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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. 
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้นมา
และความเมตตาคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ได้แก่ ผศ. ดร.ประเสริฐ ธิลาว ประธานกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ และ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่เมตตา
อนุเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จนสำเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณประธานการสอบป้องกันสารนิพนธ์ ขอเจริญพรขอบคุณกรรมการ
สอบป้องกันสารนิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการทำสารนิพนธ์ให้สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาที่ได้ให้ความเมตตาชี้แนะแนวทางในการศึกษาตลอด
ถึงในการทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปที่ให้ความเมตตา
ช่วยเหลือในด้านการเรียน พร้อมทั้งคำแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงให้กำลังใจในการทำ
สารนิพนธ์ ในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความกรุณาอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และให้
สัมภาษณ์ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป คณาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการประสบการณ์ รวมถึงให้ความเมตตา เอ้ือเฟ้ือ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือในด้านการเรียน 
พร้อมทั้งคำแนะนำเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงให้กำลังใจในการทำสารนิพนธ์ ในครั้งนี้และที่ขาด
ไม่ได้กับผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ในด้านการศึกษาในครั้งนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตา
ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
รวมถึงเจ้าของตำราที่ผู้วิจัยใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

อานิสงส์ใดที่จักพึงบังเกิดจากการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณบิดา 
คุณมารดา คุณครูอาจารย์ ผู ้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำสารนิพนธ์ในครั ้งนี้
ขอขอบพระคุณท่านผู้ประสานงานข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ และผู้ใกล้ชิด ที่ให้กำลังใจและสนับสนุน
ในทุก ๆ เรื่องจนทำให้ผู้จัดทำสารนิพนธ์ได้รับประโยชน์ ตลอดจนถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านทุกคน 

 
พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล) 

๒๓ ธันวาคมคม ๒๕๖๓ 
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คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์  
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  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 : พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัย ๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร ๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจด้วย

แบบสอบถามซึ ่งมีค ่าความเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๘  กลุ ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ใน 

วัดพระเชตุพนมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน ๑๘๕ รูป ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที ่ใช้คือ ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

จำนวน ๑๑ รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา สรุปเป็นความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑ พระสงฆ์ที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๓๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

และปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๕)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
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๒. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับปัจจัยการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบว่า ด้านการบริหารจัดการ โดย

ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับสูงมาก (r=๐.๗๐๕**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ด้าน

การให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก  อยู่ในระดับสูง ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านชุมชนท้องถิ่ นมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที ่ยว ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที ่ยว อยู ่ในระดับ  

ปานกลาง ตามลำดับ 

๓. ป ัญหา อ ุปสรรค ในการบร ิหารจ ัดการการท ่องเท ี ่ ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบว่า ด้านบุคลากร (Man) บุคลากรในการจัดการ

บริหารวัดยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเที ่ยว ด้านงบประมาณ (Money) ขาดงบประมาณในการ

บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายชนิดต่าง ๆ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) อุปกรณ์ห้องน้ำ

ชำรุดไม่มีการเปลี่ยนให้ใช้ได้ดีเท่าที่ควร ด้านการบริหารจัดการ (Management) ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ดีเท่าที่ควร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริการ ด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก มี

การขีดเขียนฝาผนังทำให้เกิดความเสียหาย ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว ไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการท่องเที่ยว ด้านชุมชน

มีรายได้จากการท่องเที่ยว มีการซื้อสินค้าและบริการน้อยกว่าที่คาดหวังไว้  ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิม

บุคลากรให้เพียงพอในการบริการนักท่องเที่ยว ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอในการ

บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อชำรุดต้องเปลี่ยนทันที ควรมี

การแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดให้มีการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ 

ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ควรเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อวาง

แผนการจัดการท่องเที่ยว ควรจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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Abstract 

Objectives of this research were to: 1. Study the general condition of  the 
management of cultural tourism of Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. 
2. Study the relationship between administrative factors and the management of 
cultural tourism of Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. 3 To study 
problems, obstacles and suggestions the management of cultural tourism of  
Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires from 185  samples at Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram 
Ratchaworamahawihan. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and F-test and one-way analysis of variance, ANOVA 
and qualitative research collected data from 11 key informants by face-to-face in-
depth interviewing and analyzed data by descriptive interpretation. 

The research findings were as follows: 
1 Buddhist monks with opinions on the management of cultural tourism of 

Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. found that the management Overall, it 

was at the highest level (x̅= 4.59, S.D.=0.369), when considered on a single side, found 
that it was at the highest level in all aspects. Overall, the overall tourism management 



ง 

was at the highest level (x̅=4.60,S.D.=0.325), when considered individually, found that 
it was at the highest level in all aspects. 

2. Relationship between administrative factors and the management of 
cultural tourism of Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. The 
Rachawaramahawihan found that overall management had a positive relationship with 
the overall cultural tourism development. Was at a very high level (r = .705 **) when 
considering each side, it was found that the services for tourists Education and 
awareness raising Is high Tourism activities Local communities are involved in tourism 
management. The community has income from tourism. Were at a moderate level, 
respectively 

3. Problems and obstacles in the management of cultural tourism of  
Phra Chetuphon Wimonmangklararam Temple. The Royal Manpower (Man) personnel 
in temple administration are insufficient for the number of tourists on the budget 
(Money) Lack of factors in the maintenance of materials such as various kinds of signs, 
materials, equipment, damaged bathroom accessories Change it to work as well as it 
should be. Management (Management) is not effective as expected. Service for tourists 
The staff still lacked knowledge and understanding of the service. Tourism activities 
There is not enough demand. Education and awareness raising There was also a stealth 
of graffiti on the wall causing damage. Local communities are involved in tourism 
management. Local community leaders are not invited to meetings to plan tourism 
arrangements. The community has income from tourism. Less purchases of goods and 
services than expected 

Suggestions should add enough personnel to serve tourists. Sufficient 
additional factors should be allocated for the maintenance of equipment. Bathroom 
equipment should be inspected regularly, when damaged must be replaced 
immediately. The management should be clearly divided into divisions in order to 
facilitate the management of tourism pipelines. Staff training should be provided. 
Should add activities related to culture for tourists to choose according to their 
interests. Should provide staff to advise tourists Local community leaders should be 
invited to attend meetings to plan tourism arrangements. Should provide products and 
services that meet the needs of tourists. 



สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฏ 

บทที่ ๑ บทนำ 
 

 ๑.๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒. คำถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔. ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕. สมมติฐานการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๘ 
 ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๑๕ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๑๙ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๖๐ 
 ๒.๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๔ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๘ 
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย  
 ๓.๑. รูปแบบการวิจัย ๘๐ 
 ๓.๒. การวิจัยเชิงปริมาณ ๘๑ 
 ๓.๓. การวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๖ 

 
 



ช 

 
สารบัญ (ตอ่) 

 
 เรื่อง หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๑ 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
 

๙๔ 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารจัดการ

การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 

 
 

๑๑๐ 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท ่องเที่ ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ ว ัดพระเชตุ พนว ิมลมั งคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 

 
 

๑๒๒ 
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร 

 
 

๑๓๑ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๕๕ 
  ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๕ 
  ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๕๗ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๖๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๗๐ 
  ๕.๓.๑   ข้อเสนอแนะทั่วไป ๑๗๐ 
  ๕.๓.๒   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๗๐ 
  ๕.๓.๓   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๗๑ 

บรรณานุกรม  ๑๗๒ 
  



ซ 

สารบัญ (ตอ่) 
 เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก  ๑๗๘ 
  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู ้เช ี ่ยวชาญตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 

๑๗๙ 
  ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

และผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) 
 

๑๘๕ 
  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) 
 

๑๙๓ 
  ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) ๑๙๕ 
  ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๑๙๘ 
  ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๑๑ 
  ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๒๑ 
  ภาคผนวก ซ ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๒๒๕ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๒๘ 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา ๑๓ 
๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร ๑๙ 
๒.๓ สรุปความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ๒๒ 
๒.๔ สรุปความหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ๒๖ 
๒.๕ สรุปลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยว ๓๐ 
๒.๖ สรุปองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ๓๒ 
๒.๗ สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิธีพุทธ ๓๘ 
๒.๘ สรุปแนวคิดความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๔๑ 
๒.๙ สรุปแนวคิดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๔๓ 

๒.๑๐ สรุปแนวคิดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๔๕ 
๒.๑๑ สรุปแนวคิดประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๕๓ 
๒.๑๒ สรุปแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
 

๕๖ 
๒.๑๓ สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๕๙ 
๒.๑๔ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๗๐ 
๒.๑๕ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ๗๗ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๑ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ 

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวม 

 
 

๙๔ 
๔.๓ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ 

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวม 

 
 

๙๕ 
๔.๔ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร 

 
 

๙๖ 

 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๕ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ 

 
 

๙๗ 
๔.๖ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

๙๘ 
๔.๗ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการวัด 

 
 

๙๙ 
๔.๘ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวม 

 
 

๑๐๐ 
๔.๙ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 

 
 

๑๐๑ 
๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาร าม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
 

๑๐๓ 
๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 

 
 

๑๐๕ 
๔.๑๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต ่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 

 
 
 

๑๐๗ 

  



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๓ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต่อการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

 
 

๑๐๙ 
๔.๑๔ ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการ

บริหารจัดการกับการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 
 

๑๑๐ 
๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการ

บริหารจัดการกับการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิ งว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 
 

๑๑๔ 
๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man) 

 
 

๑๒๒ 
๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ (Money) 

 
 

๑๒๓ 
๔.๑๘ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

 
 

๑๒๔ 
๔.๑๙ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

 
 

๑๒๕ 
๔.๒๐ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

 
 

๑๒๖ 
๔.๒๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
 

๑๒๗ 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 

 
 

๑๒๘ 
๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 

 
 
 

๑๒๙ 
๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านบุคลลากรของ 

วัดพระเชตุพน (Man) 
 

๑๓๓ 
๔.๒๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านงบประมาณ 

(Money) 
 

๑๓๕ 
๔.๒๗ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 

(Material) 
 

๑๓๘ 
๔.๒๘ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการบริหาร

จ ั ดการว ั ดพระ เชต ุพน ว ิ มลมงคลารามราชวรมหาว ิหา ร 
(Management) 

 
 

๑๔๐ 
๔.๒๙ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการบริการแก่

นักท่องเที่ยว 
 

๑๔๒ 
๔.๓๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
 

๑๔๔ 
๔.๓๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการให้ความรู้

และการสร้างจิตสำนึก 
 

๑๔๖ 
๔.๓๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านชุมชนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

๑๔๘ 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๓๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านชุมชนมีรายได้

จากการท่องเที่ยว 
 

๑๕๐ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  



ฐ 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ แผนผังโครงสร้างการบริหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร 
 

๖๑ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๙ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๔ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๕๗ 

 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนำ 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จากสถานที่ที่อยู่
อาศัยเป็นประจำไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้สัมผัสกับความเป็น
เอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย 
การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี ล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจ ที่สำคัญกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถดึงดูดบุคคลต่าง
ถิ่นให้เดินทางมาเยือน เพื่อสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของ
คนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรม
ของท้องถิ ่นที ่เป็นทรัพยากรในการดำเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ ่นผู ้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงานนำมาซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) สร้างตั้งแต่ครั้งสมัย 
กรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี ในรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชา ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖ เป็น
วัดที่ราษฎรสร้างขึ้น แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดโพธาราม” ตั้งอยู่
ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตำบลบางกอก เมืองธนบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓๘ ตารางวา 
แบ่งเป็น ๒ เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส กับเขตสังฆาวาส  วัดพระเชตุพนตั ้งอยู ่ทางทิศใต้ของ 
พระบรมมหาราชวัง ทิศเหนือจรดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจรดถนนสนามไชย ทิศใต้จรด 
ถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจรดถนนมหาราช  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๑ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีขึ ้นเป็นเมืองหลวง และกำหนดเขตเป็นบริเวณทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  
วัดโพธารามตั้งอยู่ในเขตกำแพงพระนครฝั่งตะวันออก จึงได้เป็นพระอารามหลวง และได้มีพระราชา
คณะปกครองพระอารามหลวงตั้งแต่นั้นมา๑ 

 
๑ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๒๕๒๒), จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ ๑-๔, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



๒ 

เนื่องจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นเปรียบเสมือน “มหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ไทย” จากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
รวบรวมองค์ความรู ้จากปราชญ์ของไทยและสรรพศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เช่น ตำราการแพทย์ 
โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทั้งหลาย ฯลฯ มาจารึกลงบนแผ่นหินอ่อน 
ประดับไว้ตามบริเวณผนัง เสาระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหารระเบียงคด และศาลารายรอบ 
พระมณฑปภายในวัด ซึ่งทรงมุ่งหวังให้ยั่งยืนและเผยแพร่ให้ประชาชนศึกษาได้อย่างเสรี เป็นแหล่ง  
เล่าเรียนวิชาความรู้ของมหาชน โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ยศถาบรรดาศักดิ์ เพราะในสมัยนั้นยังไม่มี
หนังสือ ไม่มีโรงเรียน การเล่าเรียนส่วนใหญ่จะมีสอนให้อยู่ตามวัดต่าง ๆ เท่านั้น   ในปัจจุบันวัดโพธิ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยาของไทยในระดับสากล  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ ์ เป็นวัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย 
นอกจากนั้นยังเป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา องค์ความรู้ ศาสตร์และศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ของไทย ซึ่งคน
ไทยสมัยก่อนค้นคิด ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต แล้วส่งมอบต่อกันมาเป็นมรดกภูมิปัญญาจนถึงปัจจุบัน มรดกภูมิปัญญาไทยมักไม่ได้มีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานหรือเอกสาร แต่ใช้การสืบทอดและสืบสานผ่านการบอกเล่าจากครูไปสู่ศิษย์เกิดเป็น
สายสกุลช่างของศิลปะไทยแต่ละแขนงต่าง ๆ กลายเป็นคุณค่าสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้จารึกวัดโพธิ์เป็น
มรดกความทรงจำแห่งโลก ทั้งระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (พ.ศ. ๒๕๕๑) และระดับนานาชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยกล่าวว่า “จารึกวัดโพธิ์” มีคุณค่าต่อมนุษยชาติคงความเป็นเอกและมีความโดดเด่น 
ทั้งในด้านเวลา เนื้อหาสาระ สถานที่ และบุคคล ฯลฯ อีกทั้งยังมีความหายาก มีความสมบูรณ์ และ
เป็นของแท้ที่มีมาแต่โบราณอันล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยทั้งสิ้นที่ได้สร้างสรรพวิทยา
ความรู้ไว้เพื่อเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก”ของไทยเพียงรายการเดียวที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ความทรงจำแห่งโลกทั้งสองระดับนับเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้ง
แผ่นดิน๒ 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว
และอำนวยประโยชน์มาสู ่ประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยจำแนกได้เป็น ๓ ด้านหลัก ๆ ได้แก่  

 
๒ สำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๕๙), 
หน้า ๕. 



๓ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที ่ยวคิดเป็นร้อยละของรายได้
ประชาชาติ(GDP) และเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องใช้กำลังคนทำให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพในภาคบริการจำนวนมากเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชน ในพื้นที ่ได้อย่าง
กว้างขวาง ๒) ด้านสังคม การท่องเที่ยวช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคนใน
ท้องถิ่นจากการแลกเปลี่ยนความคิด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อกัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการนำ
ประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ ่นมาเผยแพร่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดกและ
ศิลปะวัฒนธรรมของตน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป ๓) ด้านการเมือง การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเมื่อได้มาเยือน 
และเกิดความประทับใจ จะช่วยสร้างไมตรีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้โดยง่าย รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวยังสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ชาวต่างประเทศส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

การที่วัดพระเชตุพน ได้เปิดรับการท่องเที่ยวด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกตลอดช่วงเวลากว่า  
สามทศวรรษ รูปแบบดังกล่าวเป็นการทำให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที ่ยวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่วัดเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทาง
ศิลปกรรมของวัดเห็นได้จากโบราณวัตถุสถานอันเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะของสะสม
ทางวัฒนธรรมของเศรษฐีทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดปัญหาอาชญกรรมและการทำลายศิลปะ
และโบราณวัตถุ อีกท้ังการขาดประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
แก่นักเรียน นักศึกษา นิสิต และประชาชนทั่วไป และทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ศึกษาเรียนรู้ถึง
สรรพวิชาของไทย เพื ่อนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและนำเสนอต่อผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง หรือผู ้ดูแล ให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพ่ิมข้ึน เพ่ือทำรายได้เข้าสู่ประเทศ 
 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั ่วไปของการบร ิหารการจัดการการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 
๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 



๔ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ” ครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  งานวิจัยเชิง
ปริมาณ สำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม และงานวิจัยเชิงคุณภาพ สำรวจโดยการสัมภาษณ์ ได้
กำหนดขอบข่ายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามราชวรมหาวิหาร โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการบริหาร
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยใช้
แนวคิดการจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว  
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว๓ และปัจจัยทางด้านการ
บริหารจัดการ ของ Peter F.Drucker (ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่  
๑) คน (Man) ๒) เงิน (Money) ๓) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  ๔) การจัดการ (Management)๔ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ในการศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ” ครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี เป็นงานวิจัยเชิง

 
๓ สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พ.ศ.๒๕๕๗), หน้า ๕๒. 
๔ สุรพล ส ุยะพรหม และคณะ , พื ้นฐานทางการจัดการ , (อย ุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 



๕ 

ปริมาณ สำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม และ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สำรวจโดยการสัมภาษณ์ ได้
กำหนดขอบข่ายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

 ประชากร  (Population) ได้แก่พระสงฆ์ที่สังกัดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๕ รูป๕ 

 กลุ ่มต ัวอย ่าง จากประชากรพระสงฆ์ท ี ่ส ังก ัดว ัดเชตุพนว ิมลม ังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร มีจำนวนน้อยผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเจาะจงเลือกท้ังหมดจำวน ๑๘๕ รูป 

 ผ ู ้ ให ้ข ้ อม ูลสำค ัญ (Key Informants) ผ ู ้ ว ิ จ ัยทำการส ัมภาษณ ์ เช ิ งลึ ก  
(In-depth Interview) โดยใช้วิธีเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน ๔ กลุ ่ม คือ ๑) กลุ ่มพระสังฆาธิการ  
๒) กลุ ่มเจ้าหน้าที ่ด ูแลวัด ๓) กลุ ่มนักท่องเที ่ยว ๔) กลุ ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ  
จำนวน ๑๑ รูปหรือคน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านสถานที่  
พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย  
ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน

ว ิมลม ังคลารามราชวรมหาว ิหาร ” ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ให ้คำจำก ัดความของศ ัพท ์ท ี ่ ใช ้ ในงานว ิจัย 
ฉบับนี้ ดังนี้ 

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู ่เป้าหมายขององค์กรจากการ
ทำงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑) คน Man หมายถึง การบริหารกำลังคนจะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสุด 

๒) เงิน (Money) หมายถึง การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุน
น้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) หมายถึง การบริหารวัสดุในการดำเนินงาน ว่าจะ
ทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๕ สำน ักงานเลขาเจ ้ าอาวาส ,  บ ัญช ี รายช ื ่ อพระสงฆ ์จำพรรษา , (กร ุ ง เทพมหานคร  :  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชมหาวรวิหาร, ๒๕๖๓), (อัดสำเนา). 



๖ 

๔) การจัดการ (Management) หมายถึง การจัดการ คือกระบวนการจัดการ
บริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบอย่างมีแบบแผน การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยสำคัญเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวระยะยาว 

การท่องเที ่ยงเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที ่ยวเพื ่อชมสิ ่งที ่แสดงความเป็น
วัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตศิลปะ
ทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการ
ดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ 
มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่ง
เหล่านี้ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หมายถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
หรือว ัดโพธิ ์ เป็นพระอารามหลวงชั ้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมเรียกว่า วัดโพธิ์ ท่าเตียน ตั้งอยู่เลขที ่ ๒  
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

๑.๖ สมมติฐานการวิจัย  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคลากร (Man)  

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money)  

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 

(Management) กับการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

  



๗ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑.๗.๒ ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการบริหารการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
๑.๗.๔ ผลการวิจัยนี ้สามารถส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที ่ยว  

เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นอย่างไร ๒ ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นอย่างไร ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะมีต่อ การบริหาร
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีปัญหา 
และอุปสรรคอะไรบ้าง ภายใต้แนวความคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

 ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

 กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อิงวัฒนธรรมในลักษณะ
ที่เป็นองค์รวม ก็เก่ียวข้องกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่พร้อมด้วยการยึดถือคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
ด้วยวิธีการอย่างไรก็ตาม แต่ต้องทำให้เขาตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเขากับคนอ่ืน ๆ รวมทั้งขานรับ
ต่อความต้องการจำเป็น (An Imperative Need) ตามแนวคิดพื ้นฐานใหม่ที ่จ ินตนำการไว้ เพ่ือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวโลกและเพื่อการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยอันยั่งยืนยาวนานของชีวิต
มนุษย๑์ 

 

๑ ดลพัฒน์  ยศธร, “การนำเสนอร ูปแบบการศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาที ่ย ั ่ งย ืนแนวพุทธศาสตร์ ”,  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๖๕. 



๙ 

 การพัฒนาแสดงสถานภาพของความเป็นกระบวนการ (Process) ที่มีความต่อเนื่องดำเนิน
มาและกำลังดำเนินต่อไปเพ่ือไปสู่ขั้นตอนที่ดีกว่าเดิมตลอดกระบวนของการพัฒนา และการพัฒนาคือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นผลิตภาพ (Production) ของการเปลี่ยนแปลง (Change) จากสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นสิ่งเดิมท่ีมีอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้นต้องดีกว่าเดิม 
 การพัฒนาไม ่ม ีความหมายที ่แน ่ช ัดแต ่ม ีแนวทางกว ้าง ๆ ทางด ้านความเจริญ  
ความงอกงาม ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และ ปกติมักแยกออกไปในการพัฒนาตามด้านต่างๆ 
กัน เช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการปกครอง การพัฒนาทางสังคมและการพัฒนา
ทางการบริหารนอกจากนี้ คำว่า การพัฒนา ได้นามาใช้ ในวงการวิชาการระหว่างประเทศ คือ มีการ
เปรียบเทียบความเจริญของประเทศต่างๆ หรือชุมชนต่างๆ สำหรับศัพท์ หรือ วลี คือ ด้อยพัฒนา 
และ พัฒนาน้อยกว่าหากประเทศใดหรือสถาบันใดไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงช้ากว่า
ประเทศอื่น หรือ สถาบันอื่นได้ชื่อว่า มีสภาพล้าหลังหรือด้อยพัฒนา (Under–developed) และ
พัฒนาน้อยกว่าที่ควร (Less developed) ๒ 
 จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา สรุปความได้ว่าการพัฒนาเป็นการทำให้ดีขึ้น
กว่าเดิม เปลี่ยนแปลงชาติและความเจริญก้าวหน้าความพยายามอย่างแข็งขันของประเทศสถาบันและ
บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในการปฏิบัติการใดๆ ให้บังเกิดผลดีในทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ และวิทยาการ เพ่ือให้สังคมนั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งเดิมที่มีอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นต้องดีกว่าเดิม ดังนั้นการ พัฒนาภาวะผู้นำ
ผู ้บริหารที ่ดีได้นั ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามต้องทำอย่างต่อเนื ่องสม่ำเสมอและตรวจสอบความ
ผิดพลาดและคอยแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาต่อไปดังนี้ 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

 ความหมายของการพัฒนา 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
พัฒนา และแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ได้มีนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ได้ให้แนวคิด
ไว้ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องจากความต้องการของ
มนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นที่เรา
เร ียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้คำจำกัดความของการพัฒนาได้ว ่า คือ 
กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง

 

๒ อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์, คนไทยกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : พี.เพรส, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐.   



๑๐ 

ภายใต้คำจำกัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระสำคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่ความสามารถของคนส่วนใหญ่
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนามาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้นการ
ดำเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย๓ 

 กระบวนการพัฒนาจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นกระบวนการระยะยาว และจากการตรวจสอบ
เอกสารปรากฏว่า มีผู ้ให้ความหมายของพัฒนาไว้หลายท่าน ดังนี ้ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ 
ความหมายของคำว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ เติบโต หรือก้าวหน้า๔ การกระทำให้ดีขึ้น คือ 
เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม
ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่าง
ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๕ 

 การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้
ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปลี ่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชนและสังคมให้ดีขึ ้น ๖  
การพัฒนา มาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน 
เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เรียกว่า พัฒนา 
หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 

 เมื่อการพัฒนาถูกกำหนดความหมายจากหลายแหล่ง และหลายสาขาวิชาทำให้ลักษณะ
ของการพัฒนามีหลายประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้๗ 

 ๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่นด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงใน
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

 

๓ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์ไทย, 
๒๕๔๖), หน้า ๒. 

๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔๕. 

๕ ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพฯมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๔. 
๖ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๙. 
๗ พระหรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต ฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พ ิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖-๑๘. 



๑๑ 

 ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนและ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละข้ันตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลำดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนหนึ่ง
ได ้

 ๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได้  
 ๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดข้ึนจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร 
ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

 ๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นามาใช้ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

 ๖) การปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องนา
มาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ 

 ๗) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาการกระทำของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทำแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ ได้
การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืน ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

 ๘) ผลที่เกิดข้ึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทำให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะการ
พัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 

 ๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง กำหนดเกณฑ์มาตราฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 
 เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การพัฒนาใหม่ ๆ จึง
เกิดข้ึนอยู่เสมอ๘ ได้สรุปแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

 

๘ สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕),  
หน้า ๕-๖. 



๑๒ 

 ๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการนำการพัฒนามาใช้เพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า ทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้นเป็น
ต้น การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความก้าวหน้ามาก 

 ๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคต อันรุ่งโรจน์ แต่
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใด โครงสร้างหนึ่ง และเป็นการ
ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม 

 ๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์นำการพัฒนาไปใช้จำแนกประเทศ
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทำ เป็นต้น ออกเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดนี้ จึง
ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการเจริญเติบโต 

 ๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมในรูปของการวางแผน 
ปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที ่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี ้ว่า  
การพัฒนา 

 ๕) แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยม ที่นำทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคม โดยถือว่าการนำระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา 

 การพัฒนาทีน่ำจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ๙ 

 ๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า “ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ” ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของ “ความมีเหตุผล” ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออำนวย
ให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น 

 

๙ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 



๑๓ 

 ๒) การพัฒนา หมายถึง ความม่ันคง ถา้ในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจเป็น
ระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั ่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วย 

 ๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึง ความ
เป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมได้
เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลต่อบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น การพัฒนาที่เรา
ต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย 

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคม จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มี
คุณค่าเพ่ิมข้ึน และต้องการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมความก้าวหน้า
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมี
เหตุผลตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออำนวยให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในกาตัดสินใจ และลด
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคน
ส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึงเรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะ
ของการพัฒนาโดยทั ่วไปนั ้น ควรหมายถึง เร ื ่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการกระทำของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทำแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเอง
และสิ่งต่าง ๆ ได้ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ดลพัฒน์ ยศธร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๖๕). 

กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองที่อิงวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็น
องค์รวม 

อภิญญา รัตนมงคลมาศ  
และวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๕๐). 

การพ ัฒนาแสดงสถานภาพของความเป็น
กระบวนการ เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ดีกว่าเดิมตลอด
กระบวนของการพัฒนา 

 
  



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒). 

กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนส่วน
ใหญ่ที ่จะปรับปรุงคุณภาพชีว ิตของตนโดย
ต่อเนื่องภายใต้คำจำกัดความดังกล่าว 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๓๔๕.) 

การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ เติบโต หรือ
ก้าวหน้า 

ฑิตยา สุวรรณชฎ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๗๙). 

การกระทำให้ดีขึ ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง
ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๗๙). 

เพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้ดีขึ้น 

พระหรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๖-๑๘). 

การพัฒนา มาจากคำภาษาบาลีว ่า ว ัฒนะ 
แปลว่า เจริญ 

สนธยา พลศรี,  
(๒๕๔๕, หน้า ๕-๖). 
 

การพัฒนามีหลายประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ 
มีดังต่อไปนี้ 
๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ 

๓) มีลักษณะเป็นพลวัต 

๔) เป็นแผนและโครงการ 

๕) เป็นวิธีการ 

๖) การปฏิบัติการ 

๗) เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการกระทำของมนุษย ์

๘) ผลที่เกิดข้ึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ 

๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องชีวัด 
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๕). 

การพัฒนาที่นำจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ 
ลักษณะด้วยกัน คือ 

๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า 

๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง 

๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคง 

  



๑๕ 

๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องนามาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบร ิหารจ ัดการ หมายถึง องค์การต่าง ๆ มักใช ้คำสองคำสลับกันไปมา คือ  

“การบริหาร” (Administration) กับคำว่า “การจัดการ” (Management) ทั้งนีเ้นื่องจากทั้งสองคำนี้
มีความหมายเหมือนกันจึงใช้แทนกันได้ โดยมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย คือ การบริ หาร มักใช้ใน
วงการสาธารณะหรือราชการ ในขณะที่คำว่า การจัดการ มักใช้ในวงการธุรกิจหรือเอกชนเป็นหลัก๑๐  

การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียกว่า “กระบวนการบริห าร” หรือ 
“ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร” ที ่เรียกว่า แพ็มส์ -โพสคอร์บ (PAMS-POSDCORB) ได้แก่  
การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอำนาจหน้าที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) 
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) การอำนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) 
การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)๑๑ 

นอกจากที่กล่าวมา อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงาน หรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
เช ่น การบร ิหารคน (Man) การบร ิหารเง ิน (Money) การบร ิหารว ัสด ุอ ุปกรณ์ (Material)  
การบริหารงานทั่วไป (Management) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) การบริหารเวลา (Minute) และการ
บริหารการวัดผล (Measurement) ซึ่งก็คือ “ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร ”ท่ีเรียกว่า ๙M 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ
กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะ ทำให้ผู้ปฏิบัติทางานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว๑๒ การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมทีสามารถมองเห็นได้ ๓ ทาง คือ 

 

๑๐ ตุลา มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พีเอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ ้ง , 
๒๕๕๔), หน้า ๔๘. 

๑๑ วิรัช ว ิร ัชนิภาวรรณ, การบร ิหารจ ัดการตามแนวคิดตะว ันออก , (กร ุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์โฟร์เพช, ๒๕๕๗), หน้า ๔๖. 

๑๒ วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธนชัชการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙. 



๑๖ 

๑. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ
ขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 

๒. ทางหน้าที่เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จเป้าหมาย 

๓. ทางปฏิบัติเป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน 
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรหรือปัจจัยที่บริหารต้องให้ความสนใจเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ขององค์การประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ 
คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการ

จัดการ 
เงิน (Money) คือ ปัจจัยสำคัญที ่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

ดำเนินการต่อไปได ้
วัสดุ (Materials) คือ วัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จำเป็นต้องมีคุณภาพ

และมีต้นทุนที่ต่ำ เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 
เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการผลิตเช่นกัน 
วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management Method) การจัดการหรือการบริหารใน

องค์กรธุรกิจ ประกอบด้วยระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจน
ตลอดจนมีระเบียบขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการทางาน ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความสำเร็จได้ดี 

ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทาง
การตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการเช่นในปัจจุบันนี้
กระทั่งเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ ปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก อันมีผลทำให้เศรษฐกิจ สังคมการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ตลอดจนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับ
และขยายตัวมากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ 

สำหรับแนวคิดทางการบริหารจัดการได้วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นลำดับ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ ๔ แนวคิด คือ๑๓ 

 

๑๓ ถนัด เดชทรัพย์, “การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม. 
จังหวัดสุโขทัย ตามหลักธรรมาธิบาล”, ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑-๒๕. 



๑๗ 

๑. แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre - Scientific Management)ในยุคนี้
เป็นยุคก่อนปี ค.ศ. 1880 ซึ่งการบริหารในยุคนี้อาศัยอำนาจหรือการบังคับให้คนงานทางานซึ่งวิธีการ
บังคับอาจใช้ การลงโทษ การใช้แส้ การทางานในยุคนี้เปรียบเสมือนทำส คนในยุคนี้จึงต้องทางาน
เพราะกลัวการลงโทษ 

๒. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แนวคิดนี้เริ่มในช่วง
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ ประมาณปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมาจนถึงปี 1930 ในยุคนี้ได้ใช้หลัก
วิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจัดการ ทำให้ระบบบริหารจัดการแบบโบราณได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี ๒ ท่าน คือ Frederich W. Taylor
และ Henri J. Fayol 

Frederich W. Taylor ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ หรือ
บิดาของวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor ได้เข้าทำงานครั้งแรกในโรงงานที่เพนซิ ลวาเนีย เมื่อปี ค.ศ. 1878
ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มีมาตราฐานในการประเมินผล
งานของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม การตัดสินใจขาดหลักการและเหตุผล 

Taylor ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้อำนาจ (Power) ว่าเป็นการบริหารที่ใช้
ไม่ได้และมีความเชื่อว่า การบริหารที่ดีต้องมีหลักเกณฑ์ การทางานไม่ได้เป็นไปตามยถากรรม Taylor 
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะทางาน (Time and Motion) เพื่อดูการทางาน
และการเคลื ่อนไหวของคนงานในขณะทางาน โดยได้คิดค้นและกำหนดวิธีการทางานที่ด ีที ่สุด  
(One Best Way) สำหรับงานแต่ละอย่างที่ได้มอบหมายให้คนงานทำ ดังนั้นผู้บริหารการจัดการจึง
ต้องเน้นและปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กำหนดวิธีการทางานด้วยหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทดลองแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
๒. การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ต้องทำอย่างเป็นระบบเพื ่อให้ได้

บุคลากรที่เหมาะสม 
๓. ต้องมีการประสานร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน 
๔. ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในด้านการวางแผน และมีการมอบหมายงาน

ตามความถนัดด้วย 
แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) 
แนวคิดในยุคนี้เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 – ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัว

อย่างรวดเร็ว ความสลับซับซ้อนในการบริหารการจัดการก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยให ม่ 
จึงต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไร



๑๘ 

ก็ตามการบริหารการจัดการสมัยใหม่ก็ยั งมิได้ทิ ้งหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดใน 
ด้านมนุษยสัมพันธ์เสียทีเดียว 

การจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “ A Set of 
Interdependent, Interaction Element ” ตัวอย่าง เช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเรา
นั้นประกอบด้วย อวัยวะ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันอย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็น Grand 
Theory เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ของ
องค์การไม่ว่าภายในหรือภายนอก ล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นการ
บริหารการจัดการจึงต้องปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่กล่าวจึงจะทำให้องค์การเติบโต อยู่รอด และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย๑๔ 

การจัดการโดยใช้คณิตศาสตร์ หรือเชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจ (Quantitative or 
Decision Making Approach) การศึกษาในแนวนี้จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทำให้ต้องมีหลักการและเหตุผล มีหลัก
มีเกณฑ์ และเป็นการบริหารการจัดการที่สามารถลดความเสี่ยงขององค์การได้ในระดับหนึ่ง 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นการทางานของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปที่ร่วมปฏิบัติการ
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญ ใช้ทรัพยากรบริหารเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานร่วมมือดำเนินการอย่างมีเหตุผล เพ่ือนามากำหนดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติงาน
ได้ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และที่ต้องการเพิ่มก็คือการจัดการทรัพยากรทั้ง 4M ประกอบไปด้วย 
คน (Man), เ ง ิ น  (Money), ว ัตถ ุด ิบ  (Material) โดยนำ M ท ี ่  ๔  ค ือกระบวนการบร ิหาร 
(Management) ซึ ่งม ี ๕ ข ั ้นตอน ได ้แก่ การวางแผน , การจ ัดองค์กร , การจ ัดหาบุคลากร ,  
การอำนวยการ, การประสานงาน มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  

 

๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๕. 



๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ตุลา มหาพสุธานนท์, 
(๒๕๕๔, หน้า ๔๘) 

การบร ิหารม ักใช ้ ในวงการสาธารณะหรือ
ราชการ การจัดการมักใช้ในวงการธุรกิจหรือ
เอกชน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

(๒๕๕๗, หน้า ๔๖) 
การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน  
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมใน
เรื่องต่างๆ ทีเ่รียกว่า “กระบวนการบริหาร” 

วิเชียร วิทยอุดม,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๙) 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่างๆ 
ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ 

ถนัด เดชทรัพย์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๑-๒๕) 

แนวคิดทางการบร ิหารจ ัดการแบ ่งออกได้   
๒ แนวคิด คือ 
๑. แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
๒. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือ

การศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต และยังได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม  
วิถชีีวิตชุมชนท้องถิ่นท่ีนำศึกษา การท่องเที่ยวจึงนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

๒.๓.๑ การท่องเที่ยว 
๑. ความหมายของการท่องเที่ยว 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “การท่องเที่ยว” หมายถึง 
การเดินทาง (Travel) ที่มีเง่ือนไข ๓ ประการคือ๑๕  

 

๑๕ บ ุญเล ิศ  จ ิตต ั งว ัฒนา,  การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยวแบบย ั ่ งย ืน ,  (กร ุ ง เทพมหานคร :  
ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวประเทศไทย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐. 



๒๐ 

๑. การเดินทาง (Travel) หมายถึงการเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้าง โดยมีการ
วางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และการใช้ยานพาหนะนำไปเป็นระยะทางใกล้
หรือระยะทางไกลก็ได้ 

๒. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็นการ
ชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิลำเนำเดิม โดยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
ไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ที่นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เพียงพอสำหรับสนอง
ความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  

๓. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึงมีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางใด
ก็ได้ที่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลายอย่างด้วยกัน 
ซึ่งผู้ที่เดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าอย่างหนึ่งก็ได้ 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เป็น
การเดินทางด้วยความสมัครใจ และเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือ 
หารายได๑้๖ 

การท่องเที่ยวว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทำเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด
จากกิจการงานประจำและเป็นการเดินทางที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่คำนึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้
หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่รวมทั้งยังมีการให้คำจำกัดความเพิ่มไว้อีกดว้ยว่า 
จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวต้องมิใช่เพื ่อการประกอบอาชีพและไม่อยู่ประจำ  
แต่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง๑๗ 

การท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญท่ีหลากหลายมากขึ้น ดังนี้๑๘ 
๑. การท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลาว่างของมนุษย์เพ่ือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลิน 

จากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นการช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเครียด ทำให้
สุขภาพทางกายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับภารกิจต่าง ๆ และการดำรงชีวิตที่
จำเจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑๖ ฉลองศร ี พิมลสมพงศ์ , การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที ่ยว , พ ิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๓. 

๑๗ ปรีชา แดงโรจน์, การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม ศตวรรษที ่ ๒๑, พิมพ์ครั ้งที ่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬา, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓. 

๑๘ สุ ร เ ชษฎ์  เ ชษ ฐ ม า ส ,  ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ช ิ ง อ น ุ ร ั ก ษ์ ,  [ออน ไ ล น์ ],  แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  : 
http://neung.kaengkhoi.ac.th/kks52/webm.3521/page2.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๒๑ 

๒. การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลา
การเดินทาง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ และเข้าใจสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ไปเยือนดีข้ึน ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มจิตสำนึกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม  

๓. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่ดี จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที ่ยวและบริเวณโดยรอบได้ ซึ ่งเรื ่องนี ้ในอดีตไม่ได้สนใจ กันมากนัก 
จนกระทั่งกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับโลกได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย หลายฝ่ายเริ่ม
มองเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึนตามลำดับ  

๔. การท่องเที่ยวเป็นกลไกธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายดีขึ้น และนำไปสู่ความเข้าใจและมี
มิตรภาพที่ดีต่อกัน  

๕. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้การไหลเวียนของเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้ งในระดับ
ท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศโดยรวม 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว คือ เป็นเรื ่องราวของการเดินทาง (Travel) แต่ต้องเป็นการ
เดินทางที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา 
กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา และการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง โดย
ความสมัครใจไม่มีการบังคับ การท่องเที่ยวช่วยให้เปิดโอกาสในการเรียนสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยได้สัมผัส
ทั่งความรู้ในทางภูมิภาพ และประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น ๆ การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
ของชนพื ้นเมืองได้จากการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม ทำให้ร ู ้ว ิถ ีช ีว ิตของประชาชนในชุมชน  
หรือแม้กระทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวจึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเพลิดเพลินใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรม 
  



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๐). 

การท่องเที่ยว คือการเดินทางมี ๓ อย่างคือ 
๑. การเดินทาง จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่
หนึ่ง เป็นระยะทางใกล้หรือไกล 
๒. จุดหมายปลายทาง สถานที่ที ่นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางไปเยือน 
๓. ความมุ่งหมาย สิ่งที่นักท่องเที่ยวประสงค์
เดินทางเพ่ือความต้องการ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๓). 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปอาศัยที่
อ่ืนเป็นการชั่วคราว มิใช่เพื่อหารายได้ 

ปรีชา แดงโรจน์, 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๓). 

การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากงานประจำ มีพักค้างแรม
ชั่วคราว 

สุรเชษฎ์ เชษฐมาส,  
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

การท่องเที่ยว หมายถึง 
๑. การใช้เวลาว่างเพ่ือแสวงหาความสุข 
๒. มีการศึกษาหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
๓ . การอน ุร ักษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมโดยรอบ เป็น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๔. การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
๕. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นถึงประเทศ 

 
  



๒๓ 

๒. ความหมายของนักทอ่งเที่ยว 
นักท่องเที ่ยว (tourist) ตามความหมายของสันนิบาตชาติที ่ได ้ให้คำนิยามไว้ในปี  

พ.ศ. ๒๔๘๐ ว่านักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดที่มิใช่บ้านเมืองที่
อาศัยอยู่เป็นประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และได้ขยายความต่อไปอีกว่า บุคคลเช่นใด 
นับเป็นนักท่องเที่ยว และบุคคลเช่นใดไม่นับเป็นนักท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ คือ๑๙ 

 ๑. บุคคลที่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
  ๑.๑ ผู้ที่เดินทางเพ่ือผักผ่อนใจหรือเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๒ ผู้ที่เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๑.๓ ผู้ที่เดินทางเพ่ือทำธุรกิจการค้าบางประการ 
  ๑.๔ ผู้ที่เดินทางมากับเรือที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ำ แม้จะแวะพักอยู่

น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก็ตาม 
 ๒. บุคคลที่ไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
  ๒.๑ ผู้เดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งประกอบธุรกิจที่มีรายได้ใน

ประเทศนั้น โดยจะมีสัญญาไว้กับผู้ใดหรือไม่ก็ตาม 
  ๒.๒ ผู้เดินทางมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น 
  ๒.๓ ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปทางานนอกประเทศของตน 
  ๒.๔ ผู้เดินทางเพ่ือเข้าไปเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่ที่จัดไว้เป็น

หอพักนักเรียนนักศึกษา 
  ๒.๕ ผู้เดินทางผ่านโดยมิได้แวะลงจากยานพาหนะเลย แม้ว่าจะเดินทางอยู่ใน

อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเวลามากกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก็ตาม 
  ๒.๖ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยทางศาสนา ไปอยู่ต่างประเทศหรือผู้ลี้ภัย

สงคราม 
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International 

Union of Official Travel Organization- -IUOTO) ได้หยิบยกคำนิยามของนักท่องเที่ยวมาพิจารณา
ใหม่ และได้ตกลงให้นักเรียน หรือนักศึกษาต่างประเทศ นับเป็นนักท่องเที่ยวด้วย เพราะค่าใช้จ่ายของ
นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังให้เรียกผู้เดินทางที่ตั้งใจมาท่องเที่ยว ณ 
ประเทศหนึ่ง แต่อยู่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ว่าเป็นนักทัศนาจร (excursionist) ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่เดิน
ทางผ่านประเทศโดยมิได้ออกจากบริเวณท่ีจัดไว้สำหรับผู้เดินทางผ่านสนามบินด้วย 

 

๑๙ บ ุญเล ิศ จ ิตต ังว ัฒนา, การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยวแบบย ั ่ งย ืน ,  (กร ุ ง เทพมหานคร  :  
ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวประเทศไทย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๓๐. 



๒๔ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้คิดคำขึ้นใหม่แทนคำว่า นักท่องเที่ยว คือ  
คำว่า “ผู้เยี่ยมเยือนต่างประเทศ” หรือ “Foreign Visitor” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยถาวรของตนด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ใช่ไปเพื่อประกอบอาชีพหา
รายได้ โดยแบ่งผู้มาเยือนต่างประเทศออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ประเภทที่ ๑ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ (foreign tourist) หมายถึง ผู้มาเยือนชั่วคราว
ที่มาพักอยู่ในประเทศที่มาเยือนอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง และเป็นการมาเยือนด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน ที่มิใช่
เพ่ือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งหรือไปอยู่ประจำ 

๒. ประเภทที่ ๒ นักทัศนาจรต่างประเทศ (foreign tourist) หมายถึง ผู้มาเยือนชั่วคราวที่
เข้าไปอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และมิได้พักค้างคืน ซึ่งรวมถึงผู้มาเยือนกับเรือที่
เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ำด้วย 

สำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (domestic tourist) หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของตน โดยใช้เส้นทางที่มิได้ใช้อยู่เป็นประจำวัน หรือออกไปนอกเขตจังหวัด
ภูมิลำเนำของตน 

ส่วนประเทศไทยได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยวไว้ในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่านักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่น
อันเป็นถิ ่นที ่อยู ่โดยปกติของตนไปยังท้องถิ ่นอื ่นเป็นการชั ่วคราวด้วยความส มัครใจ และด้วย
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

ประเภทของนักท่องเที่ยวตามลักษณะการท่องเที่ยวมีดังนี้๒๐ 
๑. นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE นักท่องเที่ยวจากการพบปะสังสรรค์ (Meeting) การท่องเที่ยว

แบบเป็นรางวัล (Incentive) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม สัมมนา (Convention) และการแสดง
สินค้านิทรรศการ (Exhibition) นักท่องเที่ยวเหล่านี้ ทำรายได้เป็นเงินตราประเทศ จำนวนมาก จึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

๒. นักท่องเที่ยวสูงอายุ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก จะมีศักยภาพในการใช้
จ่ายสูง สามารถพำนักระยะยาว โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุจากการทางานจะมีสวัสดิการหรือบำนาญที่
รัฐบาลจ่ายให้ อันเป็นรายได้ที่มั่นคง ถึงแม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันต่ำกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่การพำนักที่นานวันกว่าก็สามารถทำรายได้เป็นจำนวนมาก 

 

๒๐ จ ิ ต ร า น ุ ช  ร ั ก ส ั จ จ า ,  อ ุ ต ส า ห ก ร ร มก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ,  [ออน ไ ล น์ ],  แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  : 
http://202.143.168.214/uttvc/newweb/2701_1001/g1c.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๒๕ 

๓. นักท่องเที่ยวเยาวชน (Youth travel) มีอายุประมาณ ๑๕ – ๒๖ ปี จะเป็นกลุ่มที่มี
การเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้ง และมีจ้านวนสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเยาวชนจะมีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้
เกิดการเดินทาง ได้แก่ ความต้องการที่จะเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ การมีเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่มประชากรอ่ืน ๆ คือ ช่วงปิดภาคการศึกษา 

๔. กลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนหรือผู้ที่สนใจด้าน
การศึกษาหาความรู้ นักท่องเที่ยวประเภทนี้ จัดเป็นนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay เพราะพักนานวัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 

๕. นักท่องเที ่ยวสะพายเป้ (Back packer) เป็นนักท่องเที ่ยวที ่จัดการเดินทางเองไม่
ต้องการความสะดวกสบายมากนัก มักพักอาศัยตามเกสต์เฮาส์ มีการใช้จ่ายต่อวันน้อยกว่า แต่จะมีวัน
พำนักท่ียาวนานกว่า นิยมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ มุ่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

๖. นักท่องเที่ยว Wintering กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลีกหนีอากาศหนาวไปสู่สถานที่ที ่มี 
อากาศอบอุ่น โดยใช้เวลาพำนักนาน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ นิยมเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
(Low season) แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม คือ สเปน โปรตุเกส ไซปรัส และมอลต้า 

๗. นักท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา กอล์ฟ กีฬาทางน้ำ เช่น ดำน้ำ วินเซิร์ฟ เป็นที่นิยมโดย
แพร่หลาย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นหรือผู้ชมต้องเดินทางไปยังแหล่งสถานที่ต่าง 

๘. นักท่องเที ่ยวฮันนีมูน กลุ ่ม Honeymooner จะนิยมแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
โดยเฉพาะธรรมชาติทางทะเล เกาะภูเก็ต เกาะสมุย ได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮันนีมูน 
และทะเลจังหวัดตรังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร 

สรุปได้ว่า ความหมายของนักท่องเที่ยว อาจจะเป็นบุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่าง ๆด้วยความสมัครใจ เป็นการชั่วคราว ไม่ใช่การพักแบบถาวร และการเดินทางไม่ใช่การประกอบ
อาชีพหรือหารายได้ แต่อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อน เยี่ยมญาติเป็นต้น จุดประสงค์ของการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวอาจมีความแตกต่างกันไป บ้างก็เดินทางไปเยี่ยมญาติแล้วถือโอกาสได้ไป
ท่องเที่ยว บ้างก็ไปทำธุรกิจ บ้างก็ไปดูกีฬา บ้างก็ไปประชุม หรืออาจเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อน
โดยตรง และหรือด้วยจุดประสงค์อื่นใดอีกมากมาย แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยวัตถุประสงค์ใดในการ
เดินทางของคนทุกคนโดยธรรมชาติแล้วก็มักท่ีจะหาโอกาสให้ตนเองได้ท่องเที่ยวด้วยทุกครั้งเสมอ 
  



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปความหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา,  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐-๓๐). 

นักท่องเที่ยว แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๑. บุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผู ้เดินทาง
พักผ่อน ไปประชุม ทำธุรกิจบางประการ แวะ
พักน้อยกว่า ๒๔ ชม. 
๒. บ ุคคลที ่ ไม ่น ับเป ็นนักท่องเที ่ยว ได ้แก่  
ผู้เดินทางมาประกอบธุรกิจ ผู้ย้ายถิ่นฐานถาวร 
ผู ้ เด ินทางข้ามพรมแดนไปทางาน นักเรียน
นักศึกษา ผู้เดินทางผ่านโดยไม่หยุดพัก ผู้ลี้ภัย 

จิตรานุช รักสัจจา,  
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

ประเภทของนักท่องเที่ยวมีลักษณะดังนี้ 
๑. นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 
๒. นักท่องเที่ยวสูงอายุ 
๓. นักท่องเที่ยวเยาวชน (Youth travel) 
๔. กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
๕. นักท่องเที่ยวสะพายเป้ (Back packer) 
๖. นักท่องเที่ยว Wintering 
๗. นักท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา 
๘. นักท่องเที่ยวฮันนีมูน 

 
  



๒๗ 

๓. ลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยว 
๓.๑ ลักษณะของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวมีหลายลักษณะด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้เป็น ๘ ประเภท ดังนี้๒๑ 
๑. การท่องเที ่ยวเพื ่อสันทนาการ (Recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมในการ

แข่งขนักีฬา เล่นกีฬา แช่น้ำพุแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
จิตใจ 

๒. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Intensive tourism) เป็นการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเป็น
รางวัลแก่พนักงาน เป็นสวัสดิการของหน่วยงาน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพือ่ดูงาน สันทนาการ โดย
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๓. การท่องเที ่ยวเพื ่อชมประว ัต ิศาสตร์ (Historical tourism) เป็นการท่องเที ่ยว
พิพิธภัณฑ์และโบสถ์เก่า ๆ ที่เน้นความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร 
พระราชวังต่าง ๆ 

๔. การท่องเที่ยวเพื ่อธุรกิจ (Business tourism) มีลักษณะเด่นคือ การประชุมหรือ 
พบปะกัน หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวมการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ ด้วย 

๕. การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม (Culture tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัส และใน
บางครัง้เข้าร่วมวิถีชีวิตเก่า ๆ ที่หาได้ยาก ท้องถิน่เก่า ๆ ที่มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ 

๖. การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic tourism) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
สังเกตเห็น แสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมทัง้การ
ไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมรำฟ้อน และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่าง ๆ 

๗. การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental tourism) คล้ายคลึงกับการท่องเที่ยว
เพื่อชาติพันธุ์ แต่เน้นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าเน้นที่ชาติพั นธุ์มนุษย์  
การกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพ้ืนพิภพ 

๘. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
และเรียนรู้ หาประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน 

๓.๒ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของประเทศเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม การแบ่งประเภทของทรัพยากร

 

๒๑ วิมล จิโรจพันธุ์, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร : แสดงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๖๒-๖๕. 



๒๘ 

การท่องเที่ยวมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งและการนำทรัพยากร การท่องเที่ยวไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีทั้งหมด
ออกเป็น ๓ ประเภทตามลักษณะ คุณค่าและความสนใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย๒๒ 

๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติมีความสวยงาม และนับว่าทรัพยากรการท่องเที ่ยวประ เภทนี้เป็นสิ ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้มากท่ีสุด โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑.๑ ทิวทัศน์ (Scenery) ทิวทัศน์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติทั้งที ่สวยงามและแปลก
ประหลาดจะเป็นสิ ่งดึงดูดใจนักท่องเที ่ยวให้เข้าไปเยี ่ยมชม เช่น แกรนด์แคนยอนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟวิสซุเวียสในประเทศอิตาลีหรือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดู
หนาวดอกทิวลิป หรือดอกซากุระจะบาน เป็นต้น 

๑.๒ สัตว์ป่าและพรรณไม้ (Wildlife and Flora) สัตว์ป่าและพรรณไม้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความงามตามธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า เป็นสิ่งที่
นำศึกษาหาความรู้ รวมทั้งความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าประเภทต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะหมดไป แต่
ยังคงมีที ่ให้ท่องเที ่ยวได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ แหล่งอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด สวน
พฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นต้น 

๑.๓ สภาพภูมิอากาศ (Climate) สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เช่น แสงแดด สายลม 
อากาศอบอุ่น หรือหิมะตกในฤดูหนาว ตลอดจนลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากถิ่นเดิมของตน จะ
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ เช่น ฤดูร้อนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังชายฝั่งทะเล หรือ
ฤดหูนาวชาวยุโรปนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศแถบตะวันออกซึ่งมีอากาศท่ีอบอุ่นกว่า เป็นต้น 

๑.๔ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ (Natural Phenomenon) เป ็นล ักษณะของ
ปรากฏการณ์ท ี ่ เก ิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ เช ่น พระอาทิตย ์เท ี ่ยงค ืน การเก ิดส ุร ิย ุปรา คา  
การเกิดฝนดาวตก เป็นต้น 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา 
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหลักฐานสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา ซึ่งได้แก่ 

 

๒๒ โอเค เนชั่น, ทรัพยากรการท่องเที่ยว, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv 
/blog/alohaz/2008/09/06/entry-1 [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๒๙ 

๒.๑ โบราณสถาน หมายถึง สิ่งของโบราณท่ีเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง โดยมี
อายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปีขึน้ไป เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดไชยวัฒนาราม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

๒.๒ โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป 
ศิลาจารึก มีอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปีขึน้ไป 

๒.๓ ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน หมายถึง สถานที่ควรแก่การนับถือหรือควรแก่การ
บูชา เช่น พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดพระศรีร ัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร และ 
วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 

๒.๔ ศาสนวัตถุหรือปูชนียวัตถุ หมายถึง วัตถุที่ควรแก่การบูชา เคารพนับถือ เช่น 
พระพุทธรูป เทพเจ้า เป็นต้น 

๒.๕ แหล่งประวัติศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น 
สถานที่กระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี สุ สำนสัมพันธมิตร  
จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ กำแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง 
แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ และขนบธรรมเนียบประเพณีที่ 
บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา ทรัพยากรการท่องเที ่ยวประเภทนี้  
ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การ
แต่งกาย ภาษา ชนเผ่าต่าง ๆ สวนสนุก สวนสัตว์ กิจกรรม เช่น การพายเรือ ขี่จักรยานภูเขา และล่อง
แก่ง เป็นต้น 

จากประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวที่
เป็นสิ ่งดึงดูดนักท่องเที ่ยวนั้นแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ทรัพยากรการท่องเที ่ยวที ่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่งจะประกอบไปด้วย ทิวทัศน์ สัตว์ป่าและพรรณไม้ สภาพภูมิอากาศและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ๒) ทรัพยากรการท่องเที ่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และศาสนา เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา ๓) ทรัพยากร
การท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การ 
แสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง 

 
  



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิมล จิโรจพันธุ์,  
(๒๕๔๘, หน้า ๖๓-๖๕). 

ลักษณะการท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น ๘ ประเภท 
๑. การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ ๒. การท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล ๓. การท่องเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร์ 
๔. การท่องเที ่ยวเพื ่อธ ุรก ิจ  ๕. การท่องเที ่ยวชม
ว ัฒนธรรม  ๖ .  กา รท ่ อ ง เท ี ่ ย ว เพ ื ่ อ ช าต ิ พ ั น ธุ์   
๗. การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ๘. การท่องเที่ยวเพ่ือ
การศึกษา 

โอเค เนชั่น,  
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓] 

ทรัพยกรการท่องเที่ยวมีทั้งหมด ๓ ประเภท 
๑. ทร ัพยากรการท ่องเท ี ่ยวประเภทธรรมชาติ  
น ักท่องเที ่ยวส ูงอายุ  ๒. ทร ัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทประวัต ิศาสตร์  โบราณวัตถุ โบราณสถาน  
๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

 
๔. องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  
การท่องเที ่ยวว่าจัดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวที่ใหญ่ที ่สุดที่มีองค์ประกอบเป็น

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวตรงทั้งทางตรงและทางอ้อมจ้านวนมาก ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของการ
ท่องเที ่ยวออกเป็น ๕ องค์ประกอบและมีการปรับปรุงเพิ ่มเติมให้มีความครบถ้วนมากขึ ้นเป็น  
๖ องค์ประกอบดังนี้๒๓ 

๑. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญท่ีสุด เพราะเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดนเด่น 
เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลัย หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม ตลอดจน
การท่องเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุค
เก่าแกก่่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น  

 

๒๓ พยอม ธรรมบุตร, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื ่องหลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ . 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๔. 



๓๑ 

๒. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทาง
อากาศ ทางบก และทางน้ำ ซึ่งจะเอ้ืออำนวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หรือ แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  

๓. ที ่พักแรมและสิ ่งอำนวยความสะดวกในการต้อนรับ (Accommodation) ได้แก่ 
โรงแรม รีสอร์ท Bed & Breakfast เกสต์เฮ้าต์ โฮมสเตย์ ที่พักแรม ประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก (Facilities) ในระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งจะทำให้มีราคำและบริการในระดับต่างกัน เช่น 
ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวนา และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

๔.  กิจกรรมการ ท่อง เที่ ยวและก ิ จกร รมน ันทนาการ  (Tourist activities and 
Recreational activities) นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เช่นกัน ในยุคปัจจุบันซึ่งการท่องเที่ยวมิได้
หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติ หากความสำคัญ
สำหรับผู้มาเยือนคือการได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์
สูตรในป่าดิบชื้น (Rainforest) การล่องแก่งในแม่น้ำท้องถิ่น การปีนหน้าผา การดำน้ำรูปแบบ Scuba 
Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายแลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก 
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การดำนำ การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู ่ขวัญ 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจ้าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรม
ดังกล่าว มักก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  

๕. ส่วนประกอบอื่น ๆ บริการเบ็ดเสร็จ (Ancillary) ได้แก่ ทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว 
อาท ิเช่น บริการด้านร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น  

๖. บริการเสริมให้ตรงกับความต้องการ (Amenities) คือ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ห้องน้ำ 
บริเวณท่ีจอดรถสาธารณะ การมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนสำคัญในการท่องเที่ยว โดยประกอบไป
ด้วย แหล่งท่องเที ่ยวที ่สนใจ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องอยู่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมสะดวกและปลอดภัย ที่พักแรมเหมาะสม กิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ ยว
มากขึ้น เช่น บริเวณที่จอดรถสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  จากที่กล่าวมาข้างต้นได้สะท้อนให้
เห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่จะทำให้การท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จอัน
เนื่องมาจากระบบการจัดการที่ดี แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการ
จัดการที่ดี เพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่วได้ 
  



๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พยอม ธรรมบุตร,  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๗๔). 

องค ์ประกอบของการท ่องเท ี ่ยวออกเป็น  
๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) 
๒. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
๓. ที่พักแรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๕. ส ่วนประกอบอ่ืน ๆ บริการเบ ็ด เสร็ จ 
(Ancillary) 
๖. บร ิการเสร ิมให ้ตรงก ับความต ้องการ 
(Amenities) 
 

 
๒.๓.๒ การท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิถีพุทธ  
๑. คุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติว่า เป็นประเพณีที่สืบต่อมา

โดยถูกต้องตามสมควรแก่เหตุ คือ การที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยในทางประวัติศาสตร์ ว่าความเป็นมาของชนชาติไทยเกี่ยวเนื่องมาด้วยกัน
กับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจน
ชาวไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมา จนกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนในด้านวัฒนธรรม ก็กล่าวต่ออีกว่า วิถีชีวิต
ของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื ่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ตลอดเวลายาวนาน จนทำให้เกิดการปรับตัวเข้าหากัน และสนองความต้องการของกันและกัน 
ตลอดจนผสมคลุกเคล้ากับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอ่ืน ๆ ที่มีมาในหมู่ชนชาวไทย ถึงขั้นที่ทำให้
เกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ
อันมีร ูปลักษณะและเนื ้อหาของตนเอง ที ่เน้นเด่นบางแง่บางด้านเป็นพิเศษ แยกออกได้ จาก



๓๓ 

พระพุทธศาสนาอย่างทั่ว ๆ ไป ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือพระพุทธศาสนาของ
ชาวไทย แบ่งความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไว้ ๑๐ ประการดังนี้๒๔ 

๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ในจำนวนของ
ประชาการในประเทศไทยกว่า ๙๕% นับถือศาสนาพุทธ  

๒. พระพุทธศาสนาเป็นแกนนำและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย เพราะวิถีชีวิต
ของคนไทยผูกแน่นพระพุทธศาสนา ความเชื ่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ซึมแทรก
ผสมผสานอยู่ในแนวความคิดจิตใจและกิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยตลอดเวลายาวนาน 

๓. พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย เพราะคน
ทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดี มีความพร้อมเพรียง ต่อเมื่อมีหลีกความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าง
หนึ่งอย่างเดียวกัน ที่เป็นเหมือนสายหรือเชือกที่ร้อยประสานกันไว้  

๔. พระพุทธศาสนาเป็นหลักการที ่ช ่วยดำรงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา ใน
สังคมไทย ตลอดประวัติศาสตร์ของการนับถือพระพุทธศาสนา เสรีภาพทางศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาเอง
เป็นลักษณะของสังคมที่ถ่ายทอดกันมาโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เชิดชู
เสรีภาพในการใช้ปัญญา โดยไม่มีการบังคับศรัทธา  

๕. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย ดังคำกล่าวที่ว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งทั้งสาม
ทั้งเป็นสถาบันหลักท่ีดำรงอยู่คู่เคียงกัน  

๖. พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทย ที่รักความเป็นอิสระเสรี ในแง่
ส่วนรวมของชาติ ก็หมายถึงความเป็นเอกราช ซึ่งชนชาติไทยก็รักษามาได้ตลอด  

๗. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เพราะคุณลักษณะที่
มีความสำคัญและโดดเด่น ในด้านของเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนคือ การมีน้ำใจเมตตาอย่างเป็น
สากล ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ เรื่อย ๆ ปลงใจได้ ไม่ชอบความรุนแรงและความรู้จักประสาน
ประโยชน์  

๘. พระพุทธศาสนาเป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทย เนื่องจาก
โบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลาย เป็นมรดกและเป็นสมบัติที ่สำคัญยิ่งของชาติ นอกจากเป็น
หลักฐานสำหรับการสืบค้นแล้วและยืนยันว่าความเป็นมาในประวัติศาสตร์ของชาติแล้ว ยังเป็นความมี
ค่าอย่างสูงในด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ  

๙. พระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทย การที่จะพัฒนาประเทศให้
สำเร็จผลบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริงนั้น จะพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวเท่านั้น 

 

๒๔ พระพรหมค ุณาภรณ์  (ป. อ.  ปย ุต ฺ โต) ,  เจาะหาความจร ิง เ ร่ืองศาสนาประจำชาติ , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพป์ระพันธ์สาส์น, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕. 



๓๔ 

ไม่เพียงพอ โดยจะต้องมีการพัฒนาบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมในการพัฒนาประเทศโดยการน้ำหลักการทาง
พระพุทธศาสนามาเก่ียวข้อง  

๑๐. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมโลก ชนชาติ
ไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลายาวนาน 
จึงมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลก  

พระพุทธศาสนาได้เจริญควบคู่มากับชาติไทยตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและเป็น
ศาสนาประจำชาติไทย ด้วยเหตุผล ดังนี้๒๕ 

๑. ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลาจารึกพบว่า เมื่อเริ่มก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทั้ง
พระมหากษัตริย์และประชาชนก็นับถือมาตั้งแต่เม่ือใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน  

๒. พระมหากษัตร ิย ์ ไทยท ุกพระองค ์ต ั ้ งแต ่สม ัยส ุโขท ัยเป ็นต ้นมา ทรงน ับถือ
พระพุทธศาสนา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและได้
ทรงผนวชด้วย  

๓. วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียบ จารีตประเพณี ศิลปกรรม 
และวรรณกรรมไทย ล้วนอิงพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  

๔. ประชาชนชาวไทยประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นศาสนา
ของคนส่วนใหญ่  

๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
พุทธมามกะ คือ ทรงนับถือพระพุทธศาสนา จึงเท่ากับว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
นั่นเอง  

๖. เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนธงชาติมาใช้ธงไตรรงค์ก็ทรง
อธิบายความหมายของสีธงไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสีขาวที่หมายถึงศาสนา ก็คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง  

๗. ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่นับศักราชโดยใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการ 
จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย  

นอกจากนี้ยังกล่าวต่ออีกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีความสำคัญต่อ
สังคมไทย หลายประการ ดังนี้ 

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ 
ความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง จุดมุ่งหมายสูงสุดนี้ จะบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติทางจิตใจ

 

๒๕ ประภาศรี วิลาสุวรรณ, พระพุทธศาสนา, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com 
/library/teachershow/lopburi/prapasri- wila/phudhasadsana.php [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๓๕ 

อย่างยิ่งยวด แม้จะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในทันที แต่การปฏิบัติเพื่อให้ใกล้จุดหมายเท่าใดก็เป็น
ความดีเท่านัน้  

๒. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุผล คือ ไม่เชื่ออย่างงมงาย เช่น ไม่ให้เชื่อฟังตามๆ 
กันมา ไม่ให้เชื่อโดยนึกเดาเอาเอง ไม่ให้เชื่อโดยอ้างตำรา แต่ให้ไตร่ตรองด้วยตนเองตามหลักเหตุผล
แล้วจึงเชื่อ ความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์  

๓. พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา ก่อนมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติ  
การศึกษาของไทยจะจัดอยู่ในวังและในวัด การศึกษาในวัดจะมีพระเป็นผู้สอน ส่วนการศึกษาในวังก็มี
พระและราชบัณฑิต (รับการศึกษามาจากวัด) เป็นผู้สอน ต่อมาแม้จะโอนให้รัฐเป็นผู้จัดการ แต่ก็ยังจะ
มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาอยู่  

๔. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย การดำเนินชีวิตของคนไทยในช่วงของ
ชีวิตจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด ทำให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น พิธีทำบุญวัน
เกิด พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีแต่งงาน พิธีทำบุญงานศพ เป็นต้น  

๕. พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขในสังคม โดยสอนหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดา
มารดากับบุตร สำมีกับภรรยา ครูกับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา นักบวช
กับประชาชน ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว สังคมจะมีแต่ความสงบสุขและความเจริญ  

๖. พระพุทธศาสนาสร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะเฉพาะของคนไทย เช่น 
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีเมตตากรุณา การแสดงความเคารพ มารยาททาง
สังคม การพูดจาสุภาพถูกกาลเทศะ เป็นต้น ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากคำสอนในพระพุทธศาสนา  

๗. พระพุทธศาสนาส่งเสริมงานด้านศิลปกรรม ศิลปกรรมของไทย ได้แก่ จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  

๘. พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมและวรรณคดี ภาษาไทยและวรรณคดีไทยส่วน
ใหญ่มีกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนาหรือมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง 
มหาชาติคำหลวง พระมาลัยคำหลวง เป็นต้น  

กล่าวว่า พระพุทธศาสนาที่ถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทย นั ้นพอจะสรุปได้ว่า 
พระพุทธศาสนาได้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังให้คุณค่า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ล้ ำค่า ที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ได้มาสัมผัสและเที่ยวชม นอกจจากนั้นพระพุทธศาสนายังเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้
มีความสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
  



๓๖ 

๒. การท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิถีพุทธ  
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิถีพุทธ ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงและให้ความหมายในรูปแบบที่มี

ความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธในแต่ละนิยามล้วนมีความหมายเพื่อการแสวงหาความรู้ ศึกษาข้อ

ปฏิบัติอันเป็นหลักการในการดำรงชีวิต่อย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนซึ่งหมายถึง เป็นการ
เดินทางที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เดินทางและเจ้าของท้องถิ่นผู้ให้การต้อนรับอัน
จะนามาซึ่งความสงบสุขสันติภาพแก่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่ามิได้เป็นการเดินทางเพ่ือบังเบียดผู้อ่ืนหรือ
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ควบคู่กับการศึกษา
การพัฒนาจิตใจของผู้เดินทางและการปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องเพื่อมนุษย์ หมู่สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือการเดินทางเพ่ือการศึกษา พัฒนาจิตใจ และปฏิบัติใน
แนวทางที่ถูกต้องแก่เพ่ือนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกลูต่อสรรพสิ่ง๒๖ 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็นหลัก ถือเป็นการ
ปฏิบัติที ่มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ซึ่งเหตุผลในการเดินทางที่แท้จริงแล้วอาจไม่มีการท่องเที่ยวเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันการเดินทางลักษณะนี้ จะรวมกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาอยู่ด้วย ผู้ที่นับถือศาสนาต่าง ๆ มักจะมีความเชื่อในกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งอาจรวมถึงการ
เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือประกอบพิธีกรรม อย่างไรก็ดีกิจกรรมบางอย่างได้ลดความนิยมไป
เนื่องจากจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาหรือความเชื่อนั้นลดลง สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามิได้มีเพียงผู้
ที่นับถือศาสนานั้นเท่านั้นที่เข้าเยี่ยมชม หากแต่นักท่องเที่ยวอื่น ๆ ยังให้ความสนใจเข้าชมความงาม 
หรือเข้าไปพักผ่อนสงบจิตสงบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่วุ ่นวายในปัจจุบัน ผู้คนนิยม
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่พ่ึงพิงทางจิตใจกันมาก๒๗ 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนา หรือเชิงพุทธ หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังศาสนสถาน
หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนา เพื่อเยี่ยมชมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการเกจิอาจารย์ 
รวมไปถึงการทำกิจกรรมด้านศาสนา เช่น การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน การนั่งสมาธิตามสถานที่ที่จัดไว้
สำหรับปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประวัติความเป็นมา
ของศาสนสถานต่าง ๆ พร้อมกับสามารถนำหลักธรรมคำสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดย
กิจกรรมการท่องเที ่ยวทางศาสนา ได้แก่ การเยี ่ยมชมว ัดวาอารามต่าง ๆ การไปนมัสการ 

 

๒๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๘๓. 

๒๗ ศุภลักษณ์ อัครางกูร, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๒), หน้า ๘๕. 



๓๗ 

พระเกจิอาจารย์และบูชาศาสนสถาน และปฏิบัติจงกรมหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานและได้แบ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาออกเป็น ๒ ประเภทได้แก่๒๘ 

๑. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี ่ยวเนื่องกับ
ศาสนา คือ ที่ประดิษฐานรูปเคารพสถานที่สำหรับบรรดาศาสนิกชนมาประชุมกันเพื่อทำพิธีกรรมทาง
ศาสนาตลอดจนที่พำนักของนักบวชตามศาสนานั้น โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามกิจกรรม
การใช้ที่แตกต่างกัน สำสนสถานบางแห่งที่ไม่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์
ก็จะไม่นับรวมเข้าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ ประเภทของศาสนาสถานแบ่งตามแต่ละศาสนา 
ดังนี้ 

- ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ได้แก่ วัด เจดีย์ พระธาตุ ปรางค์  
- ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ได้แก่ มัสยิดหรือสุเหร่า หมายถึง สถานที ่ซึ่ง 

อิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
- ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ ได้แก่โบสถ์คริสต์ หมายถึง สถานที่คริสตศาสนิกชนใช้

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีมิสซา  
- ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่โบสถ์พราหมณ์ และศาลเทพเจ้าของ

พราหมณ์ หมายถึง สถานที่ซึ่งศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูใช้เป็นที่ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา  

๒. สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสถานปฏิบัติธรรม หมายถึงสถานที่สำหรับบำบัดจิตใจโดย
การเข้าฝึกปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้แก่ การนั่งสมาธิ และทำวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือ
ฝึกฝนจิตใจให้สงบ  

๒. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
๒.๑ เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลัก

พระพุทธศาสนา  
๒.๒ เป็นการเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้เดินทางให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการดำเนินชีวิต่อย่างถูกต้อง  
๒.๓ เป็นการเดินทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนมนุษย์ หมู่สัตว์สังคม 

และสิ่งแวดล้อม  
๒.๔ เป็นการเดินทางเพ่ือสร้างประโยชน์ ความสงบสุข และสันติภาพ ต่อมวลมนุษย์และ

สรรพสิ่งอย่างเกื้อกูล  

 

๒๘ ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวและการบริการ , พิมพ์ครั ้งที ่ ๑, (เพชรบุรี :  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๔. 



๓๘ 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธมิใช่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่เพียงเท่านั้น แต่หาก
เป็นการมองสรรพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม วิ ถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมนั้น ๆ การท่องเที่ยวเชิงพุทธมีคุณประโยชน์มากมาย 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธสามารถสืบสำนอนุรักษ์คุณค่าของศิลปะไทยให้คงอยู่ไปกับพระพุทธศาสนา การ
ท่องเที ่ยวเชิงพุทธถือเป็นการเรียนรู ้ในด้านประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม และความเชื่ อทาง
พระพุทธศาสนามีหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเอง และข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิธีพุทธ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๕). 

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ช น ช า ติ ไ ท ย ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และ
หล ักปฏ ิบ ัต ิในพระพุทธศาสนาตลอดเวลา
ยาวนานที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะอันมี
รู ป ลั ก ษ ณ ะแ ล ะ เ นื้ อ ห า ข อ ง ต น เ อ ง เ ป็ น
พระพุทธศาสนาแบบไทย หรือพระพุทธศาสนา
ของชาวไทย จึงที่ถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจำชาติ 

ประภาศรี วิลาสุวรรณ, 
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

พระพุทธศาสนาได้เจริญควบคู่มากับชาติไทย
ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและเป็นศาสนา
ประจำชาติไทย ด้วยเหตุผลคือ พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนา 
ป ร ะ เ พ ณี วั ฒ น ธ ร ร ม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
พระพุทธศาสนา ประชากรชาวไทย ๙๕% นับ
ถือพระพุทธศาสนา  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น),  
(๒๕๖๒, หน้า ๘๓). 

การท่องเที ่ยวเช ิงพุทธ คือการเดินทางเพ่ือ
การศึกษา พัฒนาจิตใจ และปฏิบัติในแนวทางที่
ถ ูกต้องแก่เพื ่อนมนุษย์ และสิ่ งแวดล้อมใน
ลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์เกือ้กูลต่อสรรพสิ่ง 

 



๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ/วิธีพุทธ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ศุภลักษณ์ อัครางกูร,  
(๒๕๕๒, หน้า ๘๕). 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางโดยมี
เหตุผลทางศาสนาเป็นหลัก มีความเชื ่อใน
กิจกรรมทางศาสนาเป็นที่พ่ึงพิงทางจิตใจ 

ธนกฤต สังข์เฉย,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๓๔). 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนา หรือเชิงพุทธ หมายถึง
การเดินทางท่องเที ่ยวไปยังศาสนสถานหรือ
สถานท ี ่ท ี ่ ม ีความสำค ัญทางศาสนา เ พ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือ
พ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและจ ิตใจ เพ ื ่อสร ้าง
ประโยชน์ ความสงบสุข และสันติภาพ ต่อมวล
มนุษย ์

 
๒.๓.๓ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
๑. ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ใน

เมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่าง ๆ ให้พิจารณาอย่างซับซ้อน เรื่อง
ของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได้หลายแง่มุมไปด้วย มีผู้ให้ความหมายคำว่า “วัฒนธรรม” แตกต่างกัน 
ตามความหมายในพจนำนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้นิยามความหมายของ
วัฒนธรรม ไว้ ๔ นัย ดังนี้ คือ  

๑. สิ่งทีท่ำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ  
๒. วิถีชีวิตของหมู่คณะ  
๓. ล ักษณะที ่แสดงถ ึงความเจร ิญงอกงาม ความเป ็นระเบ ียบเร ียบร ้อย  

ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
๔. พฤติกรรมและสิ ่งที ่คนในหมู ่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน  

และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน  
การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาหาความรู ้ในพ้ืนที ่หรือบริเวณที ่มี

คุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่า
ของสังคม โดยสถาปัตยกรรมทีมี่คุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็น
ถึงความสวยงามและประโยชน์ที ่ ได ้ร ับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห ็นถ ึงสภาพชีวิต  



๔๐ 

ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
ขนบธรรมเนียบประเพณี ๒๙ 

การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมหรือเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย อาทิจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้ งงานประเพณีพิธีกรรม เทศกาล 
และการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเยี่ยมชมการทำศิลปะหัตกรรม
พ้ืนบ้าน การชมดนตรีไทย การท่องเทีย่วไหว้พระตามความเชื่อ เป็นต้น๓๐ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งให้ความรู้ หรือความภูมิใจที่มุ่งเน้น
เสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ของสังคม๓๑ 

การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การแสดงรูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคม และได้ประยุกต์ปฏิบัติยึดถือสืบเนื่องมาตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
เช่น สภาพชีวิตริมแม่น้ำลำคลอง ตลาดน้ำเรือนแพ หมู ่บ้านชาวเขา ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุก  
งานเทศกาลประเพณี ศิลปะการแสดง ๓๒ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงความสนใจไปที่แรงดึงดูดในการท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวดังนั้นจึงหมายความรวมถึงการเดินทางเพ่ือการเรียนรู้ชมการแสดงศิลปะการเดินทางเพ่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ขนบธรรมเนียบประเพณีท่องเที่ยว
ที่มุ่งเสนอลักษณะทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงการให้ความรู้ และความภาคภูมิใจชื่น
ชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที ่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั ้น๓๓ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
หมายถึง กลไกลที่แยกนักท่องเที่ยวออกจากนักเที่ยวได้อย่างชัดเจน เพราะนักท่องเที่ยวจะมีความ

 

๒๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗๘. 

๓๐ จรินทร์ อาสาทรงธรรม, การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตลาดน้ำอย่างยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.bu.ac.th/executive/retrieved [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

๓๑ บุญเลิศ จิตตั ้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 
๒๕๔๘), หน้า ๘๙. 

๓๒ สันติ เอื้อจงประสิทธิ์, การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : นวตสาร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๕๓. 

๓๓ นรินทร์ สังข์รักษา, การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๓๖. 



๔๑ 

สนใจในวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งแต่อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจโลกทัศน์ รสนิยม 
รวมถึงความสนใจที ่เป็นในแนวของการศึกษา ทำให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็นเพ่ือเปรียบกับ
วัฒนธรรมของตน นักท่องเที่ยวจะเอาความพึงพอใจของตนเป็นที่ตั้ง โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบอย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อชุมชนหรือประเทศท่ีตนไปท่องเที่ยว๓๔ 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายความได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
การศึกษารูปแบบของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และประวัติศาสตร์ของในแต่ละท้องถิ่น โดย
นักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเดินทางไปเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อความเข้าใจและ
เข้าถึงวัฒนธรรมในท้องถิ ่นนั ้น ๆ โดยจะมาในรูปแบบของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น วัด 
พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ รวมถึงงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,  
(๒๕๕๙, หน้า ๑๗๙) 

การศึกษาหาความรู ้ในพื ้นที ่หรือบริเวณที ่มี
คุณลักษณะที ่สำคัญทางประวัติศาสตร ์และ
วัฒนธรรม 

จรินทร์ อาสาทรงธรรม,  
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓] 

การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ที ่หลากหลายรวมทั ้งงานประเพณีพิธ ีกรรม 
เทศกาล 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน, 

(๒๕๔๘, หน้า ๘๙) 
การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งให้ความรู้ หรือความภูมิใจ
ที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สันติ เอื้อจงประสิทธิ์,  
(๒๕๔๙, หน้า ๕๓) 

การแสดงรูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู ้คน
ในสังคม และได้ประยุกต์ปฏิบัติยึดถือสืบเนื่อง
มาตลอด 

 

 

๓๔ อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นิรทร์ สังข์รักษา, 

(๒๕๕๖. หน้า ๒๓๖) 
การเดินทางเพื่อการเรียนรู้ชมการแสดงศิลปะ
การเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลก
ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีและ
สถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 
๒. ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางท่องเที ่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังมีการศึกษาความเชื่อถือ 
พิธีกรรมต่าง ๆ และมีความเข้าใจวัฒนธรรม ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีจิตสำนึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวด้วย 
สามารถแบ่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีก ๕ ประเภท คือ ๓๕ 

๑. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว
โดยได้ร ับความรู ้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ ่น บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

๒. การท่องเที ่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ 
จัดขึ้น เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์ และศึกษาความเชื่อการยอมรับนับ
ถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ อีกทั้งได้รับความรู ้ความเข้าใจต่อสภาพสังคม และวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

๓. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดด
เด่นเพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีกทั้งมีความ

 

๓๕ บุญเลิศ จิตตั ้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๐๒. 



๔๓ 

เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดก ทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

๔. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดรายการ
กีฬาตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

๕. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟู
สุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว การนวดฝ่าเท้า การอบสมนุไพร การประคบสมนุไพร การฝึก
กายบริหาร การฝึกสมาธิเป็นต้น  

สรุปได้ว่า การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าเป็นการเดินทางท่องเที ่ยวโบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบ่งเป็น ๕ 
ประเภท เชิงประวัติศาสตร์ โดยได้รับความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น 
เชิงวัฒนธรรมประเพณี มีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม เชิง
วิถีชีวิตชนบท มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น เชิงกีฬา เชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม แต่ละอย่างล้วน
แต่ให้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากไปสัมผัสถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ขึ้นอยู่
กับการท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมทำให้มีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ขึ้นมา 

 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปแนวคิดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๐๒) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีก ๕ ประเภท คือ 
๑. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 
๒ .  กา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ง านว ัฒนธ รรมและปร ะ เ พณี   
(Cultural and Traditional Tourism) 
๓ .  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วิ ถี ชี วิ ต ช น บ ท  
(Rural Tourism/Village Tourism) 
๔. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
๕ .  ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ช ิ ง ส ุ ข ภ า พ ท า ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม  
(Cultural Health Tourism) 



๔๔ 

๓. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่

ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ การสัมผัสเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถี
ชีวิตทั ้งศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถาน เรื ่องราวทางประวัติศาสตร์ที ่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมอยู่ ๔ ประการ คือ๓๖ 

๑. เพ่ือมุ่งเน้นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
๒. เพ่ือให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  
๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็ต้องมี

ความเคารพในวัฒนธรรมด้วย และ 
๔. เพ่ือให้ชุมชนได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการคือ ประการแรกเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญคุณค่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ประการต่อมา เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างการ
ปลูกฝั่งจิตสำนึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการร่วมกันรักษาและมีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรของตน ประการต่อมา เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรม และประการสุดทำยคือ การเคารพในวัฒนธรรมของตนเองและเพ่ือนบ้าน 

ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับงานศึกษานี้ ได้แก่ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อมาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต้องมีลักษณะการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักท่อง เที่ยว ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการท่องเที่ยววัฒนธรรมจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งจาก
ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดการของวัดพระเชตุพน ในแง่
ของการจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ ่งมีการบริหารจัดการให้การ
ท่องเที่ยวในวัดมีความยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ให้เกิดความ๓๗ หวงแหนในความเป็นวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เห็นถึงชุดองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู ้ของ 

 

๓๖ นรินทร์ สังข์รักษา, การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๓๗. 

๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๕-๒๔๐. 



๔๕ 

ฝ่ายจัดทัศนศึกษา ได้มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเดินพาชมรอบ ๆ วัดขณะเดียวกันก็มีการบรรยาย
ให้เห็นถึงประวัติโดยสังเขปของแต่ละสิ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างจาก
ของตนและนอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้เห็นถึงวัฒนธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษารูปแบบวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของตัวนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งใหม่ๆ โดย
ผ่านการท่องเที ่ยวศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ วัดเป็นต้น ทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่ต่างจากของตนและนอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปแนวคิดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นรินทร์ สังข์รักษา, 

(๒๕๕๖, หน้า ๒๓๗). 
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
จะทำให้เกิดการท่องเที ่ยวแบบยั ่งยืนที ่ต ้อง
รับผิดชอบต่อปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมอยู่  
๔ ประการ คือ 
๑. เพื่อมุ่งเน้นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม 
๒. เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลรักษา 
๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ 
๔. เพื่อให้ชุมชนได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 

 
๔. ประวัติความเป็นมาและสิ่งนำสนใจของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
การท่องเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ

องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวของประ เทศ จนถึงช่วง
กลาง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เริ่มมีการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยววัดโพธิ์ขึ้น หลังจากนั้นมาเราจะเห็นรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถนามาอธิบายในเรื่องของการจัดให้



๔๖ 

วัดพระเชตุพน ได้พยายามพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน การเผยแพร่ความรู้ของแหล่ง
เรียนรู้วัดนับว่าเป็นการสร้างความเชื่อและความเข้าใจในวัฒนธรรม ที่จะเห็นได้จากองค์ความรู้ต่าง ๆ
โดยผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพราะนอกจากการที่จะอนุรักษ์ให้วัดนั้นเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ของพ้ืนที่แล้ว ยังรวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
สร้างคุณค่าให้แก่แหล่งเรียนรู้ 

ประวัติของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเดิมชื่อว่า “วัดโพธาราม” หรือ
ที่เรียกอย่างคุ้นเคยว่า “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดโบราณ
ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แต่สันนิษฐานว่านำจะสร้างขึ้น
หลังจากปี พ.ศ. ๒๒๓๑ ในรัชกาลสมเด็จพระนำรายณ์มหาราช ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
วัดโพธิ์เป็นวัดที่อยู่ในกำแพงพระนครฝั่งตะวันออก จึงโปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ และยกฐานะขึ้นเป็น
พระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองโดยตลอด ตั้งแต่นั้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ทรง
ย้ายพระนครมาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียว และโปรดฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ทรงเห็น
ว่ามีวัดอยู่ใกล้ชิดพระบรมมหาราชวังถึง ๒ วัด คือ วัดสลักและวัดโพธาราม จึงโปรดฯ ให้สถาปนาวัด
โพธารามเป็นวัดวังหลวง และให้สร้างใหม่ทั ้งอารามและพระราชทำนนามวัดที ่สร้างใหม่นี ้ว่า  
“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”๓๘ 

วัดโพธิ์แต่เดิมมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพของวัดเป็นทะเลโคลน เพราะอยู่ชิดติดวัง
หลวงทางด ้านใต ้ร ิมแม่น ้ำเจ ้าพระยา ซึ่ งเชื่อมต ่อก ับว ังหน ้าที่อยู่ทางเหน ือ เพราะฉะนั้น 
การเปลี ่ยนแปลงของวัดโพธิ ์ จึงขึ ้นอยู ่กับการขยายขอบเขตของวังหลวงในระยะแรกอย่างมาก  
เขตเศรษฐกิจของกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นก็จะเป็นบริ เวณนี้ เพราะมีท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญ เช่น  
ท่าโรงโม่ ท่าเตียน ท่าวัดโพธิ์ บริเวณทำยวังอยู่ใกล้ย่านพักอาศัยของชนต่างชาติสมัยนั้นอีกด้วย ตั้งแต่
ปลายรัชกาลที่ ๔ มีการขยายถนนใหม่ ช่วยส่งเสริมให้บริเวณท่าเตียนเป็นทำเลธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะเป็นแหล่งที่การคมนาคมทางบกทางน้ำมาสัมพันธ์กันซึ่งส่งผลให้เขตวัดโพธิ์-ท่าเตียนยังคง
สำคัญสืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่ ๕  

ต่อมาจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของวัดพระเชตุพน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมของกรุงเทพฯวัดโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ทำให้กลายเป็นวัดของชุมชนในสังคมเมือง
ยิ่งขึ้นทุกที การทำนุบำรุงวัดซึ่งเดิมเคยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ต้องเปลี่ยนสถานะธรรมเนียบ แต่อดีต
หลังจากสร้างวัดและผู้สร้างผู้ประกอบการบุญ นิยมอุทิศพระสงฆ์ ให้มีหน้าที่ดูแลบริการวัดตาม
หลักฐานปรากฏว่าวัดโพธิ์ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากอุบาสกอุบาสิกา มรรคนำยก และพระในวัด 

 

๓๘ พันธล ักษณ์, เร ื ่องเล ่าขานตำนานวัดไทย , (กร ุงเทพมหานคร : บ้านหนังส ือ, ๒๕๔๗),  
หน้า ๙๙-๑๐๐. 



๔๗ 

ไมน่้อยนับเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับราษฎรมากยิ่งกว่า แต่ก่อนดังปรากฏ
ว่าบางสมัยบุคคลต่างฐานะหน้าที่และอาชีพ ล้วนมีส่วนในการบำรุงรักษาอารามมีการบอกบุญให้
ทายกทายิกา ช่วยกันออกเงินปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดบ่อยครั้ง ทำให้การคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ของ
วัดผูกพันอยู่กับการบุญของราษฎรมากยิ่งขึ้น๓๙  

การเปลี ่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเข้ามาของชาวต่างประเทศ ทำให้คนไทยมี
ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติที่เข้ามาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย
และชาวจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา และมีการติดต่อกันก็เพ่ือธุรกิจการค้าเป็น
ส่วนใหญ่ เมื่อคนจีนเข้ามาสู่เมืองไทยก็มีการนำเอาศิลปวัฒนธรรมของตนติดตัวมาเผยแพร่แก่คนไทย
ไม่มากก็น้อย สถาปัตยกรรมจีนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงรัชกาลที่ ๓ ที่พระองค์ทรงโปรด
ศิลปกรรมแบบจีน และทรงเห็นชอบในการนำศิลปกรรมแบบจีนมาประยุกต์ หรือปรับปรุงใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับสถาปัตยกรรมแบบไทย เนื่องจากพระองค์ได้ทรงทำการค้าขายกับเมืองจีนมาตั้งแต่ครั้ง
ยังทรงว่าราชการกรมท่า พระองค์ย่อมจะต้องทรงพบเห็นสินค้าประเภทศิลปะจากเมืองจีน กอปรกับ
ได้มีพ่อค้าจีนทูลเกล้าฯ ถวายศิลปวัตถุ ที่ได้นามาจากเมืองจีนอยู่เนื่อง ๆ นำมาใช้ประกอบกับงาน
สถาปัตยกรรมได้  ซึ่งสอดคล้องกับการรับงานศิลปะจากจีนเข้ามาในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน 
ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ ๓ นี้ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในวัดใหม่หลายอย่างซึ่งรวมทั้งมีการนำ 
“ศิลปะแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๓” คือ ศิลปะจีนมาผสมผสานในการสร้างพระอารามครั้งนี้ด้วย 
ภายในวัดพระเชตุพน มีศิลปกรรมจีนหรืองานช่างของจีนให้เป็นที่สังเกต่อยู่มากมายหลายแห่ง ไม่ว่า
จะเป็นเก๋งจีนในสวนมิสสกวัน ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง สามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ หรือลวดลาย
ประดับตามซุ้มประตู้ ลวดลายต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับอิทธิพลมาจากลวดลายสัญลักษณ์สิริมงคลของจีน 
และลวดลายที่มีท่ีมาจากวรรณกรรมจีนเป็นส่วนใหญ่๔๐ 

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดพระเชตุพน กล่าวว่าในรัชกาลที่ ๓ ทรงทำให้ 
วัดพระเชตุพนนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงให้วัดพระเชตุพนเป็น
สื่อกลางระหว่างรัฐและราษฎรวัดโพธิ์จึงกลายเป็นเสมือน “อาศรมทางปัญญา” ซึ่งรัฐได้ปลูกฝั่งความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคมของสยามประเทศทีก่ำลังเปิดประตูการค้ากับต่างชาติต่างภาษา  

รายได้ทางการค้าเป็นเศรษฐกิจหลักแก่บ้านเมือง ในขณะนั้นบทบาทของวัดพระเชตุพน 
ในฐานะแหล่งความรู้อันจำเป็นของคนสมัยนั้น ได้ให้ความรู้ทางโลกทางธรรมวัฒนธรรม ประเพณี 
ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการวางรากฐานและเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรทั่วไป ความรู้เหล่านี้

 

๓๙ ธิดา สาระยา, สมบัติวัดโพธิ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๓๓), ๔๙-๕๒. 
๔๐ ศานติ ภักดีคำ, เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน ๙ วัดไทยในกรุงเทพฯ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 

๒๕๕๓), หน้า ๒-๓. 



๔๘ 

มีทั้งส่วนที่จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และในส่วนที่แสดงไว้ด้วยคือ ศิลปวัตถุต่าง ๆ วิชาการสาขา
ต่าง ๆ ที่รัชกาลที่ ๓ โปรดให้ทรงบันทึกไว้ที่วัดโพธิ์นั้นแยกออกได้เป็นแขนงวิชาการ ๖ แขนง คือ  
พุทธศาสตร์อักษรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ว ิจ ิตรศิลป์ และจารึกเกี ่ยวกับ 
ขนบธรรมเนียบประเพณีต่าง ๆ 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายของวัดพระเชตุพน ไม่ว่าจะเรื่องของศิลปะ
สถาปัตยกรรม ที่มีการรับวัฒนธรรมจากจีนเข้ามาหรือในแง่ของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดที่จาก
เดิมวัดเป็นของกษัตริย์ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนสามารถเข้า
มาหาความรู้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามของคนรุ่นก่อน 

เมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดพระเชตุพน ขึ้น รูปแบบบทบาทของวัดใน
สมัยปัจจุบันที่เมื่อความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ทำให้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลให้บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมบ้าง โดยบทบาทที่สืบเนื่องมาแต่อดีต ได้แก่ เป็นสถาบันสืบอายุพระพุทธศาสนาแสดงความ เป็น
ปึกแผ่นของบ้านเมือง เป็นสถาบันการศึกษา และเป็นศูนย์ของศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์นั้น ยังคง
มีอยู่สืบมาจนทุกวันนี้ ซึ่งจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมศาสนาเกี่ยวกับวัดในกรุงเทพฯพบว่า
บทบาทของวัดที่เพ่ิมเติมจากเดิม ได้แก่บทบาททางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการให้บริการทางการศึกษา
โดยตรงในรูปของโรงเรียนและสำนักปฏิบัติธรรมลักษณะหนึ่ง๔๑  

ส่วนของจารึกตามที่รัชกาลที่ ๓ มีพระราชประสงค์จะให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชน จึงมีการแบ่งแยกความรู้ต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่คือหมวดประวัติว่าด้วย
การสร้างวัดพระเชตุพน ได้จารึกไว้บนผนังของพระวิหารทิศด้านตะวันตก หมวดพระพุทธศาสนาว่า
ด้วยเรื่องของพระพุทธเจ้า และสำวกสำวิกา ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกา หมวดตำรายาว่าด้วยสมุฏฐาน
ของโรค และยารักษาโรค หมวดวรรณคดีว่าด้วย วรรณคดีเรื่องต่าง  ๆ เช่น เรื่องรามเกียรติ์ รวมถึง
หลักเกณฑ์การประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ หมวดสุภาษิตว่าด้วยสุภาษิตต่าง ๆ เช่น สุภาษิต 
พระร่วง หมวดทำเนียบว่าด้วยเรื่องหัวเมืองต่างประเทศที่ขึ้นอยู่กับเมืองไทย หมวดประเพณี และ
หมวดอนำมัยว่าด้วยการบริหารร่างกายรูปปั้นฤๅษดีัดตนท่าต่าง ๆ๔๒  

เพราะฉะนั้นจารึกวัดโพธิ์จึงเป็นหลักฐานการบันทึกที่รวบรวมองค์ความรู้ ทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียบ จารีตประเพณี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์ และ

 

๔๑ เนตรนภิศ นาควัชระ, วัดในกรุงเทพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๖), หน้า ๒๘๙-๒๙๐. 

๔๒ ฟื ้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร :  
ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๖-๖๗. 



๔๙ 

สุภาษิตในการนี้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิตได้พิจารณาถึงคุณค่าและความสำคัญของจารึกวัดโพธิ์จึงมีมติเสนอจารึก 
วัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง UNESSCO ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ
ต่อมาได้รับการประกาศให้เป็นระดับนานาชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร โดยเป็นการรวบรวมหลักฐานลายลักษณ์อักษรที ่มีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ คงความเป็นเอกและมีความโดดเด่น ทั้งด้านเวลาเนื้อหาสาระสถานที่บุคคลซึ่งล้วนแต่เป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย๔๓ 

จากการที่จารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับ UNESCO ยิ่งเป็นตัวส่งเสริมให้ 
วัดโพธิ์มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของวัดสิ่งหนึ่งที่ถือ
ว่าเป็นจุดเด่นของวัดโพธิ์คือ ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 

๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนและสถาบันศาสนาและสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกทั้งอนุรักษ์วิถี
ความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในยามค่าคืนในเขต
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 

- มหัศจรรย์พระไสยาสน์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศโดยมีลักษณะ
พิเศษคือมีประดับมุกภาพมงคล ๑๐๘ ประการที่พระบาท 

- มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน ศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณมีจิตรกรรมลายเส้นบอก
ตาแหน่งนวดนับเป็นบันทึกที่รวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์การเมืองการปกครองประวัติการสร้างวัด
และวรรณคดี 

- มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ๔ องค์องค์พระเจดีย์นั้นเป็น
แบบเจดีย์ย ่อไม้ส ิบสองประดับด้วยกระเบื ้องเคลือบอันประกอบด้วยพระมหา เจดีย์ประจำ 
รัชกาลที่ ๑ – ๔ 

- มหัศจรรย์ต้นตานานสงกรานต์ไทย คติความเชื ่อตานานสงกรานต์ซึ ่งรัชกาลที่ ๓  
ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวโดยสมมุติผ่าน
เรื่องราวธรรมบาลกุมารและนำงสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ 

 

๔๓ อรวรรณ ทรัพย์พลอย, จารึกวัดโพธิ์  : มรดกความทรงจำแห่งโลก , (กรุงเทพมหานคร :  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, ๒๕๕๔), หน้า ๕. 



๕๐ 

- มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ รัชกาลที่ ๓ ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยเช่น
ตำราการแพทย์โบราณคดีวรรณกรรมโคลงฉันท์กาพย์กลอนฯลฯจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้
ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ ่งความรู ้ที่ จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่าประชุมจารึก 
วัดพระเชตุพน โดยองค์การยูเนสโกมีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็น
เอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก 

- มหัศจรรย์ตานานยักษ์วัดโพธิ์ บอกเล่าเรื่องราวตานานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัด
แจ้งซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน 

- มหัศจรรย์ผ ่านภพรัตนโกสินทร ์ พระอุโบสถหลังเก ่าของว ัดโพธารามตั ้งแต่  
สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้วจึงได้ลดฐานะ
เป็นศาลาการเปรียญโดยภายในมี “พระพุทธศาสดา” ประดิษฐานเป็นพระประธาน 

- มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทว 
ปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หนา้ด้วยประสงค์ตั้งมั่น
แน่วแน่ว่านี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร 

- มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวม
การแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ทรงพระราชดารินำเอาท่าดัดตนอัน
เป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็น
ครูผู ้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปฤๅษีดัดตนแสดงท่าไว้ที ่ว ัดเพื ่อให้ราษฎรทั ่วไป 
ได้ศึกษาเล่าเรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง๔๔  

นอกจากนี้แล้วยังมีวรรณกรรมที่ทำให้เราเห็นถึงจุดเด่นของวัดพระเชตุพน เกี่ยวกับสิ่งที่
นำสนใจบริเวณวัดพระเชตุพน คือ นวดวัดโพธิ์ ที่ศูนย์นวดไทยแผนโบราณศาสตร์วัดโพธิ์ มีให้เลือกทั้ง
โปรแกรมนวดไทย นวดสมุนไพรประคบ หรือนวดฝ่าเท้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเรียนนวดแผนไทยที่
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นี่เปิด
สอนมายาวนาน มีทั ้งหลักสูตรระยะสั ้น สำหรับผู ้ที ่ต้องการเพียงความรู ้เบื ้องต้นไปปรับใช้ใน
ชีว ิตประจำวัน และหลักสูตรเพิ ่มเติมสำหรับผู ้ที ่ต ้องการพัฒนาทักษะการนวดแบบมืออาชีพ  
มีประกาศนียบัตรให้เมื่อจบหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันประกาศนียบัตรจากวัดโพธิ์ถือว่าเป็นใบเบิกทางสำคัญ
ในวงการสปาชั้นนำทั่วโลก นอกจากเรื่องของนวดวัดโพธิ์ที่มีชื่อเสียงของวัดแล้ว ก็จะมีกิจกรรมที่ทำใน
วันอื่น ๆ อีก เช่น บวชเนกขัมมจารีในวันแม่ เพ่ือเชิญชวนเหล่าญาติโยมที่เป็นอุบาสิกาทั้งหลายให้เข้า
มาศึกษาธรรมะในแบบเข้มข้นโดยรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น อีกทั้งยังมีการรักษาอุโบสถศีลวันพระ 

 

๔๔ นักเที่ยวเชี่ยวทาง, ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://travel.mthai.com/ 
blog/4504.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๕๑ 

ในช่วงวันพระก็จะมีคนมานั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมรับศีล สวดมนต์ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม
และมีการศึกษาธรรมที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน สำหรับทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปอยู่เสมอ 

จากงานวรรณกรรมที่กล่าวมาทำให้เห็นว่าวัดพระเชตุพน เป็นวัดที่มีกิจกรรมมากมายอยู่
ภายใน จากศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงสร้างองค์ความรู ้ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังนั ้น ยังส่ง
ผลประโยชน์สำคัญต่อคนรุ่นต่อมาเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากการที่วัดโพธิ์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทรงคุณค่า แล้วยังทำให้ผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างเช่น การนวดแผนไทย ที่มีการ
เปิดอบรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจเล่าเรียนนำไปประกอบอาชีพของตนเองได้ สร้างมูลค่าเม็ดเงินให้กับทั้งตวัผู้
ที่นำไปประกอบอาชีพเองและทางโรงเรียนด้วยเพราะนอกจากการที่เป็นการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็น
การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปะความรู้ ที่ยังมีผู้ที่สนใจอยู่สม่ำเสมอ นอกจากการที่วัดโพธิ์
จะมีชื่อเสียงในแง่ของเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ทางพุทธศาสนายังนับว่าไดร้ับ
ความสนใจจากผู้ที่แสวงบุญต่าง ๆ เช่น การไหว้พระประจำวันเกิด การนั่งสมาธิ สวดมนต์ ทั้งวัน
สำคัญทางศาสนาและวันปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดพระเชตุพน นอกจากจะมีความสำคัญในแง่ของ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นวัดที่ธำรงซึ่งความเป็นพุทธศาสนาที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชน 

นอกจากนี้การทำความเข้าใจถึงบทบาทของวัดที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งในแง่
ของพื ้นที ่ต ัวอย่างเช ่น ว ัดพระแก้ว ที ่ในอดีตนั้ นว ัดพระแก้วมีบทบาทหน้าที ่ เป็นพ้ืนที่ของ
พระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบันยังมีบทบาทหน้าที่เป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะในเชิงท่องเที่ยว เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและการเมืองการปกครอง การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยในหลายด้าน เห็นได้ชัดในรัชกาลที่ ๓ ที่มีการติดต่อค้าขายกับคนจีน
โดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม 

เมื ่อสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้เกิดการเปลี ่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองครั ้งยิ ่งใหญ่ 
บทบาทของกษัตริย์ถูกลดทอนความสำคัญลง และหันมาเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนมากขึ้น 
นำมาซึ่งความต้องการความเสมอภาคทางสังคม ในกรณีวัดพระแก้วก็เช่นกัน วัดพระแก้วเริ ่มถูก
ลดทอนความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ลงคนทั่วไปก็เริ่มเข้าไปใช้พ้ืนที่วัดพระแก้วได้๔๕  

จากงานดังกล่าวทำให้เห็นว่าบทบาทของวัดที่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนแล้ว การรู้ที่มาที่ไปของวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาว่ามีจุดประสงค์อย่างไร มีการใช้พื้นที่ในแง่
ของการสร้างเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจบารมีของกษัตริย์ มีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

๔๕ ศิริพร บัวพันธุ์ชั้น, “ความหมายและการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมการศึกษา : 
วัดพระแก้ว”, สารน ิพนธ์ปร ิญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชามานุษยว ิทยา , (บ ัณฑิตว ิทยาล ัย :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 



๕๒ 

วัดในสมัยปัจจุบัน นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจ หรือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาให้กับคน
ในแต่ละท้องถิ่นแล้ว วัดยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาซึ่งจะสอดคล้องกับวัดพระเชตุพน ในแง่ของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงของไทย วัดพระเชตุพนจัดเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก และเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ มากมายหลายสาขาวิชาแล้ว ยังมีการนำความรู้ทางธรรมสอดแทรกควบคู่ไปกับองค์ความรู้
ต ่าง ๆ เหล่านั ้นได้อย่างกลมกลืนอีกด ้วย อีกทั ้งว ิธ ีการในการเร ียนรู ้น ั ้นยังม ีล ักษณะเป็น  
“กระบวนการเรียนรู้” ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รูปแบบการจัดการให้ความรู้ของวัดพระเชตุพน ได้มีการนำชมวัดซึ่งดำเนินการโดย 
พระวิทยากรเป็นผู้นำชมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมความรู้และเกร็ดประวัติของวัด โดยจัดให้มีแผนก  
ทัศนศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของฝ่ายเผยแผ่ทำหน้าที่ดังกล่าว สำหรับการวางแผนการจัด
องค ์กรและการกำก ับควบคุมแหล ่งการเร ียน ร ู ้ของว ัดพระเชตุพน ดำเน ินการในร ูปของ 
คณะกรรมการบริหารแผนกทัศนศึกษามีกฎระเบียบอยู่ภายใต้ระเบียบวัดพระเชตุพน ว่าด้วยการ
บริหารงานแผนกทัศนศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบไปด้วย พระวิทยากรทั้งหมดเป็นกรรมการ
ควบคุมอำนาจหน้าที่ในเรื่องการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพระวิทยากรและมัคคุเทศก์
ของวัดพระเชตุพน ส่วนพระวิทยากรมีหน้าที ่ในการบรรยายให้ความรู้และนำชมวัดแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาศึกษาหาความรู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและผู้มาเที่ยว
ชมตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปการนำชมของพระวิทยากรจะใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การตั้ งคำถาม  
การเล่านิทาน การใช้โคลงกลอนและตัวเลขเข้ามาช่วยในการจดจำสำหรับบริเวณที่จัดนำชม ได้แก่ 
บริเวณพระอุโบสถ บริเวณพระพุทธไสยาส และบริเวณเขตสังฆาวาสที่คณะ ๔๖ 

สรุปได้ว่า ประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพน และพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในแง่ของโครงสร้างการจัดการวัด และการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของพื้นที่ ที่ช่วยให้งาน
ศึกษานี้มีความชัดได้มากยิ่งขึ้น ความโดดเด่นของวัดพระเชตุพนอันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่
ทำให้เราเห็นภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนย่อมส่งผลให้วัดมี
ความสำคัญของประเทศอีกด้วย อีกทั ้งยังเป็นสิ ่งที่นำภูมิใจเพราะวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก จึงเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนชาวไทยทั่วประเทศที่ควรจะอนุรักษ์และหวงแหนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 
  

 

๔๖ ตวงศักดิ์ ชื่นสินธุ, พระสุธีธรรมานุวัตร มัคคุเทศก์มือ ๑ รับโอบามา เยือนวัดโพธิ์. [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://www.matichon.co.th /news_detail.php?newsid=1353813035. [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปแนวคิดประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พันธลักษณ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๐๐), 

วัดพระเชตุพน หรือ ว ัดโพธิ ์ สร ้างขึ้นปี ๒๒๓๑ มี
พระมหากษ ัตร ิย ์หลายพระองค ์ ให ้การอ ุปถ ัมภ์
บูรณะปฏิสังขรณ์เลยมา จนสมัย ร.๑ โปรดให้สถาปนา
วัดโพธิ์เป็นวัดวังหลวงแลพระราชทำนนามวัดใหม่ว่า   
“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” 

ธิดา สาระยา,  
(๒๕๓๓, หน้า ๔๙-๕๒). 

วัดโพธิ์เป็นวัดในชุมชนเมือง การทำนุบำรุงวัดอยู ่ใน 
พระราชูปรถัมภ์และจากประชาชนทุกสาขาอาชีพให้
การทำนุบำรุง 

ศานติ ภักดีคำ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒-๓). 

สมัย ร.๓ ได้ติดต่อค้าขายสินค้ากับชาวจีน มีการนำ
ศิลปจีนมาผสมผสานในการสร้างวัดโพธิ์มากมาย มีจิต
กรรมฝาผนังจากวรรณกรรมจีนเป็นส่วนใหญ ่

เนตรนภิศ นำควัชระ, 
(๒๕๒๖ หน้า ๒๘๙-๒๙๐). 

ยุคสมัยปัจจุบัน วัดพระเชตุพน มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิม เนื่องด้วยความเจริญแบบตะวันตกเข้ามา  แต่ยัง
คงไว ้ซึ่ งศ ีลปะว ัฒนธรรมแบบต้ังเด ิมอยู ่  และเพ่ิม
บทบาทด้านการศึกษาและสำนักปฏิบัติธรรม 

ฟ้ืน ดอกบัว, 
(๒๕๕๐, หน้า ๖๖-๖๗). 

ร.๓ ทรงให้วัดพระเชตุพนเป็นศูนย์การเรียนรู้ จึงได้ 
จารึกศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ตามฝาผนังวัด เช่น หมวดศาสนา 
หมวดตำรายา เป็นต้น 

อรวรรณ ทรัพย์พลอย, 
(๒๕๕๔, หน้า ๕). 

จารึกหลักฐานที่บันทึก ในวัดพระเชตุพน มีคุณค่าและ
ความสำคัญ องค์การยูเนสโก้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ๒๕๕๔ 

นักเที่ยวเชี่ยวทาง,  
[ออนไลน์, ๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 
- มหัศจรรย์พระไสยาสน์ - มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน 
- มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล – มหัศจรรย์ต้นตานาน
สงกรานต์ไทย - มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ 
- มหัศจรรย์ตานานยักษ์วัดโพธิ์ – มหัศจรรย์ผ่านภพ
รัตนโกสินทร์ - มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร 
- มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย 

  



๕๔ 

๕. พัฒนาการการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นำไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มี

การเจริญเติบโตและพัฒนาผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก รูปแบบวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ อาจถือได้ว่าเริ่มเป็นยุคของ 
การท่องเที่ยวไทย ด้วยพระองค์ทรงเป็นนักท่องเที ่ยวที่ยิ ่งใหญ่และหนังสือเรื ่อง”ไกลบ้าน” ก็ดี  
พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่องจดหมายเหตุประพาสต้นก็ดี ก็เป็นหนังสือ  
“คู่มือการท่องเที่ยว” ในประเทศไทยอย่างแท้จริงกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐบาลไทยมีการติดต่อทาง
การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว มีการ
ให้กรมโฆษณารับโอนมาจากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานการ
ท่องเที่ยว” และในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ตั้งเป็นองค์การอิสระเรียกชื่อว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย” ต่อมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้อง
ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มีขอบเขตการปฏิบัติงาน
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาอนุรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่
จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร่างพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว๔๗  

เมื่อเริ่มมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นการรับวัฒนธรรม หรือการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญ
ทัดเทียมกับตะวันตก ที่เราเริ่มได้รับอิทธิพลมาอยู่เนื่อง ๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่ม
มีบทบาทมากขึ้นมา กล่าวคือ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากท่ีสุด ทั้ง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น มนุษย์ที่มีความต้องการอยากพบเห็นสิ่งใหม่ๆ และต้องการศึกษา
หาความรู้ประสบการณ์ต่างถิ่นการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยต่อบโจทย์ให้กับผู้คนได้ ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นสิ่งที่
เกื้อหนุนภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงหมายถึงธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต้อง
อาศัยแรงงานและการลงทุนสูงใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผนการจัดองค์การการควบคุมและ
การตลาด๔๘  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย ังนามาซึ่งรายได้ต่าง ๆ ที่ เก ิดขึ้นในแต่ละท้องที่ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใน

 

๔๗ กุลวรา สุวรรณพิมล, หลักการมัคคุเทศก์, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘-๒๙. 
๔๘ น ิศา  ช ั ชก ุ ล ,  อ ุตสาหกรรมการท ่อง เท ี ่ ยว ,  พ ิ มพ ์คร ั ้ งท ี ่  ๓ ,  (กร ุ ง เทพมหานคร :  

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๗. 



๕๕ 

แต่ละปีจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยถึง ๕๔๗,๗๘๒ ล้านบาทต่อ
ปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยถึง ๔,๑๒๐ บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งเป็น
จำนวนที่สูงกว่าอัตราการใช้จ่ายของคนไทยถึงกว่าสองเท่า เมื่อเกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น จึง
ทำให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้น โดยองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบริการนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์เป็นธุรกิจโดยตรงประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว หรือบริษัทนำเที่ยวและตัวแทน
จำหน่ายการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวทำหน้าที่จัดรายการนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ ส่งไปให้ตัวแทน 
จำหน่าย รวมทั้งการบริการนำเที่ยวตามประเภทของรายการท่องเที่ยวนำโดยมัคคุเทศก์ประจำบริษัท
หรือมัคคุเทศก์อิสระ๔๙  

รูปแบบความสัมพันธ์ของธุรกิจนำเที่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างการขาย
ของที่ระลึกความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจนำเที่ยวกับธุรกิจจำหน่าย สินค้าท่ีระลึก นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ มักจะซื้อสินค้าที่เป็นของที่ระลึกเพื่อนำไปฝากญาติ ทำให้ประเทศ 
ต่าง ๆ มีรายได้จากการจำหน่าย สินค้าที ่ระลึกเป็นเงินจำนวนมาก ธุรกิจนำเที ่ยวจำเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กับธุรกิจจำหน่าย สินค้าที่ระลึก เพื่อพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าที่ระลึกตามที่เขา
ต้องการ และยังทำให้ธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์มีรายได้เป็นค่านายหน้าจากการซื้อสินค้าที่ระลึก
ของนักท่องเที่ยวที่ตนพาไปอีกด้วย สินค้าที่ระลึกนั้นหมายถึงสินค้าใด ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อและนำ
กลับไปยังภูมิลำเนำของตนไม่ว่าจะด้วยความมุ่งหมายเพื่อใช้สอยเองในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเป็น
ของที่ระลึกเก็บไว้เตือนใจถึงถิ่นที่เคยไปเยือน หรือเพ่ือเป็นของฝากญาติมิตรก็ตาม๕๐  

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายรูปแบบนั้น ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาสม่ำเสมอ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบให้
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละชุมชนท้องถิ่น โดยศึกษา
เรียนรู้ผ่านทางแหล่งที่อยู่อาศัยของคนทั้ง ชุมชนบ้านเมือง วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ ที่ช่วยสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตได้ดีอีกด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น 
จะกล่าวในส่วนถัดไป 
 

 

๔๙ สาวิตรี พิสณุพงศ์, โบราณสถานกับการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๔๓), หน้า ๗๒. 

๕๐ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการธุรกิจนำเที่ยว (TOURISM INDUSTRY), พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๘๓-๘๔. 



๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปแนวคดิพัฒนาการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กุลวรา สุวรรณพิมล,  
(๒๕๕๖, หน้า ๒๘-๒๙) 

การท่อง เที่ ยวที่ นำ ไปสู่ อ ุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนา
ผลประโยชน์ท ี ่ ได้จากการท่องเที ่ยวที ่ม ีผล
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 

นิศา ชัชกุล, 
(๒๕๕๔, หน้า ๑-๗). 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มมี
บทบาทมากข้ึนมา และยังเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ การวางแผนการจัดองค์การการ
ควบคุมและการตลาด 

สำวิตรี พิสณุพงศ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๗๒). 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแหล่งรายได้สำคัญทำ
ให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้น 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน, 
(๒๕๕๖, หน้า ๘๓-๘๔). 

รูปแบบความสัมพันธ์ของธุรกิจนำเที่ยวกับธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างการขายของที่
ระลึกเพื่อเป็นของที่ระลึกเก็บไว้เตือนใจถึงถิ่นที่
เคยไปเยือน หรือเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก็
ตาม 

 
๖. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นอาจจะปรากฏในรูปแบบของสิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมการ

ดำเนินชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมศิลปะ หรือประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งดึงดูดใจ
เหล่านี ้อาจจะมีอยู ่อย่างจำกัดเฉพาะพื้นที ่ เช่น สถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์ โบราณสถาน หรือสถานที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รูปแบบของสิ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมสังคม
และประวัติศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องทำนุบำรุงปกป้องทรัพยากรดั้งเดิมไว้ โดยที่ในสถานที่นั้น ๆ อาจ
แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต ลักษณะพิเศษของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละกรณี
กระบวนการจัดการและการปฏิบัติต้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ได้



๕๗ 

เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเชิงความสำคัญ
ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย๕๑ 

ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจในการท่องเที่ยวชมวัดสำคัญใน
กรุงเทพฯเนื่องจากมีเวลาไม่มากพอที่จะเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในต่างจังหวัด 
การเที่ยวชมวัดในกรุงเทพฯ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ของ
เขตพระนคร เริ่มต้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่เป็นศูนย์รวมแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
ประเทศการเข้าชมพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้  ๆ กันอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามเป็นจุดท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องมาจากการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง แต่มีความโดดเด่น
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั ้งศิลปกรรมยุคสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงเป็นที่รวมเผยแพร่ความรู้และ
บริการด้านการสุขภาพแบบไทย ๆ ด้วยการนวดแผนโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยไม่ยาก
เพราะ บริเวณนี้มีที่พักโรงแรมพร้อมให้บริการ การเดินทางคมนาคมขนส่งสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถ
โดยสารสาธารณะเรือข้ามฟาก เรือด่วน แท็กซี่ และรถสามล้อ ซึ่งการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี กองการท่องเที่ยวได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมากมายเช่น 
การท่องเที ่ยวด้วยเส้นทางจักรยานตามจุด อย่างการจัดให้มีการปั่นจักรยานเที ่ยวชมรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ การจัดงานสีสันบางลำพู จัดงานถนนคนเดิน เป็นต้น๕๒  

แนวทางการจัดการ เช่น ข้อมูลของโบราณสถาน โดยจัดออกมาในรูปของหนังสือแผ่นพับ
แผ่นป้าย โดยใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและควรแปลเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลที่แหล่งโบราณสถาน เช่น พระราชวัง วัดหรือแหล่งที่อยู่อาศัย โดย
จัดแสดงในลักษณะภาพถ่ายแผนผังคำอธิบายที่นักท่องเที่ยวสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรืออาจ
มีวิทยากรอธิบายศูนย์ข้อมูล อาจมีหนังสือนำชมโบราณสถาน และการจัดให้มีวิทยากรนำชมที่จะต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ อย่างดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอันเป็นพ้ืนฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการ
ให้ความเชื่อถือ๕๓  

 

๕๑ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), 
หน้า ๓๕. 

๕๒ ชนัญ วงษ์วิภาค และอมรชัย คหกิจโกศล, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), หน้า ๖๘. 

๕๓ นรินทร์ สังข์รักษา, การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกร, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๑๐. 



๕๘ 

แนวคิดจากศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ประกอบด้วยแนวคิด ๕ ประการ ทีส่ามารถ
นามาปรับใช้กับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่๕๔ 

แนวคิดแรก คือ การมองการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีความหยุดนิ่ ง โดยเป็นการปรับตัวของชุมชนที่
สัมพันธ์กับเงื่อนไขภายนอกในระดับมหภาค การมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างระดับมหภาค จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ในท้องถิ่นกับ
เงื่อนไขภายนอก และยังช่วยชี้ให้เห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง
เห็นได้ชัด 

แนวคิดที่สอง คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากมิติของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิตในระบบเดียวกัน คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีส่วนในการ
สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนทำการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม กล่าวคือ
ทำให้มนุษย์รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะต้องเน้นการรักษาความสมบูรณ์
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

แนวคิดที่สาม คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากมิติทางวัฒนธรรม โดยจะเป็น
การให้ความเคารพแก่อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะทำให้ชุมชนมีความสำนึกและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน
และยังสร้างความรับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีคุณค่ามากเพียงใด เพ่ือให้ชุมชน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปสู่ความเข้าใจใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ 

แนวคิดที่สี่ คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นขบวนการทางสังคมคือ
ความพยายามในการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมภายในสังคม และการรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้กับการเอารัด
เอาเปรียบจากบริษัทนำเที่ยวจากภายนอก การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดจากการรวมตัว
กันของคนหลาย ๆ ภาคส่วน เพ่ือร่วมกันจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน 

แนวคิดสุดท้ายคือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในบริบทของการพัฒนาชนบท
และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการเพื่อแสวงหาทางเลือกในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชุมชน 

 

๕๔ กฤษณพงศ์ ภู ่กลาง, “การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมย่านคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี”,
วิทยาน ิพนธ ์ปร ิญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาว ิชาการจัดการว ัฒนธรรม , (บ ัณฑิตว ิทยาล ัย :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๗๕. 



๕๙ 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการท่องเที่ยววัดวาอารามใน
กรุงเทพฯ ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจนั้นมี
ความเจริญเติบโตไปในทางที่ดีข้ึน ทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเกิดความตระหนักที่จะต้องมีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน การจัดการให้เป็น
แหล่งเรียนรู้โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานคาดหวังว่าจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามสมควร เพื่อเปรียบเทียบระยะทางประวัติศาสตร์ เพ่ือทำความ
เข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของคนในสมัยเดียวกัน ซึ่งการจัดการเรื่องของการให้ความรู้จึงเป็น
เรื่องท่ีมีความสำคัญ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย,  
(๒๕๔๖, หน้า ๓๕.). 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของการ
ดำเน ินช ีว ิตประเพณีว ัฒนธรรมหรือสถานที ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ชนัญ วงษ์วิภาค และอมรชัย คหกิจโกศล 

(๒๕๔๗, หน้า ๖๘). 
ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจในการท่องเที ่ยว
ชมวัดสำคัญฯ มีความโดดเด่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีทั้งศิลปกรรมยุคสมัยรัตนโกสินทร์ มีการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยเส้นทางท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ 

นรินทร์ สังข์รักษา  
(๒๕๕๖, หน้า ๑๑๐). 

แนวทางการจัดทำข้อมูลในรูปของหนังสือแผ่นพับ
แผ่นป้ายเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จัดให้มีวิทยากรนำชม 

กฤษณพงศ์ ภู่กลาง 

(๒๕๕๔, หน้า ๗๕). 
การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศที ่ประกอบด้วยแนวคิด ๕ 
ประการ ได้แก่ 
แนวคิดแรกการมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
บร ิบทของการ เปล ี ่ ยนแปลงทาง โครงสร ้ า ง  
ระดับมหภาค 
แนวคิดที่สองการมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จากม ิต ิของความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างมน ุษย ์กับ
ธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิตในระบบเดียวกัน 

 



๖๐ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
๒.๔.๑ รูปแบบการจัดการบริหารในวัดพระเชตุพน 
ในการบริหารจัดการวัดพระเชตุพน มีการสร้างระเบียบการบริหารวัดพระเชตุพน ขึ้นมา

ครั้งแรก คือ ในสมัยการปกครองของพระธรรมปัญญาบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้มีการปรับปรุงระเบยีบ
ในบางข้อในภายหลังเพ่ือให้การบริหารทางานเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ การส่งเสริม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสำธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ เป็น
ต้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ.๒๕๐๕ วัดพระเชตุพน จึงวางระเบียบแผนไว้ ซึ่งในที่นี้จะยกเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการ
การท่องเที ่ยวตามระเบียบวัดพระเชตุพน ที ่สัมพันธ์กับข้อมูลของทางการจัดการการท่องเที่ยว  
โดยพระธรรมปัญญาบดีเป็นผู้บัญญัติขึ้นดังนี้ 

เจ ้าอาวาสองค์ป ัจจ ุบ ัน ค ือ พระเทพวีราภรณ์  ข ึ ้นตำแหน่งเป ็นเจ ้าอาวาสของ 
วัดพระเชตุพน องค์ที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สืบต่อมาจาก พระธรรมปัญญาบดี  
ที ่มรณภาพไปเมื ่อว ันที ่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบ ัน คือ  
พระเทพมงคลวิเทศ 

ส่วนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบทั่วไปที่พึงปฏิบัติของบุคลากรของวัดพระเชตุพน ที่
จัดทำขึน้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้ในการจัดระเบียบโครงสร้างและมาตราการต่าง ๆ 
รวมถึงอำนาจบทบาทของเจ้าอาวาสในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร อันกำหนดขึ้นโดย 
พระธรรมปัญญาบดี และในภายหลังมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวัดพระเชตุพน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ระเบียบการบริหารมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยจะมีเนื้อหาดังนี้ 

หมวด ๑ บททั่วไป 
๑. ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพน  

พ.ศ. ๒๕๔๕”  
๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
๓. ให ้ยกเล ิกบรรดากฎ ข้อบังค ับ ระเบ ียบ คำส ั ่ง มต ิ หร ือประกาศอื ่นใดของ  

วัดพระเชตุพนที่กำหนดไว้แล้ว ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
หมวด ๒ การบริหาร 
๔. ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เจ้าอาวาสหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และไวยาวัจกร
ทุกท่าน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่เกิน ๔ 
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ ท่าน (ได้รับการแก้ไขเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๔) 



๖๑ 

๖. กรรมการบริหารที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๒ ปี นับแต่วัน
ได้ร ับการแต่งตั ้ง และอาจได้ร ับแต่งตั ้งอีกได้ เมื ่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
เจ ้าอาวาสต้องแต่งตั ้งกรรมการบริหารใหม่ ภายใน ๗ วัน นับแต่ว ันที ่พ ้น จากตำแหน่ง ให้
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารใหม่จะเข้ารับหน้าที ่

๗. เพื่อประโยชน์แห่งการบริหาร ให้แบ่งการบริหารงานวัด ออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้ 
 ๑) ฝ่ายงานกลาง 
 ๒) ฝ่ายปกครอง 
 ๓) ฝ่ายศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
 ๔) ฝ่ายเผยแผ่ 
 ๕) ฝ่ายสำธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห ์

 
แผนภาพที่ ๒.๑  แผนผังโครงสร้างการบริหารวัดพระเชตุพน 

 
๘. แผนกทัศนศึกษา ในปัจจุบ ันผู ้ท ี ่ เป ็นหัวหน้าแผนก คือ พระสุธ ีธรรมานุว ัตร  

ที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามเลือกขึ้นมาบริหาร ในส่วนของเลขานุการจะเป็นการคัดเลือกจากภายใน
แผนกเอง เลขานุการองค์ปัจจุบันคือ พระมหาอุดม ปัญญาโภ ส่วนผู ้ช่วยคือ พระมหานพรัตน์  
ดูแลเกี่ยวกับต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยววัด 
 ๒. เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะตามความจำเป็น 



๖๒ 

 ๓. จัดอบรมพระวิทยากร และมัคคุเทศก์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ฝ่ายเผยแผ่ 

 ๔. จัดพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาชมวัด 
 ๕. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
 ๖. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเพ่ือเผยแผ่ 
 ๗. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๘. ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
 ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 
ตามระเบียบวัดพระเชตุพนที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้เห็นถึงวิธีการจัดระเบียบให้แต่ละ

ฝ่ายงานทางานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าแผนกทัศนศึกษาตามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้น 
เป็นส่วนของฝ่ายเผยแผ่ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมในการเผยแผ่ความรู้ของวัดให้กับผู้คนทั่วไปที่มีความ
สนใจที่จะศึกษา๕๕ 

๒.๔.๒ ประเพณีวัฒนธรรมวัดพระเชตุพน 
นิทรรศการ ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ ์) มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและสถาบันศาสนา และสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย อีกทั้งอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในยามค่ำคืนในเขตโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร ๙ สิ่ง ได้แก่๕๖ 

๑) พระไสยาส พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ 
มีประดับมุกภาพมงคล ๑๐๘ ประการที่พระบาท 

๒) ตำราเวชเชตุพน ศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่ง
นวด นับเป็นบันทึกท่ีรวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์ การเมือง การปกครอง ประวัติการสร้างวัด และ 
วรรณคดี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ 

๓) มหาเจดีย์ สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ๔ องค์ องค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์
ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑-๔ 

 

๕๕ สำน ั ก งาน เลขา เจ ้ าอาวาส ,  กฎระ เบ ี ยบและข ้ อบ ั งค ั บว ั ด , (กร ุ ง เทพมหานคร  :  
วัดเชตุพนวิมังคลารามราชวรวิหาร, ๒๕๖๓), (อัดสำเนา). 

๕๖ ท่องเท ี ่ยวสะด ุดตา, น ิทรรศการ ๙ ส ิ ่ งมห ัศจรรย ์ว ัดโพธิ์ ,  [ออนไลน์ ],  แหล ่งท ี ่มา : 
https://2017.sadoodta.com/info/นิทรรศการ-๙-สิ่งมหัสจรรย์วัดโพธิ์ [๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



๖๓ 

๔) ต้นตำนานสงกรานต์ไทย คติความเชื่อตำนานสงกรานต์ ซึ่งรัชกาลที่ ๓ ให้จารึกลงใน
แผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์ เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว โดยสมมุติผ่านเรื่องราว
ธรรมบาลกุมารและนำงสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ 

๕) มรดกโลกวัดโพธิ์ ซึ่งรัชกาลที่ ๓ ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยเช่น ตำรา
การแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนฯลฯ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้
ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่า ประชุมจารึก 
วัดพระเชตุพน โดยองค์การยูเนสโกมีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก 

๖) ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ บอกเล่าเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำ
ให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน 

๗) ผ่านภพรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่
ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้ว จึงได้ลดฐานะเป็นศาลาการเปรียญ 
โดยภายในมี "พระพุทธศาสดา ประดิษฐานเป็นพระประธาน 

๘) วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้าด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า 
นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร 

๙) ต้นตำรับนวดแผนไทย รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการแพทย์
แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำรินำเอาท่าดัดตนอันเป็นการ
พักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็นครู  
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ เป็นรูปฤๅษีดัดตน แสดงท่าไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่า
เรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง 

จัดแสดงทุกวัน รอบละไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๖ รอบ /วัน ดังนี้ รอบที่ ๑ เวลา ๑๙.๐๐ 
น. (ภาษาไทย) รอบที่ ๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. (ภาษาอังกฤษ) รอบที่ ๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. (ภาษาไทย)  
รอบที่ ๔ เวลา ๒๐.๓๐ น. (ภาษาอังกฤษ) รอบที่ ๕ เวลา ๒๑.๐๐ น.  (ภาษาอังกฤษ) รอบที่ ๖  
เวลา ๒๑.๓๐ น. (ภาษาอังกฤษ) 

 

  



๖๔ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๒.๕.๑. งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”๕๗ ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดใน

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๕) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่าการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ดังนี ้ ด้านการอำนวยการ (x̅=๔.๓๒) ด้านการวางแผน (x̅=๔.๒๕) ด้านบุคลากร  
(x̅=๔.๐๓) ด้านการจัดองค์กร (x̅=๔.๐๓) และด้านการกำกับดูแล (x̅==๔.๐๓) ตามลำดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
พุทธของว ัดในอำเภอบางพลี จ ังหว ัดสมุทรปราการ จำแนกตามปัจจ ัยส ่วนบุคคล พบว่า 
พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดใน  
อำเภอบางพลี จ ังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ด้านการวางแผน พบปัญหาและอุปสรรค คือ  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีข้อเสนอแนะให้ มีการวางแผนการทางาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี ด้านการจัดองค์กร พบปัญหาและอุปสรรค คือ มีแผนผังแสดงเส้นทางบางจุด โดย
มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการบริหารจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแต่ละ
ฤดูกาล ด้านบุคลากร พบปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจและ
บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยเสนอแนะให้ เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้เพื่อการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 
๒. ควรอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ในการให้ความรู้ผู้แสวงบุญ ด้านการอำนวยการ พบปัญหาและ
อุปสรรค ค ือ ๑. ไม ่ค ่อยม ีรถในการเด ินทางตลอดการเด ินทางเหม ือนการทำบ ุญ ๙ วัด  
ไม่จำเป็นต้องเป็นเทศบาลที่จัดรถ ๒. ขาดนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพด้านศาสนา โดยเสนอแนะว่า  

 

๕๗ พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี) , “การบริหารจัดการการท่องเที ่ยวเชิงพุทธของวัดใน 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๖๕ 

๑. ควรมีผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ๒. มอบหมายงานให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
ด้านการกำกับดูแล พบปัญหาและอุปสรรค คือ ๑.การแบ่งหน้าที่ระหว่างเทศบาลและวัด ยังแยกกัน
ไม่ออก ๒. มีบุคลากรที่หลากหลายในการดูแลจึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
๑. ควรมอบหมายผู้กำกับดูแลและมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนำผลนี้ไปพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป ๒. อบรมบุคลากรที่หลากหลายให้มีแนวทางการกำกับดูแลให้เหมือนกัน 

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๕๘ ผลการวิจัยพบว่า 

สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ ปัญหา
ในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยสาธารณะมีน้อย คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองคาพยพ ทำให้เกิดปัญหาสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ออกไปได้ 
ทำให้จํากัดในการจอดรถ การแย่งพื้นที่ทำมาหากินของคนในชุมชน ชุมชนควรมีการวางแผนในการ
พัฒนาชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีแผนปฏิบัติการประจำปี
๒.กลไกการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ PDCA และหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา หมวดอิทธิบาทธรรม ดังนี้ด้านการวางแผน ประกอบด้วย เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
แต่งตั้งคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงานหมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วยคนใน
ชุมชนทํางานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและชุมชนดำเนินทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่าง
รัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจในชุมชนให้ทุกฝ่ายได้
ตรวจสอบผลการทํางานของแต่ละฝ ่ายอย่างตรงไปตรงมาและต่อ เน ื ่องด้านการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู ้อื ่นตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของชุมชนของตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ด้านการปรับปรุงประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนหมั่น
พิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ดำเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่อง มีการบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน 
แล้วนํามาพัฒนา เน้นการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน ๓.กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๑) กลไกการ
การจัดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ตามหลัก ๕ ส ได้แก่ สะอาด ไม่มีขยะ ไม่สกปรก สว่าง ไฟฟ้าสว่าง

 

๕๘ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๒๕. 



๖๖ 

ทั่วถึง ไม่มีมุมอับ และปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่านมีมุมสงบ 
เย็นสบาย สุขลักษณ์ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปลอดภัย และคนในชุมชนสุขภาพดี มีระเบียบวินัย ๒) กลไก
การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความรู้สึกผ่านประสาททั้ง ๕ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ๓) กลไกการพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลัก ๔ ส คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างอุปนิสัย สร้างบทบาท 
และสร้างความรู้ความเข้าใจ ๔) กลไกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น 
จัดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป รับเท่าที่ สามารถบริหาร
จัดการได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การสัญจรไปมาสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน 
การต้อนรับดี มีแผนกต้อนรับชัดเจน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว คนใน
ชุมชนเป็นกันเอง มีอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เพียงพอ อากาศสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป มีที่ให้
พักผ่อน การเดินชมสถานที่สะดวก 

วิน ี เช ียงเถ ียร  ได้ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง “การจัดการว ัดในฐานะแหล่งท่องเที ่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม”๕๙ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากร เป็นไปในหลายลักษณะ 
เนื่องจากขนาดของวัดทั้งในเรื ่องงบประมาณรายรับจากนักท่องเที่ยว และสถานที่ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ในส่วนวัดที่มีรายรับไม่มากการบริหารจัดการมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าเป็นวัดที่ไม่
มีพระสงฆ์จำพรรษา ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร และในส่วนวิหาร 
พระมงคลบพิตรจัดการด้วยรูปแบบมูลนิธิ การดูแลสถานที่ในส่วนโบราณสถานกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล 
นอกเขตเป็นสิทธิ์ขาดของวัด ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในวัดที่มีขนาดใหญ่จะมี
ศักยภาพเพียงพอทั้งในเรื่องที่จอดรถและห้องน้ำ ส่วนวัดที่มีขนาดเล็กหรือรายรับไม่มากศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องที่จอดรถและห้องน้ำยังไม่เพียงพอ ในส่วนความสอดคล้องระหว่างสิ่ง
ปลูกสร้างเก่าและสิ่งปลูกสร้างใหม่ยังคงมีความสอดคล้องกันน้อย ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ส่วนผลการศึกษารูปแบบตลาดแบบครบวงจร วัดส่วนใหญ่จะใช้ป้ายบอกทางเป็นหลัก ซึ่งจำนวนของ
ป้ายขึ้นกับขนาดของวัด นอกจากนี้หากเป็นวัดที่มีรายรับมากรูปแบบการตลาดจะมีมากกว่า ส่วนการ
สื่อสาร ในการสื่อสาร มีการใช้สื่อบุคคลเป็นหลักในการโน้มน้ำวใจ และมีการใช้บุคลากรพูดกระจาย
เสียงภายในวัดและมีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้ำวใจนักท่องเที่ยวบริจำคเงิน ซึ่งมีการใช้สัญญาประเภท
นายหน้าเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในสารเพ่ือโน้มน้ำวใจด้วย 

 

๕๙ วินี เชียงเถียร, “การจัดการวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม, (วิทยาลัยนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑). 



๖๗ 

อาภาพรรณ แสงเทียน, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการหุ่นละครเล็กสิปปธรรม คำนาย 
เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม”๖๐ ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ที่สำคัญของการแสดงหุ่นละครเล็กสิปป
ธรรม คำนาย คือทรงคุณค่าความจริงแท้แห่งมรดกทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับ
มากต่อประเด็นด้านสถานที่ที่ตั้ง ศิลปะการแสดง ตลอดจนการจัดการของคณะหุ่นละครเล็กสิปป
ธรรม คำนาย อย่างไรก็ตาม หุ่นละครคณะนี้ยังคงประสบปัญหาค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินที่ได้รับบริจาค 
ผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเพื่อให้คลองบางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ศักยภาพการจัดการหุ่นละครเล็กคณะสิปปธรรม คำนาย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ให้รายละเอียดและชัดเจนข้อมูลข่าวสารสำหรับคนต่างชาติ ตลอดจนความช่วยเหลือ
ด้านงบประมาณและการประสานงานจากภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี”๖๑ ผลการวิจัยพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะต้องเตรียมแผนการพัฒนาเส้นทางเพื ่อรองรับการพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีจำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ 
มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มิติความสัมพันธ์ทางดา้น
เศรษฐกิจ มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ ่งแวดล้อม มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย และมิติ
ความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านการดำเนินกิจกรรม ๘ ประการ  
๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา ๒. การประเมิน
คุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีเพื่อสร้างจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว ๓. การจัดการ
ความรู้เรื่องทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรความรู้และเทคโนโลยี ๔. การบริรักษ์จำเป็นต้อง
อาศัยความรู้จากกรมศิลปากร ๕. การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ 
และภาคประชาชน ๖. การฟ ื ้นฟ ูผล ิตซ ้ำและสร ้างใหม ่อาจม ีข ้อจำก ัดด ้านงบประมาณ  

 

๖๐ อาภาพรรณ แสงเทียน, “การจัดการหุ่นละครเล็กสิปปธรรม คำนาย เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม”, 
ว ิทยาน ิพนธ ์ ศ ิ ลปศาสตรมหาบ ัฑ ิ ต  สาขาการบร ิ หารงา นว ัฒนธรรม , (ว ิทยาล ั ยนว ัตกรรม  :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑). 

๖๑ พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ, “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น จ ั งหว ัดส ุราษฏร ์ธาน ี”  รายงานว ิจ ัย ,  (ห ้องเร ียนส ุราษฎร ์ธาน ี  :  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๘๙. 



๖๘ 

๗. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกันโดยการออกข้อบังคับหรือเทศ
บัญญัติของท้องถิ ่นนั้น ๆ และ๘. การดำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื ่องกับทรัพยากรทาง
โบราณคดีเฉพาะการส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 

พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม”๖๒ ผลการวิจัยพบว่า  

๑. นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน    

๒. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ต่อบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดการวัดเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ต่อบแบบสอบถามด้าน เพศ 
วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ต่อบแบบสอบถามนั้นมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกันด้านอายุ อาชีพ และรายได้ จำนวนครั้ง
ที่มาท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ พบว่า ผู้ต่อบแบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัด
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่า การจัดการศาสนสถาน มีแผนผังของวัดที่แสดงภายในวัดบอกสถานที่ไม่
ช ัดเจนไม่มีเจ ้าหน้าที ่ของวัดให้คำแนะนำเกี ่ยวกับประวัต ิความเป็นมาของวัดและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดการเพิ ่มรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นแรงจูงใจภายในวัด สำหรับ
ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ ทางวัดควรมีการจัดทำแผนผังในวัดให้บอกสถานที่ให้ชัดเจน ควรจัดหา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว และติดตั้งป้ายประกาศกำหนดวันเวลา
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบกิจกรรมของวัดมากข้ึน 

 

๖๒ พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย), “การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๖๙ 

ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า๖๓ 

๑. การท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็คือการจัดการท่องเที่ยวโดยคนของชุมชนและใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก เพื่อประโยชน์สุขแก่นักท่องเที่ยวนั้น มีประโยชน์และเป็นความจำเป็น
เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายร่วมกัน
ในการจัดการท่องเที่ยงชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

๒. ความคิดเห็นเกี ่ยวกับนโยบายของผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เรื ่องการ
ท่องเที่ยวชุมชนนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขาด
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

๓. ความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับกลุ ่มประชาชนเจ ้าหน้าที ่ ในเขตองค ์การบร ิหารส ่วน 
ตำบลหนองโรงนั้น ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน แต่ประชาชน
ยังไมเ่ข้าใจ จึงยังไม่ให้ความร่วมมือ ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 

๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนนั้น 
พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องมีการสรรหางบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ิมเติม 

สรุปความได้ว่า ดังนั้นความคาดหวังในการบริหารวัดที่ควรจะเป็นไปในปัจจุบันและ
อนาคตคือว ัดควรเป็นต้นแบบทางด้านการอนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบเร ียบร้อย  
ความสะอาด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้และเป็นสถานที่มีความปลอดภัย และวัดควรเป็นแหล่งการ
เรียนรู้โดยเฉพาะด้านศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียบ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและเป็นที่พ่ึงทางใจของบุคคลในชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนร่วมกับชุมชมในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 
  

 

๖๓ ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ, “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยของแกน่, ๒๕๕๔). 



๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี), 
(๒๕๖๑). 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด
ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๕). 

กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ผ่านมิตศิาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วินี เชียงเถียร, 
(๒๕๕๑). 

การจ ัดการว ัดในฐานะแหล่งท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

อาภาพรรณ แสงเทียน,  

(๒๕๕๑). 
การจัดการหุ่นละครเล็กสิปปธรรม คำนาย เพ่ือ
การท่องเที่ยววัฒนธรรม 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ,  
(๒๕๕๙, หน้า ๘๙). 

การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการ
ท่องเที ่ยวเช ิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย),  
(๒๕๖๐). 

การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ,  
(๒๕๕๔). 

การบริหารจัดการการท่องเที ่ยวชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
  



๗๑ 

๒.๔.๒. งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ชานนท์ นัยนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบาง
กะเจ้า” ๖๔ ผลการวิจัยพบว่า  การดำเนินการมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาพื้นที ่อย่างยั ่งยืน  
การจัดการในพ้ืนที่บางกะเจ้า หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในพ้ืนที่เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดย
มีประชาชน และเครือข่ายภาคีต่าง ๆ เข้ามาเป็นผู ้สนับสนุน และประสานงาน การวางแผน  
ประชุมหารือร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่อยู่ ๓ ด้าน คือด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งมีการพัฒนาไปรอบด้าน แต่ก็มีช่องว่างในการจัดการ ซึ่งเป็นผลกระทบจากอิทธิพลการ
ขยายตัวของเมืองและคนรุ่นใหม่ออกไปใช้ชีวิตนอกพ้ืนที่มากขึ้น ทำให้การจัดการทางด้านวัฒนธรรมมี
ช่องว่างที่หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ รุ่นลูกหลานจะมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาได้น้อยลง โดยมีการวางแผนในการที่จะปิดช่องว่างในประเด็นนี้อยู่แต่ก็เป็นเรื ่องของการ
ดำเนินการในอนาคตว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน การดำเนินการของผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ทุกฝ่าย มีความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้าน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม การสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่บางกะเจ้า มาตราการในการควบคุมการทิ้งขยะ
ในสถานที่ท่องเที่ยว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น เป็นการสร้างความยั่งยืนในทั้ง ๓ ด้านดังที่กล่าวมา 
โดยข้อเสนอแนะของการจัดการอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่บางกะเจ้า คือจะต้องสร้างความต่อเนื่องของการ
จัดการอย่างยั่งยืนให้ได้ หากเครือข่ายภาคีไม่ได้มีการสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่แล้ว องค์กรส่วนท้องถิ่นและคนในพื้นที่บางกะเจ้า จะต้องร่วมมือกันในการสร้างความยั่งยืน
ให้กับพ้ืนที่ต่อไป 

ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของ
เกาะฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย” ๖๕ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการรณรงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะฮ่องกงในแนวคิด ๒๐ สุดยอดสถานที่มงคลในฮ่องกงมี ๕ องค์ประกอบ
คือ สิ ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึง สิ ่งอำนวยความสะดวก และที่พัก ในด้านพฤติกรรมพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่เคยเดินทางมายังพุทธสถานบนเกาะฮ่องกง ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ส่วนใหญ่เดินทางมายังเกาะฮ่องกงในวันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาลต่าง ๆ 

 

๖๔ ชานนท์ นัยนา, “การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบางกะเจ้า”, วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๖๑). 

๖๕ ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของเกาะฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค,์ (วิทยาลัยนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑). 



๗๒ 

และเดินทางมากับเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเดินทางมากับรถของบริษัทนำเที่ยวมากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทาง
มาวัดหวังต้าเซียน และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกว่า ๕๐๐ บาทต่อหนึ่งวัน นอกจากนี้ยัง
พบว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพุทธสถานที่ฮ่องกงมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีระดับ
แรงจูงใจสูงสุดคือ แรงจูงใจทางกายภาพรองลงมาคือ แรงจูงใจทางศาสนา แรงจูงใจทางด้าน
สถานภาพหรือชื่อเสียงและ แรงจูงใจระหว่างบุคคลตามลำดับ 

สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี”๖๖ ผลการวิจัยพบว่า ๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) ,  
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง), วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์), แม่น้ำสะแกกรัง วิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ำสะแก
กรัง, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เกาะเทโพ, กิจกรรมถนนคนเดินตรอกโรงยา คงความเป็นเอกลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ ่น ทั ้งนี้ สามารถธำรงรักษาความดั ้งเดิมได้เป็นอย่างดี  
๒. ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เกิดจากการที่
เศรษฐกิจเติบโต่อย่างช้า ๆ เนื่องจากรายได้ในชุมชนน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องช่วยเหลือในการสร้างจุดสนใจ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายและจริงจัง ขาดการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการให้ความรู้
ที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม อยู่ติดแม่น้ำสายหลักๆ มีความเสี่ยงต่อภัย
ธรรมชาติคนรุ ่นใหม่ไม่มาสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ ่น ๓. แนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาให้เป็นเมืองที่รักษาความเป็นมรดกของท้องถิ่นไว้ 
ส่งเสริมงานประเพณีท่ีขึ้นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนถึงจังหวัดเพ่ือสร้างจุด
สนใจ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายเข้าถึงง่ายโดยการร่วมมือทั้งภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและคนใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้า OTOP เป็นสินค้าหลักเพ่ือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และยั่งยืน 

สุเทพ, สุดเอี ่ยม และคณะ ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การท่องเที ่ยวเชิ งว ัฒนธรรมใน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”๖๗ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

 

๖๖ สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล, “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๑). 

๖๗ สุเทพ, สุดเอี่ยม และคณะ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน” รายงานการวิจัย, (ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑),  
หน้า ๖๗. 



๗๓ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือด้านความประทับใจ มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก ส่วนด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการ
สร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ว ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน คือ ๑. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ๒. วางแผนการสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยว ๓. สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว และการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ๔. ร่างเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ๕. การยืนยันเส้นทางการท่องเที่ยว และ ๖. ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางการท่องเที่ยว ผลจาก
การนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เส้นทางการท่องเที่ยว ๔ 
เส้นทาง คือ เส้นทาง นวัตวิถีของดีรอบอ่าวบ้านดอน เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางคืนชีพศรีวิชัย 
(อาณาจักรศรีวิชัย) และเส้นทางสายหลุดพ้น ในแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยวประกอบด้วย แผนที่
ท่องเที่ยว และรายละเอียดของเส้นทางท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเทีย่ว จุดพักรับประทำนอาหาร และจุดพักแรม 

พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”๖๘ ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดการ
ด้านการบริการ การจัดการด้านการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการรักษาสภาพธรรมชาติ
อนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดการฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ การจัดการด้านบริการ การจัดการสถานที่เพ่ือการ
พักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการ
การประชาสัมพันธ์ การจัดการโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรการจัดการด้านกลุ่มแรงงานและช่างฝีมือ ผลการจัดการนำไปสู่ความยั่งยื่นของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

๒. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรีเป็น
การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐได้จัดทำระบบสารสนเทศในภาพรวม
ของจังหวัดจันทบุรี แนะนำเส้นทาง แนะนำสถานที่เชื่อมโยงเส้นทางกับแหล่งท่องเที่ยว เครือข่ายและ
นักวิจัยได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโดยการจัดทำเว็บไซต์ จัดทำเส้นทางการท่องเที ่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดทำระบบสื่อสาร การจัดการและพัฒนาโดยเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว จัดทำกิจกรรม

 

๖๘ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) , “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี” , ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๗๔ 

ท่องเที่ยวของจังหวัด จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำองค์ความรู้และการจัดการและพัฒนาโดย
ภาครัฐจัดทำฐานข้อมูล จัดการพัฒนาการสื่อสาร จัดทำการประชาสัมพันธ์ 

๓. การกำหนดแนวทางพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดจันทบุรี จัดทำเว็บไซต์ http://www.chanthaburi.info และนำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศ 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกำหนดประเด็นเว็บไซต์
สารสนเทศ กำหนดพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ การนำทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การวัดความเร็ว 
ระยะทางของแหล่งท่องเที่ยว บันทึกเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนการใช้ประโยชน์
จากแหล่งท่องเที ่ยวข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยว การคำนวณเส้นทางการท่องเที่ยว การนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียม 
เพ่ือการท่องเที่ยว 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัด
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๖๙ ผลการวิจัยพบว่า  

๑) องค ์ประกอบของการพ ัฒนาว ัดให ้ เป ็นแหล ่งท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม ใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาศาสนสถาน  
๒) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ๓) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และ  
๔) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อทั้ง ๔ องค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
พัฒนากิจกรรมภายในวัด ถัดมาคือ ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด และด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสุดทำยตามลำดับ 

๒) สภาพท ั ่ ว ไปในการพ ัฒนาว ัด ให ้ เป ็นแหล ่ งท ่อง เท ี ่ ยว เช ิ งว ัฒ นธรรม ใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จำนวน
มาก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถาน
และโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้สอดคล้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมี
การพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ
การอน ุร ักษ ์โบราณสถาน โบราณวั ตถุแก่พระสงฆ ์ และได ้ร ับงบประมาณจากสำน ักงาน

 

๖๙ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๗๕ 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอื ่นๆ ในการสนับสนุน
กิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ 

๓ )  ร ู ป แ บ บ ก า ร พ ั ฒ น า ว ั ด ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ใ น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ ๓ จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมา รูปแบบที่ ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ 
๙ ประการ ๓๔ กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดจะมีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นแหล่ง
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย 

พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”๗๐ ผลการวิจัยพบว่า  

๑. การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม อยู ่ ในระดับมาก มีค ่าเฉล ี ่ยเท ่าก ับ ๓.๙๒ เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ ด้านงบประมาณ  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔  
และด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ตำแหน่ง มีผลให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่เหลือ ไม่พบความแตกต่าง 

๓. ปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี ่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พระสงฆ์ไม่ควรทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่

 

๗๐ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ ่นฮวด), “การพัฒนาวัดเพื ่อการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม  
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๗๖ 

สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่า งฝ่ายศาสนากับหน่วยงาน
ของรัฐ ขาดการจัดทำแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาวัดเพื ่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ควรพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่พระภิกษุและสามเณรยิ่งขึ้น ในส่วนของการห้ามพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินกิจกรรม โดยอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนา
ให้เยาวชนสามารถทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ประจำวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ในพ้ืนที่วัด 
ควรจัดทำแผนงบประมาณ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์
ด้วยความคุ้มค่าตามหลักการของธรรมาภิบาล ควรจัดส่งพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด เข้าประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนดำเนินงานในโครงการ
ต่าง ๆ และควรจัดทำแผนพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมระยะยาว อาทิ  
แผน ๓ ปี หรือ แผน ๕ ปี 

พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”๗๑ ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
ได้ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓) ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือ
บุคลากรของวัดในการให้บริการ (มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ๓.๖๔) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด   
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒) 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศ มีผลต่อ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในส่วนของอายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน 

๓. ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สิ่งก่อสร้าง สำธารณูปการ บางอย่างมีความสวยงามแต่มองดูแล้ว
ไม่เข้ากับบริบทของวัดที่ต้องอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยแต่เดิมไว้ และมัคคุเทศก์นำ
เที่ยวหรือวิทยากรในวัดมีน้อยไม่เพียงพอ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง ไม่
ทันสมัยเท่าที่ควร ในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่าควรนำดำเนินนโยบาย ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด 

 

๗๑ พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต), “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๗๗ 

สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาปรับใช้ ส่วนพระและมัคคุเทศก์ต้องมีทักษะภาษาที่ สาม เช่น อังกฤษ 
จีน เป็นพื้นฐาน อีกทั้งการบริหารจัดการเงินจตุปัจจัยให้โปร่งใส ทั้งการได้มาและการกระจายลงใน
กิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสมเหตุสมผล 

สรุปความได้ว่า การท่องเที่ยวจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งคน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจาก “การมีส่วน
ร่วม” ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท้ังผู้ที่อยู่ในชุมชนและผู้อ่ืนที่ได้รับจากการใช้มรดกทางวัฒนธรรม
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท้องถิ่นที่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนจำเป็นต้องมี
บทบาทสูงสุดในการตัดสินใจว่าจะให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นพัฒนาไปในทิศทางใด โดย
ผ่านกระบวนการของการวางแผนที่เป็นระบบ และกลยุทธ์การพัฒนาอื่นๆ ได้แก่ การกำหนดดัชนี
ระดับการพัฒนา การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว การกำหนดมาตราฐาน
สิ่งก่อสร้าง การพัฒนาคนท้องถิ่น และการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ชานนท์ นัยนา,  
(๒๕๖๑). 

การจ ัดการการท ่อง เท ี ่ ยวอย ่างย ั ่ งย ืน  : 
กรณีศึกษาบางกะเจ้า 

ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา,  
(๒๕๖๑). 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของเกาะ
ฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล,  
(๒๕๖๑). 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

สุเทพ, สุดเอี่ยม และคณะ,  
(๒๕๖๑, หน้า ๖๗). 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย), 
(๒๕๖๑). 

การพัฒนาระบบภ ูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), 
(๒๕๕๘). 

รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด), 
(๒๕๖๑). 

การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต), 
(๒๕๖๑). 

การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  



๗๘ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและการกำหนดตัวแปรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการ
บริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนกรอบแนวคิด ได้ดังนี้  

ตัวแปรต้น (Independent Variables)   ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ  อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาชั้นสามัญ และปัจจัยทางด้านการ
บริหารจัดการ ของ Peter F.Drucker (ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่  
๑) คน (Man) ๒) เงิน (Money) ๓) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  ๔) การจัดการ (Management)๗๒ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยใช้แนวคิดการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
  

 

๗๒ สุรพล ส ุยะพรหม และคณะ , พื ้นฐานทางการจัดการ , (อย ุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 



๗๙ 

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 

 
๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว  
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  
๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้าง

จิตสำนึก  
๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยว  
๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ 

๑) คน (Man)   

๒) เงิน (Money)  

๓) วัสดุอุปกรณ์ (Maerial) 

๔) การจัดการ (Managment) 



 
บทท่ี ๓  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  

(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยได้

กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  กำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

  



๘๑ 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

จำนวน ๑๘๕ รูป๑ 

กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย มาจากพระสงฆ์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร จำนวน ๑๘๕ รูป ซึ่งประชากรมีจำนวนน้อยผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลทั้งหมด 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

ก. การสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

 
๑ สำน ักงานเลขาเจ ้ าอาวาส ,  บ ัญช ี รายช ื ่ อพระสงฆ ์จำพรรษา , (กร ุ ง เทพมหานคร  :  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร , ๒๕๖๓). (อัดสำเนา). 



๘๒ 

ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

บริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเล ือกตอบ (Check  List)  หร ือตรวจสอบรายการโดยถามเกี ่ยวกับ  อาย ุ พรรษา  
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาชั้นสามัญ 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มีต่อปัจจัยทางด้าน 
การบริหารจัดการ รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  
ดังนี้ 

๑.  ด้านคน (Man)  มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒.  ด้านเงิน (Money) มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔.  ด้านการจัดการ (Management) มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ.พระสงฆ์ ที่มีต่อ การจัดการด้าน

การท่องเที่ยว  รวม  ๕  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
๑.  ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒.  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓.  ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔.  ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๕.  ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒  ดังนี้ 

 
๒ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๘๓ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การบริหาร

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นคำถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๓ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จำนวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

๑. รศ. ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร.   อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร.         อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔. รศ. ดร.อำนาจ บัวสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงพุทธ 
 

 
๓ พระมหากฤษฎา ก ิต ฺต ิ โสภโณ, ผศ.ดร., ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางการจ ัดการเช ิงพ ุทธ, 

(พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๘๔ 

๕. รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
๓) การหาค่าความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที ่ได้

ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อหาค่า

ความเชื ่อมั ่นด้วยวิธ ีการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธ ีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ๔ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๘ 

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื ่องมือการวิจัยที ่ว ิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้  
(Try Out) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู ้ว ิจ ัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง 
เจ ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ที ่ เป ็นกลุ ่มตัวอย่างเพื ่อเข้าแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มประชากร คือ พระสงฆ์ จำนวน ๑๘๕ รูป และกลุ่มตัวอย่างคือ พระสงฆ์จำนวน 
๑๘๕ รูป ซึ่งกลุ่มประชากรมีจำนวนน้อยผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยในการแจกแบบสอบถาม 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้นำแบบสอบถามไปแจก และเก ็บรวบรวมข ้อม ูลด ้วยต ัว เองพร ้อมผ ู ้ช ่วยผู้ ว ิจัย   
ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม รวมใช้ระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ซึ่งจำนวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บ
คืนได้ มีจำนวน ๑๘๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๔ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971), p. 67. 



๘๕ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒)   ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารการ
จัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓)   การทดสอบสมมติฐานในการวิจ ัยใช ้สถิต ิสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์  (Pearson Product Moment Correlation) เพื ่อบอกทิศทางและ 
ขนาดความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ในการแปลความหมายดังนี้ 

ลักษณะของความสัมพันธ์ (r) 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากอย่างสมบูรณ์  
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากอย่างไม่สมบูรณ์  
- สัมพนัธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ 
- ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้๕ 
๐.๘๑ – ๑.๐๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันมาก 
๐.๕๑ – ๐.๘๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
๐.๒๑ – ๐.๕๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือต่ำ 
๐.๐๑ – ๐.๒๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
๐.๐๐   หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 
๕ Bartz, A.E., Basic Statistical Concepts, 4th ed., ( New Jersey: Preentice-Hall, 1999) , p. 

84. 



๘๖ 

๔)   ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  

 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

วัดพระเชตุพน จำนวน ๓ รูป คือ 
๑) พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงาน

กลาง. 
๒) พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอน

บาลี. 
๓) พรคร ูว ิร ิยธำรงค์ , ผ ู ้ช ่วยเจ ้าอาวาสว ัดพระเชต ุพน ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์. 
กลุ ่มที ่ ๒ กลุ ่มพระเจ้าหน้าที ่เก ี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเช ิงพุทธวัดพระเชตุพน  

จำนวน ๓ รูป 
๔) พระมหาประจวบ ย ุต ฺ ตโยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วยเจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

ฝ่ายการเงินของวัด. 
๕) พระมหานร ินทร ์  อภ ิฉน ฺ โท , ป .ธ .  ๗ , ผ ู ้ ช ่ วยเจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

ฝ่ายกองอำนวยการ. 
๖) พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย. 
กลุ ่มที ่ ๓ กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเชิงพุทธวัดพระเชตุพน  

จำนวน ๒ คน คือ 
๗) ดร.พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชบำนาญ. 
๘) นายทรงวิทย์ อาจจินดา.  
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๓ รูป คือ 
๙) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ. ดร.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๑๐) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๑๑) พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

  



๘๗ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คำถามจำนวน ๙ ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการหาค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จำนวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

๑. รศ. ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร.   อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร.         อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔. รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. รศ. ดร.อำนาจ บัวสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงพุทธ 
เพื ่อพิจารณาทั้งในด้านเนื ้อหาสาระ  และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบ

สัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
  



๘๘ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 
      การวิจัยเรื ่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”นั ้นผู ้ว ิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่าง งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๘๕ รูป เพื่อหาระดับความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อ 
การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ว่าอยู ่ในระดับใด และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการและผู้ส่งคุณวุฒิ จำนวน ๑๑ รูปหรือ
คน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ผลการวิจัยมีดังนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่ม ีต ่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
 ๔.๓ ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
 ๔.๕ แนวทางในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 
 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 P แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  



๙๐ 

 r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 XX แทน การบริหารจัดการ 
 X๑ แทน ด้านบุคลากร (Man) 
 X๒ แทน ด้านงบประมาณ (Money) 
 X๓ แทน ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
 X๔ แทน ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 YY แทน การจัดการด้านการท่องเที่ยว  
 Y๑ แทน  ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
 Y๒ แทน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 Y๓ แทน ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 
 Y๔ แทน ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว 
 Y๕ แทน ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

  



๙๑ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษาข้อมูล ด้วยการใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย จำนวนค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  อายุ พรรษา  
วุฒินักธรรม วุฒิเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

(n=๑๘๕) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
อาย ุ    
 ๒๐-๓๐ ปี ๔๕ ๒๔.๓๒ 
 ๓๑-๔๐ ปี ๔๗ ๒๕.๔๑ 
 ๔๑-๕๐ ป ี ๕๙ ๓๑.๘๙ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป ๓๔ ๑๘.๓๘ 
 รวม ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
พรรษา    
 ๑-๕ พรรษา ๕๑ ๒๗.๕๗ 
 ๖-๑๐ พรรษา ๖๗ ๓๖.๒๒ 
 ๑๑-๒๐ พรรษา ๔๑ ๒๒.๑๖ 
 ๒๑ พรรษาขึ้นไป ๒๖ ๑๔.๐๕ 
 รวม ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษานักธรรม   
 นักธรรมชั้นตรี ๑๔ ๗.๕๗ 
 นักธรรมชั้นโท ๑๖ ๘.๖๕ 
 นักธรรมชั้นเอก        ๑๕๐ ๘๑.๐๘ 
 ไม่มีวุฒินักธรรม ๕ ๒.๗๐ 
 รวม ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
(n=๑๘๕) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
 ประโยค ๑ - ๒  ๕๘ ๓๑.๓๕ 
 ป.ธ.๓ - ป.ธ.๖ ๕๓ ๒๘.๖๕ 
 ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙ ๓๑ ๑๖.๗๖ 
 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๔๓ ๒๓.๒๔ 
 รวม ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษาสามัญ   
 ประถม ๓๔ ๑๘.๓๘ 

มัธยม ๙๑ ๔๙.๑๙ 
 ปริญญาตรี ๔๙ ๒๖.๔๙ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๑๑ ๕.๙๕ 
 รวม ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๕๙ คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๘๙ รองลงมามีอายุ ๓๑-๔๐ ปี  มีจำนวน ๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๑ และมีอายุ ๒๐-๓๐ ปี  
มีจำนวน ๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ ท้ายสุดมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๘ 
ตามลำดับ 
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา มีจำนวน 
๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒ รองลงมามีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีจำนวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๗.๕๗ และมีพรรษาระหว่าง ๑๑-๒๐ พรรษา มีจำนวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๖ สุดท้าย 
มีพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไป มีจำนวน ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๕ ตามลำดับ 
 วุฒิการศึกษานักธรรม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีว ุฒินักธรรมชั ้นเอก  
มีจำนวน ๑๕๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘ รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นโท มีจำนวน ๑๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๖๕ และมีว ุฒินักธรรมชั ้นตรี มีจำนวน ๑๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๗ สุดท้ายไม่มี  
วุฒินักธรรม มีจำนวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ตามลำดับ 



๙๓ 

 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิเปรียญธรรม 
ประโยค ๑-๒ มีจำนวน ๕๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๕ รองลงมามีว ุฒิเปรียญธรรมประโยค  
๓ - ๖ มีจำนวน ๕๓ ร ูป ค ิดเป ็นร ้อยละ ๒๘ .๖๕ และ มีว ุฒ ิเปร ียญธรรมประโยค ๗ – ๙  
มีจำนวน ๓๑ ร ูป ค ิดเป ็นร ้อยละ ๑๖ .๗๖ ส ุดท้ายไม่ม ีว ุฒ ิเปร ียญธรรม มีจำนวน ๔๓ รูป  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ตามลำดับ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษา  
มีจำนวน ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๙ มีวุฒิระดับชั้นปริญญาตรี มีจำนวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๔๙ มีวุฒิระดับชั้นประถมศึกษา มีจำนวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๘  และสุดท้ายมีวุฒิสูง
กว่าปริญญาตรี มีจำนวน ๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ ตามลำดับ 
  



๙๔ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เช ิงว ัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวมทั ้ง ๒ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว โดยนำเสนอข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นด้วยค่าเฉลี่ย (Mean=  x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D)  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ดังนี้ 
 
ตารางที ่ ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวม   
(n=๑๘๕) 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการบริหารจัดการ ๔.๕๙ ๐.๓๖๙ มากที่สุด 
ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ๔.๖๐ ๐.๓๒๕ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๓๒๐ มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์ความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง ๒ ด้าน คือ  

๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๕)  
๒) ด้านการบริหารจัดการ (x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๓๖๙) ตามลำดับ 
๔.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบุคลากร (Man) ๒) ด้านงบประมาณ (Money) ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  
๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management) โดยนำเสนอข้อมูลระดับความคิดเห็นด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean= x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D)  รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๓ - ๔.๗ ดังนี้ 
 
 



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๓   ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการ โดยภาพรวม  
(n=๑๘๕) 

การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) บุคลากร (Man)  ๔.๖๖ ๐.๔๐๙ มากที่สุด 
๒) งบประมาณ (Money)  ๔.๕๖ ๐.๔๕๔ มากที่สุด 
๓) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)   ๔.๕๗ ๐.๔๗๔ มากที่สุด 
๔) การบริหารจัดการ (Management) ๔.๕๗ ๐.๔๗๔ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๕๙ ๐.๓๖๙ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๓๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ คือ  

๑) บุคลากร (Man) (x̅=๔.๖๖, S.D.=๐.๔๐๙),  

๒) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  (x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๔๗๔),  

๓) การบริหารจัดการ (Management) (x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๔๗๔) 

๔) งบประมาณ (Money) (x̅=๔.๕๖, S.D.=๐.๔๕๔) ตามลำดับ 
 
  



๙๖ 

ตารางท่ี ๔.๔ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร   
(n=๑๘๕) 

ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการ

ให้บริการท่องเที่ยว 

 

๔.๗๐ 
 

๐.๔๙๕ 
 

มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต

และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

 

๔.๖๘ 
 

๐.๕๑๒ 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน จัดบุคลากรอำนวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมวัดฯ 

 

๔.๖๓ 
 

๐.๕๕๗ 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน มีบุคลากรบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เป็นอย่างดี 

 

๔.๖๔ 
 

๐.๕๗๕ 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรในการ

บริหารการจัดการการท่องเที่ยว 

 

๔.๖๗ 
 

๐.๕๓๖ 
 

มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๖๖ ๐.๔๐๙ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๖,S.D.=๐.๔๐๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) ว ั ดพระเชต ุพน มี จำนวนบ ุคลากร เพ ียงพอต ่อการให ้บริ การท ่อง เท ี ่ ยว  
(x̅=๔.๗๐, S.D.=๐.๔๙๕),  

๒) วัดพระเชตุพน มีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
(x̅=๔.๖๘, S.D.=๐.๕๑๒),  

๓) วัดพระเชตุพน มีการฝึกอบรมให้ความรู ้บุคลากรในการบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๗, S.D.=๐.๕๓๖),  

๔ )  ว ั ดพระ เชต ุ พน  มี บ ุ คล ากรบร ิห า รจ ั ดการการท ่ อ ง เท ี ่ ย ว เป ็ นอย ่ า งดี   
(x̅=๔.๖๔, S.D.=๐.๕๗๕),  

๕) วัดพระเชตุพน จัดบุคลากรอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมวัด 
(x̅=๔.๖๓,S.D.=๐.๕๕๗) ตามลำดับ  



๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ  
(n=๑๘๕) 

ด้านงบประมาณ 
ระดับความเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร  ๔.๕๔ ๐.๕๘๑ มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาสถานที่

เป็นอย่างด ี
 

๔.๕๗ 
 

๐.๕๖๘ 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการอำนวยความ

สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
 

๔.๕๗ 
 

๐.๕๔๘ 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม

บุคลากรในด้านการบริการ 
 

๔.๕๘ 
 

๐.๕๕๗ 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการบริหาร

จัดการวัดเป็นอย่างดี 
 

๔.๕๕ 
 

๐.๕๗๐ 
 

มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๕๖ ๐.๔๕๔ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๔๕๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริการ  
(x̅=๔.๕๘,S.D.=๐.๕๕๗),  

๒ )  ว ั ดพระ เชต ุ พน  จ ั ดส ร ร งบประมาณบำร ุ ง ร ั กษาสถานท ี ่ เ ป ็ นอย ่ า ง ดี   
(x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๕๖๘),  

๓) วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที ่ยว  
(x̅=๔.๕๗,S.D.=๐.๕๔๘),  

๔) ว ัดพระเชต ุพน จ ัดสรรงบประมาณในการบร ิหารจ ัดการว ัด เป ็นอย ่างดี   
(x̅=๔.๕๕,S.D.=๐.๕๗๐),  

๕) วัดพระเชตุพน มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร (x̅=๔.๕๔,S.D.=๐.๕๘๑) 
ตามลำดับ  



๙๘ 

ตารางท่ี ๔.๖ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์  
(n=๑๘๕) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีป้ายแสดงตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน ๔.๕๗ ๐.๕๗๘ มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสม ๔.๕๗ ๐.๕๗๗ มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ๔.๕๖ ๐.๕๖๙ มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุง

สถานทีต่ลอดเวลา 
 

๔.๕๖ 
 

๐.๕๗๙ 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีการจัดทำแผ่นพับแจกนักท่องเที่ยว ๔.๕๙ ๐.๕๔๕ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๔๗๔ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๗,S.D.=๐.๔๗๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) วัดพระเชตุพน มีการจัดทำแผ่นพับแจกนักท่องเที่ยว  (x̅=๔.๕๙,S.D.=๐.๕๔๕),  
๒) วัดพระเชตุพน มีป้ายแสดงตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน (x̅=๔.๕๗,S.D.=๐.๕๗๘),  
๓) วัดพระเชตุพน มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสม (x̅=๔.๕๗,S.D.=๐.๕๗๗),  
๔) วัดพระเชตุพน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๕๖๙),  
๕) ว ัดพระเชต ุพน จ ัดหาอ ุปกรณ์ต ่าง ๆ ในการซ ่อมบำร ุงสถานที่ ตลอดเวลา  

(x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๕๗๙) ตามลำดับ  



๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๗ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการวัด  
 (n=๑๘๕) 

ด้านการบริหารจัดการวัด 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพนมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็น

อย่างดี 
 

๔.๕๔ 
 

๐.๕๔๒ 
 
 มากที่สุด 

๒) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 
๔.๕๔ 

 
๐.๕๘๐ 

 
มากที่สุด 

๓) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการบริการท่องเที่ยว 

 
๔.๕๒ 

 
๐.๕๖๒ 

 
มากที่สุด 

๔) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาสถานที่ให้
ดูสวยงาม 

 
๔.๕๕ 

 
๐.๕๘๙ 

 
มากที่สุด 

๕) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการบุคลากร 
ตามจดุต่างๆ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว 

 
๔.๖๑ 

 
๐.๕๓๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๔๗๔ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบริหารจัดการวัด อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๔๗๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ 
คือ  

๑) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการบุคลากรตามจุดต่าง ๆ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว  

(x̅=๔.๖๑, S.D.=๐.๕๓๑),  
๒) ว ั ดพระเชต ุพน ม ีการบร ิหารจ ัดการบำร ุ งร ั กษาสถานท ี ่ ให ้ ด ู สวย ง าม  

(x̅=๔.๕๕, S.D.=๐.๕๘๙),  
๓ )  ว ั ด พ ร ะ เ ช ต ุ พน  มี ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ป ็ น อ ย ่ า ง ดี   

(x̅=๔.๕๔, S.D.=๐.๕๔๒),  
๔) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง

ดี (x̅=๔.๕๔, S.D.=๐.๕๘๐),  
๕) วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการท่องเที ่ยว  

(x̅=๔.๕๒, S.D.=๐.๕๖๒) ตามลำดับ  



๑๐๐ 

๔.๒.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการจัดการการท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที ่ยว  
๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว โดยนำเสนอข้อมูลระดับความคิดเห็นด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean = x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D)  รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๘ - ๔.๑๒ ดังนี้ 
 
ตารางที ่ ๔.๘   ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง

วัฒนธรรม โดยภาพรวม  
(n=๑๘๕) 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว  ๔.๖๓ ๐.๓๙๓ มากที่สุด 
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  ๔.๕๕ ๐.๔๕๑ มากที่สุด 
๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก  ๔.๖๐ ๐.๔๒๒ มากที่สุด 
๔) ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

การท่องเที่ยว  
 

๔.๖๐ 
 

๐.๔๓๒ 
 

มากที่สุด 
๕) ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๔.๖๒ ๐.๓๙๐ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๓๒๕ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการจัดการการท่องเที่ยว โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังนี้ คือ  

๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๓๙๓),  
๒) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก (x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๔๒๒),  
๓ )  ช ุ ม ชนท ้ อ ง ถ ิ ่ น ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใน กา รบร ิ ห า ร ก า ร จ ั ด ก า ร ก า รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  

(x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๔๓๒),  
๔) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๓๙๐), และ ๕) ด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว (x̅=๔.๕๕, S.D.=๐.๔๕๑) ตามลำดับ  



๑๐๑ 

ตารางที่ ๔.๙ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการท่องเที่ยว 

(n=๑๘๕) 

ด้านการบริการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีจำนวนบุคลากรด้านบริการเพียงพอต่อ

การให้บริการท่องเที่ยว 
 

๔.๖๒ 
 

๐.๕๒๐ 
 

มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 

๔.๖๒ 
 

๐.๕๐๘ 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างและ 

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
สภาพพ้ืนที่ 

 
 
 

๔.๖๑ 

 
 
 

๐.๕๓๑ 

 
 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่

พอเพียงและถูกสุขลักษณะ 
 

๔.๖๔ 
 

๐.๕๐๒ 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านที่พักสำหรับ

นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น มีการออกแบบและใช้
วัสดุก่อสร้างที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน และมีระบบกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 

๔.๖๖ 

 
 
 

๐.๕๒๙ 

 
 
 

มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๖๓ ๐.๓๙๓ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๓,S.D.=๐.๓๙๓) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ 
คือ  

๑) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น มีการ
ออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีระบบกำจัดของ

เสียที่ได้มาตรฐาน (x̅=๔.๖๖, S.D.=๐.๕๒๙),  
๒) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่พอเพียงและถูกสุขลักษณะ 

(x̅=๔.๖๔, S.D.=๐.๕๐๒),  



๑๐๒ 

๓) วัดพระเชตุพน มีจำนวนบุคลากรด้านบริการเพียงพอต่อการให้บริการท่องเที่ยว  

(x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๕๒๐),  
๔) วัดพระเชตุพน มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๕๐๘),  
๕) วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวย

ความสะดวกแก ่ น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย ว และต ้ อ งม ี ค วาม เหมาะสมกลมกล ืนก ั บสภาพพ ื ้ นที่   

(x̅=๔.๖๑, S.D.=๐.๕๓๑) ตามลำดับ  



๑๐๓ 

ตารางที ่ ๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง
วัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

(n=๑๘๕) 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

 
 

๔.๕๑ 

 
 

๐.๕๖๓ 

 
 

มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับ

ของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือ
วัฒนธรรมของชาติ 

 
 
 

๔.๕๔ 

 
 
 

๐.๕๗๑ 

 
 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน มีการศึกษา วิจัยสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

และนำข้อมูลที่ได้มาวางแนวทางท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งวัฒนธรรม 

 
 

๔.๕๒ 

 
 

๐.๕๙๑ 

 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน มีการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น และนำข้อมูลมาวางแนวทางการดำเนินการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

 
 
 

๔.๖๒ 

 
 
 

๐.๕๔๙ 

 
 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทีไ่ม่ส่งผลให้

แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม 
เช่น ไม่ทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภาพ 

 
 
 

๔.๕๘ 

 
 
 

๐.๕๗๖ 

 
 
 

มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๕๕ ๐.๔๕๑ มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ ๔.๑๐ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๕,S.D.=๐.๔๕๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
ดังนี้ คือ  



๑๐๔ 

๑) วัดพระเชตุพน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และนำข้อมูลมาวางแนว
ทางการดำเน ินการท ่อง เท ี ่ ยวท ี ่ ไม ่ เปล ี ่ ยนแปลงว ิ ถ ีช ี ว ิต  ประเพณ ีของคนในท ้องถิ่ น  

(x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๕๔๙),   
๒) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เก ิดความเส ื ่ อมโทรม  เช ่น ไม ่ทำให ้ เก ิดปร ิมาณขยะและของเส ียท ี ่ ข ัดต ่อท ัศน ียภาพ  

(x̅=๔.๕๘, S.D.=๐.๕๗๖),  
๓) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความ

สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพื ้นที ่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชาติ  

(x̅=๔.๕๔, S.D.=๐.๕๗๑),  
๔) วัดพระเชตุพน มีการศึกษา วิจัยสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้มาวาง

แนวทางท่ีไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งวัฒนธรรม (x̅=๔.๕๒, S.D.=๐.๕๙๑),   
๕) วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มผีลกระทบต่อพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์

ของแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (x̅=๔.๕๑, S.D.=๐.๕๖๓) ตามลำดับ 

  



๑๐๕ 

ตารางที ่ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง
วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 

(n=๑๘๕) 

ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีศูนย์บริการหรือมีการกำหนดพ้ืนที่เพ่ือ

เป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจำ 
 

๔.๕๖ 
 

๐.๕๓๐ 
 

มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยวและ
ชุมชนโดยรอบ 

 
 

๔.๖๓ 

 
 

๐.๕๐๕ 

 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม

และป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางเพ่ือให้ความรู้กับ
นักท่องเที่ยว 

 
 

๔.๖๒ 

 
 

๐.๕๓๐ 

 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ 

และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 

๔.๖๒ 

 
 

๐.๕๕๐ 

 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล

แก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ 
และภาษาที่ใช้ในสื่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 

๔.๕๘ 

 
 

๐.๕๔๖ 

 
 

มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๔๒๒ มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการ

สร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๒๒) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) วัดพระเชตุพน มีบุคลากรที่มีความรู้เรื ่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้บริการ  

ด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบ (x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๕๐๕),  
๒) วัดพระเชตุพน มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและป้ายสื่อความหมายบน

เส้นทางเพ่ือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๒,S.D.=๐.๕๓๐),  
๓) วัดพระเชตุพน มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของ

แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม (x̅=๔.๖๒,S.D.=๐.๕๕๐),  



๑๐๖ 

๔) วัดพระเชตุพน มีสื ่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที ่ยว เช่น  
แผ ่นพ ับ โปสเตอร ์  น ิทรรศการ และภาษาท ี ่ ใช ้ ในส ื ่อม ีท ั ้ งภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ  

(x̅=๔.๕๘,S.D.=๐.๕๔๖) 
๕) วัดพระเชตุพน มีศูนย์บริการหรือมีการกำหนดพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจน

และมีเจ้าหน้าที่ประจำ (x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๕๓๐) ตามลำดับ 

  



๑๐๗ 

ตารางที ่ ๔.๑๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว  

(n=๑๘๕) 

ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดพระเชตุพน มีชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

การท่องเที่ยว เช่น การนำเที่ยว การให้บริการต่าง ๆ 
 

๔.๕๔ 
 

๐.๕๙๙ 
 

มากที่สุด 
๒) วัดพระเชตุพน มีชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

 
 

๔.๕๙ 

 
 

๐.๕๕๕ 

 
 

มากที่สุด 
๓) วัดพระเชตุพน มีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน

หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 

๔.๖๑ 
 

๐.๕๖๑ 
 

มากที่สุด 
๔) วัดพระเชตุพน มีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 

๔.๖๓ 
 

๐.๕๕๘ 
 

มากที่สุด 
๕) วัดพระเชตุพน มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ ๔.๖๓ ๐.๕๒๗ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๔๓๒ มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว  อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ( x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๓๒)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) ว ัดพระเชตุพน มีช ุมชนท้องถิ ่นเป็นส่วนหนึ ่งของกิจกรรมการท่องเที ่ยว เช่น  

การนำเที่ยว การให้บริการต่าง ๆ (x̅=๔.๕๔, S.D.=๐.๕๙๙),  
๒) วัดพระเชตุพน มีชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน (x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๕๕๕),  
๓) วัดพระเชตุพน มีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๑, S.D.=๐.๕๖๑),  
๔) วัดพระเชตุพน มีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนหรือบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว (x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๕๕๘), และ 



๑๐๘ 

๕) วัดพระเชตุพน มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ (x̅=๔.๖๓,S.D.=๐.๕๒๗) 
ตามลำดับ  



๑๐๙ 

ตารางที ่ ๔.๑๓ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว  

(n=๑๘๕) 

ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) ชุมชนมีรายได้หรือเง ินเดือนจากการถูกจ ้างงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 
๔.๖๔ 

 
๐.๕๓๕ 

 
มากที่สุด 

๒) ชุมชนมีรายได้จากการนำเที่ยวและให้บริการในกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

 
๔.๖๑ 

 
๐.๕๓๓ 

 
มากที่สุด 

๓) ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ๔.๖๑ ๐.๕๑๒ มากที่สุด 
๔) ช ุมชนมีรายได ้จากการให ้บร ิการด ้านท ี ่พ ัก เช่น  

การจัดโฮมสเตย์ 
 
๔.๖๓ 

 
๐.๕๒๗ 

 
มากที่สุด 

๕) ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปพ้ืนเมือง ๔.๖๓ ๐.๕๐๕ มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๖๒ ๐.๓๙๐ มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๓๙๐) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ คือ  

๑) ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว   

(x̅=๔.๖๔, S.D.=๐.๕๓๕), 
๒) ช ุมชนม ีรายได ้จากการนำเท ี ่ยวและให ้บร ิการในก ิจกรรมการท ่องเท ี ่ ยว  

(x̅=๔.๖๑, S.D.=๐.๕๓๓),  

๓) ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง (x̅=๔.๖๑, S.D.=๐.๕๑๒),  
๔ )  ช ุ มชนม ี ร าย ได ้ จ ากการ ให ้ บ ร ิ ก า รด ้ านท ี ่ พ ั ก  เ ช ่ น  กา รจ ั ด โ ฮมส เตย์   

(x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๕๒๗),  

๕) ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปพ้ืนเมือง (x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๕๐๕) ตามลำดับ 

  



๑๑๐ 

๔.๓ ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

 จากการทดสอบสมมต ิ ฐ าน  เพ ื ่ อหาค ่ า คว ามส ั มพ ันธ ์ ร ะหว ่ า งป ั จ จ ั ย ท า ง 
ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากร (Man) ๒) ด้านงบประมาณ 
(Money) ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ  
๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้าง
จิตสำนึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( r) ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๔  
 
ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ

การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร  

(n = ๑๘๕) 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ () 

Y๑ Y๒ Y๓ Y๔ Y๕ YY 
X๑ ๐.๔๔๐** ๐.๓๐๖** ๐.๓๕๕** ๐.๒๙๐** ๐.๒๗๘** ๐.๔๒๘** 
X๒ ๐.๕๒๓** ๐.๕๒๗** ๐.๔๕๖** ๐.๔๒๕** ๐.๓๗๐** ๐.๕๙๔** 
X๓ ๐.๖๒๐** ๐.๔๓๓** ๐.๕๓๑** ๐.๔๕๑** ๐.๔๒๕** ๐.๖๓๑** 
X๔ ๐.๖๒๐** ๐.๔๓๓** ๐.๕๓๑** ๐.๔๕๑** ๐.๔๒๕** ๐.๖๓๑** 
XX ๐.๖๘๐** ๐.๕๒๔** ๐.๕๗๙** ๐.๕๐๐** ๐.๔๖๓** ๐.๗๐๕** 

** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (๒ tailed) 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบว่า 
ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก (r=.๗๐๕**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



๑๑๑ 

 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวมกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๐๕**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=๐.๖๘๐**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๕๒๔**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับสูง (r=๐.๕๗๙**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r=๐.๕๐๐**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๖๓**) 

 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๒๘**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๔๐**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๓๐๖**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๓๕๕**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง 
 (r=๐.๒๙๐**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร (Man) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๒๗๘**) 



๑๑๒ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๕๙๔**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๕๒๓**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๕๒๗**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๕๖**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปาน
กลาง (r=๐.๔๒๕**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ (Money) กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๓๗๐**) 

 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๖๓๑**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=๐.๖๒๐**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๓๓**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๕๓๑**) 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r=๐.๔๕๑**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) กับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๒๕**) 



๑๑๓ 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๖๓๑**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=๐.๖๒๐**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๓๓**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับปานกลาง  
(r=๐.๕๓๑**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับปานกลาง (r=๐.๔๕๑**) 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง  
(r=๐.๔๒๕**) 

 
 

  



๑๑๔ 

 ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร  

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวม (XX) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยภาพรวม (YY) 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 
 

สูง 

 
 
 
 

 
 
 
- 

๒ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวม (XX) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ว ัฒนธรรม ด ้ านการบร ิการแก่
นักท่องเที่ยว (Y๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๓ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวม (XX)  ด ้ านการบร ิหาร
จัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เช ิงว ัฒนธรรม ด ้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Y๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๔ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวม (XX)  ด ้ านการบร ิหาร
จัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และ
การสร้างจิตสำนึก (Y๓) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

  



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๕ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
โดยภาพรวม (XX) ด้านการบริหาร
จัดการโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยว (Y๔) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๖ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการโดย
ภาพรวม (XX) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว (Y๕) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๗ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม (YY) 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
- 

๘ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว (Y๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 

  



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๙ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Y๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๑๐ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการให้ความรู ้และการสร ้าง
จิตสำนึก  (Y๓) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๑๑ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการการท่องเที ่ยว 
(Y๔) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๑๒ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า นบ ุ ค ล าก ร  (Man)  (X๑ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด ้ า น ช ุ ม ช น ม ี ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว (Y๕) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

  



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑๓ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Money) (X๒ ) มี
คว ามส ั มพ ั น ธ ์ เ ช ิ ง บว กก ั บ ก า ร
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม (YY) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๑๔ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Money) (X๒ ) มี
คว ามส ั มพ ั น ธ ์ เ ช ิ ง บว กก ั บ ก า ร
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว (Y๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๑๕ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Money) (X๒ ) มี
คว ามส ั มพ ั น ธ ์ เ ช ิ ง บว กก ั บ ก า ร
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Y๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๑๖ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Money) (X๒ ) มี
คว ามส ั มพ ั น ธ ์ เ ช ิ ง บว กก ั บ ก า ร
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด ้านการให ้ความร ู ้และการสร ้ าง
จิตสำนึก (Y๓) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

  



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑๗ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ (Money) (X๒) มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการการท่องเที ่ยว  
(Y๔) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๑๘ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ (Money) (X๒) มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด ้ า น ช ุ ม ช น ม ี ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว (Y๕) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๑๙ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (X๓) 
ม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม (YY) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๒๐ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (X๓) 
ม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการแก่นักท่องเท ี ่ยว  
(Y๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

  



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๒๑ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้านว ัสด ุอ ุปกรณ์  (Materials) 
(X๓) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว เชิ ง
ว ัฒนธรรม ด ้ านก ิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Y๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๒๒ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้านว ัสด ุอ ุปกรณ์  (Materials) 
(X๓) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม ด้านการให้ความรู้และ
การสร้างจิตสำนึก (Y๓) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๒๓ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้านว ัสด ุอ ุปกรณ์  (Materials) 
(X๓) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนท้องถิ ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยว (Y๔) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

๒๔ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้านว ัสด ุอ ุปกรณ์  (Materials) 
(X๓) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม ด้านชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว (Y๕) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๒๕ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการ (Management) 
(X๔) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม (YY) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๒๖ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการ (Management) 
(X๔) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว  (Y๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๒๗ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการ (Management) 
(X๔) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Y๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

๒๘ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการ (Management) 
(X๔) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด ้านการให ้ความร ู ้และการสร ้ าง
จิตสำนึก (Y๓) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

  



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย 
ความ 

สัมพันธ์ เชิง ระดับ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๒๙ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 
( Management) (X๔ )  ม ี ค ว า ม 
สัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยว (Y๔)  - บวก ปานกลาง  - 

๓๐ ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 
( Management) (X๔ )  มี
ความส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวกก ับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด ้ า น ช ุ ม ช น ม ี ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว (Y๕)  - บวก ปานกลาง  - 

  



๑๒๒ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๖ - ๔.๒๔ 
 
ตารางที่ ๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
บุคลากรในการจัดการบริหารวัดยังไม่
เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 

ควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอในการบริการ
ท่องเที่ยว 

 
๓ 

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดให้ข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษได้ 

ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยวให้กับบุคลากร  

 
๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man)  พบว่า บุคลากร
ในการจัดการบริหารวัดยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๓ คน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่
สามารถพูดให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ มีจำนวน ๓ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man)  พบว่า ควรเพิ่มบุคลากรให้
เพียงพอในการบริการท่องเที่ยว มีจำนวน ๓ คน ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวให้กับบุคลากร มีจำนวน ๓ คน 
  



๑๒๓ 

 ตารางที่ ๔.๑๗  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ 
(Money) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
ขาดปัจจัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น ป้ายชนิดต่าง ๆ  

ควรจัดสรรปัจจัยเพิ่มเติมให้เพียงพอใน
การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

 
๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ (Money) พบว่า ขาด
ปัจจัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายชนิดต่าง ๆ มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ (Money) พบว่า ควรจัดสรรปัจจัย
เพ่ิมเติมให้เพียงพอในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ มีจำนวน ๒ คน 
  



๑๒๔ 

ตารางที่ ๔.๑๘  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
ยังขาดการจัดสรรป้ายแสดงต่าง ๆ ยังไม่
เ พ ี ย ง พ อ ก ั บ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

ควรจัดหาป้ายแสดงต่าง ๆ ให้เพียงพอกับ
สถานที่เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว 

 
 

๒ 
อุปกรณ์ห้องน้ำชำรุดไม่มีการเปลี่ยนให้
ใช้ได้ดีเท่าที่ควร 

ควรตรวจสอบอุปกรณ์ห ้องน ้ำอย ่าง
สม่ำเสมอเมื่อชำรุดต้องเปลี่ยนทันที 

 
๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  พบว่า 
อุปกรณ์ห้องน้ำชำรุดไม่มีการเปลี่ยนให้ใช้ได้ดีเท่าที่ควร มีจำนวน ๓ คน ยังขาดการจัดสรรป้ายแสดง
ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเท ี ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) พบว่า ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อชำรุดต้องเปลี่ยนทันที มีจำนวน ๓ คน ควรจัดหาป้ายแสดงต่าง ๆ 
ให้เพียงพอกับสถานที่เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
  



๑๒๕ 

 ตารางที่ ๔.๑๙  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหาร
จัดการ (Management) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าท่ีควร  

ควรมีการแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายให้
ชัดเจนเพื ่อสะดวกในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
 

๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๙  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ว ัฒนธรรมของว ัดพระเชต ุพนว ิมลม ังคลารามราชวรมหาว ิหาร ด ้านการบร ิหารจ ัดการ 
(Management) พบว่า การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร มีจำนวน ๓ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ (Management) พบว่า ควรมี
การแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีจำนวน ๓ คน 
  



๑๒๖ 

ตารางที่ ๔.๒๐  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
เจ้าหน้าที ่ยังขาดความรู ้ความเข้าใจใน
การบริการแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร  

ควรจัดให้มีการฝึกอรมเจ้าหน้าที่ด้านการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 
๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๐  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว พบว่า 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริการแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว พบว่า ควรจัดให้มีการ
ฝึกอรมเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน มีจำนวน ๒ คน 
  



๑๒๗ 

ตารางที่ ๔.๒๑  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
กิจกรรมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
๔ 

นักท่องเที่ยวต้องการกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ 

 
๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๑  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า 
กิจกรรมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีจำนวน ๔ คน นักท่องเที่ยว
ต้องการกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๓ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ควรมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๔ คน ควรเพิ่มกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ มีจำนวน ๓ คน 
  



๑๒๘ 

ตารางที่ ๔.๒๒  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้
และการสร้างจิตสำนึก 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถื่ 
นักท่องเที่ยวยังมีการลักลอบขีดเขียนฝา
ผนังก่อให้เกิดความเสียหาย 

ควรให ้ความร ู ้ความเข ้าใจในการร ักษา
โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม 

 
๓ 

นักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ควรจ ัดหาเจ ้าหน ้าท ี ่ ให ้คำแนะนำแก่
นักท่องเที่ยว 

 
๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๒  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู ้และการสร้าง
จิตสำนึก พบว่า นักท่องเที่ยวยังมีการลักลอบขีดเขียนฝาผนังก่อให้เกิดความเสียหาย มีจำนวน ๓ คน 
นักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก พบว่า ควร
ให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน ๓ คน ควรจัดหาเจ้าหน้าที่
ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
  



๑๒๙ 

ตารางที่ ๔.๒๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการท่องเที่ยว 

ควรเช ิญผู ้นำช ุมชนท้องถิ ่นเข ้าร ่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการท่องเที่ยว 

 
๓ 

ช ุมชนย ังไม ่ม ีความพร ้อมในการรับ
นักท่องเที่ยวเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

ควรพ ัฒนาความพร ้อมเพ ื ่ อรองรับ
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

 
 

๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๓  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการ
จัดการท่องเที่ยว มีจำนวน ๓ คน ชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยว พบว่า ควรเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการท่องเที่ยว  มี
จำนวน ๓ คน ควรพัฒนาความพร้อมเพื ่อรองรับนักท่องเที ่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
  



๑๓๐ 

ตารางที่ ๔.๒๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
นักท่องเที่ยวมีการซื้อสินค้าและบริการ
น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

ควรจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๔  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีการซื้อสินค้าและบริการน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ มีจำนวน ๒ คน 
 ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยว เช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ควรจัดหา
สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว มีจำนวน ๒ คน 
 
  



๑๓๑ 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key Informants) สามารถสรุปผลโดยจำแนกตาม
รายด้านของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๔.๕.๑ ด้านการจัดการด้านบุคลากรของวัดพระเชตุพน(Man)  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เช่น ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัดต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณให้จัดทำโครงการที่ดีมี
ประโยชน์ และสร้างเครือข่ายให้มีคุณภาพ๑   

ภาระหน้าที ่สำคัญของนักบร ิหารอันประกอบไปด้วยหน้าที ่  ๗ ประการ ได ้แก่   
๑) การวางแผน ตลอดจนการจัดวางโครงสร้างของการทำงานน ๒) การจัดองค์กร ตั้งแต่การกำหนด
โครงสร้าง ตลอดจนการแบ่งงานทำอย่างเป็นระบบ ๓) การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่
การจัดอัตรากำลัง ๔) การอำนวยการ ตั้งแต่หน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ออกคำสั่ง ตลอดจน
ภาวการเป็นผู้นำ ๕) การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้การทำงานนบรรลุเป้าหมายด้วยดี 
๖) การรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่งานส่วนบุคคลไปจนถึงองค์กร เพื่อให้รู้ถึงการทำงานนของฝ่าย
ต่าง ๆ ๗) การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่การประเมินงบประมาณ การจัดทำบัญชี การตรวจสอบ  
ด้านการเงิน ไปจนถึงการนำงบประมาณมาใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด๒  

ทรัพยากรบุคคลต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หน้าที่สำคัญหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก็คือการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในด้านทักษะ, องค์ความรู้, หรือแม้กระทั่งทักษะใหญ ่ๆ๓  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการเป็น ๓ ระยะดังนี้ ๑) ระยะการคัดเลือกหรือ
ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ ๒) ระยะการควบคุมดูแลและรักษาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างปฏิบัติงานใน

 
๑ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

องค์กร ๓) ระยะสุดท้าย คือการพ้นจากงาน การจัดสวัสดิการตอบแทนหลังเกษียณหรือการพ้นจาก
งานในกรณีอ่ืน ๆ เช่นการเลิกจ้าง๔  

การจัดการบุคลากรอยู่ในขั้นที่ดีมาก มีการจัดบุคลากรที่เพียงพอกับการให้ความรู้ของแต่
ละจุดการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด๕  

ในการบริหารวัดมีการจัดการด้านบุคลากรโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายและแผนกอย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาบุคลากรแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ทำให้บุคลากรบางคนขาดประสิทธิภาพ  พบปัญหาเกี่ยวกับ
บุคลากรในด้านการบริการท่องเที่ยว  อาทิ  บุคลากรของวัดพระเชตุพนบางคนไม่รักองค์กร  ไม่รัก
งานที่ทำ  มุ่งทำงานนไปวัน ๆ อย่างไม่เต็มกำลังพอให้หมดเวลา  ไม่มีจิตให้บริการท่องเที่ยว  บุคลากร
บางคนขาดจิตสำนึกในการเอ้ือเฟ้ือและให้บริการ  นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากรเก่ียวกับวิทยากร
ไม่เพียงพอ ขาดความสืบเนื่องของพระวิทยากรที่จะทำหน้าที่นำชม เป็นต้น๖ ควรจัดให้มีการประชุม
อยู่สม่ำเสมอ เพื่อการนำเสนองานในแต่ละวัน ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด เพื่อพัฒนาให้วัดมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าเดิม๗  

ในการบริหารองค์กร มนุษย์นับเป็นทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นและต้องใช้ทรัพยากรมนษุย์
จำนวนมากในหลากหลายหน้าที่  เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะ
ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ ทำงานนให้กับ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้อง
อาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี๘ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ๑. การพยากรณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Forecasting human resource needs) ๒. การวิเคราะห์งาน (Job  analysis)๙ 
 สรุปได้ว่า มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานให้บุคลากรแต่ละคนต้องผ่านกระบวนการ
การฝึกฝนทักษะความสามารถก่อน จึงจะมอบหมายงานที่มีลักษณะเหมาะสมกับทักษะที่มีให้ แต่ละ
โดยการแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความ

 
๔ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺ ต โย โค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 

เชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลา สร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมต่อการทํางานและการเรียนรู้
งานใหญ ่ๆ เพื่อให้งานมีคุณภาพ เป็นการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้อง
วางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
 
ตารางที่ ๔.๒๕  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านบุคลากรของวัดพระเชตุพน

(Man) 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

การจัดการด้านบุคลากร ประกอบด้วยภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ จำเป็นต้องคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
กับงาน เหมาะกับหน้าที ่  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

 
 
 

๔ 

 
 
 

๑, ๒, ๓, ๕ 

 
๔.๕.๒ ด้านการจัดการดา้นงบประมาณ (Money) 
ดำเนินการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกส่วนมีส่วนรับรู้

รับทราบในการใช้งบประมาณเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และกำกับติดตามเพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึง
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงบประมาณ๑๐  

การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหาร
มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานขอบข่ายการบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วย ๑) การจัดทำและเสนอของบประมาณ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอขอ
งบประมาณ ๒) การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  การเบิกจ่ายอนุมัติ
งบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ ๓) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

 
๑๐ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

และผลการดำเนินงาน การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน การทรัพยากรลงทุน
เพ่ือการศึกษา๑๑  

ตามกระบวนการงบประมาณ ๔ ขั้นตอน  คือ ๑) การจัดทำงบประมาณ ๒) การอนุมัติ
งบประมาณ ๓) การบริหารงบประมาณ ๔) การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ใน
การจัดการด้านงบประมาณ๑๒  

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำรายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมและ 
ยุทธศาสตร์ จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินตามกิจกรรมและยุทธศาสตร์ จัดทำรายละเอียดเพ่ือ
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร บันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ 
EVMIS๑๓  

การบริหารจัดการเรื ่องงบประมาณถือเป็นสิ ่งสำคัญอย่างมาก ควรมีการวางแผน
งบประมาณให้เป็นสัดส่วน หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง๑๔  

ในด้านการจัดการงบประมาณ วัดพระเชตุพนมีแผนกการเงิน การบัญชี และผลประโยชน์
ของวัด  โดยมีหน้าที่รับ-จ่ายเงินของวัด ทำบัญชีการเงิน จัดการและรวบรวมผลประโยชน์อันเป็น
รายได้ของวัด ทำทะเบียนเกี ่ยวกับที ่ดินวัด ที ่ธรณีสงฆ์ ที ่กัลปนา อาคารสถานที่ ร้านค้า และ
ดำเนินการในเรื่องสัญญาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น แม้วัดพระเชตุพน จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมี
การวางแผนเรื่องระบบการเงินเป็นอย่างดี  แต่ก็ยังมีช่องทางการรั่วไหลสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะการบริหารการเงินซึ่งใช้วิธีบริหารแบบเบ็ดเสร็จ  ทำให้เงินที่ได้จากการขายตั๋วเงินบริจาค  
และเงินรายได้อื่น ๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้น  วัดยังไม่มีระบบบริหารการเงินที่ชัดเจนว่าจะบริหาร
จัดการอย่างไรจึงจะได้เงินเต็มศักยภาพ  ไม่มีระบบการตรวจสอบการเงิน๑๕  

 
๑๑

 สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๒ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๓ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๔ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๕ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๕ 

จัดทำแผนงบประมาณของวัด เพ่ือให้มีความแม่นยำในการใช้จ่ายภายในวัด๑๖  
ควรจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสม คำนึงถึงหลักสำคัญต่าง ๆ และคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา

ภายหลัง๑๗  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม  ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี ้ผูกพัน  ทั ้งนี้   
อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด๑๘ 
 สรุปได้ว่า งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลงานในการดำเนินงานต่าง ๆ และ
บุคลากรยังสามารถนำงบประมาณที่ได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ การบริหารงบประมาณ
อย่างประหยัดและคุ้มค่านั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เช่นแผนการ
ดำเนินงานทั่วไป แผนการบูรณปฏิสังขรณ์ การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภายในวัด อีกทั้งการตั้ง
งบประมาณในการดูแลสถานที่ให้มีความเหมาะสมสวยงามอยู่ ตลอดเวลา เพื ่อให้นักท่องเที ่ยว 
เกิดความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๖  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านงบประมาณ (Money) 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

การจ ัดการด ้านงบประมาณต ้องวางแผนและจ ัดสรร
งบประมาณให้เป็นระบบ มีการจัดทำเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ 
เพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
และง่ายต่อการตรวจสอบ  

 
 
 

๗ 

 
 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙ 

  
  

 
๑๖ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

๔.๕.๓ ด้านการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
วัสดุสิ ้นเปลืองที่ต้องใช้งานเป็นประจำมีหลายสิบรายการ การใช้อย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลงได้นับจากปีละเป็นหมื่นบาท
ถึงเป็นหลายๆ ล้านบาทข้ึนอยู่กับประเภทของวัสดุและขนาดขององค์กร๑๙  

การบริหารและการจัดการด้านวัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งใน
การลดต้นทุนทางการเงินและเวลาในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการทำกำไรสูงสุด  
การบริหารและการจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ซึ่งมีผลอันเป็น
นัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการลดต้นทุนรวมในการบริหารและการจัดการขององค์กรธุรกิจ๒๐  

กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานใน
กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ (Procurement of raw materials) โดยเป็นเรื ่องของการศึกษาความ
ต้องการในการใช้วัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ 
(Purchasing) และการจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจ
เลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคา (Price) ที่ยอมรับได้ และท่ีสำคัญจะต้องมี
ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป็น
ตัวที่ส่งผลทำการต้นทุน (Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ำลง๒๑  

การจัดการเกี่ยวกับการจัดหาจัดเก็บ การนำไปใช้เพื่อการผลิต และการกระจายวัสดุใน
ระบบ โดยพิจารณาถึงกำลังคน และกำหนดการหรือแผนการใช้วัสดุ เพ่ือร่นระยะเวลา และลดต้นทุน
ในระบบให้น้อยลง๒๒  

กระบวนการจัดการวัสดุจะเริ่มต้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดหาโดยหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้ อ
ในองค์กร จากนั้นนำมาจัดเก็บในคลังซึ่งควบคุมจัดการโดยฝ่ายคลัง๒๓  

 
๑๙ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๒ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 

สถาปัตยกรรมของวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตน คือยิ่งใหญ่และงดงาม 
พื้นที่สมบูรณ์แบบและอัตลักษณ์ของวัดโพธิ์เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก  ตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา  สถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์มีทั้งเจริญสูงสุดและเสื่อมถอยเกือบสิ้น
สภาพ ความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาคือต้องการให้ซ่อมหลังคาพระวิหารพระพุทธไสยาสให้เสร็จ
โดยเร็ว เพราะวัดโพธิ์เป็นวัดใหญ่ต้องใช้งบประมาณมากในการซ่อมสร้างและบำรุงรักษา มีการ
ดำเนินการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์มาด้วยดีจนถึงปัจจุบัน๒๔  

ควรเสนอกับส่วนงบประมาณของวัดเพื่อให้วัดทำการอนุมัติงบประมาณ สิ่งของอุปโภค
บริโภคท่ีสำคัญที่สุดของวัด และนักท่องท่องที่มาเยี่ยมชมวัด๒๕  

วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อก็เพื่อทำการซื้อวัสดุ และบริการให้มีคุณภาพที่ถูกต้องใน
ปริมาณที่ถูกต้องโดยมีราคาท่ีถูกต้อง จากแหล่งขายที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม๒๖  

เป็นกระบวนในการซื้อ โดยศึกษาความต้องการ หาแหล่งซื้อและคัดเลือกผู้ส่งมอบ เจรจา
ต่อรองราคา (Price)  และกำหนดเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงติดตามการจัดส่งสินค้า
เพื่อให้ได้รับสินค้าตรงเวลา และติดตามการชำระเงินค่าสินค้าด้วย ซึ่งแท้ที ่จริงแล้ว การจัดซื้อ 
(Purchasing) การจัดการพัสดุ (Supply Management) และการจัดหา (Supply) นั้น ถูกนำมาใช้
แทนกันในการจัดหาให้ได้มาซึ่งพัสดุและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใน
องค์กร ดังนั้น การจัดซื้อ (Purchasing) หรือการจัดการพัสดุ ไม่ใช่เป็นเพียงความเก่ียวเนื่องในขั้นตอน
มาตรฐานในกระบวนการจัดหาที่ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการใช้สินค้าการแปรความต้องการ
ใช้สินค้านั้นไปเป็นเงื่อนไขสำหรับการจัดหา การแสวงหาผู้ส่งมอบที่มีศักยภาพเพียงพอกับความ
ต้องการ การเลือกแหล่งสินค้าที ่เหมาะสม การจัดทำข้อตกลงตามใบสั ่งซื ้อหรือสัญญาซื ้อขาย  
การส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ การชำระค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ส่งมอบ๒๗ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในวัด เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ลดต้นทุนทางการเงินและเวลาในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและกำหนดการหรือแผนการใช้
วัสดุ เพื่อร่นระยะเวลา และลดต้นทุนในระบบให้น้อยลง การบริหารวัสดุ ในการดำเนินงานว่าทำ
อย่างไรให้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ดังนั้น 
การบริหารจัดการวัสดุภายในวัดพระเชตุพน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ใช้ให้เกิดประสิทธิ์ภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 
๒๔ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๗  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดหาซ้ือวัสดุกับผู้จัดจำหน่ายที่
เชื่อถือได้สามารถลดค่าสิ้นเปลือง  เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพ เพ่ือประสิทธิผลสูงสุด 

 
 

๗ 

 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙ 

 
๔.๕.๔ ด้านการบริหารการจัดการวัดพระเชตุพน(Management) 
มีการให้ความรู้ พัฒนาทัศนคติพระภิกษุสามเณร ให้เห็นความสำคัญของการบริหารการ

จัดการวัดพระเชตุพนพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและสื่อในการเผยแผ่วัดพระเชตุพนให้มีความทันสมัย
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ๒๘  

การบริหารจัดการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
เพื่อนำไปพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา จัดให้มีการบูรณาการใน
รายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่รวบรวมผลงาน พร้อมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
สม่ำเสมอ๒๙  

ในแต่ละองค์กรต่างก็มีความหลากหลายของบุคลากร ตลอดจนมีพื้นฐานการศึกษาที่
แตกต่างกันด้วย ฉะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งแปลกที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ ตั้งคณะกรรมการ
บริหารทั้งภายในและภายนอกในเรื ่องงาน ลดปัญหา และช่วยแก้ปัญหาได้เมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ
โดยเฉพาะปัญหาที่สามารถใช้ระบบตลอดจนบริการต่าง ๆ แก้ได้ เช่น การกู้เงินฉุกเฉิน , ประกัน
อุบัติเหตุ, หรือแม้แต่การช่วยเหลือเรื่องสิทธิในการลาจากกรณีต่าง ๆ เป็นต้น๓๐  

 
๒๘ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๙

 สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๓๐ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  
วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๙ 

การวางแผน การจัดการ และ การบรรจุคน เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ ‘ก่อนการ
ทำงานน’ แต่ก็ต้องมีการกลับมาพิจารณาใหญ่เรื ่อย ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้กับการ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกแบบต่าง ๆ ที่ผู้บริหารไม่สามารถคาดเดาได้ในตอนแรก๓๑  

ทรัพยากรที ่ม ีค ุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กรมากที ่ส ุดก็ค ือทรัพยากรมนุษย์  
ยุคปัจจุบันหลายองค์กรหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมี
หลากหลายมิติซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายงาน๓๒  

วัดอยู่ที ่ระบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็นรายได้หลักของวัด  ได้แก่  
คณะกรรมการใช้วิธีบริหารแบบเบ็ดเสร็จภายในวัด  โดยไม่มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก 
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการวัด  บุคลากรของวัดยังไม่ได้
พัฒนาอยา่งเต็มท่ี  และไม่มีการประเมินการบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ๓๓  

จัดให้ส่วนแต่ละส่วนภายในวัดเป็นสัดเป็นส่วนแยกออกจากกันให้เห็นถึงความชัดเจนใน
แต่ละความสำคัญ๓๔  

กระบวนการในการตั้งเป้าหมาย วางแผน จัดระเบียบ และควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการดูแลองค์กร โครงการ หรือแม้แต่กระบวนการต่าง  ๆ โดยเป้าหมายของ
กระบวนการบริหารจัดการก็คือการทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทำงานน๓๕  

การจัดการการทำงานนแบบมีระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ก็คือ “กฎระเบียบ” นำมาใช้กับการปฏิบัติงาน มีการศึกษาเหตุและผล เก็บข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์
เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานนั้น ๆ เริ่มเกิดข้ึนในช่วงต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มเปลี่ยน
จากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจากเครื่องจักร ทฤษฎีในยุคนี้จะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมาย ผลสำเร็จ ที่มา
จากการจัดการทำให้การทำงานนมีประสิทธิภาพมากข้ึน๓๖ 
  

 
๓๑ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 

สรุปได้ว่า  การบริหาร (Administration) เป็นเรื ่องที ่มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะชี้ให้เห็นความสำเร็จ หรือความล้มเหลว  
ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึง
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่สำคัญจะ
นำไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทำงานนร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดง
ให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารการ
จัดการวัดพระเชตุพน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงาน
ภายในวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ตารางที ่ ๔.๒๘  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการบริหารการจัดการ 

วัดพระเชตุพน(Management) 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

การบริหารการจัดการวัดพระเชตุพนจำเป็นต้องนำหลักการ 
บริหารสมัยใหญ่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น  
การวางแผน การลงมือทำ การตรวจสอบการทำงานน และ
ปรับปรุงแก้ไข อย่างเป็นระบบ 

 
 

๔ 

   
 

๒, ๔, ๘, ๗ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากภายในและภายนอก
วัด เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
๒ 

 
๓, ๖, 

 
๔.๕.๕ ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
จัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยว เน้นวัตถุประสงค์ของวัดเป็นหลัก จัดให้เข้ากับวัตถุประสงค์

ของวัด และความต้องการของนักท่องเที่ยว๓๗  
การต้อนรับเป็นงานด่านแรกของการตลอด การซื้อขายจะเกิดขึ้นหรือไม่ การต้อนรับมีผล

อย่างมาก หากมีการต้อนรับดีก็เท่ากับช่วยให้ขายสำเร็จไปกว่าครึ่ง เพราะการต้อนรับจะสนับสนุนให้

 
๓๗ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๑ 

เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการเริ ่มจากความประทับใจครั้งแรก การต้อนรับที่ดี นอกจากทำให้เกิด
ความรู้สึกที ่ดีต่อสินค้าและบริการแล้ว ยังจะขยายผลเป็นความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานนั้นโดยตรง หากธุรกิจ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ต้อนรับไม่ดีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้บริการอีก แต่หากให้การต้อนรับ
ที่ดี ทำให้เกิดความประทับใจ ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน๓๘  

ควรมีตู้ปันสุขภายในวัด  เช่น ตู้น้ำดื่มฟรี เป็นต้น๓๙  
ปัจจัยพื้นฐานที่ให้บริการแก่ประชาชนในประเทศ และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการ

ท่องเที ่ยวเนื ่องจากนักท่องเที ่ยวที ่เดินทางเข้าไปท่องเที ่ยวในประเทศใด ก็ตามจะใช้บริการ
สาธารณูปโภคในประเทศนั้นด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศ 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรในพื้นที่ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของประเทศให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น๔๐  

หน้าที่สำคัญหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเป็นภาระกิจสำคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลก็คือการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านทักษะ, องค์ความรู้, 
หรือแม้กระทั่งทักษะใหญ่ๆ, บางองค์กรในยุคปัจจุบันยังส่งเสริมการอบรมทักษะในด้านอื่นที ่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่มุ่งเน้นที่การบริหารงานด้วย อย่างเช่น การอบรมการเป็นผู้นำ, การอบรม
การทำงานนเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแล้วก็ยัง
ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย๔๑  

วัดต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิด
ความพึงพอใจ ทั้งในเรื่องสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งให้ความสำคัญใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร๔๒   

พนักงานควรมีการแบ่งตำแหน่งที ่ช ัดเจน และฝ่ายต้อนรับต้องพูดจาดี ไพเราะ  
น่าประทับใจ มีความอยากต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจ สร้างความไว้วางใจให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน๔๓  

 
๓๘ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๐ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๒ 

อัธยาศัยไมตรีและการต้อนรับของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น “ยิ้มสยาม” หรือ “ความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาประ เทศ
ไทยแล้วกลับมาเยือนซ้ำอีกหลายครั้ง๔๔  

นักจัดบริการท่องเที่ยวที่ดี  คือบุคคลที่ไม่อยู่นิ่ง  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดในการสร้างสรรค์  
เพื่อให้เกิดการขายการท่องเที่ยวให้มากที่สุด  และต้องเป็นผู้มองสังคมกว้าง รู้จักสังเกต  เพราะใน
ธุรกิจทุกชนิดย่อมมีการแข่งขันกัน  เพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นเป็นที่รู ้จักและสนใจของลูกค้า  ดังนั้น  
ผู้จัดการบริการท่องเที่ยวจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลอด  พิจารณาคู่แข่งในตลอด  และหา
วิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที ่ยวหรือลูกค้ารู ้จักและสนใจในบริษัทของตน  
เพ่ือให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป๔๕ 

สรุปได้ว่า การบริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจในบริการครั้งแรก เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อวัด และยังเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายฐาน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการบอกเล่าปากต่อปากถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ดังนั้น 
หัวใจการบริการจึงเป็นสิ ่งสำคัญที่บุคลากรจำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก  วัดพระเชตุพน 
จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการแก่นักท่องเที ่ยวเป็นอย่างยิ ่ง เพื ่อให้
นักท่องเที่ยวมีความประทับใจสูงสุด  

 
ตารางท่ี ๔.๒๙  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

ต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานของ
งานบริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการ 

 
๙ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

มีการฝึกอบรมบุคลากรในการตอนรับ ๒ ๒,๗ 

 
๔.๕.๖ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรือ

อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน 

 
๔๔ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๓ 

อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง
ทีม่ีคุณค่าทางศิลปและสถาปัตยกรรม๔๖  

คนไทยเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจดังญาติมิตรจะ
ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความอบอุ่น ควรมีการจัดพื้นที่ต้อนรับในลักษณะจุดศูนย์กลางของชุมชน เพ่ือ
การดำเนินการต้อนรับ ลงทะเบียน การเข้าพัก หรือการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว อาจต้อนรับด้วย
วัฒนธรรมประจำถิ่น๔๗  

จัดให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมภายในวัด เช่น การไหว้พระขอพรตามจุดต่าง ๆ๔๘  
เจ ้าของบ้านต้องร ู ้ความหมายของแหล่งท ่องเที ่ยวทางว ัฒนธรรมท้องถิ ่น  วัด  

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ธรรมชาติ  เพื่อจะได้บอกเล่า
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง น้ำใจงาม คิดดี พูดดี ทำดี พฤติกรรมที่เหมาะสม  งดงาม มี ศิลปะ
แห่งการถ่ายทอด ถ่ายทอดให้คนฟังเข้าใจได้อย่างมีอรรถรส  “รู้จริง  รู้ลึก  รู้กว้าง”๔๙  

การอบรมการเป็นผู้นำ, การอบรมการทำงานนเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนอกจาก
จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแล้วก็ยังช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากข้ึนตามไปด้วย๕๐  

จัดให้มีกิจกรรมในแต่ละมุมให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว อย่างเช่น จัดให้ไหว้พระเป็น
พระประจำวันเกิด๕๑  

วิเคราะห์ตลอดท้องถิ่นในระดับภูมิภาค และตลอดต่างประเทศ๕๒  
การไหว้พระขอพรตามจุดต่าง ๆ ภายในวัด ที่ทางวัดจัดสรรให้เป็นจุด ตามลำดับ๕๓ 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ การจัดให้

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่

 
๔๖ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๔ 

ของชุมชน เป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น วัดพระเชตุพน 
จึงจำเป็นต้องจัดให้มีกิจกรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายมาก 

 
ตารางท่ี ๔.๓๐  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

จัดให้ม ีก ิจกรรมต่าง ๆ เร ียนรู ้ประวัต ิศาสตร์ ประเพณี  
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนเช่น การไหว้พระขอพร ชมศิลป
โบราณ โดยมีมักคุเทศก์ประจำวัดให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

 
 

๖ 

 
 

๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘ 

 
๔.๕.๗ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 
จิตสำนึกเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างหรือปลูกฝังกันได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะชีวิตคนเรากว่า

จะเติบโตก็จะถูกหล่อหลอมด้วยบุคลิกภาพกันมาเป็นเวลานาน การจะสร้างจิตสำนึกให้แก่คน จึงต้อง
เริ่มกันนับจากเป็นทารก การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา เช่น การสอนให้รู้วิธีการใช้ไฟฟ้าที่ถูกวิธี 
แจ้งให้ทราบถึงอันตรายของไฟฟ้า ทำให้เขาตระหนักถึงอันตรายที่มีอยู่ เมื่อเขาตระหนักถึงอันตรายที่
แฝงแล้ว จะทำให้เกรงที่จะตัดสินใจกระทำ หากมีการหล่อหลอมให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายหรือวิธีการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัย จนเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย แล้ว เราทุกคนก็
จะมีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนได้โดยส่วนรวมด้วย๕๔  

การสร้างจิตสำนึกต้องใช้เวลา การทำอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง และได้รับการสนับสนุน  
จากฝ่ายต่าง ๆ อย่ารีบร้อน หรือผลักดันมากเกินไป พนักงานจำเป็นต้องใช้เวลาการปรับเปลี่ยน  
และซึมซับการสร้างจิตสำนึก เพ่ือให้กลายเป็นนิสัย และพฤติกรรมติดตัวตลอดไป๕๕  

สร้างภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท่ีสะท้อนบาป บุญ คุณ โทษ๕๖  
ความใฝ่สูง คือใฝ่ธรรม ที่เป็นหลักการใหญ่ประจำใจของคนทั้งสังคม คือ การถือธรรมเป็น

ใหญ่ เคารพธรรม บูชาธรรม คนในสังคมนี้จะต้องเชิดชูบูชาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม  

 
๕๔ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๕ 

ยึดเอาธรรม คือ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงามนั้นเป็นบรรทัดฐาน ถ้าสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ความใฝ่ธรรมได้อย่างนี้ ก็ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่มีอุดมธรรม ถ้าคนไทยมีอุดมธรรมแล้ว ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เลวร้ายทั้งหลายจะหมดไป และความเจริญพัฒนาที่แท้จริงอันพึงปรารถนาก็จะตามมา๕๗  

ควรออกศึกษาดูงานที่วัดอื่น ๆ เพื่อเก็บเอาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา๕๘  
ปลูกจิตสำนึกให้แก่ มัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยว ชุมชน และ ประชาชน ให้มีสำนึกหวงแหน

มรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสริมให้รู้จักอนุรักษ์รักษาโบราณวัตถุภายในวัด๕๙  
จิตสำนึกไม่ได้สร้างกันง่าย ๆ จะต้องมีการสร้างตั้งแต่เด็ก แต่อย่างใดควรมีกิจกรรมเพ่ือให้

นักท่องเที่ยวรู้สึกรักในการเข้าวัดทำบุญ๖๐  
การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิด

ความใส่ใจในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการดำเนินงาน และ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็นเงื ่อนไขสำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน ๖๑  
การปลูกจิตสำนึกให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธ มีศาสนาพุทธเป็นที่ยึด
เหนี่ยว สอนให้ทำแต่ความดี๖๒ 

สรุปได้ว่า การสร้างจิตสำนึกต่อศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ เป็นการทำให้บุคคล เห็น
คุณค่าและตระหนัก ในศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ รวมทั้งผลกระทบ จากการทำกิจกรรม ที่ส่งผล
ต่อสิ่ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ สร้างความรู้สึก รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การสร้างจิตสำนึก  
โดยการให้การศึกษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ ของบุคคล และยังมีผล
ต่อ พฤติกรรมของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

 
 
 
 

 
๕๗ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๖ 

ตารางที่ ๔.๓๑  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้าง
จิตสำนึก 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

การสร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรม รู้จักอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ต่าง ๆ ภายในวัด  

 
 

๙ 

 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๗, ๘, ๙ 

 
๔.๕.๘ ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นวัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมีกิจกรรม

เพื่อประชาชน  มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด  เพ่ือ
บำเพ็ญกุศล  ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา  ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัด
มากขึ้น๖๓  

วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันใน ๓ ด้าน 
คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์เชิงภาระหน้าที่ และความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น มีรากฐานมาจากหลักธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคม และชุมชนไทย ข้อเสนอแนะของงานวิจัย คือ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและ
กิจกรรมของวัดเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ้น เช่น ร่วมมือกับทางคณะสงฆ์หรือสถาบันการศึกษา
จัดอบรมสัมมนาถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งพิจารณาให้ความอุดหนุนด้านทุนและ
งบประมาณแก่วัดที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชนให้มากขึ้น สำหรับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษาควรเน้น
บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมด้านการอบรมจริยธรรมและกิจกรรมภาคปฏิบัติ
สมาธิ วิปัสสนาให้มากขึ้น๖๔  

เปิดให้มีการขาย สินค้าของชุมชนภายในวัดอันเป็นความหมายของ “ตลอดชุมชน”๖๕  

 
๖๓ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๗ 

วัดเป็นสถาบันที่สำคัญประการหนึ่งในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนและอุดมคติทาง 
พระพุทธศาสนาไปสู่สังคมและชุมชนไทย ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของสังคมและ
ชุมชนไทยผูกติดอยู่กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลา ยาวนาน โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอารยธรรมอันสูงส่งของสังคม และชุมชน ควรจัดทำ
ชุมชนในวัดให้มีความม่ันคง ยั่งยืน๖๖  

ศึกษาดูงานที่วัดอื่น ๆ เพื่อเก็บเอาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอด 
เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์๖๗  

ชุมชนรอบวัดเป็นเพียงส่วนเข้ามาช่วยดำเนินการและให้การสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ภายใน
วัด  ซึ่งชุมชนท้องถิ่นรอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดดีมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่าเตียน ให้ความร่วมมือทุกอย่าง๖๘  

มีตลอดชุมชนในวัด  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และให้ชุมชนรู้สึกอยูใกล้วัดมากขึ้น๖๙  
การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน คือ การพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับกระบวนการ

ตัดสินใจเพ่ือพิจารณา ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ระบบนิเวศน์ และ ความเสมอภาคของ
ชุมชน๗๐  

มีการส่งเสริมการขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ การบริการ มีการสร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ และกลับมาใช้บริการอีก นักท่องเที่ยวสามารถ
เปรียบเทียบราคาได้จากการบริการและคุณภาพที่เหมาะสมการกำหนดราคาจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ด้านการบริการและคู่แข่งขันด้วย๗๑ 

สรุปได้ว่า  ประชาชนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อวัดเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด เช่น การทอดกฐิน เป็นต้น เมื่อวัดมีการ
พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ในการบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวร่วมกับวัดเพ่ือจัดระเบียบแบบแผนในการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๖๖ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๒  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

บริหารการจัดการการท่องเที่ยว 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ชุมชน
รอบว ัดมีส ่วนร ่วมในการจัดการการท่องเที ่ยว เพื ่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ  

 
 

๕ 

 
 

๒, ๓, ๔, ๖, ๘ 

 
๔.๕.๙ ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นวัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมีกิจกรรม

เพื่อประชาชน  มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด  เพ่ือ
บำเพ็ญกุศล  ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา  ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัด
มากขึน้๗๒  

วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันใน ๓ ด้าน 
คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์เชิงภาระหน้าที่ และความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น มีรากฐานมาจากหลักธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคม และชุมชนไทย ข้อเสนอแนะของงานวิจัย คือ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและ
กิจกรรมของวัดเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ้น เช่น ร่วมมือกับทางคณะสงฆ์หรือสถาบันการศึกษา
จัดอบรมสัมมนาถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งพิจารณาให้ความอุดหนุนด้านทุนและ
งบประมาณแก่วัดที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชนให้มากขึ้น สำหรับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษาควรเน้น
บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมด้านการอบรมจริยธรรมและกิจกรรมภาคปฏิบัติ
สมาธิ วิปัสสนาให้มากขึ้น๗๓  

 
๗๒ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

เปิดให้มีการขายสินค้า หรือ บริการของชุมชนในวัดที่หลายคนเข้าใจในความหมายของ 
“ตลอดชุมชน”๗๔  

วัดเป็นสถาบันที่สำคัญประการหนึ่งในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนและอุดมคติทาง 
พระพุทธศาสนาไปสู่สังคมและชุมชนไทย ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของสังคมและ
ชุมชนไทยผูกติดอยู่กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลา ยาวนาน โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอารยธรรมอันสูงส่งของสังคม และชุมชน ควรจัดทำ
ชุมชนในวัดให้มีความม่ันคง ยั่งยืน๗๕  

ศึกษาดูงานที่วัดอื่น ๆ เพื่อเก็บเอาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอด 
เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์๗๖  

มีตลอดชุมชนในวัด  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และให้ชุมชนรู้สึกอยูใกล้วัดมากขึ้น ๗๗ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
พิจารณา  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ระบบนิเวศน์ และ ความเสมอภาคของชุมชน๗๘  
มีการส่งเสริมการขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ การบริการ มีการสร้าง

ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ และกลับมาใช้บริการอีก นักท่องเที่ยวสามารถ
เปรียบเทียบราคาได้จากการบริการและคุณภาพที่เหมาะสมการกำหนดราคาจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ด้านการบริการและคู่แข่งขันด้วย๗๙ 

สรุปได้ว่า วัดพระเชตุพนเป็นแหล่งเรียนรู ้ทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม เกิดการหมุนเวียนของรายได้ ทำให้มีการ
ขายของที่ระลึกรอบบริเวณวัด สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนสินค้าที่ระลึกเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปฝากให้กับคนรู้จักยัง
ประเทศของตน  

 

 
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๕ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

ตารางที ่ ๔.๓๓  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญการจัดการด้านชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

สรุปประเด็นสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จำนวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ลำดับที่ 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีตลอดชุมชน ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด ได้ซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก ช่วยให้
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

 
 

๕ 

 
 

๓, ๔, ๕, ๖, ๘ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเช

ตุพนวิมลมังคลาราม  
ในอดีต วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนใน

ชุมชนรอบ ๆ วัดยังใช้วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การประชุม
หมู่บ้าน การประชุมราชการ หรือให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู ้ แต่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาสู ่สังคมไทย ทำให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให้คนห่างไกลจากวัดโดยไม่รู้ตัว วัดจึงได้ลด
บทบาทจากในอดีตลงไปมาก๘๐  

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะดำเนินไปได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการ
ประสานงานจากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในทุกด้านและเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ไม่เพียง
เฉพาะการผสมผสานความต้องการและการตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญ
ต่อการดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นหลักควบคู่กันไป แต่
ในปัจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ กำลังจะสิ้นสุดในปีนี้ การพัฒนาไม่สามารถดำเนินไปตามแผนได้๘๑  

บุคลากรต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาวัดเป็นหลัก๘๒  

 
๘๐ สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 

ชุมชนกับวัดมีความห่างไกลกันออกไปตามยุคสมัย คนสมัยใหญ่ไม่นิยมเข้าวัด นิยมไป
เที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นด้านการถ่ายรูปสวย หากว่าลองปรับสถานที่ข้างนอกที่คน
นิยมให้มีในวัด น่าจะดึงดูดผู้คนได้มากกว่าวัดธรรมดา๘๓  

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคอยจัดการอบรมบุคลากรอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการกระตุ้นการทำงานนอยู่เสมอ๘๔  

ท่องเที่ยว  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของวัดเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
ปัญหาการทำลายศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  และวัฒนธรรมของวัดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ๘๕  

ส่วนมากคนสมัยใหญ่ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หากเป็นพุทธสถานตั้งอยู่นิ่งๆ
ไม่ค่อยมีคนเข้ามากราบไหว้ แต่หากไปในทางท่ีมีนิทรรศการจะดึงดูดผู้คนได้มากกว่า๘๖  

เด็กสมัยใหญห่่างไกลวัด๘๗ 
 

  

 
๘๓ ส ัมภาษณ ์  พระมหาประจวบ ย ุต ฺต โยโค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเชต ุพน  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย,  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระสุธีวีระบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 

ข ้อเสนอแนะในการบร ิหารการจ ัดการการท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ควรให้มีการจัดอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ๘๘  
การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ควรพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความ

น่าสนใจ  และสร้างศักยภาพและมาตรฐานด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
การรองรับนักท่องเที่ยว  ควรเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยว  ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เช ิงวัฒนธรรมในระดับสากล การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์   ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐานสากล  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  กระตุ้นการประชาสัมพันธ์
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย๘๙  

 
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้ความว่า 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีอยู่
ภายในเขตพุทธาวาส ที่ประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค่าที่ควรเก็บไว้ในความส่งจำมากมาย เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามี
สิ่งมหัศจรรย์ ๙ สิ่งประดิษฐานอยู่ มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 
ถึงแม้ภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมและพระเจดีย์มากมาย แต่การวางผังอาคารที่มีความเป็นระเบียบ
สวยงาม ทำให้การเข้าไปเที่ยวชมพุทธศิลปกรรม ศึกษาค้นคว้าสรรพวิชาและประวัติศาสตร์ของชาติ 
ศิลปวัตถุทุกชิ้นบอกเล่าประวัติความเป็นมา มีข้อความและแปลไว้เป็นหลายภาษาอยู่ในแผ่นป้าย
เดียวกัน สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

การบริหารการจัดการวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญพร้อมต่อการทํางาน มีการจัดสรรงบประมาณในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดให้ดูสวยงาม มีการจัดแสดงป้ายแผนผังรวมที่มีความสวยงาม และทันสมัย
เห็นได้เด่นชัด ช่วยเสริมความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ด ี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา มีการทำบุญไหว้พระขอพร และเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน นักท่องเที่ยวให้

 
๘๘ สัมภาษณ์ พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๓ 

ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะวัดพระเชตุพนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม 
ทำให้เกิดความศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ และได้เรียนรู้หลักธรรมที่ส่งคุณค่าอันเป็นองค์
คุณสูงสุดตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 

๔.๖ องค์ความรู้ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ทำให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหญ ่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
จริงดังนี้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาวิจัยได้องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว เชิง

วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทำให้ทราบถึงองค์ความรู้ใหญไ่ด้ดังนี ้
 
  



๑๕๔ 
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๑๕๕ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” สรุปความได้ว่า 

 ๑) ด้านบุคลากร 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการ
ให้บริการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว มีบุคลากรบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีจัดบุคลากรอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมวัด 
 ๒) ด้านงบประมาณ (Money) 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม
บุคลากรในด้านการบริการ มีการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาสถานที่เป็นอย่างดี มีการจัดสรร
งบประมาณในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการวัดเป็นอย่างดี มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการจัดทำแผ่นพับแจก มีป้ายแสดงตาม
จุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงสถานที่ตลอดเวลา 
 ๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการบริหารจัดการบุคลากรตามจุดต่าง ๆ 
ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาสถานที่ให้ดูสวยงาม มีการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  
มีการบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยว 

๕) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการจัดการด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

อย่างเหมาะสม เช่น มีการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน และมีระบบกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่พอเพียง
และถูกสุขลักษณะ มีจำนวนบุคลากรด้านบริการเพียงพอต่อการให้บริการท่องเที่ยว มีระบบเตือนภัย 
และระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและต้องมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ 
  



๑๕๖ 

๖) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

และนำข้อมูลมาวางแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม 
เช่น ไม่ทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภาพ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับ
ของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอัน
ดี หรือวัฒนธรรมของชาติ มีการศึกษา วิจัยสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ และนำข้อมูลที่ได้มาวางแนวทาง
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่สงวน
และพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

๗) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบ มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่ง
วัฒนธรรมและป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการ และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความ
เหมาะสม มีสื ่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที ่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
นิทรรศการ และภาษาที่ใช้ในสื่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีศูนย์บริการหรือมีการกำหนดพ้ืนที่
เพ่ือเป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจำ 

๘) ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว  
ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การนำเที่ยว การให้บริการ

ต่างๆ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นของตน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีการก่อตั้งองค์กร
หรือโครงการอนุรักษ์ 

๙) ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ชุมชนมี

รายได้จากการนำเที่ยวและให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและ
สินค้าพ้ืนเมือง ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก เช่น การจัดโฮมสเตย์ ชุมชนมีรายได้จากการ
แสดงศิลปพ้ืนเมือง 
  



๑๕๗ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทำให้ทราบถึงองค์ความรู้ใหญไ่ด้ดังนี ้

 
แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 



๑๕๘ 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย “การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” สรุปความได้ว่า 

 
๑. ด ้านบุคลากร  บ ุคลากรเจ ้าหน้าที ่ ได ้ร ับการอบรมให้ความร ู ้ ในด ้านบร ิการ 

แก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำ 
๒. ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณดำเนินงานบริหารจัดการวัดด้านต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ภายในวัด มีสิ่งอำนวยความสะดวก ป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง

ให้นักท่องเที่ยวเห็นได้อย่างชัดเจน 
๔. การบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการภายในวัดด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างดี 

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
๕. ด้านการบริการท่องเที่ยว มีการจัดการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
๖. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านศิลปประเพณีวัฒนธรรม

ภายในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวศึกษา เที่ยวชม 
๗. ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก มีการฝึกอบรมบุคลากรในการให้ความรู้

นักท่องเที่ยวถึงคุณค่าและเส้นทางศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว 
๘. ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนร่วมกับ

วัดจัดการแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๙. ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ชุมชนมีสินค้าพื้นเมือง และบริการด้านต่าง ๆ 

ให้นักท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกิดเป็นรายได้จากบริการ 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการ
พัฒนาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร ๒) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๓) เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ที่
สังกัดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๕ รูป และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth-Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุน แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ผู้วิจัยขอแยกอธิบาย
ออกเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๒ อภิปรายผล  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

  



๑๖๐ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวกับการบริหารการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยครั้งนี้ 
 ๕.๑.๑ การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
 ๑. ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๙ มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา  
มีจำนวน ๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒ มีวุฒินักธรรมชั้นเอก มีจำนวน ๑๕๐ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๐๘ มีวุฒิเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ มีจำนวน ๕๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑ .๓๕ วุฒิระดับชั้น
มัธยมศึกษา มีจำนวน ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๙  ตามลำดับ 

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

๒.๑ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารการจัดการ 
 พระสงฆ์ที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๓๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̅=๔.๖๖,S.D.=๐.๔๐๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ๒) ด้าน

งบประมาณ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๔๕๔) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ๓) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบริหารจัดการวัด อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๔๗๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  

๔) ด้านงบประมาณในการสนับสนุน อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๒๔,S.D.=๐.๕๑๐) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๒.๒. พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการจัดการการท่องเที่ยว  

พระสงฆ์ที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ย



๑๖๑ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ (x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด  ท ั ้ ง ๕ ด ้าน ค ือ ๑)  ด ้านบร ิหารจ ัดการว ัด อย ู ่ ในระด ับมากที ่สุด  

(x̅=๔.๖๓, S.D.=๐.๓๙๓) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ๒) ด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๕,S.D.=๐.๔๕๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท ี ่ ส ุ ดท ุ กข ้ อ  ๓ )  ด ้ านการ ให ้ ความร ู ้ และการสร ้ า งจ ิ ตสำน ึ ก  อย ู ่ ใ นระด ับมากท ี ่ สุ ด  

(x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๒๒) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ๔) ด้านชุมชนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๓๒) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ๕) ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๓๙๐) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
๕.๒ ความสัมพันธ ์ระหว่างป ัจจ ัยทางด้านการบริหารจ ัดการก ับการพัฒนา  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำแนกตามรายด้าน คือ 
๑) ด้านบุคลลากร (Man) ๒) ด้านงบประมาณ (Money) ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  และ  
๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๓) ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก  
(r=๐.๗๐๕**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ด้านการให้ความรู้
และการสร้างจิตสำนึก  อยู่ในระดับสูง ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

๑)  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man) ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า 
บุคลากรในการจัดการบริหารวัดยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเที่ยว บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดให้
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร (Man) ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า 



๑๖๒ 

ควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอในการบริการนักท่องเที่ยว ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวให้กับบุคลากร  

๒)  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ (Money) ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย
พบว่า ขาดปัจจัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายชนิดต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ (Money) ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย
พบว่า ควรจัดสรรปัจจัยเพ่ิมเติมให้เพียงพอในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

๓) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยพบว่า อุปกรณ์ห้องน้ำชำรุดไม่มีการเปลี่ยนให้ใช้ได้ดีเท่าที่ควร ยังขาดการจัดสรรป้ายแสดงต่าง 
ๆ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย
พบว่า ควรตรวจสอบอุปกรณ์ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อชำรุดต้องเปลี่ยนทันที่ ควรจัดหาป้ายแสดง
ต่าง ๆ ให้เพียงพอกับสถานที่เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว 

๔) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ (Management) ผลการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ (Management) ผลการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ควรมีการแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 

๕) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริการแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยพบว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๖) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย  



๑๖๓ 

ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักท่องเที่ยว
ต้องการกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย
พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ควรเพิ่มกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ 

๗) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก พบว่า 
นักท่องเที่ยวยังมีการลักลอบขีดเขียนฝาผนังก่อให้เกิดความเสียหาย นักท่องเที่ยวขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ผลการ
ศึกษาวิจัย ผู ้ว ิจัยพบว่า ควรให้ความรู ้ความเข้าใจในการรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม  
ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว 

๘) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อวาง
แผนการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยงเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิง ว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ควรเชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการ
จัดการท่องเที่ยว ควรพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว  

๙) ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีการซื้อสินค้าและบริการน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

ข้อเสนอแนะ เก ี ่ยวกับการบร ิหารการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยพบว่า ควรจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 



๑๖๔ 

๕.๒. อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจ ัยครั ้งนี ้  จะกล่าวถึง  การบริหารการจัดการการท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญ
และน่าสนใจและนำมาอภิปรายดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ระดับความคิดเห็น 
 ๑. โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ ( x̅=๔.๕๙, S.D.=๐.๓๖๙)  
แสดงให้เห็นว่า บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  การบริหารจัดการ 
(Management) มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว มีการจัดสรรงบประมาณใน
การฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริการ มีการจัดทำแผ่นพับแจกนักท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการ
บุคลากรตามจุดต่าง ๆ ไว้คอยบริการนักเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมุนินทร์ มุนินฺทโร 
(กองจันทร์ดี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ”๑  ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๕) เมื่อจำแนก
เป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒. ด้านบุคลากร พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๖,S.D.=๐.๔๐๙) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู ้บุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที ่ยว ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

 
๑ พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี), “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๖๕ 

วัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”๒ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ 
 ๓. ด้านงบประมาณ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านงบประมาณ โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๖,S.D.=๐.๔๕๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  มีการจัดสรร
งบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริการ การบำรุงรักษาสถานที่เป็นอย่า งดี และยัง
จัดสรรงบประมาณในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”๓ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ 
 ๔. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๗,S.D.=๐.๔๗๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  มีการจัดทำแผ่นพับ
แจกนักท่องเที่ยว  มีป้ายแสดงตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
วัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”๔ ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ 

 
๒ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ ่นฮวด) , “การพัฒนาวัดเพื ่อการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม  

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๓ เรื่องเดียวกัน. 
๔ อ้างแล้ว. 



๑๖๖ 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบริหารจัดการวัด 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๗, S.D.=๐.๔๗๔) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  มีการบริหารจัดการบุคลากร
ตามจ ุดต ่ า ง  ๆ  ไว ้ คอยบร ิ การน ั ก เท ี ่ ยว  ม ีการบร ิหารจ ัดการบำร ุ ง ร ั กษาสถานที่ ใ ห้  
ดูสวยงาม มีการบร ิหารจ ัดการแหล่งท่องเที ่ยวเป ็นอย่างดี  ซึ ่งสอดคล้องกับงานว ิจ ัยของ  
พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
พุทธของวัดในอำเภอบางพลี จ ังหวัดสมุทรปราการ”๕ ผลการวิจ ัยพบว่า ความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๕) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงพุทธของวัดในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู ่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี ้ ด้านการ

อำนวยการ (x̅=๔.๓๒) ด้านการวางแผน (x̅=๔.๒๕) ด้านบุคลากร (x̅=๔.๐๓) ด้านการจัดองค์กร 

(x̅=๔.๐๓) และด้านการกำกับดูแล (x̅==๔.๐๓) ตามลำดับ 
๕.๒.๒ ระดับความคิดเห็น 

 ๑. โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านการจัดการการท่องเที ่ยว  
โดยภาพรวม อย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ส ุด โดยค ่าเฉล ี ่ ยส ่ วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานอย ู ่ ในระดับ  

(x̅=๔.๖๐, S.D.=๐.๓๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน แสดงให้เห็น
ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการจัดการการท่องเที่ยว ด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยว ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว  ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุเทพ, สุดเอี่ยม และคณะ๖  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ ยวเชิง

 
๕ พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี), “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๖ สุเทพ, สุดเอี่ยม และคณะ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน” รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี, ๒๕๖๑)  ,  
หน้า ๖๗. 



๑๖๗ 

วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 
 ๒. ด้านบริหารจัดการนักท่องเที่ยว พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านบริหาร

จัดการนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๓,S.D.=๐.๓๙๓) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีการจัดการ
ด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น มีการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีระบบกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านอาหาร
และโภชนาการที่พอเพียงและถูกสุขลักษณะ มีจำนวนบุคลากรด้านบริการเพียงพอต่อการให้บริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) ได้
ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง “การพัฒนาระบบภ ูม ิสารสนเทศของแหล ่งท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมใน  
จังหวัดจันทบุร ี”๗ ผลการวิจ ัยพบว่า การจัดการทรัพยากรการท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรมของ 
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดการด้านการบริการ การจัดการด้านการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การ
จัดการรักษาสภาพธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ การจัดการด้าน
บริการ การจัดการสถานที่เพื่อการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการ
ด้านเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการการประชาสัมพันธ์ การจัดการโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการจัดการด้านกลุ่มแรงงานและช่างฝีมือ ผลการจัดการนำไปสู่
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๓. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๕๕,S.D.=๐.๔๕๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ วัดพระเชตุพน มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และนำข้อมูลมาวางแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต ประเพณีของคนในท้องถิ ่น วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่ไม่ส่งผลให้แหล่ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม เช่น ไม่ทำให้ เกิดปริมาณขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภาพวัดพระเชตุพน  มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความ
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่ง

 
๗ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย), “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๖๘ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”๘ ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดการด้านการบริการ 
การจัดการด้านการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการรักษาสภาพธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ 
การจัดการฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ การจัดการด้านบริการ การจัดการสถานที่เพ่ือการพักผ่อนและศึกษา
หาความรู้ การจัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการการประชาสัมพันธ์ 
การจัดการโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการจัดการด้าน
กลุ่มแรงงานและช่างฝีมือ ผลการจัดการนำไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๔. ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การ
บริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้าน

การให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๒๒) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  
มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชน
โดยรอบ มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางเพื่อให้ความรู้  
กับนักท่องเที ่ยว ม ีการจ ัดอบรมเจ้าหน้าที ่ ผ ู ้ประกอบการ และชุมชนเกี่ ยวกับคุณค่าของ 
แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”๙ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓) โดยด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรของ
วัดในการให้บริการ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔)  
 ๕. ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅=๔.๖๐,S.D.=๐.๔๓๒) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า 

 
๘ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย), “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๙ พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ ์ สุทฺธจิตฺโต), “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม  
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๖๙ 

ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การนำเที่ยว การให้บริการต่าง ๆ ชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้ องถิ่น
ของตน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”๑๐ ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดการด้านการบริการ การ
จัดการด้านการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการรักษาสภาพธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
จัดการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ การจัดการด้านบริการ การจัดการสถานที่เพื่อการพักผ่อนและศึกษาหา
ความรู้ การจัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการการประชาสัมพันธ์ 
การจัดการโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการจัดการด้าน
กลุ่มแรงงานและช่างฝีมือ ผลการจัดการนำไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๖. ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ การบริหาร
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ด้านชุมชน

มีรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=๔.๖๒, S.D.=๐.๓๙๐) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ชุมชนมีรายได้จากการนำเที่ยวและให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ช ุมชนม ีรายได ้จากการขายอาหารและส ินค ้าพ ื ้นเม ือง ซ ึ ่ งสอ ดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ  
พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี”๑๑ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดการด้านการบริการ การจัดการด้านการ
พักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การจัดการรักษาสภาพธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดการฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติ การจัดการด้านบริการ การจัดการสถานที่เพื่อการพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ การ
จัดการส่งเสริมอาชีพ การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการการประชาสัมพันธ์ การจัดการโดย
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการจัดการด้านกลุ่มแรงงานและ
ช่างฝีมือ ผลการจัดการนำไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 
๑๐ พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย) , “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี” , ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๑ เรื่องเดียวกัน. 



๑๗๐ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑. ด้านบุคลากร (Man) ควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอในการบริการนักท่องเที่ยว ควรจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้กับบุคลากร  

๒. ด้านงบประมาณ (Money) ควรจัดสรรปัจจัยเพิ่มเติมให้เพียงพอในการบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ ์
 ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ควรตรวจสอบอุปกรณ์ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อชำรุด
ต้องเปลี่ยนทันที่ ควรจัดหาป้ายแสดงต่าง ๆ ให้เพียงพอกับสถานที่เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว 
 ๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management) ควรมีการแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายให้
ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๕. ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ควรจัดให้มีการฝึกอรมเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๖. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ควรเพิ่มกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ 

๗. ด้านการให้ความรู ้และการสร้างจิตสำนึก ควรให้ความรู ้ความเข้าใจในการรักษา
โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว 

๘. ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ควรเชิญผู้นำชุมชน
ท้องถิ ่นเข้าร่วมประชุมเพื ่อวางแผนการจัดการท่องเที ่ยว ควรพัฒนาความพร้อมเพื ่อรองรับ
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๙. ด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ควรจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั ่งยืนของการบริหารการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
๑. ควรส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยตั้งคณะกรรมการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 
๒. ควรส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพชุมชนให้มีส่วนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

  



๑๗๑ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 ๑. ควรศึกษาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบ
เทีย่บผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 ๒. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ว่าเป็นอย่างไร 
 ๓. ควรศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหารในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุให้อยู่คู่วัดต่อไปอย่างไร 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

ก. ช้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๙. 
กุลวรา สุวรรณพิมล. หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๕๖. 
ฉลองศร ี  พ ิมลสมพงศ ์ .  การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท ี ่ยว .  พ ิมพ ์คร ั ้ งท ี ่  ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๖. 
ชนัญ วงษ์วิภาค และอมรชัย คหกิจโกศล. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที ่ยว 

อย่างย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 
ตุลา มหาพสุธานนท์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พีเอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้ง, ๒๕๕๔.  
ธนกฤต สังข์เฉย. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ . เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, ๒๕๕๐. 
ธิดา สาระยา. สมบัติวัดโพธิ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๓๓. 
นรินทร์ สังข์รักษา. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖.  
น ิ ศ า  ช ั ช ก ุ ล .  อ ุ ตส าหกร รมกา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว .  พ ิ มพ ์ ค ร ั ้ ง ท ี ่  ๓ .  ก ร ุ ง เ ทพมหานคร  :  

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  
เนตรนภิศ นาควัชระ. วัดในกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.  
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิชาการท่องเที่ยว

ประเทศไทย, ๒๕๔๘.  
 . อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ ดีไซน์, ๒๕๔๘.  
 .  อ ุตสาหกรรมการธ ุรก ิจนำเท ี ่ ยว (TOURISM INDUSTRY).  พิมพ ์คร ั ้ งท ี ่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 
ปรีชา แดงโรจน์. การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม ศตวรรษที ่ ๒๑.  พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬา, ๒๕๕๓.   



๑๗๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พยอม ธรรมบุตร. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื ่องหลักการท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์ . 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, ๒๕๕๐.  
พันธลักษณ์. เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย. กรุงเทพมหานคร : บ้านหนังสือ, ๒๕๔๗.  
ฟื ้น ดอกบัว. วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย . กร ุงเทพมหานคร  :  

ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๕๐.  
วิเชียร วิทยอุดม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนชัชการพิมพ์, ๒๕๕๐.  
วิมล จิโรจพันธุ์. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘.  
ว ิร ัช ว ิร ัชน ิภาวรรณ. การบร ิหารจ ัดการตามแนวค ิดตะว ันออก. กร ุง เทพมหานคร  :  

สำนักพิมพ์โฟร์เพช, ๒๕๕๗.  
ศานติ ภักดีคำ. เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน ๙ วัดไทยในกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 

๒๕๕๓.  
ศุภลักษณ์ อัครางกูร. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๒.  
สันติ เอื้อจงประสิทธิ์. การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : นวตสาร, ๒๕๔๙. 
สาวิตรี พิสณุพงศ์. โบราณสถานกับการท่องเที่ยว . กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๔๓.  
อรวรรณ ทร ัพย ์พลอย. จาร ึกว ัดโพธ ิ ์  : มรดกความทรงจำแห ่งโลก . กร ุงเทพมหานคร  :  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, ๒๕๕๔.  

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
กฤษณพงศ์ ภู ่กลาง. “การจัดการท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมย่านคลองอ้อม จังหวัดนนทบุร ี”.

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม .  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

ชานนท์ นัยนา. “การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบางกะเจ้า”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบ ัณฑ ิต สาขาบร ิหารร ัฐก ิจและก ิจการสาธารณะ.  บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑. 

  



๑๗๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ. “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี”. 
ปร ิญญาร ัฐประสาสนศาสตรมหาบ ัณฑ ิต .  ว ิทยาล ัยการปกครองท ้องถ ิ ่น  :  
มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๕๔. 

ถนัด เดชทรัพย์. “การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม. 
จังหวัดสุโขทัย ตามหลักธรรมาธิบาล”.ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ,์ ๒๕๕๐. 

ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา. “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของเกาะฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์. วิทยาลัยนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๖๑. 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม). “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 
๒๕๕๘. 

พระครูโสภณธำรงกิตติ ์ (กิติศักดิ ์ สุทฺธจิตฺโต). “การพัฒนาวัดเพื ่อ การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม  
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระปลัดคำนวน อนงฺคโณ (เรืองรัตนอนามโย). “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว
เช ิงว ัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุร ี” . ดุษฎีน ิพนธ์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม .  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด). “การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออัมพ
ว า  จ ั ง ห ว ั ด ส ม ุ ท ร ส ง ค ร า ม ” .  ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ์ พ ุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย). “การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐม
เ จ ด ี ย ์  จ ั ง ห ว ั ด น ค ร ป ฐ ม ” .  ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑิ ต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 
๒๕๖๐. 



๑๗๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ ่น). การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที ่ยวทาง

พระพ ุ ทธศาสนา ในประ เทศ ไทย .  ว ิ ทยาน ิพนธ์ พ ุ ทธศาสตรมหาบ ัณ ฑิต  
สาขาการจัดการเขิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๖๒. 

พระมุนินทร์ มุนินฺทโร (กองจันทร์ดี). “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอำเภอบาง
พ ล ี  จ ั ง ห ว ั ด ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร ” . ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ์ พ ุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

วินี เชียงเถียร. “การจัดการวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม. วิทยาลัยนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑. 

ศิริพร บัวพันธุ์ชั้น. “ความหมายและการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมการศึกษา :  
วัดพระแก้ว”. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙.  

สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ ำเภอเมือง 
จ ังหว ัดอุท ัยธานี”. วิทยานิพนธ์บร ิหารธ ุรก ิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตว ิทยาล ัย  :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๑. 

อาภาพรรณ แสงเทียน. “การจัดการหุ่นละครเล็กสิปปธรรม คำนาย เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม. วิทยาลัยนวัตกรรม : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

(๓) รายงานวิจัย: 
พระคร ูว ิน ัยธรเอก ช ินว ํ โส . “กลไกการบร ิหารจ ัดการการท ่องเท ี ่ ยวในช ุมชนผ ่านม ิติ  

ศาสนาจ ั งหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา”.  รายงานการว ิจ ัย .  คณะส ั งคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญโญ. “การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี” รายงานวิจัย. ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑล”. รายงานวิจ ัย . กรุงเทพมหานคร:  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  



๑๗๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุเทพ. สุดเอี่ยม และคณะ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ย ั ่ ง ย ื น”  รายงานการว ิ จ ั ย .  มหาว ิทยาล ั ยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิท ยาลั ย  
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี, ๒๕๖๑. 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
จรินทร์ อาสาทรงธรรม. การจัดการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำอย่างยั่งยืน . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.bu.ac.th/executive/retrieved [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 
จิตรานุช รักสัจจา. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://202.143.168.214/ 

uttvc/newweb/2701_1001/g1c.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 
ตวงศักดิ์ ชื ่นสินธุ. พระสุธีธรรมานุวัตร มัคคุเทศก์มือ ๑ รับโอบามา เยือนวัดโพธิ์. [ออนไลน์]. 

แหล่งข้อมูล : http://www.matichon.co.th /news_detail.php?newsid=1353813035. 
[๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

นักเที่ยวเชี่ยวทาง. ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://travel.mthai.com/ 
blog/4504.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

ประภาศรี วิลาสุวรรณ. พระพุทธศาสนา [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com 
/library/teachershow/lopburi/prapasri-wila/phudhasadsana.php  
[๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://neung.kaengkhoi.ac.th 
/kks52/webm.3521/page2.html [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

โอเค เนชั ่น. ทรัพยากรการท่องเที ่ยว. [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : http://oknation.nationtv.tv 
/blog/alohaz/2008/09/06/entry-1 [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

(๕) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์. พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าฝ่ายงานกลาง, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 . พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารย์สอนบาลี, 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 . พระครูวิริยธำรง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ผู้อำนวยโรงเรียนพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  



๑๗๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส ัมภาษณ ์ .   พระมหาประจวบ ย ุต ฺ ต โย โค , ป.ธ .  ๘ , ผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าอาวาสว ัดพระเช ต ุพน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของวัด, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 . พระครูไพโรจน์สังฆาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย.  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 . พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 . พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร., นักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 . พัชรี ลินิฐฎา, ข้าราชการบำนาญ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 . ทรงวิทย์ อาจจินดา, นักท่องเที่ยว, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

 



 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

  



๑๘๐ 



๑๘๑ 

 



๑๘๒ 



๑๘๓ 

 
 



๑๘๔ 

 
 
  



 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

และผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) 
 



๑๘๖ 



๑๘๗ 

 
  



๑๘๘ 

 
  



๑๘๙ 

 

 
  



๑๙๐ 

 
  



๑๙๑ 

 

  



๑๙๒ 

 
 



 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
  



๑๙๔ 

 
 



 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 

  



๑๙๖ 



๑๙๗ 

 
 
 
  



 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 



๑๙๙ 



๒๐๐ 

 



๒๐๑ 



๒๐๒ 

 
 



๒๐๓ 

 
 
  



๒๐๔ 

 
  



๒๐๕ 

 
  



๒๐๖ 



๒๐๗ 

 



๒๐๘ 



๒๐๙ 

 
  



๒๑๐ 

 
  



 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

  



๒๑๒ 

 
แบบสอบถาม 

ชื่อเรื่อง การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 
ผู้วิจัย 

พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล) 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีแนวคำตอบ

ไว้ให้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ๔M 
ตอนที่ ๓ เป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีแนวคำตอบ

ไว้ให้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ตอนที่ ๔ เป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ทีผู่้ตอบแบบสอบถามได้

อย่างเต็มที่เพ่ือเสนอปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 
ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

งานวิจัยดังกล่าว ซึ่งคำตอบในการตอบแบบสอบถามของท่าน ผู้วิจัยจักเก็บเป็นความลับ และใช้
ในทางวิชาการเท่านั้น  

 พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล) 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๒๑๓ 

ส่วนที่ ๑ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่กำหนดให้หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

ให้สมบูรณ์ 
 
๑. อายุ 

 ๑. ๒๑ - ๓๐ ป ี ๒. ๓๑ - ๔๐ ป ี  

 ๓. ๔๑ - ๕๐ ป ี ๔. ๕๑ ปีขึ้นไป 

๒. พรรษา 

 ๑. ๑ - ๕ พรรษา ๒. ๖ - ๑๐ พรรษา   

 ๓. ๑๑ - ๒๐ พรรษา ๔. ๒๑ พรรษาขึ้นไป 

๓. วุฒิทางการศึกษานักธรรม 

 ๑. น.ธ.ตร ี ๒. น.ธ.โท  

 ๓. น.ธ.เอก        ๔. ไม่มีวุฒินักธรรม 

๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม 

 ๑. ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓     ๒. ป.ธ. ๔ - ป.ธ. ๖ 

 ๓. ป.ธ. ๗ - ป.ธ. ๙ ๔. ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 

 ๑. ประถมศึกษา ๒. มัธยมศึกษา 

 ๓. ปริญญาตรี             ๔. สูงกว่า ป.ตร ี

 
  



๒๑๔ 

ตอนที่ ๒ เป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีแนวคำตอบไว้ให้
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ๔ M  

คำชี้แจง : โปรดกรอกเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างท่ีตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) การจัดการด้านบุคลากรของวัดพระเชตุพน (Man) ๕ ๔ ๓ ๒  ๑ 

๑ 
วัดพระเชตุพน มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว 

     

๒ 
วัดพระเชตุพน  มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

     

๓ 
วัดพระเชตุพน จัดบุคลากรอำนวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมวัด 

     

๔ 
วัดพระเชตุพน มีบุคลากรบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 

     

๕ 
วัดพระเชตุพน มีการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 

     

๒) การจัดการด้านงบประมาณ (Money) ๕ ๔ ๓ ๒  ๑ 

๑ วัดพระเชตุพน มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร       

๒ 
วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาสถานที่เป็น
อย่างดี 

     

๓ 
วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการอำนวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

     

๔ 
วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม
บุคลากรในด้านการบริการ 

     

๕ วัดพระเชตุพน จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
วัดเป็นอย่างดี 

     



๒๑๕ 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓) การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดพระเชตุพน มีป้ายแสดงตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน      

๒ วัดพระเชตุพน มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสม      

๓ วัดพระเชตุพน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว 

   
  

๔ วัดพระเชตุพน จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุง
สถานที่ตลอดเวลา 

   
  

๕ วัดพระเชตุพน มีการจัดทำแผ่นพับแจกนักท่องเที่ยว      

๔) การบริหารจัดการวัดพระเชตุพน (Management) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดพระเชตุพน มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 

   
  

๒ วัดเชตุพน มีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

   
  

๓ วัดเชตุพน มีการบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
บริการนักท่องเที่ยว 

   
  

๔ วัดเชตุพน มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาสถานที่ให้ดู
สวยงาม 

   
  

๕ วัดเชตุพน มีการบริหารจัดการบุคลากรตามจุดต่าง ๆ ไว้
คอยบริการนักท่องเที่ยว 

   
  

  



๒๑๖ 

ตอนที่ ๓  เป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีแนวคำตอบไว้ให้
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม  

คำชี้แจง : โปรดกรอกเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างท่ีตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) การจัดการด้านการบริการนักท่องเที่ยว  ๕ ๔ ๓ ๒  ๑ 

๑ 
วัดพระเชตุพน มีจำนวนบุคลากรด้านบริการเพียงพอต่อ
การให้บริการนักท่องเที่ยว 

     

๒ 
วัดพระเชตุพน มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

     

๓ 

ว ัดพระเชต ุพน ม ีการจ ัดการด ้านส ิ ่ งก ่อสร ้างและ
สาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐานเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพ
พ้ืนที ่

     

๔ 
วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่
พอเพียงและถูกสุขลักษณะ 

     

๕ 

วัดพระเชตุพน มีการจัดการด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม เช่น มีการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมี
ระบบกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน 

     

๒) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ๕ ๔ ๓ ๒  ๑ 

๑ 
วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบต่อ
พ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

     

๒ 
วัดพระเชตุพน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของ
คนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน

     



๒๑๗ 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

พ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือ
วัฒนธรรมของชาติ 

๓ 
วัดพระเชตุพน มีการศึกษา วิจัยสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
และนำข้อมูลที่ได้มาวางแนวทางท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อแหล่งวัฒนธรรม 

     

๔ 

วัดพระเชตุพน มีการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และนำข้อมูลมาวางแนวทางการดำเนินการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

     

๕ 
วัดพระเชตุพน กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม เช่น ไม่
ทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภาพ 

     

๓) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดพระเชตุพน มีศูนย์บริการหรือมีการกำหนดพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจำ 

   
  

๒ วัดพระเชตุพน มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยวและ
ชุมชนโดยรอบ 

   
  

๓ วัดพระเชตุพน มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม
และป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางเพ่ือให้ความรู้กับ
นักท่องเที่ยว 

   
  

๔ วัดพระเชตุพน มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ 
และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

   
  

๕ วัดพระเชตุพน มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และ
ภาษาท่ีใช้ในสื่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   
  



๒๑๘ 

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ วัดพระเชตุพน ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น การนำเที่ยว การให้บริการต่าง ๆ 

   
  

๒ วัดพระเชตุพน ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นของตน 

   
  

๓ วัดพระเชตุพน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

   
  

๔ วัดพระเชตุพน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การวางแผนหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

   
  

๕ วัดพระเชตุพน มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดจากท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว 

   
  

๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๕ ๔ ๓ ๒  ๑ 

๑ ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

   
  

๒ ชุมชนมีรายได้จากการนำเที่ยวและให้บริการในกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

   
  

๓ ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง      

๔ ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก เช่น การจัด
โฮมสเตย์ 

   
  

๕ ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปะพ้ืนเมือง      

 
 
 



๒๑๙ 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 
๔.๑) การจัดการด้านบุคลากรของวัดพระเชตุพน (Man) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๒) การจัดการด้านงบประมาณ (Money) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๓) การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๔) การบริหารจัดการวัดพระเชตุพน (Management) 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๕ ด้านการบริการแก่นักทอ่งเที่ยว 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  



๒๒๐ 

   
 
๔.๖ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๗ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๔.๘ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   
 
๓.๙ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ปัญหา อุปสรรค  
   
 ข้อเสนอแนะ  
   

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล) 

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

  



 

 
แบบสัมภาษณ ์

แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 
เรื่อง การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ให้การสัมภาษณ์  
ชื่อ / ฉายา   
ดำรงตำแหน่ง   
วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์   
สถานที่สัมภาษณ์   

ตอนที ่ ๒ ข้อสัมภาษณ์เกี ่ยวกับการบริหารการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๑.๑ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการจัดการด้านบุคลลากรของวัดพระเชตุพน (Man) 

 
  

๑.๒. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการจัดการด้านงบประมาณ (Money) 

  
   

๑.๓ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

 
  

 



๒๒๓ 

๑.๔ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการบริหารจัดการวัดพระเชตุพน (Management) 

 
  

๒.๑ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

 
  

๒.๒ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
  

๒.๓ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก 

 
  

๒.๔ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 
  

๒.๕ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

 
  

๓.๑ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  

 
  

 
 



๒๒๔ 

๓.๒ ท่านมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม อย่างไร 

 
  
 
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน  
 

พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล)  
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 



 

ภาคผนวก ซ 
ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

  



๒๒๖ 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน. 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ, ป.ธ. ๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน. 



๒๒๗ 

 
 

สัมภาษณ์ พรครูวิริยธำรงค์, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน. 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค, ป.ธ. ๘, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน. 



๒๒๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา นามสกุล : พระครูพิมลธรรมภาณ, ดร. (มานพ กนฺตสีโล) 

   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗ อายุ ๖๖ ปี 

ที่อยู่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
เลขที่ ๒ คณะ น.๑ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
โทร. ๐๘-๔๑๔๓-๑๒๘๗, ๐๙-๘๕๕๔-๘๖๕๙ 
E-mail : mpalaphan@gmail.com 

การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ น.ธ.เอก วัดท่าพระยาจักร (ช่องลม)  
   สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 

: พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบไล่ไดต้ามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 
  สนามสอบกรุงเทพมหานคร 
: พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบไล่ไดต้ามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญแ่บบเบ็ดเสร็จ  
  ระดับท่ี ๔ (มัธยมศึกษาตอนต้น) นักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญว่ัดนาคกลาง  
  กรุงเทพมหานคร 
: พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไดต้ามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 
: พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
  วิชาเอกมัธยมภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
: พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
: พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
  สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
: พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
: พ.ศ.๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  
  (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
: พ.ศ.๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  

 



๒๒๙ 

  (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
: พ.ศ.๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
: พ.ศ.๒๕๖๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหาการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เข้าศึกษา : เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
เลขที่ ๒ คณะ น.๑ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
โทร. ๐๘-๔๑๔๓-๑๒๘๗, ๐๙-๘๕๕๔-๘๖๕๙ 

ตำแหน่งทำงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 : กรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร 
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 : ครูพระสอนศีลธรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๖๒๓๐๙๐๐๐๓๓๘๒๗๙ 

ความชำนาญพิเศษ : เทศน์มหาชาติทำนองหลวง 

งานวิจัยเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ 
: งานวิจัยเรื ่อง รูปแบบ เนื ้อหา และวิธีการเทศน์มหาชาติในยุคปัจจุบัน 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.), สาขาวิชาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๙. 

: งานวิจ ัยเร ื ่อง การสืบสานและการพัฒนาทำนองแหล่เทศน์มหาชาติ 
ภาคกลาง. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) , สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

 
 



๒๓๐ 

: งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดงานเทศน์มหาชาติ พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ว ิทยาล ัย ตำบลลำไทร อำเภอว ังน ้อย จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา  
พ.ศ ๒๕๖๓ 

รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ 
: ได้รับรางวัล โล่สามศร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  ทางดา้นการเป็นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
: ได้รับรางวัล เสาเสมาธรรมจักรทองคำ และเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ 
  ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ  
  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
: ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
  เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
: ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนฝึกหัดครู  
  วิทยาลัยครู สถาบัน ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ในโอกาส ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชันย์ ธ  
  ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
: ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
: ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรรม จากพระเจ้าวรวงศเ์ธอ  
  พระองคเ์จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 


