาพการสมรส  
   โสด            สมรส    หม้าย/หย่าร้าง

  แยกกันอยู่  
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 5,000 บาท   5,000 – 10,000 บาท   10,001 –  
15,000 บาท 
   15,001 – 20,000 บาท  20,001 – 25,000 บาท   25,001 –  
30,000 บาท 
   30,001 – 35,000 บาท  35,001 – 40,000 บาท   40,001 –  
45,000 บาท 
   45,001 – 50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 
6. อาชีพ   
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  รับราชการ  
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท   ธุรกิจส่วนตัว 
   เกษตรกรรม    ลูกจ้างรฐั/เอกชน   แม่บ้าน  
   รับจ้างทั่วไป    อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
7. ภูมิล าเนาเกิด  
   ภาคเหนือ (โปรดระบจุังหวัด) ........................................................................................... 
   ภาคกลาง (โปรดระบจุังหวัด) ............................................................................................ 
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   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อสีาน) (โปรดระบจุังหวัด) ...................................................... 
   ภาคตะวันออก (โปรดระบจุังหวัด) ................................................................................... 
   ภาคตะวันตก (โปรดระบุจงัหวัด) ...................................................................................... 
   ภาคใต้ (โปรดระบุจงัหวัด) ................................................................................................ 
   อาศัยอยู่ต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ) ........................................................................ 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. ท่านเคยรู้จกัสถานทีท่่องเที่ยวแหง่นี้มาก่อนหรอืไม่ 

  ไม่เคยรู้จักมากอ่น 

  รู้จักมาก่อน แต่ไม่เคยมาท่องเที่ยว (ครั้งนีเ้ป็นครั้งแรกทีม่าเที่ยวชม) 

  รู้จักมาก่อน และเคยมาทอ่งเที่ยวแล้ว 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

2. ท่านรู้จักแหลง่ท่องเที่ยวแห่งนีจ้ากสือ่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แผ่นพับ/โบชัวร ์  วิทยุ / โทรทัศน์  นิตยสาร/วารสาร 

  แผ่นป้ายโฆษณา  หนังสือพมิพ ์  ค าบอกเล่าจากเพือ่น/คนรู้จกั 

  โซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม  งาน/นิทรรศการท่องเที่ยว 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

3. วัตถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหง่นี้ในครั้งนี้ 

   เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ    

   เพื่อศึกษา/เรียนรูป้ระวัติศาสตร/์โบราณคดี/วัฒนธรรม 

   เพื่อสักการบูชาสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ  

   เพื่อศึกษา/เรียนรูส้ถาปัตยกรรม 

   เพื่อท ากิจกรรมกบัครอบครัว  

   เพื่อทัศนศึกษา/ดูงาน/หาข้อมลูในการเรียนหรอืการท างาน 

   เผยแพร่ใหผู้้อื่นมาเยี่ยมชม  

   ตั้งใจมาหาวัตถุมงคลไว้บูชา 
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   เพื่อเป็นแรงบลัดาลใจ   

   อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ .................. 

4. ท่านเดินทางมาสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งนี้ด้วยวิธีใด 

  รถยนต์ส่วนตัว   รถตู้โดยสาร   รถเมล์/รถบัสประจ าทาง  

  รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  รถจักรยาน   รถไฟ 

  รถบัสของบริษัทน าเที่ยว  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

5. ท่านเดินทางมาสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งนีก้ับใคร 

  คนเดียว   ญาติ/คนในครอบครัว  เพื่อน 

  สถานศึกษา/หน่วยงาน  บริษัทน าเที่ยว   

  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ ... 

6. จ านวนสมาชิกทีร่่วมเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวครัง้นี้  

  คนเดียว  2 – 5 คน  6 – 10 คน 

  11 – 15 คน  16 - 20 คน  มากกว่า 20 คนข้ึนไป 

  อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

7. ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาทอ่งเที่ยวแห่งนี ้

  วันจันทร์ – วันศุกร์  วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดเทศกาล 

  วันหยุดพักผ่อน (พักร้อน)  อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 

8. ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเที่ยวชมสถานทีท่่องเที่ยวในครัง้นี้ 

  ครึ่งช่ัวโมง  ประมาณ 1 ช่ัวโมง  ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

  ประมาณ 3 ช่ัวโมง  มากกว่า 3 ช่ัวโมงข้ึนไป 

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแหง่นี้ในครั้งนี้ 

  ไม่เกิน 100 บาท  100 – 500 บาท  501 – 1,000 บาท 

  1,001 – 2,000 บาท  2,001 – 3,000 บาท  มากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป 

10. หลังจากทีท่่านได้ท่องเที่ยวในสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งนี้แลว้ท่านรู้สึกอย่างไร 

  เบื่อ/ไม่น่าสนใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิดความภูมิใจ  

  ได้รับความรู้เพิ่มเติม  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

11. ถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนีอ้ีกหรอืไม่ 

  อยากกลับมาอกีครั้ง  ไม่แน่ใจ   ไม่อยากกลับมาอีก 
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12. ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้ควรมีกิจกรรมอื่นๆ เพิม่เติมนอกเหนอืจากการเข้าชมสถานที่หรือไม่ 

  ไม่ควรมีการจัดกจิกรรมใดๆ เพิ่มเติม  

  ควรมีการจัดกจิกรรมเพิ่มเติม (โปรดระบ)ุ..........................................................................  

 

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดโดยมเีกณฑ์ใน

การพิจารณา ดังนี ้

              มากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

              มาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

              ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

              น้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

              น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 

1. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น มีความ

สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง

ต้นไม้และสัตว์  

     

2. วัดแห่งนี้มี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น มี

เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมในอดีต 

     

3. วัดแห่ งนี้มี คุณ ค่าทางด้านจิตรกรรม เช่น 

ภาพวาด ลวดลาย และศิลปะเก่าแก่ต่างๆ 

     

4. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านประติมากรรม เช่น 

รูปปั้น งานแกะสลัก 

     

5. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์เช่น การ      
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ตกแต่งภายในอาคาร  

6. วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น 

อาคาร การก่อสร้าง 

     

7. วัดแห่ งนี้มี เรื่องราวที่น่ าสนใจ เช่น ความ

ศักดิ์สิทธ์ิ 

     

ด้านการจัดการและการด าเนินการ 

1. การติดต่อประสานงานเพื่ อเข้าชมมีความ

สะดวกรวดเร็ว 

     

2. มีการจัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆ อย่าง

เหมาะสม 

     

3. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมและการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 

     

4. มีการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม 

     

5. มี ร ะบบการรั กษาความป ลอด ภัยให้ แ ก่

นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเช่น คนแก่/เด็ก/

คนพิการ เป็นต้น 

     

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

1. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่มกีริยา

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

     

2. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย 

เหมาะสมกับงาน 

     

3. เจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยค าสุภาพในการบรรยาย      

4. มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดเูป็นผู้มปีระสบประ

การณ์เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

พูดได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

     



  261 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. มีลานจอดรถทีส่ะดวกมีพื้นที่ในการจอดรถ

เพียงพอ และมีความปลอดภัย 

     

2. มีการจัดถนน และทางเดินทีเ่หมาะสม      

3. มีทางลาดส าหรบัรถเข็นผู้สงูอายุ/ผู้พิการ       

4. มีป้ายบอกทาง/สถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน      

5. มี/แผ่นพับ/หนังสืออธิบายความเป็นมา และ

ความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวภายในแต่ละ

แห่ง มีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ เช่น อังกฤษ จีน 

ญี่ปุ่น ฯลฯ 

     

6. มีมุมหนังสือ เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยว มุม

บริการอินเตอรเ์น็ต Wi-Fi มี Headphone ฟัง

การบรรยายเป็นภาษาต่างๆ 

     

7. มีจุดน่ังพกัผอ่นที่เพียงพอส าหรับบรกิาร

นักท่องเที่ยว 

     

8. มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอส าหรบับริการ

นักท่องเที่ยว มีห้องน้ าคนพิการ  

     

9. มีถังขยะที่เพียงพอไว้ใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยว      

10.มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มอย่าง

เพียงพอ 

     

11.มีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกทีห่ลากหลาย และ

แสดงเอกลกัษณ์ของสถานที ่

     

ด้านการจัดการสถานท่ี 

1. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และมีทัศนียภาพทีส่วยงาม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2. การตกแต่งด้านภูมสิถาปัตยกรรมเหมาะสม

และกลมกลืนกบัสิง่แวดล้อม 

     

3. สถานที่มีความรม่รื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับที่

สวยงาม และมีต้นไม้ใหญ่ให้รม่เงา 

     

4. สถานที่มีอากาศบรสิุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะ

และสิง่รบกวน 

     

5. มีการดูแลรักษา และบูรณะสถานที่ต่างๆ อย่าง

เหมาะสม 

     

ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 

1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวอย่าง

สม่ าเสมอ โดยประสานงานกับจังหวัด 

     

2. มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว

ที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ/โบชัวร์ โทรทัศน์ 

นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพมิพ์ แผ่นป้าย

โฆษณา ค าบอกเล่าจากเพื่อน/คนรู้จกั โซเชียล

มีเดีย เช่น  (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแก

รม) งานเทศกาล/นิทรรศการท่องเที่ยว/การจัด

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

     

3. มีการจัดท าเอกสาร/หนงัสอื/แผ่นพบัเพือ่ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

     

4. มีการจัดนิทรรศการ อย่างสม่ าเสมอ      

ด้านกิจกรรมในวัด  

1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวัน

มาฆบูชา / วันวิสาขบูชา/ วันอาสาฬหบูชา/วัน

เข้าพรรษ /วันออกพรรษา  
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแผ่ศาสนา

และวัฒนธรรม เช่นดูแลอนุรักษ์และเผยแพร่

พุทธศิลป์/จิตรกรรม/ประติมากรรม/ตลอดจน

โบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา/จัดให้มี

นิทรรศการข้ึนในวัด 

     

3. กิจกรรม วันส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

     

4. กิจกรรมการท าบุญประเพณีประจ าปี  เช่น

ทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี/ วันข้ึนปี

ใหม่ /ประเพณีลอยกระทง/ประเพณีสงกรานต์             

     

5. กิจกรรมด้านการให้บริการแก่ชุมชนเช่นการจัด

ให้มีธรรมศาลา/ เปิดบริการให้ประชาชนได้ฟัง

ธรรม/ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับ

แพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร ฯลฯ 

     

6. การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ร่วม

ท าบุญ 

     

7. กิ จก รรม เกี่ ย วกั บ ส ถาน ศึกษ า  เช่ น  จั ด

นิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบ

ปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม การฝึกท าสมาธิให้

นักเรียน ฯลฯ 

     

ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1. การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย และใช้

การได้ตลอดเวลา 

     

2. การจัดมัคคุเทศก์ เพือ่ให้ความรูเ้กี่ยวกับวัด      

3. การจัดท าสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และมัลติวิช่ัน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องราวของวัดโดยการ
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

บรรยายที่ใช้ภาษาต่างประเทศหลากหลาย 

4. การจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ และการจัด 

ท าแผ่นพับเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัดหลายภาษา 

     

5. การจัดกจิกรรมโดยการใหผู้้ที่เป็นคนเก่าแก่มา

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัด 

     

 
ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค ์
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดโดยมเีกณฑ์ใน

การพิจารณา ดังนี ้

มากที่สุด    มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

น้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

บทบาทของแหล่งเรียนรู้ 
1.  วัดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับพุทธ

ศาสนาด้านต่างๆ เช่นศีล สมาธิ ปัญญา 
     

2.  วัดเป็นแหล่งอบรมคุณธรรม ศีลธรรม ความ
กตัญญู สอนให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้ในวัด รู้จัก
หน้าที่ของตนเอง 

     

3.  วัดเป็นแหล่งเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ      
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปากลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
และการด าเนินชีวิต 

4.  วัด เป็ นแห ล่ ง เรียน รู้ท างด้ านก ารแพท ย์ 
สมุนไพร และสุขภาพ 

     

5.  วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
6.  วัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม 
     

7.  วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และศิลปะ 

     

8. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างพลเมืองของชาติ      
วิธีการจัดการเรยีนรู ้
1. วัดสามารถเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของคนในชุมชน 
     

2. วัดควรมีการปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ดี 

     

3. วัดควรมีการปรับปรุงเนื้ อหาการเรียนรู้ให้
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

4. วัดควรมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือใหม่ให้
ค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ 

     

5. วัดควรจัดหาแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต  ปราชญ์ชาวบ้าน   

     

6. วัดควรมี วัด เครือ ข่ าย ในการท างาน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนวิทยากร และสื่อการเรียนรู้ 

     

7. วัดควรมีการจัดนิทรรศการในเนื้อเรื่องที่ส าคัญ      
8. วัดควรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการส่งเสริม

การเรียนรู้เช่นระบบมัลติมีเดีย  
     

9.  วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
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ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน และเขียน
ข้อเสนอแนะลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
1. ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่ 
  ไม่ได้ เพราะ .....................................................................................(ให้ข้ามไปตอบข้อ 3) 
  ได้ เพราะ ................................................................................................................... ....... 
2. ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีส้ามารถพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ) 
   ธรรมชาติ    โบราณคด ี
   ประวัติศาสตร ์   โบราณสถาน 
   ศิลปกรรม    ขนบธรรมเนียม โบราณราชประเพณี และวัฒนธรรม 
   การประกอบอาชีพ   อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
3.  หากจะพัฒนาวัดแหง่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีวิธีการจัดการเรียนรูอ้ะไรเพิ่มเตมิอีกบ้าง 

เพราะอะไร………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. หากจะพฒันาวัดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่านคิดว่าจะตอ้งมีการปรับปรงุสถานที่แห่งนี้ในเรื่อง

ใดบ้าง เพราะอะไร............................................................................................................. ............… 
 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง  กรุณาเขียนข้อเสนอแนะลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
1. ท่านมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับวัดแหง่นี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรงุวัดในเรื่องใดบ้างเพื่อสนับสนุนการจัดการทอ่งเที่ยว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

“ขอขอบคุณพระคุณทกุท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม” 
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ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือวิจัย 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ขอสัมภาษณ์ 

รายช่ือเจ้าอาวาสหรือผู้แทนที่ขอสัมภาษณ์ 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือวิจัย 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 1 ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา    กนกศิลปธรรม  
อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.นพรุจ    ศักดิ์ศิริ 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา สังคมศาสตร ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3 อาจารย์ ดร. อสิระพงษ์    พลธานี  
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 4 อาจารย์ ดร. เขวิกา    สุขเอี่ยม  
อาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต    จันทรวินิจ    

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิประเมินรา่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.นพรุจ    ศักดิ์ศิริ 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา สังคมศาสตร ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์    ศิริสรรหิรัญ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ   คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์    สังข์รักษา  

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 4 อาจารย์ ดร.เขวิกา    สุขเอี่ยม  
อาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 5 อาจารย์ ดร.พิทักษ์    สุพรรโณภาพ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญท่ีขอสมัภาษณ ์
 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 1  พระมหา รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวรรณ์    ชินทตฺติโย 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 นางกัญฐณา    หินเมืองเก่า  
ผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดนครปฐม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3  นางฐิติรัตน์     เค้าภูไทย 
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 4  นายอุดม    โอษฐย้ิมพราย  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  271 

รายชื่อเจา้อาวาสหรือผู้แทนท่ีขอสัมภาษณ ์

 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1  พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์    ปฺญญาสิริ ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัด

นครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2  พระครปูฐมจินดากร (สายชล    จิตฺตกาโร)  

เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง (หลวงปูห่ลิว) 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3  พระมหากาเหว่า    ชาติสิริ (ป.ธ.3)  

เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง (พระราหู) 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4  พระครปูระยุตนวการ 

เจ้าอาวาสวัดสามง่าม 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5  พระอธิการชิต    สุจิตฺโต 

เจ้าอาวาสวัดล าพญา 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6  พระราชวิริยาลังการ (แย้ม)  

เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7  พระปลัดศิลา    ธมฺมธีโร (ป.ธ.3)  

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
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ภาคผนวก ค  ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม 

                        

                              

                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตรวจสอบคา่ดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการแหล่งท่องเท่ียวประเภทวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์" 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมาท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1 ท่านเคยรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มา

ก่อนหรือไม่ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จากสื่อ
ใดบ้าง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 วัต ถุประสงค์หลั กในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวแห่งนี้ของท่านในครั้งนี้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 ท่านเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ด้วยวิธีใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 ท่านเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กับ
ใคร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาสถานที่
ท่องเที่ยวครั้งนี้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ 

     5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในครั้งนี้ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

10 หลังจากที่ท่ านได้ท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไร 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

11 ถ้ามี โอกาสท่ านจะกลับมาท่องเที่ ยว
สถานที่แห่งนี้อีกหรือไม่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

12 ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ควรมี 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เข้าชมสถานที่หรือไม่ 

 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

 
ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 

1 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น มี
ความสมบูรณ์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งต้นไม้และสัตว์  

1 1 1 0 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

2 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น มี
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในอดีต 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านจิตรกรรม เช่น 
ภาพวาด และศิลปะเก่าแก่ต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านประติมากรรม 
เช่น รูปปั้น งานแกะสลัก 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านมัณฑนศิลป์เช่น 
การตกแต่งภายในอาคาร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 วัดแห่งนี้มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม 
เช่น อาคาร การก่อสร้าง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 วัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ความ
ศักดิ์สิทธ์ิ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการจัดการและการด าเนินการ 

1 การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าชมมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์



  275 

 
ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
2 มีการจัดล าดับการเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

อย่างเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมและ
การปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 มีการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

5 มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเช่น คนแก่/
เด็ก/คนพิการ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

1 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่มี

กริยาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด 

เรียบร้อย เหมาะสมกับงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 เจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยค าสุภาพในการบรรยาย 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดเูป็นผู้มปีระสบ

ประการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างดี พูดได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ 

จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1 มีลานจอดรถทีส่ะดวกมีพื้นที่ในการจอด
รถเพียงพอ และมีความปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 มีการจัดถนน และทางเดินทีเ่หมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 มีทางลาดส าหรบัรถเข็นผู้สงูอายุ/ผู้พิการ  1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 มีป้ายบอกทาง/สถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 มี/แผ่นพับ/หนังสืออธิบายความเป็นมา 1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์



  276 

 
ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
และความส าคัญของสถานทีท่่องเที่ยว

ภายในแต่ละแห่ง มีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ 

เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 

6 มีมุมหนังสือ เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยว มุม

บริการอินเตอรเ์น็ต Wi-Fi มี 

Headphone ฟังการบรรยายเป็นภาษา

ต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 มีจุดน่ังพกัผอ่นที่เพียงพอส าหรับบรกิาร

นักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอส าหรบั

บริการนักทอ่งเที่ยว มีห้องน้ าคนพิการ  

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 มีถังขยะที่เพียงพอไว้ใหบ้ริการแก่

นักท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มอย่าง

เพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

11 มีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกทีห่ลากหลาย 

และแสดงเอกลักษณ์ของสถานที ่

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการจัดการสถานท่ี 

1 สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีทัศนียภาพทีส่วยงาม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 การตกแต่งด้านภูมสิถาปัตยกรรม

เหมาะสมและกลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 สถานที่มีความรม่รื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับ

ที่สวยงาม และมีต้นไม้ใหญ่ใหร้่มเงา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 สถานที่มีอากาศบรสิุทธ์ิ ปราศจาก

มลภาวะและสิ่งรบกวน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 

1 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวอย่าง

สม่ าเสมอ และต่อเนือ่งโดยประสานงาน

กับจงัหวัด 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

2 มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ/โบ

ชัวร์ โทรทัศน์ นิตยสาร/วารสาร/

หนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา ค าบอกเล่า

จากเพือ่น/คนรูจ้ัก โซเชียลมเีดีย เช่น  

(เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม) งาน

เทศกาล/นิทรรศการท่องเที่ยว/การจัด

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 มีการจัดท าเอกสาร/หนงัสอื/แผ่นพบั

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 มีการจัดนิทรรศการ อย่างสม่ าเสมอ 1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

ด้านกิจกรรมในวัด 

1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา / วัน วิสาขบู ชา  วัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษ / 
วันออกพรรษา  

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแผ่

ศาสนาและวัฒนธรรม เช่นดูแลอนุรักษ์

และ เผยแพร่พุ ท ธศิล ป์ /จิ ต รกรรม /

ประติมากรรม/ตลอดจนโบราณวัตถุที่

เกี่ ย วกั บ พ ร ะพุ ท ธศ าส น า/จั ด ให้ มี

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
นิทรรศการข้ึนในวัด 

3 กิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 กิจกรรมการท าบุญประเพณีประจ าปี เช่น
ทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี/ วัน
ข้ึนปีใหม่ /ประเพณีลอยกระทง/ประเพณี
สงกรานต์             

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 กิจกรรมด้านการให้บริการแก่ชุมชนเช่น
การจัดให้มีธรรมศาลา/ เปิดบริการให้
ประชาชนได้ฟั งธรรม/ ป ฏิบั ติ สมาธิ
วิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
และยาสมุนไพร ฯลฯ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ร่วมท าบุญ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น จัด

นิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ 

ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม การฝึก

ท าสมาธิให้นักเรียน ฯลฯ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 การจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย 

และใช้การได้ตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 การจัดมัคคุเทศก์ เพือ่ให้ความรูเ้กี่ยวกับ

วัด 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

3 การจัดท าสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และมัลติ

วิช่ัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องราวของ

วัดโดยการบรรยายที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

หลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
4 การจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ และการ

จัดท าแผ่นพบัเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัด

หลายภาษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 การจัดกจิกรรมโดยการใหผู้้ที่เป็นคน

เก่าแก่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเท่ียวในวัด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง  
  สร้างสรรค์  

 
ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
บทบาทของแหล่งเรียนรู ้

1 วัดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาด้านต่างๆ เช่นศีล สมาธิ ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 วัดเป็นแหล่งอบรมคุณธรรม ศีลธรรม 
ความกตัญญู สอนให้บุคคลที่เข้าไปเรียนรู้
ในวัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 วัดเป็นแหล่งเรียนเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและการด าเนินชีวิต 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ 
สมุนไพร และสุขภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 วั ด เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และศิลปะ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
8 วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างพลเมืองของ

ชาติ 
1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

วิธีการจัดการเรยีนรู ้

9 วัดสามารถเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคนในชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 วัดควรมีการปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ดี 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

11 วัดควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ให้
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

12 วัดควรมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือใหม่
ให้ค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

13 วัดควรจัดหาแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต  ปราชญ์ชาวบ้าน   

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

14 วัดควรมีวัดเครือข่ายในการท างาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนวิทยากร และสื่อการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

15 วัดควรมีการจัดนิทรรศการในเนื้อเรื่องที่
ส าคัญ ๆ  

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

16 วัดควรใช้อุปกรณ์และเทคโนยี ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เช่นระบบมัลติมีเดีย  

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

17 วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ  ชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  ผลการ ผลรวม ค่า แปลผล 
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ข้อ
ท่ี 

รายการ ตรวจสอบ ของ
คะแนน 

IOC 

1 2 3 4 5 
 

 
 

1 ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

2 ท่านคิดว่าวัดแห่งนี้สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในด้านใดบ้าง  

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 หากจะพัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่ านคิดว่ามี วิ ธีการจัดการเรียนรู้อะไร
เพิ่มเติมอีกบ้าง เพราะอะไร.. 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

4 หากจะพัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่านคิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่แห่ง
นี้ในเรื่องใดบ้าง เพราะอะไร. 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
 

 
 

1 ท่านมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวแหง่นี้............................. 

1 1 0 1 1 4 0.80 ผ่านเกณฑ ์

2 ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงวัดในเรื่อง
ใดบ้างเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว 
......................................... 

1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ภาคผนวก ง  หนังสือขอเชิญเปน็ผู้ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ  หนังสือขอสัมภาษณ์และขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ  หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคณุวุฒิประเมินรา่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายอดิเทพพงศ์  วัชราภิรักษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 7 กันยายน 2512 
สถานท่ีเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2537       ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ)  

      วิทยาลัยครสูวนสุนันทา   
พ.ศ. 2545  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  
      สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
พ.ศ. 2553  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ)  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. 2541  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม)  
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พ.ศ. 2561  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)  
      สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 45 หมู ่2  ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รหสัไปรษณีย ์80190   
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