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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เอกสาร น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาและการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๙ รูป/คน ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาความ โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนก
อย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ              
ที่รวบรวมได้ รวมทั้งการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือยืนยันรูปแบบที่
สร้างขึ้น และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ จากการแจกแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๑๑ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในกา รจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่หลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประวัติศาสตร์อุทยาน ร.๒ และบุคคลส าคัญ  
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X̅ = ๔.๔๑, S.D. = ๐.๗๖๐)  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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๒. กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจัง หวั ด
สมุทรสงคราม พบว่า การบริหารจัดการต้องมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชนท า
ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมมือพัฒนาใน ด้านสิ่งอ าน วยความสะดวกทางกา รท่องเที่ย ว                   
เช่น การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยวพัฒนารายการหรือโปรแกรมน านักท่องเที่ยวไปชุมชนเพ่ือเสนอ
นักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และค านึงถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อมๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และพัฒนาวัดสร้างเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของการ เรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงน าองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมวัดในด้านที่ดี                 
และดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คงอยู่ในสภาพที่ดี มีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน บุคลากร              
การดูแลสถานที่หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือประโยชน์ของวัดอย่างแท้จริง  

๓. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า ๑) การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ มีสถานที่เด่น สวยงาม ไม่ซ้ า กับสถานที่ใด และปรุงแต่งด้วย
ค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่มีแหล่ง
อ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ อย่างชัดเจน  พร้อม
ทั้งยังมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์  มีสถานที่อันสงบ 
เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้หันมาเข้าวัด และยัง ค านึงถึงความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ เข้ามา
ภายในวัด มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร พร้อมทั้ง มีสถานที่ที่สะอาด สวยงาม มีต้นไม้ ร่มรื่น         
และ สรรหาความสมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝากและของที่ระลึก เพ่ือบริการการท่องเที่ยว                
๓) การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในวัดนั้น ๆ 
และมีความจ าเป็น จัดงบประมาณในการจัดการให้เหมาะสม พร้อมทั้ง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่นั้นๆ และ มีการจัดการที่เป็นระบบมีการวางแผน                
แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจน ๔) การจัดการด้านความปลอดภัย  ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความ
ปลอดภัย ต้ังแต่ กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุ สงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสารความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แบบ
เจาะลึก และยัง ค านึงถึงเจ้าหน้าที่ มีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน 
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Abstract 
Objectives of this research were 1. To study the general condition of the 

Management Model for Buddhist Cultural Tourism of Monasteries in Samuthsongkram 
Province 2. To study the process in the Management Model for Buddhist Cultural 
Tourism of Monasteries in Samuthsongkram Province and 3. To propose the 
Management Model for Buddhist Cultural Tourism of Monasteries in Samuthsongkram 
Province.  

Methodology was the mixed methods: The qualitative method collecd 
data from document and 19 key informants with in-depth-interview. Data were 
systematically categorized and connected for relationship and concluded for analysis 
by inductive method and then concluded into a model, then submitted to 12 
participants to confirm the constructed model. The quantitative research collected  
data with questionnaires from 311 samples, analyzed data with descriptive statistics: 
frequency, percentile, mean and standard deviation, SD.  

Findings were as follows: 

1 The general condition of the Management Model for Buddhist Cultural 
Tourism of Monasteries in Samuthsongkram Province was found that monasteries  
coordinated with government agencies and communities to set up cultural  
promotion and  Thai traditional conservation , Buddhist activities and Buddhist 
propagation through tourism that were in harmony with ways of life. Moreover there 
were promotion for people to participate in  activities to conserve the  King Rama II 
Memorial Park and important persons.  Monks and people, by overall, had opinions 
on the management model for Buddhist cultural tourism in Samuthsongkram 



ง 

 

Province  at high level (  = 4.41,S.D. = 0.760) Each aspects of Buddhist Cultural 
tourism was also at high levels. 

2. The process of  the Management Model for Buddhist Cultural Tourism 
of Monasteries in Samuthsongkram Province was found that management must come 
from communities needs and readiness in form of committee to develop facilities for 
tourism and develop monasteries  for cultural  learning  centers, and common 
cultural tourism bases. Division of labor based on specific skill, emphasizing good 
culture conservation as well as community environment protection. Monastery 
development for the culture  learning and cultural tourism learning centers on the 
basis of common learning including monasteries development with modern 
technology, looking after monasteries in good conditions and good, clear, transparent 
management of money, personnel, materials and ancient sites and ancient places for 
the real benefits of monasteries. 

3. The Management Model for Buddhist Cultural Tourism of Monasteries in 
Samuthsongkram Province  indicated as follows: 1)  Learning center management; 
there must be an outstanding, nice and  beautiful  place, decorated with beautiful 
communicative word signs, supplying with public relations document and folders 
clearly  explaining the history of the places. Personnel must be well trained, capable 
and competent, 2) Landscape and scenery  management,  there should  be the 
peaceful and tranquil places for mind calming  in coming into monasteries. There 
should be comfortable and convenient facilities for those who come to monasteries 
with beautiful environment, trees, food stands and souvenirs for the tourism services,  
3)  Basic service management, there should be knowledgeable and competent 
persons to work in monasteries with moderate budget and systematic management 
and clear division of works, 4) safety management, using modern technology for 
safety surveillance, closed circuit camera, suspect material scanning devices and 
automatic public relations technology, communication with foreign languages to in-
depth-explain the history of the places, the all around  personnel for overall serices 
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กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ที่ได้
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไข ดุษฎีนิพนธ์จน
ส าเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกัน ประกอบด้วย พระ
เมธาวินั ยรส, ร ศ.ดร.,  พระอุดมสิทธิน ายก, ผศ.ดร. ,  พระมหากฤษฎา กิตฺติโ สภโณ, ผศ.ดร .                      
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์, อาจารย์ ดร. ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้เมตตาแนะน าปรับปรุงดุษฎี
นิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร . ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้วิจัย คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา 

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชสมุทรรังสี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม 
พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ 
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  (สุรศักด์ิ อติสกฺโข) เจ้าคณะอ าเภออัมพวา 
พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) เจ้าคณะอ าเภอบางคนที  พระครูสมุทรคุณาธาร 
เจ้าอาวาสวัดบางน้อย  พระครูสังฆรักษ์วิทยา เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี พระครูสมุทรธีรคุณ  เจ้าอาวาส
วัดหนองกระพง  พระมงคล ปัญญาทีโป เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จ.สมุทรสงคราม  นายอ าเภอ
อัมพวา นางสุชาดา ทุ่งหน้า ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายคมสันต์ สุมะนาถ 
ผู้อ านวยการส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่า
ราชกา รจั งหวัดสมุทรสงคร าม นา งสาวนิล อุบล รังสีธ รรมานุ กูล  ผู้ อ า นวยการส า นัก งา น
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอ าเภอบางคนที ที่ให้ความเมตตาใน
การให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา เจ้าอาวาส                  
วัดอินทาราม ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ เมตตาให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 
 

พระเอกลักษณ์ อชิโต 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



ฉ 

 

สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 

 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฎ 
บทท่ี ๑ บทน า ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและปัญหาความส าคัญ  ๑ 

๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓ 

๑.๔. ขอบเขตของการวิจัย ๓ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 

๑.๖ ประโยชน์ที่รับจากการวิจัย  ๗ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยท่ีเก่ียวข้อง ๘ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ  ๘ 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ ๑๕ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๕๐ 

๒.๔ หลักสัปปายะ ๗ ๘๓ 

๒.๖ ข้อมูลบริบทการวิจัย ๙๕ 

๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๐๖ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๑๑๓ 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๑๔ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๔ 

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ๑๑๔ 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๖ 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๙ 

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๑ 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๒๓ 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด        ๑๒๓
สมุทรสงคราม  

 



ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 
 

๔.๒ กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด      ๑๔๔ 
สมุทรสงคราม ๑๔๔ 

๔.๓ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๔ 

๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๗๒ 

๔.๗ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) ๑๘๘ 

๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย  ๑๙๒ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๙๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๗ 

๕.๒ อภิปรายผล ๒๐๒ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๗ 

บรรณานุกรม ๒๐๙ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๑๙ 

ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๓๐ 

ภาคผนวก ค รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ๒๕๒ 

ภาคผนวก ง เครื่องมือการวิจัย ๒๖๓ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                 หน้า 

2.1 สรุปความหมายของรูปแบบ 10 
2.2 สรุปประเภทของรูปแบบ 15 
2.3 สรุปความหมายของการจัดการ 18 
2.4 สรุปหลักการในจัดการ 32 
2.5 สรุปกระบวนการจัดการ 41 
2.6 สรุปทฤษฎีการจัดการ 47 
2.7 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 54 
2.8 ประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 63 

     2.9 วัดที่เปิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธศึกษาในวัด  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

95 

3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 115 
4.1 สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx)  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง

วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 

131 

4.2 สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx)  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิ
ทัศน์ 

135 

4.3 สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx)  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการ
พ้ืนฐาน 

139 

4.4 สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx)  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของศาสนสถาน 

142 

4.5 การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ กับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

160 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 17๒ 
4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ

ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม   

174 

4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้   

175 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี                 หน้า 

 
4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ

ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

176 

4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

177 

4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 

178 

4.12 ข้อเสนอแนะและแนวทา งในการพัฒนา รูปแบบการจัดการท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

180 

4.13 ข้อเสนอแนะและแนวทา งในการพัฒนา รูปแบบการจัดการท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิ
ทัศน์วัด 

181 

4.14 ข้อเสนอแนะและแนวทา งในการพัฒนา รูปแบบการจัดการท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการ
พ้ืนฐาน 

182 

4.15 ข้อเสนอแนะและแนวทา งในการพัฒนา รูปแบบการจัดการท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของ ศาสนสถาน 

183 

 

 
 

 
 

 



ญ 

 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพท่ี                 หน้า 

 
๒.๑ แบบจ าลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ๖๔ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 1๑๓ 
๔.๑ รูปแบบด้านแหล่งเรียนรู้ 1๖๔ 
๔.๒ รูปแบบการจัดการด้านภูมิทัศน์ 1๖๖ 
๔.๓ รูปแบบด้านการบริการพ้ืนฐาน 1๖๘ 
๔.๔ รูปแบบด้านความปลอดภัย 1๗๐ 
๔.๕ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1๗๙ 

๔.๖ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

180 

๔.๗ รูปแบบกา รจั ดการท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธร รมวิถี พุทธของวัด ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม 

1๙๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ.

๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ .ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 



  

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและปัญหาความส าคัญ 
เป้าหมายของ ททท. ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คือ การให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้ น และผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน             
จึงมีแนวทางในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็น  “Preferred Destination” ซ่ึงก็คือ
การมุ่งสู่การ เป็นแหล่งท่อ งเที่ ยวยอดนิ ยมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้ งนักท่องเที่ย วต่างชาติและ
นักท่องเที่ยวไทยนึกถึง และเลือกมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Quality Leisure เช่น กลุ่มความสนใจ เฉพาะ (Niche) และกลุ่มรายได้สูง (High Income) เป็นต้น 
รวมทั้งวางแผนมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับบน (High Value) เป็นเป้าหมายในระยะยาวโดยมุ่งเน้น
การมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่า เช่น วัฒนธรรมและวิถีไทย รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับภาพทัศน์ ที่ทาง ททท. ได้
จัดท าไว้ ภาพลักษณ์นี้ สามารถจัดอยู่ในภาพทัศน์ที่  ๒, ๓ และ ๔ คือ ลงทุนกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Investment), ภาพลักษณ์ใหม่ท่องเที่ยวไทย (Branding and Repositioning) และท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Sustainability)๑ 

จากกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม
และสามารถก้าวทันโลก เพ่ือที่จะอ านวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศโดยการมุ่งพัฒนาคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นแกนหลัก การปฏิรูปสังคมสู่โครงสร้างการพัฒนาที่ได้ดุลยภาพ การ
แก้ไขปัญหาความยากจนในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒ ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
ส่วนใหญ่ที่ มีความเป็ นอยู่ ที่ผู ก พัน  ปร ะสานกลมกลื น กับหลั กความเชื่อและหลั กธร รมใน
พระพุทธศาสนา โดยคนไทยจะนับถือพุทธศาสนาอย่างม่ันคง มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เป็นที่ ต้ังท า
ให้นานาอารยประเทศทั้งหลายขนานนามเมืองไทยของเราว่า สยามเมืองยิ้มและดินแดนแห่งผ้ากาสาว
พัสตร์ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ ไม่ท าชั่วทุกชนิด ประพฤติความดี ช าระ
จิตให้บริสุทธิ์ สอนให้แก้ความชั่วด้วยความดี ไม่สอนให้ไถ่บาปตนด้วยการฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์๓  

                                        
๑แผนวิสาหกิจการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, หน้า ๒.  
๒ธีรพงษ์  มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) , 

(กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคส์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘. 
๓กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๖.  



๒ 

 

หากเราได้น าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤต ยกคุณภาพของชีวิตและสังคมผู้คนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 

วัดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระพุทธศาสนา ที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยที่เป็น
พุทธศาสนิกชน นอกจากใช้เป็นที่พ านักอาศัยศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของ
พระภิกษุสามเณรแล้ว วัดยังเป็นเสมือนศูนย์รวมและเป็นที่ พ่ึงทางจิตใจแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย
ประชาชนได้ปีละหลายล้านคน หากวัดนั้นๆ ได้รับการพัฒนา ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน สามารถดึงดูดใจผู้ที่ผ่านไปมาให้มีความรู้สึกว่าที่นี่มีความสุขที่สัมผัสได้ วัดจึงน่าจะเน้นบทบาท
สนองตอบเป้าประสงค์ของพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนออกมาในฐานะผู้ให้ที่ พ่ึงพิงทางกายทางใจที่ไม่
เพียงพัฒนาในด้านวัตถุและศาสนสถานเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านบริหารศาสน
บุคคล การศึกษาอบรม ศาสนสมบัติ และการสาธารณสงเคราะห์ ๔ วัดจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเรียกความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนกลับมาอีกครั้ง 

ในสมัยหลังพุทธกาลเม่ือมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น  ท าให้บริเวณเหล่านี้ เกิดเป็นที่
ชุมนุมของเหล่าพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึง ที่สุดแล้วก็เกิดมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่
พ านักเพ่ือบ ารุงรักษาสังเวชนียสถานเหล่านั้น๕ ทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างที่พักกุฎิสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุ
ดังกล่าว สถานที่นี้   ในที่สุดได้กลายสภาพเป็น “วัด” ที่สมบูรณ์แบบ สืบทอดกันมาจนเกิดเป็น
แบบอย่างชัดเจนดังปัจจุบันด้วยเหตุที่การสร้างวัดกลายเป็นประเพณีที่นิยมกันในที่ต่างๆ  วัดจึงมี
ปรากฏอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และชนบท จนท าให้จุดมุ่งหมายเดิมของการบวชนั้นเปลี่ยนไป
ในเวลาต่อมา เพราะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีที่พักอาศัยอย่างถาวรยึดติดใน เสนาสนะ แทนการมุ่งเน้น
ปฏิบัติเพ่ือรื้อออกซ่ึงความทุกข์และเพ่ือท าให้แจ้งแห่งการดับทุกข์ 

จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคกลางของประเทศไทย (หน่วยงานบาง
แห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเท ศ คือประมาณ ๔๑๖.๗ 
ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ ๒ ของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัดที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงมากทั้งที่  
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๓ กิโลเมตรมี ๓ 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคณที มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลัก 
คุณค่าและความส าคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมากมาย หลายประการ ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์
ที่เก่ียวเนื่องกับราชวงศ์จักรี ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองสามน้ า คือ น้ าจืด  น้ า เค็มและน้ ากร่อย ตลอดจนวิถีชีวิตที่
เก่ียวพันกับธรรมชาติรอบๆ ชุมชนท้องถิ่น ๖  ซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบไทยๆ จนท าให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น อย่างไร  

                                        
๔กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐.  
๕สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธเจดีย์,  (กรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓ – ๒๔. 
๖จังหวัดสมุ ทรสง คราม , “ภูมิ ศาส ตร์จังหวัด สมุทรสงค ราม”, [ออนไ ลน์ ], แหล่ง ท่ีมา , 

https://th.wikipedia.org/wiki, [๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 



๓ 

 

ก็ตามรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ในบางพ้ืนที่เท่านั้น เช่น ตลาดน้ า  
อัมพวา ตลาดแม่กลองและวัดต่างๆ เป็นต้น  

การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือ 
บริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวใน  การพัฒนา
ทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้  และการให้
คุณค่าของสังคม โดยเรียนรู้ผ่านทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ  สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่
สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น 

 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพระสังฆาธิการรูปหนึ่งจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบ สภาพทั่วไป และน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาวัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวั ด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓ รูปแบบกา รจั ดกา รท่ อง เที่ย วเชิง วัฒนธร รมวิถี พุทธของวั ด  ในจั งหวั ด

สมุทรสงคราม ควรเป็นอย่างไร   

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑.๓.๓ เพ่ือน า เสนอรูปแบบกา รจัดกา รท่องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมวิ ถีพุทธ ของวั ด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑.๔. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 



๔ 

 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใน ๔ ประเด็นคือ  

๑. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการของ Deming PDCA ได้แก่ ๑) P = Plan การ
วางแผน ๒) D = Do การปฏิบัติตาม ๓) C = Check การตรวจสอบ ๔) A = Action คือการปรับปรุง
แก้ไข๗ 

๒. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทศาสนสถาน ได้แก่                    
๑) การจัดการแหล่งเรียนรู้ ๒) การจัดการภูมิทัศน์ ๓) การจัดการด้านบริหารพ้ืนฐาน ๔) การจัดการ
ความปลอดภัยของศาสนสถาน๘ 

๓. ศึกษาหลักสัปปายะ ๗ ที่เก่ียวข้องได้แก่ สัปปายะ ๗  ประการ คือ ๑) สบายการอยู่ 
(อาวาสสัปปายะ) ๒) สบายการไป (โคจรสัปปายะ) ๓) สบายพูดคุย (ภัสสสัปปายะ) ๔) สบายคบคน 
(ปุคคลสัปปายะ) ๕) สบายการกิน (โภชนสัปปายะ) ๖) สบายอากาศ (อุตุสัปปายะ) ๗) สบายท่าทาง 
(อิริยาปถสัปปายะ) 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ ๑) สภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๒) กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ๓) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ  อายุ  การศึกษาชั้นสูงสุด และภูมิล าเนา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ และประชาชน 
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

                                        
๗พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร., “เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance 

Project Management (๖๑๔ ๒๐๘) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๑๖. 

๘สินชัย กระบวนแสง “การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม”, เอกสารการประกอบการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียว หน่วยท่ี ๙ -๑๕ , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๕ , 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒๖. 



๕ 

 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑.๔.๓.๑ ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์และประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน ๑,๔๐๑ รูป/คน๙ 

๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๒ กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ ๑  กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดส มุทรสงครา ม 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรีเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๘ คน 

กลุ่ มที่  ๒ กลุ่มพร ะสั งฆ าธิ กา ร ได้แก่  เจ้า อา วา สวั ดที่ เป็ นแหล่ งท่ อง เที่ ย ว  
ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๑๑ รูป  รวมทั้งสิ้น ๑๙ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ไว้ คือ วัดที่ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๙ วัด ได้แก่  

๑) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ าเภอเมือง 

๒) วัดบางกุ้ง อ าเภอบางคนที 

๓) วัดอินทาราม อ าเภออัมพวา 

๔) วัดภูมรินทร์กุฎีทอง อ าเภออัมพวา   

๕) วัดอัมพวันเจติยาราม อ าเภออัมพวา  

๖) วัดบางแคใหญ่ อ าเภออัมพวา 

๗) วัดศรัทธาธรรม อ าเภอเมือง 

๘) วัดเขายี่สาร อ าเภอเมือง 

๙) วัดประดู่พระอารามหลวง อ าเภออัมพวา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการ ศึกษา วิจัยเรื่องนี้ ผู้วิ จัยด าเนิน การวิ จัยต้ังแต่เดือนตุลา คม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 

                                        
๙ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, สถิติจ านวนพระภิกษุสามเณร ประจ าปี ๒๕๖๐ , 

(สมุทรสงคราม : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕๖๐), หน้า ๘. 



๖ 

 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ไว้ดังนี้ 

รูปแบบ หมายถึง แบบแผน หรือแบบอย่างในการด าเนินงานในการจัดการวัด ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท างานร่วมกันในการพัฒนาวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่ ได้แก่  

๑) ด้านการพัฒนาศาสนสถาน หมายถึง การสร้างศาสนสถานมีความสอดคล้องต่อ
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๒) ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัด หมายถึงบุลากรภายในวัด
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักศาสนพิธี   

๓) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด หมายถึง มีความสะอาด และมีบริการอย่าง
เพียงพอ สะดวกในการเปลี่ยนบูชา   

๔) ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม หมายถึง มีการจัดสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เพียงพอต่อจ านวนประชาชนที่มาวัด 

วิถีพุทธ หมายถึง คือ การน าหลักสัปปายะ มาบูรณาการกับการจัดการท่องเที่ยว 

สัปปายะ หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มาเก้ือกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรม 
เป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ โดยหลักสัปปายะมีอยู่ด้วยกัน ๗ อย่างคือ  

๑) ท่ีอยู่เหมาะสม หมายถึง พ้ืนที่สะอาดสะอ้าน ไม่พลุกพล่านจอแจ  

๒) การเดินทางเหมาะสม หมายถึง ไปมาสะดวก ถนนหนทางเรียบร้อย ไม่ซับซ้อน
วกไปวกมา  

๓) การพูดคุยเหมาะสม หมายถึง สนทนาแต่เรื่องดีๆ สร้างประโยชน์ให้ตัวเองไม่
มอมเมาไปในทางที่ผิด  

๔) บุคคลเหมาะสม หมายถึง มีผู้รู้ ครูบาอาจารย์ และกัลยานมิตร คอยชี้แนะชัก
น าไปในทางที่ถูกที่ควร  

๕) อาหารเหมาะสม หมายถึง มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  

๖) อากาศเหมาะสม หมายถึง บรรยากาศสดชื่น ร่มรื่น ร่มเย็น ไม่ร้อน ไม่หนาว
เกินไป  

๗) อิริยาบถเหมาะสม หมายถึง จัดการพ้ืนที่ให้ยืน นั่ง เดิน ได้อย่างสะดวกสบาย 
ไม่อึดอัดระหว่างการปฎิบัติธรรม 



๗ 

 

วัด หมายถึง วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่  ๑) วัดเพชรสมุทร
วร วิห า ร อ า เภอ เ มือง  ๒)  วัดบา ง กุ้ง  อ า เภอบา งค น ที ๓) วัด อินทาร า ม อ าเภอ อัมพวา                        
๔) วัดภูมรินทร์กุฎีทอง อ าเภออัมพวา ๕) วัดอัมพวันเจติยาราม อ าเภออัมพวา ๖) วัดบางแคใหญ่ 
อ าเภออัมพวา ๗) วัดศรัทธาธรรม อ าเภอเมือง ๘) วัดเขายี่สาร อ าเภอเมือง ๙) วัดประดู่พระอาราม
หลวง อ าเภออัมพวา 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีรับจากการวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  

๑.๖.๒ ท าให้ทราบกระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดใน
จังหวัดสมุทรสงคราม  

๑.๖.๓ ท าให้ทราบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

๑.๖.๔ ผลท่ีได้จากการวิจัยน ามาพัฒนาวัดในจังหวัดสมุทรสงครามและวัดอ่ืนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ 
 
 

 



  

 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้จะได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ีย วกับ “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม” จากเอกสารวิชาการต่างๆ และงานวิจัยที่ มีผู้ได้
ศึกษาไว้แล้ว ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๒.๔ หลักสัปปายะ ๗ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทการวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 
รูปแบบเริ่มจากกระบวนการในการศึกษาหรือส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้อง การสร้างรูปแบบ 

น าไปสู่รูปแบบที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์รูปแบบที่ใช้ได้จริง และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปและ
น าเสนอรูปแบบ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบไว้ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันซ่ึง
พอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๔ ลักษณะกล่าวคือ 
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และรูปแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุก
อย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ๑ รวมถึงลักษณะที่พึงปรารถนาซ่ึงมีลักษณะเป็นอุดมคติ 
หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหา
สิง่ที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ๒ รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการ

                                        
๑ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๓. 



๙ 

 

ทดสอบความแม่นตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๓  

นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ต่างๆ กัน กล่าวคือ 
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวข้องของหน่วยงานต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบ
จึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกันในเชิง
ความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล๔  คือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะ
ต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามมารถ
เข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้
หลักการอย่างมีระบบ๕ รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูแปบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบค าตอบ
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย๖ และสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุด
ของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๗ 

รูปแบบ ยังหมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัว
แปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่ มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๘ 
และหมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ  
ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้๙ 

 

                                        
๓อ้างแล้ว, หน้า ๒๑-๒๓. 
๔อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, ๑(๒) (๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑) : ๒๒. 
๕เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 
๖ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑๘. 
๗อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑.,  
๘บุญ ชม  ศรี สะ อาด ,  การ พัฒนาการ วิ จัย โ ด ยใช้รูปแบ บ,  [ออนไ ลน์ ], แห ล่ง ท่ี ม า  :  

http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf., [๒๐ กันยายน ๒๕๖๐]. 
๙วาโร เพ็งสวัสด์ิ, ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีท่ี ๒ 

ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 



๑๐ 

 

ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น ๓ ความหมาย ดังนี้๑๐ 

๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ 
เป็นต้น 

๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่
เรียกว่า “Mathematical Model” 

๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ค าว่า รูปแบบ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Model” และตรงกับค าว่า 
ต้นแบบ แบบแผน แบบจ าลอง รูปแบบจึงมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของนักวิชาการ
โดยสรุปแล้วสามารถแบ่งความหมายออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็น
แบบอย่าง และรูปแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงห รือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ                 
๒. สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ๓. ลักษณะที่พึง
ปรารถนาซ่ึงมีลักษณะเป็นอุดมคติ ๔. ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity)             
และความน่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย  

 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓). 

๑. รูปแบบของจริง  
๒. รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง  
๓. รูปแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือ
ใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 

ทิศนา แขมมณี 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑๘). 

๑. รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม  
๒. รปูแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบ
ค าตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

 

                                        
๑๐รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา, (กรุง เทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒) , 

หน้า ๑๒๔. 



๑๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อุทัย  บุญประเสริฐ 

(๒๕๔๔, หน้า ๓๑). 

๑. สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัย
หรือตัวแปรต่างๆ  

๒. องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซ่ึงกันและ
กัน  

อุทุมพร จามรมาน 

(๒๕๔๑, หน้า ๒๒). 

๑. โครงสร้างของความเก่ียวข้องของหน่วยงานต่างๆ หรือตัวแปร
ต่างๆ  

๒. มีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความ
เก่ียวข้องซ่ึงกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 

บุญชม ศรีสะอาด 

(ออนไลน์, ๒๕๕๗). 

๑. โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
หรือตัวแปรต่างๆ  

๒. อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

เยาวดี วิบูลย์ศรี 

(๒๕๔๔, หน้า ๒๗). 

๑. วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
๒. การน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้
หลักการอย่างมีระบบ 

รัตนะ บัวสนธ์ 

(๒๕๕๒, หน้า ๑๒๔). 

๑. แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือน
ของจริง  

๒. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 

๓. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

วาโร เพ็งสวัสด์ิ 

(๒๕๕๓, หน้า ๓). 

๑. กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์
ต่างๆ ของระบบ 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 

รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซ่ึงนักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ดังนี้ 

รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๑๑  

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ า เข้าแล ะปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่ เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ  
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 

๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้ง ในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซ่ึงเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 

นอกจากนี้รูปแบบยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้๑๒ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 

 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง                  
เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเค รื่อง
ฝึกหัดบิน เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

                                        
๑๑Keeves, P. J., Educational Research Methodology and Measurement : An 

International Handbook Oxford, (England : Pergamon Press, 1988), pp.  561-565. 
๑๒Smith, R. H., and Others,  Measurement : Making Organization Perform,                   

(New York : Macmillan, 1980), p. 461. 



๑๓ 

 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 

 ๒.๑ รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรร ณนาลักษณะงาน
ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น Bertalanffy (เบอทาเลนฟ่ี) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบ
ข้อความนั้นแม้บางครั้งจะเข้าใจยาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบประเภทอ่ืนต่อไป 

 ๒.๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

และสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑๓ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

 ๑.๑ รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง 
แต่มีขนาดย่อ 

 ๑.๒ รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว้เพ่ือ
เป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น  

๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 

 ๒.๑ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบ
หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการคง
อยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

 ๒.๒ รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบที่
สร้างขึ้นมาเพ่ืออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตาม
ธรรมชาติ เพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้นจากการศึกษาประเภท
ของรูปแบบ  

รูปแบบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบั ติ (Practical Model or Model of) รูปแบบประเภทนี้ เป็ น
แบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง๑๔ 

                                        
๑๓Steiner, อ้างใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, ผศ.ดร., “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภัฏสกลนคร, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕) : ๓. 
๑๔Steiner, Lars, “Organizational Dilemmas as Barriers to Learning”, อ้างใน บุญชิต ช านิ

ศาสตร์, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการศึกษา) , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน้า ๒๓. 



๑๔ 

 

๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิด
รูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 

ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในรูปแบบนั้นๆ 
สามารถแบ่งรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ คือ 

๑. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
การบวนการการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. Personal Models รูปแบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย 

๓. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

๔. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลักในรูปแบบ จุดเน้นที่ส า คัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเก ตได้ของผู้ เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้๑๕ 

สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิด
และสร้างขึ้นแตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์  ได้แก่  Analogue 
Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 
Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์  Causal Model เป็นรูปแบบที่
น าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

                                        
๑๕Joyce and Well, อ้างใน บุญชิต ช านิศาสตร์, “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน้า ๓๗. 



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Joyce and Well 
(2010). 

๑. Information Processing Models ยึดการประมวลข้อมูลของ
ผู้เรียนและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
๒. Personal Models ปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะ  
๓. Social Interaction Models ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
บุคคลต่อสังคม 
๔. Behavior Models องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก  

Keeves, P. J. 
(1988 : 561-565). 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย 
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา 
๓. Mathematical Model เป็ นรู ปแบบที่ใ ช้สมการทา งคณิต 
ศาสตร์  
๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า 
Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic  

Smith, R. H. 
(1980 : 461). 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  
๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model)  

Steiner 
(2014 : 25). 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  
๒. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model)  

Steiner, Lars. 
(2015 : 85). 

๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model of)  
๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model of) 
 

 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
การจัดการมักใช้ในแวดวงธุรกิจเอกชนซ่ึงมุ่งแสวงหาก าไรเป็นเป้าหมายหลักส่วนผลที่พึง

ตกแก่สาธารณะถือเป็นเป้าหมายรองหรือผลพลอยได้การบริหาร  Administatrar หมายถึงช่วยเหลือ 
(Assist).หรืออ านวยการ  (Direct).การบริหารหลายๆ .ความหมายอาจสัมพันธ์ใกล้เคียงกับค าว่า 
“Minister” หมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ความหมายด้ังเดิมของค าว่า  Administer.อาจกล่าวโดย            
ย่อๆ.ว่าเป็นการติดตามดูแลสิ่งต่างๆ.และค าจ ากัดความง่ายๆที่ทันสมัยคือการท างานให้ส าเร็จ๑๖            
การจัดการเป็นการวางแผนการจัดองค์กรการอ านวยการการควบคุมกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินงาน

                                        

 ๑๖พีรสิทธ์ิ.ค านวณศิลป์,.การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า , (ขอนแก่น : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑-๑๒. 



๑๖ 

 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ๑๗ การบริหาร  หมายถึง กระบวนการ
สั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายแล ะ
จุดมุ่งหมายของสถาบันประสบผลส าเร็จ๑๘ การบริหาร หมายถึงการร่วมมือกันท างานของบุคคลต้ังแต่ 
๒ คนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกันในการร่วมมือท างานนั้นจะต้องมีบุคคลที่เป็น
หัวหน้าหรือเรียกว่าผู้บริหารและจะต้องจัดในรูปขององค์การ ๑๙ การบริหารจัดการคือการที่คนมา
รวมกันเพ่ือประกอบกิจการโดยมีความรับผิดชอบร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด
ขึ้น๒๐การบริหาร หมายถึงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคคล
และทรัพยากรอ่ืน๒๑ การบริหาร หมายถึง การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการวางแผน  
(Planning) การอ านวยการ (Directing) และความร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ๒๒  การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการ
ตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนัก ความสามารถ  
ความต้องการความถนัด และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
องค์การควบคู่ไปด้วย  องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๒๓การบริหารจัดการ  
หมายถึง  กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง๒๔ การบริหารจัดการ  หมายถึง งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้อง
กระท า  เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ  ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้จน
ส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ๒๕  การบริหาร  หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดย ใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารซ่ึงผู้บริหารจะต้องใช้

                                        
๑๗Edwin Flippo and Scott, W.A., &Wertherimer, M.,Introduction to Psychological 

Research. 4th ed, New York : Johm Wiley and Son Inc, 1967), p.19.   
๑๘กิตติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ธนการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 
๑๙นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖. 
๒๐Bronislow, M. and templin, M. C. Certain Language Skills in Children. (Minnesota 

: University of Minnesota), 1957, p.47.  
๒๑Samuel C. Certo, Modern Management : Diversity, Ouality, Ethics and 

GlobalEnvironment, 6th ed., (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1994), p. 6. 
๒๒Dale, Y. Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood Cliffs : New 

Jersey Prentice - Hall, lnc. 1956), p. 7. 
๒๓พะยอม  วงศ์สารศรี,  องค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

, ๒๕๕๒), หน้า ๓๖. 
๒๔เสนาะ ติเยาว์,  หลักการบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

๒๕๕๑), หน้า ๓.   
๒๕ธงชัย สันติวงษ์,  องค์การและการบริหาร,  พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พร้ิน, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๘. 



๑๗ 

 

ทั้งอ านาจหน้าที่ภาวะผู้นาทักษะทางการบริหารและความรู้ทางการบริหารด้วย ๒๖ การบริหาร 
หมายถึงการบริหารเป็นกิจกรรมของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท ากิจการเพ่ือให้บรร ลุ
วัตถุประสงค์โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม๒๗  การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบ
ความคาดหวังและจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ๒๘การบริหาร 
(Administration) หมายถึงการก าหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการการอ านวยการการสนับสนุน
และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๒๙การบริหาร หมายถึง 
การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การบริหารเป็น
เรื่องของกระบวนการผสมผสานหรือการประสานงานเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์
ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้แก่การบริหาร เป็นกระบวนการการบริหารเป็นเรื่อง
ขององค์การที่เก่ียวข้องกับคนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ได้รับผลลัพธ์ที่ ต้องการและมีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการบริหารท าให้
มุ่งเน้นลงไปที่กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย๓๐การบริหาร หมายถึง การเสริมพลัง อ านาจในการ
ตัดสินใจ การรื้อปรับระบบ  การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จโดยรวม  การปรับลดขนาดองค์การ  
โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การวางแผน และการควบคุม  
(Controlling)๓๑ การบริหาร หมายถึง  การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์กร การน า และควบคุมการ
ท างาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ๓๒ การบริหาร หมายถึง การงานบริหารทุกอย่างที่
จ าเป็นต้องกระท า  โดยมีหลักเกณฑ์ซ่ึงก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่
ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง๓๓ การบริหาร หมายถึง กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและน านโยบายไปปฏิบัติส่วนการ

                                        
๒๖บุญช่วย ศิริเกษ, พฤติกรรมองค์การในการบริหารการศึกษา, (เลย : สถาบันราชภัฎเลย , ๒๕๔๐ ), 

หน้า ๓. 
๒๗ประพันธ์ สุริหาร, หลักและระบบการบริหารการศึกษา , (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 

๒๕๔๑), หน้า๒๙. 
๒๘สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , (กรุงเทพมหานคร :.พิทักษ์อักษร , 

๒๕๔๒), หน้า๑๖. 
๒๙มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
๓๐Carlisle, Howard M, Management: Concepts and Situation, (Chicago: Science 

Research Associates, 1976), p. 126.   
๓๑จุฑา  เทียนไทย,  การจัดการมุมมองนักบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฺฮิล, ๒๕๔๘),  หน้า  

๔. 
   ๓๒Dessler, G., Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders,  

(Florida : UG/GGS Information Services, 2011), p. 3. 
 ๓๓Taylor, F.W, The Principles of Scientific Management,  (New York : Harper, 2002), 

2002), p. 27. 



๑๘ 

 

บริหารรัฐกิจนั้นหมายถึงเก่ียวของกับการน าเอานโยบายสาธารณะปฏิบัติ ๓๔ การบริหาร  หมายถึง 
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย  ได้แก่  คน  เงินวัสดุสิ่งของเป็น
อุปกรณ์การบริหาร๓๕  การบริหาร  หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การรูปนัยเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๓๖ 
 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปความหมายของการจัดการ 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พีรสิทธ์ิ.ค านวณศิลป์ 

(๒๕๔๑, หน้า ๑๑-๑๒) 

การจัดการเป็นการติดตามดูแลสิ่งต่างๆ.และค าจ ากัดความ

ง่ายๆ ที่ทันสมัยคือการท างานให้ส าเร็จ 

Edwin F. , Scott, W.A., and  

Wertherimer, M.  

(1967 p : 25) 

การจัดการเป็นการวางแผนการจัดองค์กรการอ านวยการ

การควบ คุมกิจการที่เก่ี ยว กับการด าเนินงาน ให้บรร ลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร 

(๒๕๓๙, หน้า ๑๗๖) 
 

การจัดการ หมายถึง การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การโดยต้องมีองค์การและองค์การนั้นต้องมีการก าหนด

วัตถุประสงค์อันแน่ชัดต้องมีคนท างานร่วมกันคนเป็นส่วน

ส าคัญในการบริหารหรือการท างาน ต้องมีทรัพยากรในการ

บริหารซ่ึงนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ ที่

ส าคัญได้แก่เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 

กิตติมา ปรีดีดิลก 

(๒๕๔๙, หน้า ๔) 

 

การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการสั่งการและควบคุม

กิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันประสบ

ผลส าเร็จ 

 

                                        

 ๓๔ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,๒๕๔๕), หน้า๘. 

 ๓๕Koontz, H, Management : A Global Perspective, (Heinz Weihrich : Mcgraw-Hill, 
1993),  p. 146. 

 ๓๖ชาญชัย.อาจิณสมาจาร, ศัพท์การบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 



๑๙ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปความหมายของการจัดการ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 

(๒๕๓๖, หน้า ๔) 

 

การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซ่ึงเป็นสาขาวิชาที่ มี

การจัดระเบียบอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์

และทฤ ษฏี ที่ เ ชื่ อถื อ ไ ด้ อัน เ กิดจ า กกา ร ค้นค ว้ า เชิ ง

วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะ

เช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้ า

พิจารณาการบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติที่ ต้อง

อาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้

บริหารงานแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงเป็ น

การประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฏีไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

นิพนธ์ กินาวงศ์ 

(๒๕๔๓, หน้า ๑๖) 

 

การร่วมมือกันท างานของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปโดยมี

วัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกันในการร่วมมือท างานนั้น

จะต้องมีบุคคลที่เป็นหัวหน้าหรือเรียกว่าผู้บริหารและจะต้อง
จัดในรูปขององค์การ 

Bronislow, M. and templin, M. C. 

(1957, p. 47)  

 

กา รที่ คนมา ร วมกัน เ พ่ือปร ะกอบ กิจกา ร โดยมีควา ม

รับผิดชอบร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด

ขึ้น 

Samuel C.C.  

(1994,  p. 6) 

กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

โดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรอ่ืน 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ 

(๒๕๓๖, หน้า ๑๒)   

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆอันได้แก่คน  (Man) เงิน (Money) 

วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน  (Method) 

เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงานนอกจากนี้ยังความหมายของ

การบริหารที่กล่าวกระบวนการต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการ

บริหาร 

 



๒๐ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปความหมายของการจัดการ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Dale, Y.  

(1956, p. 7) 

 

การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการวางแผน 

(Planning) การอ านวยการ  (Directing) และความร่วมมือ

(Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 

บรรจบ เนียมมณี 

(๒๕๒๓, หน้า ๒๖๑) 

 

การบริหาร คือกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมา

ท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายๆอย่างร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ

มีการกระท าอย่าง ใดอย่างหนึ่งร่วมกันมีเป้า หมายหรื อ

วัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัดและวัตถุประสงค์

นั้นๆต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 

พะยอม  วงศ์สารศรี 

(๒๕๕๒, หน้า ๓๖) 

 

กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนิน

กิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ

สมาชิกในองค์การ   

เสนาะ ติเยาว์ 

(๒๕๕๑, หน้า ๓) 
 

กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน เพ่ือให้บรรลุ

วั ตถุ ป ร ะสง ค์ขอ งอง ค์กา รภา ย ใ ต้สภา พแวดล้ อม ที่
เปลี่ยนแปลง 

ธงชัย สันติวงษ์ 

(๒๕๕๐, หน้า ๑๘) 

งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องกระท า  เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ 

ที่ มีคนห มู่มากมา อยู่ ร วมกัน  และร่วมกันท า งาน เ พ่ือ

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ 

บุญช่วย ศิริเกษ 

(๒๕๔๐, หน้า ๓) 

การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการ

บริหารซ่ึงผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งอ านาจหน้าที่ภาวะผู้น าทักษะ

ทางการบริหารและความรู้ทางการบริหารด้วย 

 

 

 



๒๑ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปความหมายของการจัดการ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ประพันธ์ สุริหาร 

(๒๕๔๑, หน้า ๒๙) 

การบริหารเป็นกิจกรรมของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกัน

ท ากิจการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการใช้กระบวนการ

และทรัพยากรที่เหมาะสม 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ 

(๒๕๔๒, หน้า ๑๖) 

ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพ่ือให้

กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความ

คา ด หวั งแ ละจั ด โ อก า ส ให้ บุ คค ล เ หล่ า นั้ น มีค วา ม

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

มัลลิกา ต้นสอน 

(๒๕๔๔, หน้า ๑๐) 

 

การบริหาร (Administration) หมายถึงการก าหนดแนวทาง

หรือนโยบายการสั่งการการอ านวยการการสนับสนุนและ

การตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสา มารถด าเนิน งานให้ได้ตา ม

เป้าหมายที่ต้องการ 

Carlisle, Howard M,  

(1976,  p. 126) 

  
  

 

การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ

วั ตถุ ป ร ะสง ค์ที่ ก า หนดไว้ กา รบริ ห า ร เป็ น เรื่ อ งขอ ง

กระบวนการผสมผสานหรือการประสานงานเพ่ือด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลได้แก่การบริหารเป็ นกระบวนการกา ร

บริหารเป็นเรื่องขององค์การ ที่เก่ียวข้องกับคนการบริหารที่

มีประสิ ทธิภา พท าให้ ได้รับผลลัพธ์ ที่ ต้องการและมีกา ร

ตัดสินใจที่ถูกต้องการบริหารที่มีประสิทธิภาพท าให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดการบริหารท าให้ มุ่งเน้นลงไปที่

กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

จุฑา  เทียนไทย 

(๒๕๔๘, หน้า ๔) 

การเสริมพลัง อ านาจในการตัดสินใจ การรื้อปรับระบบ  

การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จโดยรวม  การปรับลด

ขนาดองค์การ  โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ 

การจัดคนเข้าท างาน  การวา งแผน  และกา รควบคุม  

(Controlling) 



๒๒ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปความหมายของการจัดการ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Dessler, G. 

(2011, p. 3) 

การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์กร การน า และควบคุมการ

ท างาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Taylor, F.W 

(2002, p. 27) 

กา รงานบริ หา รทุ กอย่า งที่ จ า เป็น ต้องกระท า   โดย มี

หลักเกณฑ์ซ่ึงก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 

ทั้งนี้เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การผลิตมากยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ 

(๒๕๔๕, หน้า ๘) 

 

กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและน านโยบายไปปฏิบัติ

ส่วนการบริหารรัฐกิจนั้นหมายถึงเก่ียวข้ องกับการน าเอา

นโยบายสาธารณะปฏิบัติ 

Koontz, H. 

(1993,  p.146) 

การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยอาศัยปัจจัย

ทั้งหลาย ได้แก่  คน เงินวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การบริหาร 

ชาญชัย.อาจิณสมาจาร 

(๒๕๔๐, หน้า ๑๑) 

กระบวนการสั่งกา รและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน

องค์การรูปนัยเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและ

จุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล 

 

๒.๒.๒ หลักการในการจัดการ 

หลักการบริหารเป็นการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารคน 
การบริหารเงิน  การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารจริยธรรมเช่นนี้  เป็น
การน าปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญต่อการบริหารที่เรียกว่า ๕ M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมายและการบริหารงานต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ๔ ประการ คือการบริหารต้องมีวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง การบริหารต้องเป็นงานร่วมกันของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป  การบริหาร
ต้องมีลักษณะเป็นการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริห ารต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐาน การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหาร
ในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่าวิธีดีที่สุด อย่างไรก็ตามผู้บริหารใน
แต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถ
ใช้ได้กับทุกปัญหา ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษาจ านวนมาก              
และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 



๒๓ 

 

 หลักการในการจัดการมีส่วนประกอบ ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ             
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 

 ๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยลได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น
ซ่ึงหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

 ๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และ
ฟายได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ                
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทา งการ จะได้รั บจากความช านาญงานของบุคคล  (Expertise) ความรู้ทา งด้าน เทคนิ ค  
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า 
(Leading) และสร้างความผูกพัน กับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่า อ านาจหน้า ที่และควา ม
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

 ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยลกล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างานเช่นการรายงานจะมีความเก่ียวข้องในเม่ือผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 

 ๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่  (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ
จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่างรวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ
(Organizing) ซ่ึงการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นภายในองค์การ
ได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆซ่ึงแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลาง
และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันใน
แผนกอ่ืนๆซ่ึงปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นเนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการ



๒๔ 

 

ในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้าง
ทีมงานข้ามสายซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

 ๕. การรวมอ านาจ  (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การซ่ึงอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไรและมีการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไรสิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

 ๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผน 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การองค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซ่ึงจะไม่มีการมุ่งไปสู่ กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซ่ึงจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมาย
และแผนเดียวกัน 

 ๗. หลักความเสมอภา ค (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม  (Justice)                
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซ่ึง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

 ๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ  (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเก่ียวกับอาชีพได้รับความสน ใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 ๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การเนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุลซ่ึงเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงใน
การพัฒนาและการบริหารงาน  



๒๕ 

 

 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร
หลายๆคนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ
กับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติตามอย่าง
ยุติธรรมอีกด้วย 

 ๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลที่ มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การรวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 

 ๑๒. ความม่ันคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาวเม่ือพนักงานอยู่ในองค์การซ่ึงมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การการจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัทขนาด
ใหญ่ในญี่ปุ่น 

 ๑๓. ผลประโยชน์ ส่ วนตัว มีควา มส า คัญน้ อยกว่ า ผลประโยชน์ ขององ ค์กา ร
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆคนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุ ติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  

 ๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและควา มร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้



๒๖ 

 

หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส า คัญ
เพราะความสามัคคีคือพลังเม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสู งก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๓๗ 

 หลักเกณฑ์การจัดการมีพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  

 ๑.  ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุดส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงา น
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงและในเวลาเดียวกัน
การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด   

 ๒.  ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการ
รู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูก
วิธีด้วยและในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ท า  

 ๓.  ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น    

 ๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงานฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน 
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้นจากหลักการดังกล่าวพบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ มี
หลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมี
บทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่ เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้น
และมากขึ้นเรื่อยๆ๓๘ 

 หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ 

 ๑.  การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน  หมายความว่า  การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม  คือ  อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ  ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุ คคลอ่ืน  มิฉะนั้นจ ะท างานไม่ส าเร็ จ  

                                        

 ๓๗Fayol, Henri, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 
1930),  p. 2. 

๓๘ธงชัย สันติวงษ์,  องค์การและการบริหาร,  พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พร้ิน, 
๒๕๕๐), หน้า  ๔๗-๔๘. 



๒๗ 

 

สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้  คือ  มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี  มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้                
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

 ๒.  การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้  เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ  ๓  ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้ว
สามารถท าให้ส าเร็จ  เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้  เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า  
ประการที่สอง  การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงาน ที่ ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ประการ
สุดท้าย  จะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

 ๓.  การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ค าว่าประสิทธิผล  
หมายความว่า  ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า  ท างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 ๔.  การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้ กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัด การใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือ  เม่ือใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยช น์ ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น๓๙ 

 

 

                                        
๓๙เสนาะ ติเยาว์,  หลักการบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๑), หน้า ๑-๒. 



๒๘ 

 

 หลักการจัดการมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการดังนี้  

 ๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 

 ๒. การบริหารงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่าในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อนไม่ว่าจ ะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  

 ๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรดังเช่น
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจได้โดยการ จัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้นซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆมีนโยบายที่จะท า
ประโยชน์ต่อสังคมเช่นส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียน
ก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายในองค์กรหรือองค์การบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความ
เดือดร้อนร าคาญซ่ึงองค์กรของตนก่อขึ้นเช่นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิต
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 ๔. การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อต้ังขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคนมิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัดทั้งด้านก าลังกายก าลังสมอง
และเวลาจึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

 ๕.  การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ นอกเหนือ 
ไปจากเจ้าของธุรกิจทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจ้าของเช่นผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือความสามารถในการ
บริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้ อ่ืนที่ มีความสามารถในการ
บริหารให้มาบริหารในองค์กร 

 ๖.  การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยการใช้ความรู้ความช านาญและ
การฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพ
อย่างหนึ่งผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรงแต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหารอันได้แก่การวางแผนการจัดองค์การฯลฯ  

 ๗.  การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไรได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  



๒๙ 

 

 ๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้วคณะผู้บริหาร
มักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนามของเจ้าของธุรกิจ 

 การจัดการมีหลักการส าคัญ ดังนี้   

 ๑.  มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการบริหารองค์กร ผู้บริหารจะต้องก าหนด
ทิศทางหรือวัตถุประสงค์ของการท างานไว้ชัดเจน   

 ๒.  มีปัจจัยในการบริหาร  โดยทั่วไปแล้วปัจจัยในการบริหารที่เป็นพ้ืนฐานมี  ๕ประการ  
คือคน (Men) เงิน (Money) วัสดุ (Material) เทคนิควิธี (Method) เครื่องจักร (Machine) อย่างไรก็
ตามปัจจัยพ้ืนฐานของการบริหาร  ๕ ประการที่กล่าวมานี้  อาจจะยังไม่เป็นการเพียงพอยิ่งโดยเฉพาะ
ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันรุนแรงทุกด้าน เช่น ธุรกิจการค้า ระบบการผลิตตลอดทั้งทางด้าน
การศึกษาปัจจัยการบริหารอาจจะมีปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจาก ๕ ประการที่กล่าวมา เช่น การตลาด  
และอ่ืนๆ เป็นต้น   

 ๓.  ลักษณะของการบริหาร  การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารจะต้องน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร จนมีค ากล่าวท่ีว่า  “ที่ใดมีผู้น าที่ดี  ที่นั่นก็
จะมีความส าเร็จ”๔๐ 

 องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอนกล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไมเพ่ืออะไรและ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการเช่นต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใครต้องการผลตอบแทนเช่นใดถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 

 ๒. ทรัพยากรในการบริหารได้แก่วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารได้แก่   4  Ms คือ มนุษย์ (Men) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6 Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซ่ึงในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น 

 ๓. มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกันกล่าวคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms หรือ 6Ms ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์
ซ่ึงกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้น

                                        

 ๔๐ยุทธ กัยวรรณ์,  การบริหารการผลิต, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙.   



๓๐ 

 

จริงๆด้วยกา รน าปัจ จัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ ร วมกันแล้วไ ม่เกิดปฏิกิริย าระหว่างกัน ไม่เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

 ๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือประสิทธิ ผลขององค์การหมายถึงความสามารถของ
องค์การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้นโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ๔๑ 

 หลักการจัดการที่ท าให้การบริหารที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพก็คือ
บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหารมีดังนี้ 

 ๑. เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร  (Direction Setter) เช่นรู้ เทคนิคต่างๆของการ
บริหารเป็นต้น  

 ๒. มีความสามารถกระตุ้นคน (Leader Catalyst)  

 ๓. ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)  

 ๔. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker)  

 ๕. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer)  

 ๖. ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Manager)  

 ๗. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator)  

 ๘. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี (Communicator)  

 ๙. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager)  

 ๑๐. ต้องสามารถบริหารปัญหาต่างๆได้ (Problem Manager)  

 ๑๑. ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Manager)  

 ๑๒. ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน  (Instructional 
Manager)  

 ๑๓. ต้องมีความสามารถในการบริหารบุคคล (Personnel Manager)  

 ๑๔. ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)  

 ๑๕. ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)  

                                        

 ๔๑สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒-๖๓. 



๓๑ 

 

 ๑๖. ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

 ๑๗. ต้องสามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ (Ceremonial Head)๔๒ 

 หลักการบริหารซ่ึงมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อคือ 

 ๑. หลักการเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) 

 ๒. หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) 

 ๓. หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) 

 ๔. หลักการธ ารงไว้ซ่ึงสายงาน (Scalar of chain) 

 ๕. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of work, or specialization) 

 ๖. หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline) 

 ๗. หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม (Subordination of 
individual to general interest) 

 ๘. หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 

 ๙. หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 

 ๑๐. หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order) 

 ๑๑. หลักของความเสมอภาค (Equity) 

 ๑๒. หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (Stability of tenure) 

 ๑๓. หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 

 ๑๔. หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)๔๓ 

 หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นอีกหลักการหนึ่งในการบริหารมีหลักการดังนี้๔๔ 

 ๑. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division of Labor)  

                                        

 ๔๒ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร , 
๒๕๔๕), หน้า ๖๕. 

๔๓Henri Fayol, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 
1930), pp. 17-18. 

๔๔Morphet, Edgar L. and others, Educational Organization and Administrator. 2nd 
ed. (New Jersey : Prentice –Hall, 1967), p. 35. 



๓๒ 

 

 ๒.  มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน (Standardization)  
 ๓.  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)  
 ๔.  มีการ กระจ ายอ านาจและความรับผิ ดชอบให้แ ก่ผู้ร่วมงา น  (Delegation of 
Authority and Responsibility)  
 ๕.  มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น  
(Division of Labor)  
 ๖.  มีการก าหนดระยะเวลาควบคุมงานที่ชัดเจน (Span of Control)   
 ๗.  มีความสม่ าเสมอ (Stability)  
 ๘.  เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองค์การได้ (Flexibility)  
 ๙.  สามารถท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security) 
 ๑๐. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)  
 ๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation) 
 
ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปหลักการในจัดการ  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๗) 

หลักการบริหารจัดการว่า หมายถึง การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เก่ียวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ เช่น การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารจริยธรรม  
เช่นนี้  เป็นการน า  ปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญต่อการบริหารที่
เรียกว่า 5M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย
และการบริหารงานต้องมีลักษณะที่ส า คัญ ๔ ประการ คือ  
การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง  
การบริหารต้องเป็นงานร่วมกันของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป  
กา รบริห า ร ต้อง มีลั กษณะเป็ นกา รด าเนิ น การที่ เป็ น
กระบวนการ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๙) 
 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบ
ราชการและหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถ
น ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่าวิธีดีที่สุด อย่างไรก็
ตามผู้บริ หารในแ ต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการ ณ์
เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถ
ใช้ได้กับทุกปัญหา ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมี
ประสบการณ์จากกรณีศึกษาจ านวนมาก และวิเคราะห์ว่า
วิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 



๓๓ 

 

ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปหลักการในจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Fayol, H.  
(1930, p. 2) 
 

หลักการในการจัดการมีส่วนประกอบ ๑๔ ประการ เป็น
ส่ วนป ระกอ บส า คั ญ ในก า ร เ พ่ิ มประ สิ ทธิ ภ า พขอ ง
กระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 
๑. การแบ่งงานกันท า 
๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว 
๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ 
๕. การรวมอ านาจ 
๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน 
๗. หลักความเสมอภาค 
๘. การออกค าสั่ง 
๙. ความคิดริเริ่ม 
๑๐. ความมีระเบียบวินัย 
๑๑. ค่าตอบแทน 
๑๒. ความม่ันคงในงาน 
๑๓. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ 

ธงชัย สันติวงษ์ 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๗-๔๘) 

หลักเกณฑ์การจัดการมีพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  
๑. ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด 
๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  
๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน  
๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร 

เสนาะ ติเยาว์ 
(๒๕๕๑, หน้า  ๑-๒) 

หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ 
๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน   
๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ   
๓. กา รบริห ารเป็ นการสมดุลระหว่ างปร ะสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ   
๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   
๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

 

 

 



๓๔ 

 

ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปหลักการในจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ยุทธ กัยวรรณ์ 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๙) 
 

การจัดการมีหลักการส าคัญ ดังนี้   
๑. มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการบริหาร
องค์กร   
๒. มีปัจจัยในการบริหาร  โดยทั่วไปแล้วปัจจัยในการบริหาร
ที่เป็นพ้ืนฐานมี  ๕ ประการ  คือคน  (Men)  เงิน  (Money) 
วั ส ดุ  (Material) เ ทคนิ ค วิ ธี  (Method) เ ครื่ อ งจั ก ร  
(Machine)   
๓. ลักษณะของการบริหารการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ผู้บริหารจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร จนมีค ากล่าวท่ีว่า “ที่ใดมีผู้น าที่
ดี  ที่นั่นก็จะมีความส าเร็จ” 

สมคิด บางโม 
(๒๕๔๕, หน้า ๖๒-๖๓) 
 

องค์ประกอบของการบริหารที่ส า คัญและมีความจ าเป็นต่อ
องค์การ ดังนี้ 
๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอนกล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะด าเนินการ
ไปท าไมเพ่ืออะไรและต้องการอะไร 
๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือ
ประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในกา ร
จัดการทรัพยากรในการบริหาร 
๓. มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยา
ระหว่างกันกล่าวคือเป้าหมายและวั ตถุประสงค์รวมทั้ ง
ทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms 
๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนั้นสิ่งที่
วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ 
(๒๕๔๕, หน้า ๖๕) 

หลักการจัดการที่ท าให้การบริหารที่มีประสิทธิภาพบรรลุผล
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพก็คือบทบาทและสมรรถภาพของ
ผู้บริหารมีดังนี้ 
๑. เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) เช่น
รู้เทคนิคต่างๆของการบริหารเป็นต้น  
๒. มีความสามารถกระตุ้นคน (Leader Catalyst)  
๓. ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)  
๔. ต้องเป็นผู้ มีความสา มารถในการตัดสินใจ  (Decision 
Maker)  
 



๓๕ 

 

ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปหลักการในจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ๕. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer)  

๖. ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change 
Manager)  
๗. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator)  
๘. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี (Communicator)  
๙. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้  (Conflict 
Manager)  
๑๐. ต้องสามารถบริหารปัญหาต่างๆได้ (Problem 
Manager)  
๑๑. ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System 
Manager)  
๑๒. ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการ
สอน (Instructional Manager)  
๑๓. ต้องมีความสามารถในการบริหารบุคคล (Personnel 
Manager)  
๑๔. ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร 
(Resource Manager)  
๑๕. ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)  
๑๖. ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation)  
๑๗. ต้องสามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ (Ceremonial Head) 

Henri Fayol 
(1930, pp. 17-18) 
 

หลักการบริ หารซ่ึงมีหลักทั่วไปที่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติ
ส าหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อคือ 

๑. หลักการเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Authority and responsibility) 
๒. หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of 
command) 
๓. หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) 
๔. หลักการธ ารงไว้ซ่ึงสายงาน (Scalar of chain) 
๕. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of work, or 
specialization) 
๖. หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
๗. หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ 



๓๖ 

 

ตารางท่ี  ๒.๔  สรุปหลักการในจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ส่วนร่วม (Subordination of individual to general 

interest) 
๘. หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 
๙. หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
๑๐.หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order) 
๑๑. หลักของความเสมอภาค (Equity) 
๑๒. หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน 
(Stability of tenure) 
๑๓. หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 
๑๔. หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) 

Morphet, E.L. and others.  
(1967, p. 35) 
 

หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นอีกหลักการหนึ่งในการ
บริหารมีหลักการดังนี้ 
๑. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ(Division 
of Labor)  
๒.มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน
(Standardization)  
๓. มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)  
๔. มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน 
(Delegation of Authority and Responsibility)  
๕. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่
ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น (Division of Labor)  
๖. มีการก าหนดระยะเวลาควบคุมงานที่ชัดเจน (Span of 
Control)   
๗. มีความสม่ าเสมอ (Stability)  
๘. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองค์การได้ 
(Flexibility)  
๙. สามารถท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและ
ปลอดภัย (Security) 
๑๐. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ 
(Personnel Policy)  
๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคล 

 

 



๓๗ 

 

 ๒.๒.๓ กระบวนการจัดการ 

 กระบวนการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ ดังนี้   

 ๑.การวางแผน (Planning) หมายถึงแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
ให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการโดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆไว้ล่วงหน้า 

 ๒. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึงการแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึงการบ ารุงขวัญกระตุ้นและส่ งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ๔. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึงการจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อ่ืนและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกันโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

 ๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๔๕ 

 กระบวนการบริหารจัดการมี ๕ ประการ  ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า  “POSDC” ดังนี้ 
คือ  

 P คือ Planning หมายถึงการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร  
O คือ Organizing หมายถึงการจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ  S คือ Staffing หมายถึงงาน
บุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  D คือ 
Directing หมายถึงการอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผนผู้บริหารต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและต้องมีภาวะผู้น า  C คือ Controlling หมายถึงการก ากับดูแลเป็นการควบคุม
คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรส าหรับ
องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ  ๕  ประการ  ที่เรียกว่า  POCCC  มีดังนี้   

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงการสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 

                                        

 ๔๕ธีระรัตน์ กิจจารักษ์,.เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา,.(บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



๓๘ 

 

 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุ
หน้าที่โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุคนและเงิน 

 ๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึงการท าให้เกิดการด าเนินงานตามที่ได้มี
การก าหนดไว้ ซ่ึงการบังคับบัญชาที่ ดีนั้นจะต้องมีการติด ต่อสื่อสาร ๒ทางกล่าวคือการยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน
และช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือให้การท างานส าเร็จ 

 ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุ  
ประสงค์๔๖ 

 การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและสั่งการควบคุมก ากับ
ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ที่ก าหนดไว้เป็นลักษณะที่ส าคัญของการบริหารซ่ึงมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการดังนี้ 

 ๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 

 ๒. การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่าในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อนไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรื อไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

 ๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรดังเช่น
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้นซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆมีนโยบายที่จะท า
ประโยชน์ต่อสังคมเช่นส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรี ยน
ก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความ
เดือดร้อนร าคาญซ่ึงองค์กรของตนก่อขึ้นเช่นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิต
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 ๔. การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อต้ังขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคนมิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัดทั้งด้านก าลังกายก าลังสมอง
และเวลาจึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

                                        

 ๔๖คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ,.(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙),.หน้า ๙. 



๓๙ 

 

 ๕. การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือ ไปจา กเจ้ าของธุรกิ จทั้งนี้ เนื่อ งจากบรรดาเจ้ าของเช่น ผู้ถือหุ้นอา จไม่ มีเวลาหรื อ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้ อ่ืนที่ มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 

 ๖. การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยการใช้ความรู้ความช านาญและ
การฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง
ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรงแต่ผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหารได้แก่การวางแผนการจัดองค์การ ฯลฯ 

 ๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไรได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็ นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 

 ๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้วคณะผู้บริหาร
มักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนามของเจ้าของธุรกิจรวมถึง
ปัจจัยอ่ืนที่มีความส าคัญเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารที่แสดงถึงศิลปะในกระบวนการท างาน
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้บรรลุจนเป็นผลส าเร็จโดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้
ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก๔๗ 

 กระบวนการจัดการควรประกอบด้วย ๑๐ ประการคือ  

 ๑.  การวางแผน (Planning) หมายถึงการก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ
ล่วงหน้า.โดยเก่ียวกับการคาดการณ์.การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนากลวิธี .ในการวางแผนซ่ึงต้อง
ค านึงถึงนโยบาย เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

 ๒.  การจัดการ (Organizing) หมายถึงการพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

 ๓.  การจัดคนเข้าท างาน.(Staffing).หมายถึง.การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

 ๔.  การตัดสินใจ.(Decision).หมายถึงความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

 ๕.  การสั่งการ.(Directing).หมายถึง.การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ า วันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปด้วยดี 

                                        

 ๔๗เติมศักด์ิ ทองอินทร์, ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๔๐ 

 

 ๖.  การควบคุม (Controlling) หมายถึงการร่วมมือประสานงานเพ่ือการด าเนินการ
เป็นไปด้วยดีและราบรื่น.ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้นและด าเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

 ๗.  การร่วมมือประสานงาน.(Coordinating).หมายถึง.การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงานเข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกันข้อตกลงที่ส า คัญยิ่งของการ
ประสานงานคือความร่วมมือซ่ึงเป็นเรื่องของจิตใจ 

 ๘.  การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึงการผ่านข่าวสารข้อมูลและความ
เข้าใจเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

 ๙.  การรายงานผล (Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ .ซ่ึงโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึงวิธีการของสถาบัน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานความส าคัญ
ของการรายงานนั้นจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

 ๑๐. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน๔๘ 

 กระบวนการจัดการตามแนวคิดของลูเธอร์กูลิคและลินดอลเออร์วิค มี ๗ ประการเรียก
โดยย่อว่า “POSDCoRB” โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 ๑.  การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 ๒.  การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึงการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

 ๓.  การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล  (Staffing) หมายถึงการบริหารงานด้าน
บุคลากรอันได้แก่การจัดอัตราก าลังการสรรหาการรักษาสภาพการท างานและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ๔.  การอ านวยการ (Direction) หมายถึงการด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้ งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะตลอดจนการให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

                                        
๔๘พงษศักด์ิ ปญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 



๔๑ 

 

 ๕. การประสานงาน  (Coordinating) หมายถึงการร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่างๆให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

 ๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่างๆ
ภายในหน่วยงาน 

 ๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี๔๙ 

 

ตารางท่ี  ๒.๕  สรุปกระบวนการจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ 

(๒๕๔๒, หน้า ๖๗) 

กระบวนการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ ดังนี้   

๑. การวางแผน (Planning)  

๒ . กา ร แสวงหา และก า หนดตัวบุ คคลและอุปกร ณ์ 
(Allocation)  

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation)  

๔. การประสานงาน (Coordination)  

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ 

(๒๕๔๙,.หน้า ๙) 

 

 

 

 

 

กระบวนกา รบริห ารจั ดการ มี ๕ ประการ  ตามค าย่ อ
ภาษาอังกฤษว่า  “POSDC” ดังนี้  คือ P คือ Planning 
หมายถึงการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ ดีต้องมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร  O คือ 
Organizing หมา ยถึ งกา รจั ดองค์กรเป็ นกา รก า หนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชา
ภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ        
S คือ Staffing หมายถึงงานบุคลา กรเป็นการสรรหา
บุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสม
กับงาน D คือ Directing หมายถึงการอ านวยการเป็นการ 

                                        
๔๙ Luther Gulick and LyndallUrwick, Papers on the Science of Administration, (New 

York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 



๔๒ 

 

ตารางท่ี  ๒.๕  สรุปกระบวนการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

 สื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผนผู้บริหารต้องมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีและต้องมีภาวะผู้น า  C คือ Controlling 
หมายถึงการก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกร ะบวนการแก้ปัญหา
ภายในองค์กรส าหรับองค์ประกอบมูลฐานของการบริหาร
แบบกระบวนการ  ๕  ประการ  ที่เรียกว่า  POCCC 

เติมศักด์ิ ทองอินทร์ 

(๒๕๔๗, หน้า ๓) 

 

การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ
และสั่งการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกของ
องค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การที่ก าหนดไว้เป็นลักษณะที่ส าคัญของการบริหาร
ซ่ึงมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการดังนี้ 

๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๒. การบริหารเป็นงานที่จุดหมาย 

๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน
และภายนอกองค์กร 

๔. การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคน
ธุร กิจ ก่อ ต้ังขึ้น เพ่ือด าเนิน กา รให้บ รร ลุผลส าเร็จ ตา ม
วัตถุประสงค์ 

๕. การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็ โดยการร่วมแรงร่วม
ใจของบุคคลอ่ืนๆนอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ 

๖. การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ โดยการ
ใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหาร
มาโดยเฉพาะ 

๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ 

๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเอง
โดยทั่วไปแล้วคณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่ มี
ความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนามของเจ้าของ
ธุรกิจรวมถึงปัจจัยอ่ืนที่มีความส าคัญเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการบริหาร 



๔๓ 

 

ตารางท่ี  ๒.๕  สรุปกระบวนการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พงษศักด์ิ ปญจพรผล 

(๒๕๔๒, หน้า ๖๔-๗๒) 

 

กระบวนการจัดการควรประกอบด้วย ๑๐ประการคือ  

๑.การวางแผน (Planning)  

๒. การจัดการ (Organizing)  

๓. การจัดคนเข้าท างาน.(Staffing) 

๔. การตัดสินใจ.(Decision). 

๕. การสั่งการ.(Directing) 

๖. การควบคุม (Controlling)  

๗. การร่วมมือประสานงาน.(Coordinating) 

๘. การสื่อข้อความ (Communicating) 

 ๙. การรายงานผล (Reporting)  

๑๐.การงบประมาณ (Budgeting) 

Luther Gulick and Lyndall 
Urwick 

(1993, pp. 37-38) 

กระบวนการจัดการตามแนวคิดของลูเธอร์กูลิคและลินดอล
เออร์วิค มี ๗ ประการเรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing)  

๔. การอ านวยการ (Direction) 

๕. การประสานงาน (Coordinating)  

๖..การรายงาน (Reporting)  

๗. งบประมาณ (Budgeting) 

 ๒.๒.๔ ทฤษฎีการจัดการ 

 การบริ หา รเชิงสถานกา รณ์ ( Situational Management Theory) หรื อทฤษฎี
อุบัติการณ์ (Contingency Theory ) การบริหารในยุคนี้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหาร
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพ
ข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่ เสมอ  โดยแนวความคิดนี้ เนื่องจาก



๔๔ 

 

ปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหาร
ถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะ
ใช้การบริกา รบริหา รแบบใด กา รบริห ารในยุ คนี้ มุ่ง เน้น ความสั มพันธ์ร ะหว่า ง องค์การกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุกๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน 
สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ บางครั้งก็ต้องค านึงถึง หลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต้องค านึงถึงเป้าหมายหรือ
ผลผลิตขององค์กรเป็นหลัก การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัวก าหนดในการตัดสินใจ
หลักการของการบริหารโดยสถานการณ์ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ผู้บริหาร
จะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุดเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบ
เปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้อง สัมพันธ์  และมีผลกระทบซ่ึงกัน
และกันสถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมา
ใช้ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วยเน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณา
ความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างระเบียบ
กฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน เป็นต้นความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของ
บุคคลในองค์กรความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น๕๐ 

 ทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบ  (System Approach) ทฤษฎีการบริหารงานแบบ
ระบบเป็นระบบการบริหารที่ถือว่าเป็นปัจจัยต่างๆที่ประกอบด้วยกันเข้าเป็นองค์การนั้นต่างมี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันสามารถส่งผลกระทบซ่ึงกันและกันได้  ได้ให้ค าจ ากัดความ
ทฤษฎีระบบว่าระบบเป็นการจัดการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างปัจจัยอิสระหรือปัจจัยย่อย
ต้ังแต่สองปัจจัยขึ้นไปและปัจจัยอิสระหรือปัจจัยย่อยรวมทั้งตัวระบบดังกล่าวจะต้องมีขอบเขตที่
ก าหนดไว้ชัดเจนในอันที่จะแบ่งแยกออกจากสภาพแวดล้อมอ่ืนๆดังนั้นเราอาจสรุปความหมายของ
ระบบได้ว่าระบบเป็นกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิสระต้ังแต่สองปัจจัยขึ้นไปจนเกิดเป็น
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิสระต้ังแต่สองความสัมพันธ์ซ่ึงจะเป็นตัวแบ่งแยกระบบ
ออกจากสภาพแวดล้อม๕๑ 

 ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาและได้ท า
การประสมประสานกันโดยมีแนวคิดด้านการบริหารดังนี้  

 ๑. การจ้างงานระยะยาว  

 ๒. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์  

 ๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  

                                        

 ๕๐Fiedler, Fred E.A., Theory of Leadership Effectiveness, (New York : McGraw-Hill, 
1967), pp. 123-138. 

๕๑ Scott, W.G.,  Organization Theory,  (Illinois : Richard D.Irwin Inc., 1967), p.112. 



๔๕ 

 

 ๔. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 ๕. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ  

 ๖. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 

 ๗. มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว๕๒ 

 ทฤษฎีการบริหารระบบราชการ  (Bureaucratic Management) ทฤษฎีนี้บางท่านก็
เรียกว่าทฤษฎีองค์การแบบราชการเป็นทฤษฎีที่เวเบอร์ นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ชาวเยอรมัน  
ผู้คิดค้นขึ้นต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ โดยที่เขามีความเชื่อว่าบุคคลทั้งหลายมีทั้งขี้ เกียจและขยัน              
การ ที่ผู้บริหารจะให้กลุ่มบุคคลร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีนั้นจะต้องมีองค์การหรือ
หน่วยงานแบบ “ระบบราชการ” จะต้องมีการจัดองค์การมีการลดหลั่งในสายบังคับบัญชามีกฎเกณฑ์
ก าหนดการปฏิบัติงานมีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ตัวบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งและมีการเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานโดยหลักคุณวุฒิและยึดความสามารถเป็นส าคัญแนวคิดของ  Max Weber จึงก่อให้เกิด
ทฤษฎีองค์การแบบราชการหรือการบริหารแบบระบบราชการขึ้นทฤษฎีประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ
คือ  

 ๑. หลักกฎหมายและเหตุผล 

 ๒. หลักสายการบังคับบัญชา 

 ๓. หลักระบบคุณธรรม 

 ๔. หลักการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีแบบแผน 

 ๕. หลักการฝึกอบรมและพัฒนา 

 ๖. หลักการไม่ยึดหลักตัวบุคคล๕๓ 

 ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์  (Scientific Management) การบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์เป็นการบริหารงานที่มีระบบมีเหตุผลมีการก าหนดมาตรฐานการท างานไว้อย่างแน่นอน
เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการท างานและก าหนดเครื่องมือควบคุมในการท างานไว้อย่างเหมาะสม  Taylor             
มีความเชื่อว่าคนแต่คนเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตได้โดยผู้บริหาร
จะต้องจัดแบ่งงานก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนและสังเกตการณ์ปฏิบัติการอย่างมีระบบเพ่ือหาวิธี
ท างานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวส าหรับใช้ในการเพ่ิมผลผลิตโดยใช้จ่ายน้อยแต่ได้ผล มากที่สุดวิธีการ
บริหารแบบวิทยาศาสตร์หลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของเทเลอร์ ทฤษฎีบริหาร
องค์กรเชิงวิทยาศาสตร์เป็นแนวคิดของ Taylor ความหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือจะ

                                        
๕๒William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 

1971), p. 283. 
 ๕๓Max Weber,  The Theory of Social and Economic Organizations ,  (New York  : 

Free Press, 1974), p. 127 



๔๖ 

 

บริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร  Taylor ได้เสนอระบบการจ้า งงาน               
บนพ้ืนฐานของการสร้างแรงจูงใจไว้ ๓ ประการคือ (๑) การแบ่งงาน  (Division of labors)                        
(๒) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน  (Hierarchy) (๓) การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
(Incentive payment) ๕๔ 

 ทฤษฎีการบริหารองค์กรอย่า งเป็นทางการ  (Formal Organization Theory) จาก
แนวคิดของ Fayalที่วางหลักการไว้ ๗ ประการดังนี้ 

 ๑. หลักการท างานเฉพาะทางคือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญเฉพาะทาง 

 ๒. หลักสายบังคับบัญชาที่เริ่มต้นจากยอดพีระมิดของผู้บังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ า
ที่สุด  

 ๓. หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา 

 ๔. หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล 

 ๕. การสื่อสารแนวด่ิง 

 ๖. หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด 

 ๗. หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายการบังคับบัญชาหลักการบริหารการจัด
โครงสร้างนี้ต่อมา Garlicได้มาปรับจนเป็นหลักการบริหารที่ส าคัญในยุคต้นของศาสตร์การบริหารที่ มี
ชื่อย่อว่า POSDCORB๕๕ 

  ทฤษฎีการบริหารองค์กรตามแนวปฏิบัติการทางสังคม  (Social action theory) เป็น
ทฤษฎีตามแนวปฏิบัติการทางสังคมมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมองโลกตามอัตวิสัยความจริงที่
ปรากฏได้รับการแปลความหมายตามทัศนคติของแต่ละบุคคลโลกแห่งความเป็นจริงมิได้ด ารงอยู่ใน
สภาวะวัตถุวิสัยทฤษฎีการบริหารของเดมม่ิง  (Deming Cycle)ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ
บริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพไว้ตามแนวคิดว่าด้วยวัฏจักรเดมม่ิง  (Deming Cycle) คือ
การหมุนของวัฏจักร  P D C A ซ่ึงเป็นค าย่อมาจากค าว่า  “Plan – Do – Check – Act ” แปลว่า 
“วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง” เป็นวงจรบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างมีวินัยให้ครบ
วงจรเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซ่ึงแนวความคิด PDCA นี้
วอล์ทเตอร์ชิวฮาร์ท (Walter Schewhart) เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกเม่ือปีคริสตศักราช ๑๙๓๙ 
และเอดวาร์ดเดมม่ิง (W. Edward Deming) เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรกเม่ือปีคริ
สตศักราช๑๙๕๐จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายท าให้นิยมเรียกวัฏจักรนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวัฏจักรเดมม่ิง

                                        

 ๕๔Black, J.S and Lyman, W.P.,  Management Meeting New Challenges, (New Jersey  
: Prentice-Hall, Inc., 2000), p.40. 

 ๕๕วิชัย ตันศิริ, อุดมการทางการศึกษา: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙๕-๓๐๖. 



๔๗ 

 

(Deming Cycle) นอกจากนี้โนริอะคิคะโนยังได้กล่าวถึง PDCA ส่วนฮิโตชิคุเมกล่าวว่าจุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของ PDCA เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั้นมิใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่
เบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ ต้องการเท่านั้นแต่เพ่ือก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงด้วยการป้องกันมิให้เกิดผลเสียซ้ าซ้อนเรื้อรังพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นในแต่ละ
รอบของ PDCA มิใช่เป็นแค่วงแหวนที่แบนราบหากแต่เป็นขดลวดที่ม้วนไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ๕๖ 
 
ตารางท่ี  ๒.๖  สรุปทฤษฎีการจัดการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Fiedler, Fred E.A.,  
(1967,  pp.123-138) 
 
 

การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management 
Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey Theory) 
การบริหารในยุคนี้ ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการ
บริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิง
ปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง 
เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่ เสมอ  
โดยแนวความคิดนี้ การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหา
ทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ ดีที่สุด There is one best 
way สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะใช้
การบริหารแบบใด การบริหารในยุคนี้มุ่งเน้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็น
ส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่าทุกๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน 
สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด 
บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
บางครั้งก็ต้องค านึงถึง หลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็
ต้องค านึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กรเป็นหลักการ
บริหาร จึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัวก าหนดในกา ร
ตัดสินใจ 

 

 

 
      

                                        

 ๕๖วีรพจน์ ลื อประสิท ธิกุล , TQM LIVING HANDBOOK ; An Excutive Summarry, 
(กรุงเทพมหานคร : บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑๓-๒๑๔. 



๔๘ 

 

ตารางท่ี  ๒.๖  สรุปทฤษฎีการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Scott, W.G 
(1967, p. 112) 
 

ทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบ  (System Approach) 
ทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบเป็นระบบการบริหารที่ถือ
ว่าเป็นปัจจัยต่างๆที่ประกอบด้วยกันเข้าเป็นองค์การนั้นต่าง
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันสามารถส่งผล
กระทบซ่ึงกันและกันได้ ได้ให้ค าจ ากัดความทฤษฎีระบบว่า
ระบบเป็นการจัดการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
ปัจจัยอิสระหรือปัจจัยย่อยต้ังแต่สองปัจจัยขึ้นไปและปัจจัย
อิสระหรือปั จจัยย่ อยรวมทั้งตั วระบบดังกล่าวจ ะต้อง มี
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ชัดเจนในอันที่จะแบ่งแยกออกจาก
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆดังนั้นเราอาจสรุปความหมายของระบบ
ได้ว่าระบบเป็นกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
อิสระต้ังแต่สองปัจจัยขึ้นไปจนเกิดเป็นกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิสระต้ังแต่สองความสัมพันธ์ซ่ึง
จะเป็นตัวแบ่งแยกระบบออกจากสภาพแวดล้อม 

William Ouchi 
(1971, p. 283) 
 

ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น
และสหรัฐอเมริกาและได้ท าการประสมประสานกันโดยมี
แนวคิดด้านการบริหารดังนี้  
๑. การจ้างงานระยะยาว  
๒. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์  
๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  
๔. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่ง 
๕. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่าง
ชัดเจนและเป็นทางการ  
๖. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปาน
กลาง 
๗. มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว  

Max Weber 
(1974, p. 127) 
  
  

ทฤษฎีกา รบริ หาร ระบบรา ชกา รประกอบด้วยหลั ก  ๖
ประการคือ  
๑. หลักกฎหมายและเหตุผล 
๒. หลักสายการบังคับบัญชา 
๓. หลักระบบคุณธรรม 
๔. หลักการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีแบบ
แผน 
๕. หลักการฝึกอบรมและพัฒนา 



๔๙ 

 

ตารางท่ี  ๒.๖  สรุปทฤษฎีการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Black, J.S and Lyman, W.P. 
(2000, p. 40) 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ (Scientific 
Management) การบริหาร แบบวิทยาศา สตร์เป็นกา ร
บริหารงานที่มีระบบมีเหตุผลมีการก าหนดมาตรฐานการ
ท างานไว้อย่างแน่นอนเลือกวิธีที่ ดีที่สุดในการท างานและ
ก าหนดเครื่องมือควบคุมในการท างานไว้อย่างเหมาะสม 
Taylor มีความเชื่อว่าคนแต่คนเปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ผู้บริหารสามารถปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตได้โดยผู้บริหารจะต้อง
จัดแบ่งงานก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนและสังเกตการณ์
ปฏิบัติการอย่างมีระบบเพ่ือหาวิธีท างานที่ดีที่สุดเพียงวิธี
เดียวส าหรับใช้ในการเพ่ิมผลผลิตโดยใช้จ่ายน้อยแต่ได้ผล
มากที่สุด 

วิชัยตันศิริ 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙๕-๓๐๖) 
 

ทฤษฎีกา รบริ หา รอง ค์กรอย่ างเป็นทางการ  (Formal 
Organization Theory) จา กแนวคิดของ Fayal ที่วา ง
หลักการไว้ ๗ ประการดังนี้ 
๑. หลักการท างานเฉพาะทางคือการแบ่งงานให้เกิดความ
ช านาญเฉพาะทาง 
๒. หลั กสายบังคับบัญชาที่เริ่ม ต้นจากยอดพีระมิดของ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าที่สุด  
๓. หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา 
๔. หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล 
๕. การสื่อสารแนวด่ิง 
๖. หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด 
๗. หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายการบังคับ
บัญชาหลักการบริหารการจัดโครงสร้างนี้ต่อมา Garlic ได้มา
ปรับจนเป็นหลักการบริหารที่ส าคัญในยุคต้นของศาสตร์การ
บริหารที่มีชื่อย่อว่า POSDCORB 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

ตารางท่ี  ๒.๖  สรุปทฤษฎีการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วีรพจน์ ลือประสิทธิกุล 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๑๓-๒๑๔) 
 

ทฤษฎีการบริ หารองค์กรตามแนวปฏิบัติการทางสังคม 
(Social action theory) เป็นทฤษฎีตามแนวปฏิบัติการทาง
สังคมมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมองโลกตามอัตวิสัยความ
จริงที่ปรากฏได้รับการแปลความหมายตามทัศนคติของแต่
ละบุคคลโลกแห่งความเป็นจริงมิได้ด ารงอยู่ในสภาวะวัตถุ
วิสัยทฤษฎี ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพไว้ตามแนวคิดว่าด้วยวัฏจักร      
เดมม่ิง (Deming Cycle) คือการหมุนของวัฏจักร PDCA ซ่ึง
เป็นค าย่อมาจากค าว่า “Plan – Do – Check – Act ” 
แปลว่า “วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง” เป็นวงจร
บริหารจัดการที่ ต้องด าเนินการอย่างมีวินัยให้ครบวงจร
เพ่ือ ให้ เกิ ดกา รปรั บปรุ งอย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง  ( Continuous 
Improvement) 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การวิจัยศึกษาในครั้งนี้จ าเป็นต้องศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และเพ่ือให้
เข้าใจภาพรวมของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น รายละเอียดและ
ความหมายเก่ียวกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ 

๒.๓.๑  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางของมนุษย์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง  
นับต้ังแต่จุดเริ่มต้นถึงปลายทางต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอย่างน้อย ๓ ประการ คือ การเดินทาง  
การพักค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน 

องค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ( International  Union  for  Official  Tourism  
Organization :  IUOTO)  ระบุว่าการท่องเที่ยวอาจก าหนดได้โดยเง่ือนไข  ๓  ประการ ดังนี้ 

๑.  เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  (Temporary) 

๒.  เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ  (Voluntary) 

๓.  เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ  ก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ 



๕๑ 

 

องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมว่าด้ายการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ขึ้น  ณ  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  เม่ือปี  ค.ศ.  ๒๐๑๘  และได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวไว้
ดังนี้  การท่องเที่ยว  หมายถึง  การเดินทาง  (Travel)  ที่มีเง่ือนไข  ๓  ประการ  คือ๕๗   

๑.  การเดินทาง  (Travel)  หมายถึง  การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้างโดยมี
การวางแผนการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง  และใช้ยานพาหนะน าไปเป็นระยะทาง
ใกล้หรือระยะทางไกลก็ได้ 

๒.  จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง จุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่ เป็นการ
ชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิม  โดยเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
ไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้น ซ่ึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่พอเพียงส าหรับ
ตอบสนองความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน 

๓.  ความมุ่งหมาย  (Purpose)  หมายถึง การมีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางก็ได้ที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลาย
อย่างด้วยกัน  ซ่ึงผู้เดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นได้ 

การท่องเที่ยวซ่ึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการเ ดินทา งท่องเที่ยว นักท่อง เที่ ยวจะสนใจวิถีชี วิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ 
อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหล ง 
ปร ะวั ติศา สตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสิ นค า หัตถกร รม พิ พิธภัณฑ์  ทุ ก ปร ะเภท 
ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ๕๘   

การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี๕๙   

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้
เก่ียวกับวิถีชีวิต และความงดงามศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความวิจิตรอลังการ และแตกต่างจากชาติอ่ืน 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีก าลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว๖๐   

                                        
๕๗บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, (กรุง เทพมหานคร : บริษัท เพรส 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
๕๘พะยอม ธรรมบุตร, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ืองหลักการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า  ๑. 
๕๙ราณี อสิชัยกุล, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการ

จัด การการ ท่อง เ ท่ียว  = Professional Experience in Tourism Management,  ( นนท บุ รี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓.  

๖๐รสิกา  อังกูร, “การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ”, 
วารสารการวิจัย, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙) :  ๘๐. 



๕๒ 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม   
เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี  วิถี ชีวิต ศิลปะ และสิ่งต่างๆ             
ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของผู้คนในแต่
ละยุคแต่ละสมัย  นักท่อ งเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็ นมา  ความเชื่อ มุมมองความคิด   
ความศรัทธา ความนิยมของผู้คนในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนในปัจจุบัน๖๑   

“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
ปรารถนาที่จะเรียนรู้ศิลปะวิทยาการที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ  ในสถาบันหรือสถานศึกษาที่
มีชื่อเสียงหรือในประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นที่น่าสนใจของเขา ก็จะท่องเที่ยวไปยังประเทศนั้นๆ  เพ่ือ
ศึกษาพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มนุษย์วิทยาและสังคมวิทยา เพ่ือชมโบราณสถานที่เก่ียวโยงกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  เพ่ือติดตามความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีปัจจุบันเพ่ือชมสิ่ง  ศิลปะ
นานาพรรณในหอศิลป์  เพ่ือนมัสการศูนย์ศาสนาที่ส าคัญๆ เพ่ือร่วมปฏิบัติในงานมหกรรมและงาน
ฉลอง  เพ่ือชมการแสดงทางศิลปะครั้งส าคัญๆ  ฯลฯ  การเดินทางโดยมีเหตุจูงใจดังกล่าวเรียกว่าเป็น  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ๖๒  และเป็นการเดินทางของผู้คนไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เพ่ือเรียนรู้  เพ่ือหาประสบการณ์  และความบันเทิง โดยความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ นเป็ นตัวดึ งดูดทางการท่ องเที่ ยว  อีกทั้ งนักท่อง เที่ยวยังจ ะได้ เรียน รู้  แ ละเ พ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมให้กว้างไกลไปกว่าเดิม๖๓ 

นอกจากนี้โครงการวิถีทัศน์ ได้กล่าวถึงบทน าของหนังสือ “วิถีไทย การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม” กล่าวถึง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้๖๔ 

“การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ผู้ อ่ืน และย้อนกลับมามอง
ตนเองอย่างเข้าใจความเก่ียวพันของสรรพสิ่งใน โลกที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  และสิ่งส าคัญ
ประการแรกของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การศึกษา เช่น เม่ือจะไปเที่ยวนครวัดจ าเป็นต้อง
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของผู้คนในอดีตซ่ึงจะท า
ให้เราทราบในแรงบันดาลใจในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ นอกจากนี้การเรีย นรู้สิ่งที่
เป็นวิถีชีวิตปัจจุบันทั้ง ภาษา วัฒนธรรม อาหาร ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้ไปเยือนก็เป็นเรื่องที่
จ าเป็นเช่นกัน” 

                                        
๖๑ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , คู่มือการพัฒนาและประเมิน

คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว, ๒๕๕๐).  
๖๒หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย  และญิบ พัน ธ์  พรหมโย ธี,  ปฐมบทแห่ง วิช าการท่องเท่ียว , 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๖๐. 
๖๓David. W. H., Passport : an Tntroduction to the Travel and Tourism Industry , 

(N.P. : South Western Publishing, 1993), pp. 159-161.  
๖๔กุลธิดา  สามะพุทธิ, “การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม : ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง”, จุลสารการ

ท่องเท่ียว, (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๔) : ๓๘. 



๕๓ 

 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  (Cultural  Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ มี
คุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอด
กันมาแหล่ งท่ อง เที่ ยวประเภทนี้ ปร ะกอบ ด้วยงา นประเพณี วิถี ชีวิ ตความเป็ นอยู่ข องผู้คน   
การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ได้แก่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก  งานแสดงของช้าง
จังหวัดสุรินทร์  งานร่มบ่อสร้าง  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น๖๕ 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Cultural  Tourism)  หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่ งที่
แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น  ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ประเพณี  
วิถีการด าเนินชีวิต  ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ มีกา รพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย  ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบ
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอด
มาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้๖๖ 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ ตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษา  หา
ความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าว
จะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม  องค์ความรู้  และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ชีวิต  ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงนอกเหนือจากสถานที่แล้ว เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึงสินค้าพ้ืนเมือง
ในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีลากพระและ
ประเพณีปล่อยเต่าของจังหวัดพังงา ประเพณีบุญบั้งไฟล านางรองและประเพณีบุญหัวมันใหญ่ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน 

 จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้ คงอยู่ ต่อไปนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศแล้ว  ยังมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาทางด้านประวั ติศาสตร์  ศิลปะศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ชาติพันธุ์วิทยา และ
มานุษยวิทยา อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  และประเทศผ่านทางการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี เป็นที่น่ากังวลว่าผลจากการท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจะน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
สถานที่ ท่องเที่ยว และกา รสูญเสี ยมูลค่าทางวัฒนธร รม จึงอาจจ ะกล่าว ได้ว่า การท่องเที่ย ว
เปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม การจัดการเพ่ือรักษาสมดุลของการ

                                        
๖๕ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, คู่มือการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) ๒๕๕๖), หน้าท่ี ๑. 

๖๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑. 



๕๔ 

 

พัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือน าไปสู่การวางแผน
และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน๖๗ 

จากความหมายของการท่องเที่ยววัฒนธรรม ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยววัฒนธรรม  
คือ  การไปท่องเที่ยวยังแหล่งวัฒนธรรม  แหล่งโบราณสถาน การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การชมงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ  หรือการไปท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 จากความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย  และ
ญิบพันธ์ พรหมโยธี 
(๒๕๒๗, หน้า ๖๐). 

การไปศึกษาพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มนุษยวิทยาและสังคม
วิทยา เ พ่ือชมโบราณสถา น ติดตา มความเจริญทางวัตถุและ
เทคโนโลยี ศิลปะ นมัสการศูนย์ศาสนาที่ส า คัญๆ ปฏิบัติในงาน
มหกรรมและงานฉลอง  ชมการแสดงทางศิลปะครั้งส าคัญๆ 

David. W. H. 
(1993, pp. 159-161). 

การเดินทางของผู้คนไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเ พ่ือเรียนรู้  
เพ่ือหาประสบการณ์ และความบันเทิง โดยความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์ทา งวัฒนธรรมของท้องถิ่ นเป็นตัวดึ งดูดทางกา ร
ท่องเที่ยว  อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้   

กุลธิดา  สามะพุทธิ 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๘). 

การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ผู้ อ่ืน  และย้อนกลับมามองตนเองอย่าง
เข้าใจ และสิ่งส าคัญประการแรกของการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม  
คือ การศึกษา นอกจากนี้การเรียนรู้สิ่งที่ เป็นวิถีชีวิตปัจจุ บันทั้ง  
ภาษา วัฒนธรรม อาหาร ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้ไปเยือนก็
เป็นเรื่องที่จ าเป็นเช่นกัน 

ราณี อสิชัยกุล 
(๒๕๔๖, หน้า ๘๓). 
 

การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม 
หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี 

 

 

                                        
๖๗การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, (๒ ต.ค.๖๑) รายงานประจ าปี ๒๕๕๒, (ออนไลน์) , (แหล่ง ท่ีมา : 

http://thai.tourismthailand.ord/about-tat/annual-report), (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๒ ต.ค.๖๐). 



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

รสิกา อังกูร 
(๒๕๔๙, หน้า ๘๐). 

การท่อง เที่ย วที่ใ ห้ ความรู้ เก่ี ยวกับวิถี ชีวิต  และความงดงา ม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความ วิจิตรอลังการ และแตกต่างจากชาติ
อ่ืน เป็นรู ปแบบการท่อง เที่ย วที่ก า ลังไ ด้รับความนิยมในห มู่
นักท่องเที่ยว 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 
(๒๕๕๖), (ออนไลน์). 

การท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น  ปราสาท  
พระราชวัง  วัด  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ประเพณี วิถีการ
ด าเนินชี วิต  ศิลปะทุ กแขนง และสิ่งต่ างๆ ที่แ สดงถึงควา ม
เจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การ
ด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย  ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบ
ประวัติความเป็นมา  ความเชื่อ  มุมมองความคิด   

พะยอม ธรรมบุตร 
(๒๕๔๘, หน้า ๑). 
 

การท่องเที่ยวซ่ึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยว นัก
ท่องเทียวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และ
กิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมและ
ศึกษาแหลง ประวัติศาสตร์  ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา 
หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ ทุกประเภท ศิลปะการแสดง 

 

๒.๓.๒  แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 ในบทนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไว้ดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประกอบไป
ด้วยการเรียนรู้   การ สัมผัส  การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณ ค่าทา ง
ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชน ต่างสังคมไม่
ว่าจะเป็นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีต และประเพณี  ล้วนแต่เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจที่ส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยววัฒนธรรมขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม  มีทั้งส่วนจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีรูปแบบการด ารงชีวิต การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน งานเทศกาล ประเพณี  
เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถ และภูมิปัญญา



๕๖ 

 

ทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน  
และสามารถเจริญงอกงามต่อไป 

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น  
ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดส าคัญด้านการท่องเที่ยว  แต่การเปิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจัดการที่ดีท าให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นจนขาดคว ามเป็น
เอกลักษณ์ด้ังเดิมของพ้ืนที่ และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวในที่สุด ดังนั้น การก าหนดกรอบ
หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวท่ีชัดเจนส าหรับในหน่วยงานและผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องใน
การดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  และยังสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยวด้วย  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น๖๘ 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวมี ๑๐ ประการ คือ๖๙ 

๑.  เพ่ือยกระดับจิตส านึก  ศักด์ิศรี  และคุณค่าการเป็นคนไทย  ที่เรียกว่ามิติทางจิต
วิญญาณ  ไม่ใช่มีแต่มิติทางวัตถุหรือเงินทองเท่านั้น 

๒.  เพ่ือกระตุ้นการวิจัย  เช่น  การวิจัยประวัติศาสตร์ต าบล  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่นด้านต่างๆ  โดยมีการท าเป็นระบบข้อมูลไว้ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม  โดยให้เยาวชนและประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้เรียนรู้
เก่ียวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ  ในชุมชนของตน  ซ่ึงมิได้มีความหมายถึงศิลปะแขนง
ต่างๆ  เท่านั้น  หากยังรวมถึงวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนนั้นๆ ด้วย 

๔.  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  โดยการท่องเที่ยวสามารถใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความยากจน ซ่ึงชุมชนสามารถให้บริการที่พัก อาหาร  
สินค้าชุมชน  โดยสร้างความเชื่อมโยงกับการวิจัยประวัติศาสตร์ต าบลหรือทรัพยากรในท้องถิ่น  

๕.  เพ่ือส่งเสริมให้มนุษย์กับมนุษย์ไ ด้สัมผั สและได้พัฒนาจิตใจให้ สูงขึ้น ( Human  
Touch)  เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการเคลื่อนไหวให้คนได้มาพบและมาเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน การที่
มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนั้นจะท าให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น 

                                        
๖๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑. 
๖๙ประเวศ วะสี, “การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน”, จุลสารการท่องเท่ียว, (กรกฎาคม-กันยายน, 

๒๕๔๔) : ๕-๑๐.   



๕๗ 

 

๖.  สร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม หากผู้ที่ เก่ียวข้องทุ กฝ่ายได้รับรายได้อย่าง
เป็นธรรม  และเห็นความยุติธรรมนั้น เขาจะพยายามรักษาระบบ  ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่ส าคัญ คือ จะต้องมี
การพัฒนาระบบบัญชีที่ทุกคนดูง่าย โดยระบบบัญชีนี้จะเป็นทั้งข้อมูล (Information) และการสื่อสาร  
(Communication)  เพ่ือแสดงความยุติธรรม  ฉะนั้นระบบบัญชีการท่องเที่ยวในชุมชนจะต้องให้ทุก
คนดูง่ายว่ารายได้มาอย่างไร  และกระจายไปที่ใดบ้าง 

๗.  ก่อให้เกิดความสุขอย่างสร้างสรรค์ ความสุขที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลาย
วัฒนธรรม  ความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ว่าผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนได้อย่างไร การท่องเที่ยวควร
น าไปสู่การสร้างสรรค์ ดังนั้นต้องมีการต้ังเป้าหมายไว้ว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดี  เม่ือนักท่องเที่ยวไป
เที่ยวแล้วได้สัมผัสและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการท าสิ่งที่ดีด้วย 

๘.  พัฒนาการศึกษาการท่องเที่ยวสามารถมีส่วนส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาการวิ จัยการ
เรียนรู้เก่ียวกับทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงการอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้สามารถเป็นมัคคุเทศก์
ประจ าท้องถิ่นได้ 

๙.  ส่งเสริมให้เกิดสังคมโปร่งใสและยุติธรรม การท่องเที่ยวสามารถเป็นสื่อกลางในการ
น าเสนอข้อมูลในสังคม เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นระบบที่มีการเก่ียวข้องของบุคคลหลายฝ่ายทั้ง
ชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลภายใน ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยว
ยังต้องมีการสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการถ่ายเทข้อมูลข่าวสารแบบสอง
ทางได้  คือ  ทั้งจากภายในออกสู่ภายนอก  และจากภายนอกเข้าสู่ภายใน  การรับรู้ข้อมูลต่างๆ นี้ เอง  
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของการสร้างสังคมโปร่งใส 

๑๐.  พัฒนาระบบการจัดการ (Management  made  the  impossible  possible)  
การจะท าให้ระบบมีพลังนั้นจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  และต้องท าเป็นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามาส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยว  ( Tourism  for  All  
and  for  Tourism)  

๒)  หลักการของการท่องเท่ียววัฒนธรรม 

จากแนวคิดของการท่องเที่ยววัฒนธรรมน าไปสู่ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงมา
จากการก าหนดจากวิสัยทัศน์ที่ จัดท าร่วมกันในชุมชน และน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่ เป็น
รูปธรรม ให้มีความชัดเจนขึ้นโดยชุมชนจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ 

 ๑. เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ ต้องเอ้ืออ านวยการ
เรียนรู้ต่อกันและกันได้ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้าน นักท่องเที่ยว
ควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ท าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งด้วย 

 ๒. เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวได้
เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้กลับฟ้ืนคืนสภาพได้ในระยะต่อไป 



๕๘ 

 

 ๓. เพ่ือก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยว
แบบเดิม ให้เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้เป็นระบบที่ท าให้
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
กับสาธารณชนภายนอก๗๐ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้๗๑ 

๑)  แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต 

   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้  ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสังเกตความเป็นอยู่และวิถี
ชีวิตของชุมชนนั้น  โดยตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น ชุมชนของชนเผ่า ศูนย์วัฒนธรรม คุณค่าต่อ
ส่วนรวมอยู่ที่การช่วยรักษาความหลากหลายของเชื้อชาติ คุณค่าต่อผู้ เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับความรู้  
วิสัยทัศน์  ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ  และภูมิปัญญาของชนเผ่า ตัวอย่างเช่น บ้าน
กะเหรี่ยงทิโพจิ  จังหวัดตาก  บ้านหนองขาว  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นต้น 

   รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตใน
ชนบท  ซ่ึงหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพ่ือความเพลิดเพลิน  ได้ความรู้   ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน  มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
การรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ
การจัดการการท่องเที่ยว 

 ๒)  แหล่งวัฒนธรรมประเพณี และหัตถกรรมพ้ืนเมือง 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้  ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณี  และซ้ือสินค้าของที่ระลึกจากผู้ประกอบหัตถกรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่
การรักษามรดกความหลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการได้ซ้ือสิ่งของที่ระลึกที่พอใจ ตัวอย่างเช่น ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

 รูปแบบการท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ จึงเป็นการท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรมและประเพณี  ซ่ึงหมายถึง  การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านใน

                                        

  ๗๐วีระพล ทองมา และ ประเจต อ านาจ, ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , รายงานผลการวิจัย , (ภาควิชาส่ง เสริมการเกษตร : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, พ.ศ.๒๕๔๗), หน้า ๘. 

๗๑ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, คู่มือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม , แหล่ง ท่ีมา : http://www.tourism.go.th/view/1/ (๑๐ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘), หน้าท่ี ๒. 



๕๙ 

 

ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้นได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ  การยอมรับ
นับถือ  การเคารพพิธีกรรมต่างๆ  และได้รับความรู้   มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม  
มีปร ะสบกา รณ์ให ม่ๆ เพ่ิมขึ้ นบน พ้ืนฐา นของความรับผิด ชอบและมีจิตส านึ กต่อกา รรั กษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 

กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 

 ๓)  องค์ประกอบของการท่องเท่ียววัฒนธรรม 

การท่อง เที่ยววัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ ยวเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมอ่ืน  
มีองค์ประกอบ  ดังนี้๗๒  

๑.  องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีสิ่งดึงดูดใจทั้งหมด ๑๐ ประการ คือ 

   ๑.๑  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 

   ๑.๒  โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ   

   ๑.๓  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้ังเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้ง
ซากปรักหักพัง 

   ๑.๔  ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 

   ๑.๕  ศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 

   ๑.๖  ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ และมหรสพต่างๆ   

   ๑.๗  ภาษา วรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 

   ๑.๘  วิถีชีวิต เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร 

   ๑.๙  ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ   

   ๑.๑๐  ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะในท้องถิ่น 

๒.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  เป็นการท่องเที่ยวที่ ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยุติธรรมเพ่ือการกระจาย
รายได้และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 

                                        
๗๒บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพลส แอน

ดีไซน์), หน้า ๒๘๘. 



๖๐ 

 

การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวใดนั้น แหล่งท่องเที่ยวนั้น
จะต้องมีความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นั กท่องเที่ยวได้   
ซ่ึงศักยภา พในการดึงดูดใจส า หรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยหลายปัจจั ย   
ได้แก่  คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง  
ความปลอดภัย  และความสามารถในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากองค์ประกอบ
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจแล้ว  แหล่งท่องเที่ยวควรมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน และการสนับสนุนทางด้านนโยบาย  
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่ น ซ่ึงจะท าให้
แหล่งท่องเที่ยวสามารถด ารงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ มีความส าคัญ   
ทั้งในด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว การมีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งการจัดการด้านการบริการและการจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  รวมถึง
การสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวนั้น ท าให้การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญต่อการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก รวมทั้งการจัดการด้านการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นด้วย 

จากแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น   
ทางคณะผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานส าหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่อ งเที่ยวทาง
วัฒนธรรมไว้  ๓  ด้าน ได้แก่๗๓ 

องค์ประกอบท่ี  ๑  ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว 

หมายถึง  การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม   
ซ่ึงสามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น  มีความโดดเด่นและมี
เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา  มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเป็น
มรดกทางสังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น   
ดังนั้น  ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม  ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาวัฒนธรรม จึงมีความส า คัญในการรักษา
วัฒนธรรมให้คงอยู่ ซ่ึงเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส า คัญ  
อีกทั้งศักยภาพในทางกายภาพและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  ได้แก่ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว  ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ มี
ความส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

                                        
๗๓ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, คู่มือการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, หน้า ๓-๕. 



๖๑ 

 

ส าหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๗ ดัชนีชี้วัด ได้แก่ ๑) ความเป็นเอกลักษณ์
ด้านวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  และองค์ความรู้   ๒)  ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี                 
๓)  ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม  ๔)  ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ๕) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้  ๖) ความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น  ๗) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 

๒. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๓ ดัชนีชี้วัด  
ได้แก่  ๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ๒)  ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว  ๓) ความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบท่ี  ๒  ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว 

ศักยภาพในการรองรับด้านท่องเที่ยว  หมายถึง  องค์ประกอบต่างๆ  ที่ มีส่วนช่วยเสริม
แหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ ให้มีความส าคัญ  มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่าง เช่น แหล่ง
วัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจ ากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานท าให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว ท าให้ศักยภาพในการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวลดลงไปด้วยส าหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
๒  ด้าน  ได้แก่ 

 ๑. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

 องค์ประกอบท่ี ๓ การบริหารจัดการ 

 การบริ หาร จัดการแหล่งท่ อง เที่ย ว หมายถึ งความสา มารถในกา รควบคุม ดูแล   
การด าเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

 ๑) ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

 ๒) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก  โดยพิจารณาจากการด าเนินงาน
ขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าข องแหล่ง
วัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 ๓) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม
กา รท่ อ ง เที่ ย ว  โดยก า ร เปิ ด โอกา ส ให้ ปร ะชา ชน หรื อชุ มชน  ไ ด้ มีส่ วน ร่ ว มใน กา ร คิ ด   
การพิจารณาตัดสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 



๖๒ 

 

 เกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี  ๒  ด้าน  ได้แก่ 

 ๑. กา รจั ดกา รด้า นกา รอนุ รั ก ษ์แหล่งท่ อง เที่ ยว  ปร ะกอบ ด้วย  ๓  ดัชนี ชี้ วั ด   
ได้แก่  ๑)  การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  ๒)  การจัดการด้านการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่  ๓)  การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ยว 

 ๒.  การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ดัชนีชี้วัด ได้แก่ ๑) การจัดการด้าน
การบริ การและสา ธารณูปโภคแก่นักท่ องเที่ ยว  ๒) การจัดการด้า นกิจกรรมการท่องเที่ย ว   
๓) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก ๔) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ๕) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรม ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยววัฒนธรรมต้อง
มีระบบการจัดการที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  รวมถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกา รจัดกา รและการพัฒนา แหล่งท่ องเที่ย วและการให้ความรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสามารถใช้แนวคิดการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมในการวิ เคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ เน้นให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
มรดกวัฒนธรรมของตน 

 ๔) แบบจ าลองการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 จากความส าคัญและแนวคิดเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธร รม 
น ามาสู่การวางแผน การจัดการ และการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับประเทศไทย   

 ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น ๓ ประเภท 

 ๑.  นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culturally  Motivated) หมายถึง   
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความสนใจที่จะเรียนรู้   ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน 

 ๒.  นักท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม (Culturally  Inspired) หมายถึง   
ผู้ที่ถูกดึงดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นที่รู้จักหรือได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
รูปภาพ  โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้ระยะเวลาที่จะพักอยู่ในแ หล่งท่องเที่ยวประเภทแรก   
แต่มีโอกาสที่จะเดินทางกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต 

 ๓.  นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม  (Culturally  Attracted)  หมายถึง  ผู้ที่ มี
ความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้ จะมีระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวน้อย อาจจะเป็นในลักษณะเยี่ยมชมมากกว่าการพักอาศัย 



๖๓ 

 

 ทั้งนี้ได้จัดประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนี้๗๔ 

ตารางท่ี ๒.๘ ประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 

ประเภทนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีและกิจกรรมท่ีสนใจ 
นักท่องเที่ยวแหล่งมรดก   
(Heritage  Tourist) 

ปราสาท พระราชวัง บ้านโบราณ แหล่งโบราณคดี  
อนุสาวรีย์ 

นักท่องเที่ยวศิลปะ   
(Arts  Tourist) 

โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล งานประเพณี 

นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
(Creative  Tourist) 

ถ่ายภาพ วาดภาพ เครื่องปั้น ท าอาหาร หัตถกรรม 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง   
(Urban  Cultural  Tourist) 

แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม 
 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท  
 (Rural  Cultural  Tourist) 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ  ภูมิทัศน์ 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Indigeneous  Cultural  Tourist) 

ชาวเขา  ทะเลทราย  เดินป่า ศูนย์วัฒนธรรม ศิลปะ
และหัตถกรรม 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย 
(Popular  Cultural  Tourist) 

สวนสนุก  ห้างสรรพสินค้า การแสดงคอนเสิรต์             
งานแข่งขันกีฬา 

 การแบ่งประเภท  และลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้
ทราบถึงลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
ตอบสนองความต้องการอันจะน าไปสู่การสร้างรายได้ให้แหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ  และการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้คงไว้  ทั้งนี้  Garrod และ  Fyall  ได้เสนอ
แบบจ าลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนดังแสดงโดยภาพที่  ๑๗๕ 

 

 

 

 

                                        
๗๔ Smith, M. K., Issues in Cultural Tourism Studies, (London : Routhledge, 2003), p. 

34. 
๗๕Garrod, B., & Fyall, A, Beyond the rhetoric of sustainable tourism?, Tourism 

Management, 19(3) 1998 : 199-212. 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  ๒.๑  แบบจ าลองการจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ที่มา  :  Garrod และ  Fyall 

๑.  การตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจะสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ จะต้อง
อาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว  เพ่ือสนองความต้องการระหว่า ง
นักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการ  ทั้งนี้  การท าการตลาดการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่ง
นั้นมีความแตกต่างด้านบริการที่นักท่องเที่ยวได้รับ  ซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้  หรือไม่
สามารถจับต้องได้  ซ่ึงโดยขั้นตอนการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค านึงถึงปัจจัย  ดังต่อไปนี้  

 ๑)  ผลิตภัณฑ์ที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  ก่อนการพัฒนาการตลาด
ทางด้านการท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรทราบถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยว  เช่น นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนมากเน้นที่ความรู้  ความประทับใจ  ความสุนทรีย์  
ประสบการณ์  ฯลฯ  ดังนั้ น  แหล่งท่องเที่ยวควรมีความโดดเด่น   และมีเอกลักษณ์เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์  และสนองความต้องการสูงที่สุด  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะ
ผลักดันการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งจากการโฆษณาปากต่อปาก  และการกลับมาเยือนอีกครั้ง 
นอกจากนี้  การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว  (Destination  Branding)  เพ่ือการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เนื่องด้วย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน มีอัตลักษณ์และมี
ศักยภาพที่จะสามารถดึงดูดความสนใจและชวนให้นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยม
เยือน 

 ๒)  การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์
ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้  และสนใจเยือนแหล่งท่องเที่ยว  ดังนั้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การให้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  หรือ  การพูดแบบปากต่อปากเพ่ือกระตุ้น 
ให้นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการท่องเที่ยว  การน าเสนอที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว  
ให้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน  อาจเป็นการประชาสัมพันธ์  การจัดต้ังศูนย์บ ริการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หรือการจัดนิทรรศการภาพถ่าย  การใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และแนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้

 การจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

การตลาดและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

การวางแผนโครงการ   
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

โครงสร้างองค์การ  
และการจัดการ 

การด าเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 



๖๕ 

 

คงอยู่สืบเนื่องต่อไป  ซ่ึงการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์จะน าจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดจนวิธี
ในการด าเนินชีวิตเป็นจุดขาย (Brand Idea) และสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว Brand Communication
เพ่ือสร้างการรับรู้  (Brand  Awareness)  และสัมผัสประสบการณ์ (Brand  Experience) จนเกิด
เป็นกระบวนการท่องเที่ยว 

๒.  การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 ขั้นตอนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกระบวนการ  
ภาพที่  ๒.๒๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี  ๒.๒  การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ที่มา : ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ 

 

 ขั้นตอนส าคัญของการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเริ่มจากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว  
ซ่ึงรวมถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง และความน่าสนใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่าเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่  
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร  ซ่ึงรวมถึงภาพรวมด้านความสวยงาม  ลักษณะ

                                        
๗๖กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และคณะ, “การท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน”, วารสารนัก

บริหาร Executive Journal, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๔, (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๑๔๔. 

การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว 

การวางแผนการใช้พ้ืนที่และการคมนาคมขนส่ง 

การก าหนดศักยภาพการรองรับ 

การประเมินผลกระทบของโครงการ 

การฝึกอบรมพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน 



๖๖ 

 

เด่น  อัตลักษณ์  ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญทางศาสนา  สภาพภูมิทัศน์  และวิถี
ชีวิต  นอกจากนี้ประเด็นของความพร้อมทางด้านความสะดวกซ่ึงรวมถึงทั้งความสะดวกในการเข้าถึง  
และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนการใช้พ้ืนที่และการก าหนดศักยภาพรองรับ
แหล่งท่องเที่ยว  ในการก าหนดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น ประเด็นส าคัญคือต้องสามารถจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเบื้องต้น  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  การก าจัดขยะ ระบบสื่อสารคมนาคม  
ลานจอดรถ  ที่พักโรงแรม  ร้านอาหาร  และร้านขายของที่ระลึกให้พอเพียงกับจ านวนนักท่องเที่ยว  
รวมถึงต้องควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินความสามารถที่จะรองรับได้  ซ่ึงรวมถึงกา ร
ประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ดังกล่าวตลอดจนปัญหาและ
ผลกระทบท่ีจะตามมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

 ประเด็นพ้ืนฐานที่ส าคัญประเด็นหนึ่งที่จะน าไปสู่การวางนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม  คือ การประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งนี้  การสร้างหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในการประเมินผลกระทบขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย  ซ่ึงจะต้องมีการประเมินผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ร่วมกัน  โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบนั้นแบ่งเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
ผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม  และผลกระทบต่อการเสริมสร้างลักษณะเด่นอัตลักษณ์ของชุมชน
และพ้ืนที่  ผลกระทบต่อการด ารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม  เพ่ือน าไปสู่การวางแผนนโยบายที่สมดุล  
และแนวทางการจัดการเ พ่ือควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่ การก่อให้เกิ ด
ผลประโยชน์สุทธิที่สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

 นอกจากนี้ ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรจะรวมถึงการฝึกอบรมคน
ในพ้ืนที่ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในท้องถิ่น  ให้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว  ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากร  การให้ความรู้  และการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมี
ความรู้  มีแนวคิด  และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  นับว่าเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔)  เส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ  
International  Council  on  Monuments  and  Sites  ได้ให้ความหมายของเส้นทางวัฒนธรรม  
(Cultural  routes) ไว้ดังนี้๗๗ 

“เส้ นทา งวัฒนธร รม คือ  เส้ นทางบก  เส้ นทา งน้ า  หรือทั้ งสองอย่ า งร วมกัน   
หรือเส้นทางประเภทอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพอันโดดเด่นของพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และประเพณี  แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีพัฒนาการมาอย่างสืบเนื่องและแสดง
ให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  ความรู้ทั่วไป  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ภายในท้องถิ่น

                                        
๗๗United Nation Development Programme (UNDP) , Thailand Human Development 

Report 2003, (Bangkok, 2003), p. 23.   
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ภายในประเทศหรือระหว่างภูมิภาคในแต่ละช่วงเวลาที่ส าคัญ  รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งจับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้” 

เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมว่ามีขอบเขตที่กว้างมากเพราะประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายๆ ด้านที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์รูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย  รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่  ในเง่ือนไขทาง
ภูมิศาสตร์สามารถแบ่งเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมได้เป็น 

๑.  ระดับท้องถิ่น  เช่น  เส้นทางวรรณคดีที่ดับลิน  ประเทศเยอรมัน  (Literary  Dublin)  
หรือ เส้นทางเทศกาลคูมาราที่กาฐมัณฑุ  ประเทศเนปาล  (The  Kumara  Festival  Route  in  
Katmandu)   

๒.  ระดับภูมิภาค,  ระดับแคว้น  เช่น เส้นทางไวน์ในประเทศฝรั่งเศส  (Rue  de  vins)  
หรือ  ถนนสายโรแมนติกในประเทศเยอรมัน  (The  RomantischeStrasseX 

๓.  ระดับชาติ  เช่น เส้นทางจากเทือกเขาแอลป์สู่ทะเลบอลติกในประเทศเยอรมัน   
(The  route  “From  the  Alps  to  the  Baltic  Sea”)  เป็นต้น 

๔.  ระดับนานาชา ติ  เช่น   เส้นทา งสายไหม  หรือ เส้นทางของเมืองฮันเซียติค   
(The  route  of  Hanseatic  Towns) ๗๘ 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเดินทางอีกหลายประเภทในการท่องเที่ยววัฒนธรรม ซ่ึงในหนึ่ง
องค์ประกอบของการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีวิธีการเดินทางที่หลากหลาย  เช่น 

๑.  การเดินทางท่องเที่ยวโดยการเดินเท้า  โดยมากแล้วจะอยู่ในเส้นทางการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เช่น  A  close-up  of  Porto 

๒.  การเดินทางท่องเที่ยวโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางโดยมากจะใช้
ในเมืองใหญ่ๆ  เช่น  รถประจ าทางสาย   ๑๐๐  ในเบอร์ลิน  หรือ  Tramp  no.๓T  ที่เฮลซิงก์  
ประเทศฟินแลนด์  เป็นต้น 

๓.  การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  เป็นที่นิยมมากในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ  เช่น  The  Tennessee  Scenic  Highway  หรือ  The  Lewis  and  Clark  Trail  
เป็นต้น 

๔.  การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถจักรยาน  โดยต้องเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากรถยนต์
หรือเส้นทางเดินเท้า  แต่การใช้รถจักรยานต้องพัฒนาถนนให้มีเส้นทางส าหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปั่นจักรยาน  เช่น  ถนนคิงส์ในประเทศฟินแลนด์  (The  King’s  Road) 

                                        
๗๘Richards  et  al, Cultural Tourism : Global and Local Perspectives, (New York :  

The Haworth Hospitsality Press, 2007),  p. 133.   
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๕.  การเดินทางท่องเที่ยวโดยการขี่ม้าซ่ึงในปัจจุบันมีอยู่ไม่มากและมีโอกาสที่จะพัฒนาได้
อีก  เช่น  การขี่ม้าชมภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์ 

๖.  การชมทิวทัศน์ใต้ท้องทะเลโดยใช้เรือที่ พ้ืนเป็นกระจกเป็นพาหนะในการเดินทาง  
นักท่องเที่ยวสามารถเห็นทิวทัศน์ใต้ท้องทะเลได้จากในเรือ 

 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวว่ามี ๔ ประการ คือ๗๙ 

 ๑. นักท่องเที่ยวซ่ึงต้องใช้จ่ายในการเดินทางอย่างน้อยที่สุดเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าของ
ที่ระลึก และการบริการอ่ืนๆ ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะหมุนเวียนกระจายไปในธุรกิจบริการต่างๆ  
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายราย ได้สูท้องถิ่นโดยแบ่ ง
นักท่องเที่ยวออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

  ๑.๑ นักท่องเที่ยวค้างคืน (Tourism) ได้แก่ผู้มาเยือนชั่วคราวโดยพ านักอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใช้เวลาว่างในการพักผ่อนบันเทิงสุขภาพศาสนาการศึกษาและ
การกีฬา หรือเพ่ือธุรกิจ การเยี่ยมญาติ การปฏิบัติภารกิจต่างๆ และการประชุมสัมมนา 

  ๑.๒ นักท่องเที่ยวไม่ค้างคืน (Excursionist) หรือโดยทั่วไปใช้ค าว่า นักทัศนาจร  
ได้แก่ผู้มาเยือนเป็นการชั่วคราวโดยใช้เวลาอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงทั้งนี้รวมถึง
ผู้โดยสารที่มากับเรือเดินสมุทรด้วย  

 ๒. ธุรกิจซ่ึงท าหน้าที่จัดหาสินคา และบริการต่างๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ได้แก่การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร บริการน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ร้านค้าของที่ระลึก และขายสินค้าพ้ืนเมือง 

 ๓. รั ฐบา ลของประเทศหรื อของท้ องถิ่น ซ่ึงท าหน้า ที่ จัด ให้ มีโ ครงสร้ า งพ้ื นฐา น
(Infrastructure) ที่เอ้ือประโยชนต่อการท่องเที่ยว เช่น ถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ระบบไฟฟ้า  
น้ าประปา ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นการลงทุนเพ่ือการ ท่องเที่ยวของประเทศ และเพ่ือความ
สะดวกสบายของคนในท้องถิ่น 

 ๔. ประชาชนในประเทศนั้นๆ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการต้อนรับ และดึงดูดนักท่องเที่ยว
หรือแขกผู้มาเยือนท้องถิ่นนั้นซ้ าอีก หรืออาจชักชวนผู้ไม่เคยมาเยือน ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
รวมถึงการแสดงความมีน้ าใจให้ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป 

จากความหมายของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สรุปได้ว่า  เส้นทางวัฒนธรรม มี
รูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย โดยอาจเป็นได้ทั้งเส้นทางบก เส้นทางน้ า เส้นทางเดินเท้า  เส้นทาง

                                        
๗๙Mcintosh, R.W.; Goeldner, C.R.; & Ritchi, Jr.B, Tourism : Principle, Practices, and  

Philosophies, (New York : John Wiley & Sons, 1995), pp. 9-10. 
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จักรยาน ฯ  เส้นทางวัฒนธรรมจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ที่ มีการ
พัฒนาการสืบเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

๒.๓.๒  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 ๒.๓.๒.๑  ความหมายและค าจ ากัดความของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  มาจากค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ  คือ  Cultural  Resource  
ซ่ึงเป็นค าที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่  ๑๙๗๐ นิยมใช้กันในหมู่นักโบราณคดี
และนักประวัติศาสตร์  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  (ค.ศ.  ๑๙๘๑)  National  Park  Service  (NPS)  
ได้นิยามความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมขึ้นใหม่  สามารถสรุปความหมายของทรัพยากร ทาง
วัฒนธรรมได้ดังนี้๘๐   

๑. ทรัพยา กรทางวัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่จับ ต้องได้ ( Tangible)   
และสิ่งที่จับต้องไม่ได้  (Intangible) 

๒.  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นตัวแทนหรือสื่อแสดงถึงวัฒนธรรม  เหตุการณ์และ
กิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ทรัพย ากรทางวัฒนธรรม หมายถึง  สิ่ งที่ มนุ ษย์ สร้ างขึ้น มีคุณค่าทาง โบรา ณคดี
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน เทศกาลขนบธรรมเนียม  
งานประเพณีประจ าปีสิ่งต่างๆ  เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นทั้งวัตถุดิบและ
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หรือ  “จุดขาย”  ของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ ดึงดูดใจที่
จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลินได้เพ่ิมพูนหาความรู้   และท าให้ทัศนคติกว้าง
ออกไป๘๑  

ทรัพยากรวัฒนธรรม  (Cultural  resources)  ว่ามีทั้งของเก่าจากอดีตเป็นมรดกที่เหลือ
มาถึงคนในรุ่นปัจจุบันและมีสิ่งของที่สร้างขึ้นมาองค์ประกอบของวัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุ  
(material  culture)  ในรูปของวัตถุ  สิ่งก่อสร้าง  สถานที่  และภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังด ารงอยู่  
(living  culture)  หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก  (expressive  culture)  เช่น  ดนตรี  งานฝีมือ  
ศิลปะ  วรรณคดี  ประเพณีบอกเล่า  และภาษา  ฯลฯ  ซ่ึงเป็นความต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
และผ่านไปยังอนาคตโดยที่วัฒนธรรมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ๘๒   

                                        
๘๐เกรียงไกร  วัฒนาสวัสด์ิ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อุษาคเนย์,  ๒๕๔๘), 

หน้า ๕. 
๘๑นิศา ชัชกุล, อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, (กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖๐. 
๘๒พิสิฐ เจริญวงศ์, พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (เอกสารประกอบการบรรยาย 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒). 
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“ทรัพยากรวัฒนธรรม  หมายถึง  ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ทั้งที่
เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ  สิ่งก่อสร้างที่จับต้องมองเห็นได้  ( tangible  from)  และที่เป็นความหมาย  
ความรู้  ภูมิปัญญา  ความเชื่อ  กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ  จินตนาภาพ  ความรู้สึกนึกคิด  
ศิลปะและการแสดงออก  ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพได้  ( intangible  from)   
ซ่ึงเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน  แต่ละสังคม  
แต่ละยุคสมัยได้  และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่ เป็นมรดกที่สืบทอดมา
จากอดีต  และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ  ของชุมชนและสังคม” ๘๓   

จากนิยามความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
สิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ทั้งในรูปของวัตถุ  สิ่งก่อสร้าง  งานประเพณี  วัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่
สังคมสืบทอดต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและส่งผ่านไปถึงอนาคต  สิ่งต่างๆ  เหล่านี้ล้วนมีคุณค่า
และมีความหมายต่อสังคม   

๒.๓.๒.๒ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  ทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลากหลายประเภท  การน าทรัพยากร
วัฒนธรรมมาใช้เพ่ือการท่องเที่ยวต้องมีการศึกษา  การวางแผน  และการบริหารจัดการอย่าง
รอบคอบ  เพ่ือให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยั่งยืน  โดยเกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาการอนุรักษ์  ทรัพยากรวัฒนธรรมในงานวิจัยชิ้นนี้ มีทั้งทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทย่านประวัติศาสตร์และศาสนสถาน  โดยมีแนวทางในการจัดการแบ่งประเภทได้ตาม
รายละเอียดดังนี้๘๔  

๑.  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทย่านประวัติศาสตร์  ในงานวิจัยนี้   คือย่าน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาอย่างไม่ขาด
สายเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  ศิลปะและพัฒนาการของชุมชนในอดีตเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญ  ดังนั้นการจัดการทรัพยากรประเภทย่านประวัติศาสตร์ต้องค านึงถึงหน้าที่หลักของ
ทรัพยากรเป็นส าคัญ  ย่านประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ประเภทเมืองที่ มีการอยู่
อาศัยสืบเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การจัดการทรัพยากรสามารถท าได้ดังนี้ 

   ๑.๑  การจัดการด้านกายภาพ  โดยอาจรื้อถอนสิ่งแปลกปลอมออกจัดการอนุรักษ์
ตามวิธีการ  ปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดลักษณะเด่น  เช่น  การน าสิ่งสาธารณูปโภค

                                        
๘๓สายันต ร์ ไพรชาญจิต ร์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในการท างานพัฒนาชุมชน , 

(กรุง เทพมหานคร : โครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๓.   

๘๔มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  อ้างใน ปรัชญาพร พัฒนผล, “การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
วัฒนธรรมแม่น้ าเพชรบุรี, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม), (วิทยาลัย
นวัตกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓. 



๗๑ 

 

บางประเภท  เช่น สายไฟฟ้า  สายโทรศัพท์  วางในระบบท่อใต้ดิน  หรือการปลูกต้นไม้ปรับ
ทัศนียภาพให้ร่มรื่นหรือทาสีอาคารให้มีความกลมกลืน 

   ๑.๒  การจัดการให้ความรู้  นอกจากเมืองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้ว  ยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับชุมชนในเมืองตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีไปเยือน  การจัดการให้ความรู้ถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้คนเข้าใจความหมายและความส าคัญของเมือง  โดยมีแนวทางการจัดการ  
อาทิ  จัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีจะเป็นแหล่งให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ  จัดท า คู่มือน าชม  จัดท าแผ่นป้ายสถานที่เพ่ือให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  จัดท าสื่อที่
นักท่องเที่ยวสามารถเป็นเจ้าของได้  เช่น  แผ่นพับ  ของที่ระลึกเก่ียวกับสถานที่นั้นๆ  

   ๑.๓  การจัดการอ านวยความสะดวก  เนื่องจากย่านประวัติศาสตร์ของเมืองเป็น
พ้ืนที่ท่ียังมีการใช้งานและประกอบกิจกรรมประจ าวันอยู่  ดังนั้นการจัดการย่านประวัติศาสตร์จึงต้อง
สัมพันธ์กับชุมชนและกิจกรรมประจ าวันในย่านนั้นด้วย  โดยควรจัดการให้ย่านชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทัง้การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้ถึ งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน อีกทั้งควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรวมให้เรียบร้อย และรักษาความสะอาดของชุมชนและพ้ืนที่
โดยรอบ รวมถึงการท าแผนที่ ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวโดยติดต้ังในต าแหน่งที่ เหมาะสม  
ก าหนดเส้นทางเท้าส าหรับนักท่องเที่ยวในการไปชมจุดต่างๆ  ที่น่าสนใจภายในชุมชนโดยตามเส้นทาง
อาจจัดให้มีจุดพักผ่อน  ร้านขายของที่ระลึก  และจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้น 

สรุปได้ว่า  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทย่านประวัติศาสตร์  สามารถท าได้ใน
หลายแนวทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเมือง  เช่น  การปลูกต้นไม้  เพ่ือให้
เกิดความร่มรื่น  การจัดระเบียบของชุมชนท าหน้าบ้านให้น่ามอง  เป็นต้น  ซ่ึงย่านประวัติศาสตร์ถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเพราะมีการอยู่อาศัยของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้  เข้าใจถึงความหมาย  ความเป็นมาและ
ความส าคัญของเมืองหรือย่านนั้นได้ดียิ่งขึ้น  โดยการให้ความรู้อาจอยู่ในรูปของการจัดท า คู่มือน าชม
หรือจากการบอกเล่าโดยคนในท้องถิ่น 

เนื่องจากย่านประวัติศาสตร์ของเมืองยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกอบชีวิตประจ าวันตามปกติ
ในการจัดการจึงต้องมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนในย่านนั้นๆ ด้วย  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เม่ือชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการจัดการต้ังแต่ขั้นตอนแรกเพ่ือให้ชุมชนรับรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชุมชน  รวมถึงชุมชน
จะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวซ่ึง
ชุมชนจะได้เรียนรู้ถึงการรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น
ท าได้หลายวิธี  อาทิ  การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้ล่วงหน้าในเรื่องต่างๆ  สอบถามทัศนคติและความ
คิดเห็น  จัดประชุมตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ  เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน  การวางแผนการจัดการต่าง  
เป็นต้น 

๒.  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทศาสนสถาน  โดยทั่วไปแล้วศาสนสถานทุก
แห่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว  เนื่องจากศาสนสถานที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม



๗๒ 

 

มักจะเป็นศาสนสถานที่มีความส าคัญในด้านความเป็นมา ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และของชาติหรือมีศิลปกรรมที่ส าคัญ  ผู้ที่มาเยี่ยมชมศาสนสถานมักจะมาเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์มากกว่า
ที่จะมาชมความงดงามหรือความส าคัญของศาสนสถาน  ลักษณะการเยี่ยมชมในลักษณะนี้จึงมีความ
แตกต่างกันตามความสมัครใจ  ความเชื่อมโดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ 

   ๒.๑  การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ศาสนสถานที่เป็นวัดในศาสนาพุทธที่
มีศักยภาพในกา รเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ย ว  มักจ ะมีความส าคัญในด้า นปร ะวัติ  สถา ปัตยกรรม   
งานจิตรกรรมฝาผนัง  และงานประติมากรรมรูปเคารพ  เช่น อุโบสถ  เจดีย์  วิหาร  ศาลาราย   
หอไตร  กุฏิ  พระพุทธรูป  เป็นต้น  โดยพ้ืนที่ที่ส า คัญเป็นที่สนใจในการชมส่วนใหญ่  คือ  เขต
พุทธาวาส  การจัดการให้ความรู้ท าได้โดยจัดท าคู่มือน าชมส าหรับนักท่องเที่ยวควรมีเนื้อหาเก่ียวกับ
ประวัติและความส าคัญของสถานที่  หรือจัดท าหนังสือเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเนื้อหาและ
รายละเอียดความส าคัญของสถานที่ส าหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะ  ซ่ึงหนังสือดังกล่าว
จะมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาความรู้ เฉพาะด้านได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

   ๒.๒  การจัดการด้านภูมิทัศน์  ศาสนสถานเม่ือแรกสร้างผู้ออกแบบได้จัดวางสภาพ
ภูมิทัศน์ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว  หากแต่มาในสมัยหลังได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ  กันหรือต่อเติมจนเสียคุณค่า  ปัญหาเหล่านี้ มักพบในศาสนสถานที่ มีศักยภาพในการเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว  อาทิ  ภายในวัดบางแห่งมีการท าลานซีเมนต์แทนลานดินหรือการปลูกสร้าง
อาคารเบียดบังกลุ่มอาคารเดิม  เป็นต้น  การจัดภูมิทัศน์ท าได้ดังนี้ 

  ๒.๒.๑  การจัดภูมิทัศน์ให้กลับเป็นแบบเดิม การจัดภูมิทัศน์แบบนี้ ต้อง
ค านึงถึงลักษณะแวดล้อมของกลุ่มอาคารศาสนสถาน  แนวคิด  และค่านิยมในภาพรวม  การจัดภูมิ
ทัศน์ให้กลับแบบเดิมอาจจ าเป็นต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาคาร
เดิมออกไป  เช่น  การอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์  วัดบ่งสนุก จังหวัดล าปาง  มีการปรับภูมิทัศน์
โดยการรื้อสิ่งก่อสร้างที่แปลกปลอมออกไป๘๕   

  ๒.๒.๒  การจัดให้พ้ืนที่มีความร่มรื่น  โดยการปลูกต้นไม้ที่ มีความสูงไม่มาก
นัก  เพ่ือให้ร่มเงาและจะได้ไม่บดบังตัวอาคาร 

   ๒.๓  การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน  ศาสนสถานมีจุดประสงค์ในการก่อสร้างเพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ  ที่จ าพรรษา  และสถานที่เล่าเรียน  การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  
ลานจอดรถ  ห้องสุขา  เหล่านี้ต้องค านึงถึงจุดประสงค์สถานที่นั้นๆ ด้วยขณะเดียวกันศาสนสถานก็มี
พ้ืนที่ใช้สอยจ ากัด  การออกแบบการบริการขั้นพ้ืนฐานจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของศาสนสถานแต่
ละแห่ง  แนวทางการจัดการมีดังนี้ 

                                        
๘๕อิโคโมสไทย, การอนุรักษ์และการพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในแนวทางบูรณา

การการข้ามศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พัลลิซซ่ิง, ๒๕๕๐), หน้า  ๑๙๖. 



๗๓ 

 

  ๒.๓.๑  การจัดสถานที่จอดรถยนต์  ศาสนสถานแต่ละแห่งมีพ้ืนที่จ า กัดและ
ได้มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ต้ังแต่ครั้งแรก  สถานที่จอดรถจึงเป็นปัญหาส าคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยานพาหนะยังเพ่ิมมลภาวะให้กับศาสนสถานอีกด้วยการจัด จุดจอด
รถยนต์ไว้นอกบริเวณศาสนสถานจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง โดยให้นักท่องเที่ยวเดินจากจุดจอดรถ
มายังศาสนสถาน ท าให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่มากขึ้นและเป็นโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย 

  ๒.๓.๒  การจัดการให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด กล่าวคือ จัดการให้
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน จัดให้มีจุดนั่งพักผ่อนตามเหมาะสม 

  ๒.๓.๓  การจัดท่าเทียบเรือ ในกรณีที่ศาสนสถานต้ังติดกับริมน้ าสามารถ
เข้าถึงได้โดยเส้นทางน้ า  ควรมีการปรับปรุงศาลาริมน้ าหรือสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือให้มีความสะดวกใน
การขึ้นลง  ทั้งนี้การใช้เส้นทางน้ ายังช่วยลดความแออัดของรถยนต์ได้อีกทาง 

   ๒.๔  การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน เนื่องจากศาสนสถานแต่ละแห่งมี
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนาน การที่ศาสนสถานมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากอาจก่อให้เกิดกา ร
ช ารุด  เสียหายได้  แนวทางจัดการมีดังนี้ 

  ๒.๔.๑  การจัดผู้ดูแลตรวจสถานที่ โดยผู้ที่ดูแลสถานที่ควรหม่ันตรวจตรา
สถานที่เสมอๆ เม่ือพบสิ่งใดผิดปกติควรแจ้งกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บางครั้งผู้ดูแลสถานที่อาจเป็นผู้
ที่น าชมสถานที่นั้นๆ ได้ตามสมควร 

  ๒.๔.๒  การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน  การเปิดสถานที่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมควร
มีการท าบัญชีทรัพย์สิน  เพ่ือให้ตรวจสอบได้โดยง่ายและควรมีการตรวจสอบเป็นระยะตามสมควร  

  ๒.๔.๓  การควบคุมไม่ให้ใช้งานศาสนสถานเกินก าลัง การที่ มีนักท่องเที่ยว
เข้าชมศาสนสถานเป็นจ านวนมากเกินไป  อาจส่งผลให้ศาสนสถานทรุดโทรมและเสื่อมสภาพอย่าง
รวดเร็ว จึงควรมีการควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ของศาสนสถาน 

  ๒.๔.๔. การควบคุมด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับศา สนสถา นได้แ ก่  
มลภาวะ  ทางด้านเสียง  อากาศ  การกระท าที่ขาดความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว เช่นการขูดขีด  
เขียน  โบสถ์  อาคารต่างๆ  การกะเทาะลวดลายงานศิลปะ ควรมีการประกาศเตือนและก าหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน  รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้  เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่
มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  หากมีการ
พัฒนาอย่างถูกวิธีก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส า คัญอีกแห่งหนึ่งได้เพราะวัดเป็นแหล่งที่รวบรวมทั้ง
ศิลปะ  สถาปัตยกรรม  งานฝีมือของช่างแขนงต่างๆ  ไปจนถึงสิ่งที่เป็นนามธรร มไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต  
ประเพณี  วัฒนธรรม  ในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการในเรื่องของการวางผัง  
โดยการแยกสัดส่วนให้ชัดเจนระหว่างเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆวาส สิ่งก่อสร้างใดที่ ต้องการก่อสร้าง



๗๔ 

 

เพ่ิมเติมก็ควรดูรูปแบบของสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ใช้วัสดุที่คงทนและสอดคล้อง
กับประโยชน์ใช้สอยโดยอาจสร้างเป็นศาลาก็ได้  นอกจากนี้การซ่อมแซมโบราณสถานภายในวัดต้อง
ศึกษาในเรื่องของการบ ารุงรักษา  การซ่อมแซม  และการดูแลอาคารสถานที่จากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้ อาทิ  กรมศิลปากร  เป็นต้น๘๖ 

จากแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทย่านประวัติศาสตร์และย่าน  ศาสน
สถานสรุปได้ว่า  การน าทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการที่ ดี
เพ่ือรองรับการพัฒนาและผลท่ีจะเกิดจากการท่องเที่ยว  การศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีทิศทางและเพ่ือให้เกิด
สมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ 

๒.๓.๒.๓  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder  Analysis) 

การ พัฒนากา รท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมย่อมมีผลกระทบถึ งผู้ที่ มีส่วนได้ส่วน เสี ย  
(Stakeholder)  ของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ( Stakeholder  
Analysis)  จะท าให้เข้าใจถึงแนวนโยบายบทบาท  และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  โดยการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเครื่องมือที่ส า คัญในการศึกษาวิจัยที่ มุ่งเน้น
การศึกษาถึงลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมาย จุดยืน ความต้องการความสนใจ  
องค์ประกอบของกลุ่ม  อ านาจหน้าที่  อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
น ามาใช้ในการท าความเข้าใจในระบบหรือหน่วยงานต่างๆ  ในการวางแผนพัฒนาองค์กร  การวาง
นโยบายและกลวิธีที่จะท าให้นโยบายดังกล่าวประสบความส าเร็จ  ความสนใจในการวิเคราะห์ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  และถูกน าไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งที่น าผลการ
ศึกษาวิจัยไปสู่แนวนโยบายและการปฏิบัติ๘๗ 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและชี้ เฉพาะ
ว่าบุคคล  กลุ่ม หรือ  หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการตัดสินใจใน
นโยบาย  โครงการ  หรือ  ผลประโยชน์ต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับโครงการอย่างไร 

๒.๓.๒.๔  การจ าแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การแบ่งประเภทของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งได้หลายวิธี  โดยพิจารณาจาก
ประเด็นที่ท าการศึกษาและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 

๑.  การแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งได้หลายวิธี  โดยพิจารณาจากประเด็นที่
ท าการศึกษาและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 

                                        
๘๖ภราเดช พยัฆวิเชียร, ถามอย่างคิด (หลาย) อย่าง ,  (กรุง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์ร่วมด้วย

ช่วยกัน, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐. 
๘๗รัชตะ ต้ังศิริพัฒน์ และวิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียร,  “การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”, วารสารการ

สาธารณสุข, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖, (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๖). : ๘๖๕-๘๖๖. 



๗๕ 

 

   ๑.๑  บุคคลหรือหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Stakeholder) เป็นบุคคลที่ 
ท างานภายใต้ขอบเขตขององค์กร  ได้แก่  ผู้จัดการ ลูกจ้าง 

   ๑.๒  บุ คคลหรื อหน่ วย งา นที่ เป็ น คนกลา งร ะหว่ า งองค์กร   ( Interface  
Stakeholder)  เป็นบุคคลที่มีบทบาททั้งภายในและภายนอกองค์กรเฉพาะในประเด็นที่สนใจ   
เช่น  คณะกรรมการบริหาร 

   ๑.๓  บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กร (External Stakeholder) เป็นกลุ่มที่ มี
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเด็นต่างๆ เช่น การให้ทุน การให้ข้อมูล การเป็นคู่แข่งหรือหน่วยงาน
การศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว 

๒.  การแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความใกล้ชิดกับโครงการหรือนโยบาย  ดังนี้ 

   ๒.๑  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholder)  เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกับระบบโดยตรงเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์  ต้องเสียสละทุนหรือก าลังในการ
ท างาน  แบ่งได้ดังนี้ 

  ๒.๑.๑  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  (Direct  primary Stakeholder)  คือ  
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาต่างๆ  ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ  ชุมชนที่อยู่ริม
แม่น้ าเพชรบุรีและชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  โดยเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและได้รับผลกระทบท่ีจะเกิดจากการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้
ภายในชุมชน  หรือ ผลกระทบในแง่ของมลภาวะทางเสียง หรือ ขยะ  จากการท่องเที่ยว  เป็นต้น 

  ๒.๑.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม  ( Indirect  primary Stakeholder)  
เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์  แต่ไม่ได้ในลักษณะที่ตรงไปตรงมา  เช่น รัฐบาลที่น่าจะ
ได้รับความนิยมหรือคะแนนเสียงจากโครงการธนาคารเพ่ือคนจน  เป็นต้น  ในงานวิจัยคือ 

   ๒.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรอง  (Secondary  Stakeholder)  หน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบในระดับรองๆ ลงมา  แต่ไม่มากเท่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก   

๓.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ  (Key  Stakeholder)  หมายถึง  ผู้ที่ มีความส าคัญหรือมี
อิทธิพลต่อโครงการมาก  ถ้าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักโครงการดังกล่าวมีโอกาสที่จะประสบความ
ล้มเหลวซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในงานวิจัยนี้  คือ หน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านนโยบายและ
งบประมาณที่ส าคัญให้แก่การพัฒนา 

การแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มต่างๆ  ช่วยในการสร้างความเข้าใจและลดความสับสน
ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน  การแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ในครั้งนี้  โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแม่น้ า เพชรบุรี   
คือ  ชุมชน  แหล่งท่องเที่ยว  และหน่วยภาครัฐ 

 



๗๖ 

 

๒.๓.๓ สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการท่องเท่ียว 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริหารที่ มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของ
ประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่ เก่ียวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก
ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุนการ
จา้งงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูป
เงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคน
ไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียว กัน ซ่ึงในปี พ .ศ. ๒๕๕๒  ประเทศไทยมีรายได้จา ก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ  ๕๒๗,๓๒๖  ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ  ๘.๕  ของมูลค่า
ส่งออกรวม  (ร้อยละ ๕๑.๑ ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๕.๘ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 
๒ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖-๗ ของแรงงานทั้งระบบ๘๘ รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้าง
งานไปสู่ชนบท  ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญที่ช่วย
ชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ
โลก ดังนั้นในการจัดท าแผน พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศจึงต้องพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ดังนี้ 

๒.๓.๓.๑ สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก 

 ๑. โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเท่ียวโลก 

 ๑)  การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว   องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเม่ือถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
จ านวน ๑,๖๐๐ ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นจุดหมา ยการท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น ๑ ใน ๒ ของนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 ๒)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการตลาด  กลุ่มประเทศBRIC  (บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย และจีน) มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีศักยภาพในการท่องเที่ยวในอนาคต UNWTO คาดว่า ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จีนจะเป็นตลาดส่งออกและน าเข้านักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีนักท่องเที่ยว ๑๐๐-
๑๒๐ ล้านคน/ปี๘๙ 

                                        
๘๘มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์, “นโยบายภาษีเพ่ือกระตุ้นธุรกิจท่องเท่ียวไทย”, บทความวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
๘๙ส านักง่านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุม

ประจ าปี ๒๕๕๒ ของ สคช. เร่ืองจากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่แผนฯ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗. 



๗๗ 

 

 ๓) การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวสูงขึ้น การทวีบทบาทส าคัญของตลาดเกิดใหม่ซ่ึง
ตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และตลาด
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น หลายประเทศจึงมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การก าหนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบายปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศเพ่ือแย่งชิงตลาดในเวทีโลก 

 ๔) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลก อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู่ที่
ระดับ ๑.๑๑ ในปัจจุบัน จะลดลงเป็นระดับ ๐.๘๖ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๘  โดยประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน าของโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย มีอัตราเพ่ิมของ
ประชากรติดลบนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความพร้อมใน
ด้านเวลาและงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพ านักนาน และต้องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยวท่ีมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนี้การกระตุ้นประชาชนให้
เดินทางท่องเที่ยว  อาทิ การลดชั่วโมงการท างาน การสนับสนุนให้ประชาชนมีโ อกาสพัฒนา
ประสบการณ์ของตนจากการเดินทางท่องเที่ยว การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าอุปโภคบางชนิดและ
ภาษีนายจ้าง มาตรการดังกล่าวได้มีการด าเนินการในหลายประเทศ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น 

 ๕)  การใ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กา ร ช่ว งชิ งตลาดการท่อง เที่ ยว  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และสารสนเทศ กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่างและ
สร้างคุณค่าของสินค้าในอนาคตรูปแบบของ e-commerce และ e-business จะมีความส าคัญและ
ซับซ้อนมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการสืบค้นและเปรียบเทียบราคามากขึ้น คาดการณ์ว่ามี
ประชากรโลกกว่า ๑.๕ พันล้านคน ท่องอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต และเกือบ ๖๐๐ ล้านคน ที่ผันตนมา
เป็นสมาชิกในสังคม Online  บทบาทของอินเตอร์เน็ตซ่ึงแต่เดิมท าหน้าที่ เพียงให้ข้อมูล เพ่ือป้อน
ข่าวสารด้านเดียว ได้กลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการแพร่กระจายข่าว การให้ข้อมูล และมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ช่องทางการขายทางอินเตอร์เน็ตก าลังได้รับความนิยม 

๒. วิกฤตและความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 

 ๑) การท่องเท่ียวโลกมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรงมีรูปแบบและ
โครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น  โดยใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป็น
ปัจจัยสนับสนุน และมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไปในหลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว และจิตวิทยาของผู้บริโภคที่จะชะลอการจับจ่ายใช้สอย ประเทศ
ไทยจึงต้องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ และภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น  

 ๒) การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก  ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเริ่มแสดงให้
เห็นชัดเจนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นได้จากความรุนแรง



๗๘ 

 

ของภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุ น้ าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ช่วง ๓๐ ปี ที่ผ่านมา
นี้ อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นในแบบขั้นบันได  ภัยพิบัติทางน้ า เพ่ิมขึ้น ๓๐.๗% วาตภัย 
(พายุ) เพ่ิมขึ้น ๒๖.๖% และแผ่นดินไหวเพ่ิมขึ้น ๘.๖% ประเทศต่างๆ จึงเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
การสร้างจิตส านึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า คู่
แข่งขัน  เป็นจุดขายกระตุ้นหรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซ้ือหาหรือใช้บริการท่องเที่ยว ในอนาคต 
Green Logistic เป็นเทรนด์ที่ถูกก าหนดให้แหล่งท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และอาจ
ถูกก าหนดเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 ๓) ความเส่ียงของโรคระบาด ความรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แม้ว่าในหลายกรณีจะ
มีอัตราการเสียชีวิตต่ าก็ตาม แต่โรคระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยว
มีความกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังเช่น การระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ การท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ ๓๑.๖ ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกไกลลดลงร้อยละ 
๒๖.๓ 

 ๔) สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวในอนาคต สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในอนาคต
เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน) ที่คาดการณ์ จีนรัสเซีย และอินเดีย มีแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ ๗ ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๘ 

๓. การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 

 ๑) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจ  ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงความคุ้ม
ค่าเงินมากขึ้น ประกอบกับการที่ คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้ านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาด
นักท่องเที่ยวท่ีหดตัวลง ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากขึ้น ซ่ึงมีผล
ให้เกิดพฤติกรรม Last minute คือ ใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจในการจองซ้ือสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความคุ้มค่า 

 ๒) นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-
GT และ BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรคและข้อจ ากัดในการท่องเที่ยว 

 ๓) นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มสนใจการท่องเท่ียวในความสนใ จพิเศษ (Special 
Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยว
ดังกล่าว มีแนวโน้ มขยายตัวเนื่ องจ ากนั กท่อ งเที่ ยวมีแนว โน้ม ต้องการที่จะเรียนรู้แ ละไ ด้รั บ



๗๙ 

 

ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์  กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซ่ึงประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากร
พ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

 ๔) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกก าลังกาย  ท าให้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้ม
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิ์
ในการจัดกิจกรรม หรือ Event ด้านการกีฬา ซ่ึงไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ทีความพร้อมในด้านบุคลากร 
สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มีเอกลักษณ์ เช่น
มวยไทย และตะกร้อ ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสปา การนวดแผน
ไทย ความพร้อมในด้านของบุคลากร มีสถานประกอบการที่มีคุณภาพซ่ึงพร้อมต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคต 

 ๕) กระแสความรั บผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การอนุรัก ษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้ังเดิม ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นล าดับ และก าลังปรับเปลี่ยน
สภาพไปสู่การจัดการที่ค านึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

๒.๓.๓.๒ สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 

 ๑. แนวโน้มด้านการท่องเท่ียวของไทย 

 ๑) ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเส่ียงด้านการท่องเท่ียว  
ในช่วงระยะเวลา ๔-๕ ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรค
ซาร์ส (ASRS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ า มัน โรคระบาด
ไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๐๙ เป็นเง่ือนไขข้อจ ากัดในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่  
โดยผลกระทบจากวิกฤตในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด 
เช่น ภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์สส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง ๕๐% ภายใน ๓ เดือน 
เหตุการณ์สึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง ๓๐%  ภายใน ๒ เดือน อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจาก
เกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่ 
นานนัก 

 ๒) สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  สถานการณ์ทาง
การเมืองที่ยังไม่นิ่ง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ ท าให้สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของไทยในช่วงระยะเวลาต่อไปมีความท้าทายมากขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองได้กลายเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศนับต้ังแต่การเกิดรัฐประหาร 
ในปี ๒๕๔๙ การปิ ดท่าอากาศยานนานาชาติสุว รรณภู มิ ใน ระหว่ างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  



๘๐ 

 

– ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ 
ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความม่ันใจ ส่งผลให้จ านวนการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างรุนแรง ถึงแม้จ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๒ แต่วิกฤตทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๓ ได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวเลวร้ายลงอีก จากการ
เผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก รวมทั้งการออก Traval Warning  ของประเทศต่างๆ เพ่ือแจ้งเตือนประชาชน
ถึงความเสี่ยงในการเดินทางมาประเทศไทย  ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของ  
ประเทศไทย 

 ๓) จ านวนนักท่องเท่ียว รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพักเฉล่ียของนักท่องเท่ียว
เพ่ิมขึ้นในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อจ านวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต่ก็พบว่าภาย
หลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู่ในระดับเดิม 

 -จ านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๙ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม ๕% ต่อปี อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเซีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการ เติบโตเฉลี่ย
อันดับที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ ปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสู งที่สุดจ านวน ๑๕.๘ 
ล้านคน 

 -รายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากสถิติรายได้การท่องเที่ยวในปี  พ.ศ.  
๒๕๕๓ มีรายได้ ๕๘๕.๙  พันล้านบาท ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ พบว่าประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ ๑๑.๙๐% โดยอัตราการเติบโตของ
รายได้จะปรับลดลงและมีค่าเป็นลบในช่วงปีที่เกิดวิกฤต แต่ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการ
เติบโตของรายได้จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม 

 -ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัว/คน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย ๓,๑๗๒.๙๓ บาท ในปี พ.ศ.
๒๕๔๑ เพ่ิมเป็น ๓,๙๙๒.๖๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้การเกิดวิกฤตในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ท าให้
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ต่ ากว่าปี ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ 

 -จ านวนวันพักเฉล่ียของนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นับจากปี ๒๕๔๓ เป็นต้น
มา นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพักในประเทศไทยนานขึ้นจากวันพักเฉลี่ย ๗.๗๗ วัน เป็น ๙.๒๒ วัน ในปี 
๒๕๕๓ 

 ๔) นักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว
หลักขอ ง ไทย  นั กท่ อ ง เที่ ย ว ต่า งชา ติกว่ า ค รึ่ งหนึ่ ง  (๘ , ๐๗๖,๔ ๙๓ คน  ในปี  ๒๕๕๓ )  
เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเซียตะวันออก โดยมาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยว
ในไทยมากที่สุด ส าหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๗ ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย มาท่องเที่ยว
ในไทยมากที่สุด และเป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเซียใต้ และตะวันออกกลางมี



๘๑ 

 

จ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๔.๙๘ และ ๒๓.๐๐ ตามล าดับ แต่เม่ือพิจารณาจากรายได้พบว่านักท่องเที่ยว
จากยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด
และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจ านวนวันพักนานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเซีย 

 ๕) นักท่องเ ท่ียว ไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึ้ น   
โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าในปี 
๒๕๕๓ จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจ านวนประมาณ ๘๘ ล้านคน/ครั้ง  
และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ ๔๑๓,๐๐๐  ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๓ 
ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง ๕๙.๗๔ คนต่อครั้ง การท่องเที่ยวภายในประเทศมีส่วนกระจายรายได้สู่ พ้ืนที่
ต่างๆ ทั่วปร ะเทศ โดยแหล่ งท่อ งเที่ย วที่ ได้ รับควา มนิ ยมจากนักท่อ งเที่ย วชา วไทย  ไ ด้แ ก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี 

 ๖) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 
และมีส่วนสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา สุขภาพอนามัย 
การค้าของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง บริการด้านโลจิสติกส์ และการจ้างงานในระดับต่างๆ เป็นต้น 
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีมูลค่ารวม ๓๓๗,๓๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๑ ของการบริการ
ภาคเอกชนทั้งหมด  โดยนับเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มการสื่อสารและขนส่งเม่ือ
พิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมร้อย
ละ ๖๒.๓ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง  ร้อยละ  ๑๙.๗  หรือ  ๖๖,๓๓๔  ล้านบาท และกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๘.๐ 

 ๗) ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว จะทวีความส าคัญมากขึ้นโดย
ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการ
ขนส่งต่ ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย  ส าหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ไทยยั งคงมีปัญหา  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบใน
การเดินทางท่องเที่ยว ทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองท่องเที่ยวรอง การเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านปัญหาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ ไม่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในบาง
เส้นทางตลอดจนปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประการ 

 ๘) การ ท่อง เท่ียวไทยมี แนว โน้ม ได้รับผลกระทบจาการ เปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟป่า
ระบบนิเวศ และโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓  การท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
อันดามัน จะได้รับประโยชน์จากการมีฤดูฝนสั้นขึ้น ซ่ึงท าให้การด าเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนาน
ขึ้นถึง ๔ สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า เป็นปัญหาของพ้ืนที่ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันหากพ้ืนที่ใดที่ไม่มีแผนการจัดการด้านการขาดแคลนปริมาณน้ า ระยะเวลาของฤดูฝนที่ลดลง
ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวทางทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยจะมีปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้นและ
ระยะเวลาที่ฝนตกมากขึ้นถึง ๒ สัปดาห์ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า และจะเพ่ิมขึ้นถึง ๔ สัปดาห์ในอีก ๕๐ 
ปีข้างหน้า โดยปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิง



๘๒ 

 

นิเวศในภาคเหนือ มีโอกาสในการเกิดไฟป่าสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยทางภาคเหนือของ
ประเทศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๒-๓ องศาเซลเซียส ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จ านวนวันเย็น (วันที่ มีอุณหภูมิ
ต่ ากว่า ๑๕ องศาเซลเซียส) ลดลง ๕-๑๐ วันต่อปี และลดลงมากกว่า ๒๐ วันในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า 
โดยบริเวณภูเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย จะมีจ านวนวันเย็นลดลงมากกว่า ๖๐ 
วัน ซ่ึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ลุ่มเนื่องจากปริมาณน้ าที่สะสม ประกอบกับแผนการระบายน้ าของพ้ืนที่ ดังกล่าวยังไม่
เหมาะสมเท่าที่ควรแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณทางตอนล่างของ
ภาคเหนือและทางตอนบนของภาคกลาง ปริมาณฝนรายปีในพ้ืนที่นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้น
ทางภาคตะวันตกของประเทศติดกับเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า ซ่ึงมี
ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น ๓๐๐ มม. ต่อปี ประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ท าให้คลัสเตอร์นี้ มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่าและระบบนิเวศสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๙) ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม 
สุขอนามัย และนโยบายรัฐบาล โดย ปี พ.ศ.๒๕๕๒ องค์กรการท่องเที่ยวโลกจัดล าดับด้านการ
จัดการกฎหมาย ระเบียบ บริการพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว ( Regulatory Framework) ของ
ประเทศไทยไว้ในอันดับที่ ๗๐ ของโลก ซ่ึงอยู่ในระดับต่ ากว่าปี พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ศ.๒๕๕๒ และ
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้านความม่ันคงปลอดภัย (Safety & 
Security) อยู่ในอันดับที่ ๑๑๘ และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในล าดับที่ 
๙๐ ของโลก 

๑๐) มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่ วมในการบริหาร
จัดการมากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามโครงสร้าง
การบริหารจัดการยังขาดแคลนเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอ านาจในการบังคับให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกระท าตามแผนรวม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงกฎระเบียบของ
รัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุนขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ 
และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ 

 

 

 



๘๓ 

 

๒.๔ หลักสัปปายะ ๗ 
การจัดการจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่ กับคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้น 
มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักสัปปายะ ๗ส าหรับการบริหารจัดการองค์การไว้ ดังนี้ 

๒.๔.๑ แนวคิดและหลักการบริหารจัดการตามหลักสัปปายะ ๗ ประการ 

คัมภีร์พระไตรปฎกได้ใหค้วามหมายค าว่า“สัปปายะ”หมายถึงมีประโยชนกอใหเ้กิดความ
เจริญเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อการศึกษาและปฏิบัติ๙๐ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ให้ความหมายค าว่า“สัปปายะ”หมาย ถึงธรรมอันเป็นที่สบาย ๗ 
อย่าง๙๑ 

พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท ได้ให้ความหมายค าว่า“สัปปายะ”หมายถึง 
สบาย สภาพเอ้ือ สภาวะที่เก้ือหนุน สิ่ง สถาน หรือบุคคล ซ่ึง เป็นที่สบาย เหมาะกัน เก้ือกูล หรือ 
เอ้ืออ านวย โดยเฉพาะที่ช่วยเก้ือหนุนการบ าเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ๙๒ 

  พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรมได้ใหค้วามหมายค าว่า“สัปปายะ” หมายถึง สิ่งที่สบาย 
สภาพเอ้ือ สิ่งที่เก้ือกูล สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะสมกัน  อัน เก้ือหนุนใน
การเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิต้ังม่ัน ไม่เสื่อมถอย๙๓  

 สรุปความหมายของสัปปายะ หมายถึง การสรา้งสภาพเอ้ือหรือเก้ือกูลต่อการปพระพฤติ 
และปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นการช่วยให้การพัฒนาตนเองได้รับผลอย่างเต็มที่จนบรรลุคุณงามความดีหรือ 
เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๔.๒ คุณประโยชนของสัปปายะในคัมภีรพ์ระไตรปฎก  

 จากความหมายของค าว่าสัปปายะ โดยสรุปคือ เป็นเรื่องของปัจจัยที่ เก้ือหนุนทั้ง ต่อการ 
ปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม และทางพระวินัย ซ่ึงจะเห็นได้จากค าสอนต่อพระภิกษุทั้งหลายดังนี้ 

 ปัจจัยเก้ือหนุนต่อการศึกษาปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึงปัจจัยเก้ือหนุน ต่อ
การศึกษาปฏิบัติและการเจริญสติ แก่ภิกษุปรากฏในคัมภีร์พระไตรปฎกหลายแหง่ ดังนี้“ภิกษุในธรรม

                                        
๙๐องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๓๘/๑๗๙ 
๙๑พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ 

มหาเถร), พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (Taiwan: The Corporate body of the Buddha Educational Foundation, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๒๐. 

๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร 
:โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา , ๒๕๕๔), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 

๙๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๙-๒๑๐. 



๘๔ 

 

วินัยนี้เราควรหลีกออกจากหมู่ไป อยู่ผู้เดียว เธอใชสอย เสนาสนะอันสงัดคือ ป่า โคนไม้ ภูเขาซอกเขา 
ถ้ า ป่าชา ป่าทึบ ที่กลางแจง ลอมฟางที่สงัด มีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคน
พลุกพลาน เหมาะเป็นที่หลีกเร้นเธอไปสูป่าก็ดี ไปสูโคนไมก็ดีหรือไปสูเรือนว่าง๙๔ ก็ดีนั่งขัดสมาธิ๙๕ ต้ัง
ต้ังกายตรง ด ารงสติไวเ้ฉพาะหน้า”๙๖ ขณะเจริญสติควรอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะท าให้การปฏิบัติธรรม
มีความเจริญก้าวหน้า และยังพบในพระไตรปฎกว่า“ภิกษุทั้งหลาย มีสมัยที่จิตต้ังม่ันอยู่ภายใน สงบ 
นิ่งอยู่มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นต้ังม่ันอยู่ สมาธินั้นเป็นธรรม สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับถึงภาวะ
ที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และภิกษุนั้นจะน้อมจิตไปเพ่ือท าให้
แจงด้วยปัญญาอันยิ่งซ่ึงธรรมที่ควรท าให้แจงด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เม่ือมีเหตุแห่ง สติ เธอย่อมบรรลุ
ความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษชัดในธรรมนั้นๆ”๙๗ จากพระพุทธพจน ดังกล่าว พระอรรถกถา
จารย์ได้กล่าวอธิบาย“สมัย” ไว้หมายถึง กาลที่ ได้รับสัปปายะ ความเหมาะสม ๕ ประการ คือ          
๑. อุตุสัปปายะ ๒. อาหารสัปปายะ ๓. เสนาสนะสัปปายะ ๔. ปุคคละสัปปายะ ๕. ธัมมัสสวนะสัปปา
ยะ๙๘  

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ายังตรัสแก่พระอานนทถึงลักษณะของภิกษุผู้ใส ใจใฝ ใน
การศึกษาปฏิบัติธรรมว่า“เราจักพูดเรื่องเห็นปานนี้ คือ เรื่องความมักน้อย เรื่องความสันโดษ เรื่อง
ความสงัด เรื่องความไม่คลุกคลีกัน เรื่องการปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่อง ปัญญา เรื่อง
วิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ซ่ึงเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต 
เป็นไปเพ่ือความเบื่อหนายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายก าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้
และเพ่ือนิพพาน”๙๙ ในอรรถกถากล่าวอธิบาย “เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแหง่จิต” หมายถึง เป็นที่
ที่สบายและเป็นอุปการะแก่การชักน าจิตเข้าสูสมถะและวิปัสสนา๑๐๐ มี ๗ ประการ คือ ๑. อาวาส             
๒. โคจร ๓. การพูดคุย ๔. บุคคล ๕. โภชนะ ๖. ฤดู ๗. อิริยาบถ๑๐๑ 

 พระด ารัสขางต้นนั้น ตรัสการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติธรรม ถึงลักษณะเรื่องที่จักพูดคุยไว้ เป็นตัวอย่าง
เพราะการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้า ควรตองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เว้นสถานที่ท่ีเป็นโทษและอยู่
ในสถานที่ท่ีสะดวก ดังมีปรากฏเป็นคาถา ว่า 

   อาวาโส โคจโร ภสฺส  ปุคฺคโล โภชน  อุตุ 

   อิริยาปโถติ สตฺเตเต อสปฺปาเย วิวชฺชเย 

                                        
๙๔เรือนว่าง หมายถึงเสนาสนะ ๗ อย่าง เว้นป่าและโคนไม้ ได้แก่ (๑) ภูเขา (๒) ซอกเขา (๓) ถ้ าใน

ภูเขา (๔) ป่าช้า (๕) ป่าละเมาะ (๖) ท่ีโล่งแจ้ง (๗) ลอมฟาง. 
๙๕นั่งขัดสมาธิ หมายถึงนั่งพับขาเข่าหากันท้ัง ๒ ข้าง เรียกว่า นั่งขัดสมาธิ (วิ.อ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) 
๙๖อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑. 
๙๗องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓. 
๙๘องฺ.ติก.อ. ๒/๑๐๒/๒๕๔. 
๙๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. 
๑๐๐องฺ.นวก.อ. ๓/๑/๒๘๕ 
๑๐๑ม.อุ.อ. ๓/๑๘๙/๑๑๗. 



๘๕ 

 

   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอว  ฺหิ ปฏิปชฺชโต 

   นจิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ อปฺปนา ฯ๑๐๒ 

โยคาวจร ผูป้ระสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไวใ้หดี้นั้น พึงเว้นจากอสัปปายะ อันไม่ควรแก่
ภาวนาสมาธิ ๗ อย่าง คือ อาวาส (ที่อยู่อาศัย) โคจรคาม (หมู่บ้าน หรือท้องถิ่นที่จะไปบิณฑบาต)        
ภัสสะ (ถ้อยค าพูด) ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ (อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) แล้ว
พึงเสพแต่ สัปปายะ อันควรแก่ภาวนาสมาธิ๗ อย่างนั้นเชน่กันเม่ือได้ ปฏิบัติดังกล่าวมานี้บางท่านก็
อาจส าเร็จอัปปนาภาวนาในกาลไม่นานนัก๑๐๓ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มีปรากฏว่า“เม่ือโยคาวจรภิกษุ
รูปใด แม้ท าโยคะโดยนัยวิปัสสนาดังกล่าวมานี้อยู่ นัยวิปัสสนาก็ยังไม่ถึงพร้อม โยคาวจรภิกษุรูปนั้นพึง
ท าอินทรีย์ใหก้ล้าด้วย โพชฺฌงฺคาน  ฺจ อนุปวตฺตนตาย กาเย จ ชีวิเต จ อนุตฺตรา จ อพฺยสาเนนาติ๑๐๔ 

 อินทรีย์ทั้งหลาย มีสัทธินทรีย์เป็นต้น ยอ่มกล้าแข็งด้วยอาการ ๙ คือ ดูแต่ความสิ้นไปแห่ง
สังขารทั้งหลายที่เกิดๆ ขึ้นถ่ายเดียว ๑ และในการดูความสิ้นนั้นยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการ
ท าด้วยความมีสติ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยสาตัจจกิริยาท าติดต่อ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึง
พร้อม โดยสัปปายะกิริยา  ท าอย่างสบาย  คือ เสพสัปปายะทั้ง ๗  มีอาวาสสัปปายะ เป็นต้น ๑ ยัง
วิปัสสนาญาณใหถ้ึงพร้อม โดยจับนิมิตของสมาธิในวิปัสสนาให้ได้ ๑ ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดย
กิริยาที่ยังโพชฌงค์ให้เป็นไปตามควร ๑ เข้าไปต้ังไวซ่ึ้งความไม่ไยดีในร่างกายและชีวิต ๑ ในการเข้าไป
ต้ังไวซ่ึ้งความไม่ไยดีในร่างกายและชีวิตนั้น ยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยข่ม ความทุกข์ที่ เกิดขึ้นออกไป
เสียจากความไยดีในร่างกายและชีวิตให้จงได้ ๑ ยังภาวนาให้ถึงพรอ้มโดยไม่เลิกภาวนาเสียในระหว่าง 
๑ แล้วเว้นอสัปปายะ ๗ เสพสัปปายะ ๗”๑๐๕ 

 ดังนั้น การรักษาปฏิภาคนิมิตเพ่ือส าเร็จอัปปนาภาวนา และการท าอินทรี ย์ให้กล้าโดยนัย
วิปัสสนา พึงเว้นจากอสัปปายะอันไม่ควรแก่ภาวนาสมาธิ๗ และพึงเสพแต่สัปปายะอันควรแก่ภาวนา
สมาธิ ๗ 

 ขณะเจริญสมาธิควรอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะท าใหก้ารปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้าก็มี
กล่าวไว้ในพระไตรปฎกว่า“ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จ าพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จ าพวกไหน
บ้างคือ 

                                        
๑๐๒วิสุทฺธิ. ๑/๑๖๑. 
๑๐๓มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย), หน้า ๑๐๐. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), แปลเรียบเรียง คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์คร้ัง
ท่ี ๙ หน้า ๑๐๙. 

๑๐๔วิสุทฺธิ. ๓/๒๓๙, โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ) , หลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน, แปลโดยจ ารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๘ 
– ๙๙. 

๑๐๕มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), หน้า ๖๑-๖๒. 



๘๖ 

 

 ๑. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิแต่ไม่ท าสัปปายะ
ในสมาธิ 

 ๒. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ท าสัปปายะในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ัน
ในสมาธิ 

 ๓. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิและไม่ท าสัปปา
ยะในสมาธิ 

 ๔. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิและท าสัปปายะใน
สมาธิ”๑๐๖ 

 ในบุคคล ๔ จ าพวกนั้น บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และท าสัปปายะ
ในสมาธิ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และยิ่งใหญที่สุด๑๐๗ 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องสัปปายะไม่เพียงจ าเป็นส าหรับผู้ที่ก าลังพัฒนาตนเอรวมถึง
องค์กร และวัดในฐานะปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อการศึกษาปฏิบัติ หากยังมีความจ า เป็นส าหรับผู้ที่ ได้บรรลุ
คุณวิเศษระดับต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถรักษาของคุณวิเศษนั้นๆ ไม่ให้เสื่อมหรือลดระดับลงไปจนสามารถ
พัฒนาไปได้จนถึงจุดสูงสุดนั่นเอง 

 ๒.๔.๓ ปัจจัยเก้ือหนุนต่อการเป็นอยู่และการดูแลภิกษุปวยไข 

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึงปัจจัยเก้ือหนุนต่อการเป็นอยู่และการดูแลภิกษุป วยไข
ซ่ึงครั้งหนึ่ง นางวิสาขาได้กราบทูลขอพรเพ่ือใหอ้นุญาตถวายคิลานุปัฏฐากภัตและผ าอาบน้ า  เพ่ือให้
การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเหมาะสม ดังปรากฏในคัมภีร์พระไตรปฎกหลายแห่ง ดังนี้“เธอ
เห็นอ านาจประโยชนอะไรจึงขอพร ๘ ประการกับตถาคต” นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่า“พระ
พุทธเจาขา วันนี้หมอมฉันสั่งสาวใชไปว่า‘ไปเถิดแม่สาวใช เธอไปสูอารามแล้วบอกเวลาว่า‘ได้เวลาแล้ว
ท่านเจาขา ภัตตาหารเสร็จแล้ว’ ครั้นนางไปสูอารามได้เห็นภิกษุเอาจีวรวางไว้ สรงสนานกายด้วย
น้ าฝนอยู่จึงเข้าใจว่า‘ไม่มีภิกษุอยู่ในอาราม มีแต่พวกอาชีวกก าลังสนานกาย ด้วยน้ าฝน’ จึงกลับเข้ามา
หาหมอมฉันบอกดังนี้ว่า "แม่เจาไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกก าลังสนานกายด้วยน้ าฝน" 

 ๑. การเปลือยกายไม่งามนาเกลียดนาชังหมอมฉันเห็นอ านาจประโยชน นี้ จึงปรารถนา
ถวายผาวัสสิกสาฎกแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต 

 ๒. อีกอย่างหนึ่งภิกษุอาคันตุกะไม่ช านาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรบิณฑบาตล าบาก ภิกษุ
อาคันตุกะนั้นฉันอาคันตุกภัตของหมอมฉัน แล้วพอช านาญทาง รู้จักที่โคจรจะเที่ยวบิณฑบาตได้ไม่
ล าบาก หมอมฉันเห็นอ านาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายอาคันตุกภัตแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต 

                                        
๑๐๖ส .ข. (ไทย) ๑๗/๖๗๑/๓๙๓. 
๑๐๗ส .ข. (ไทย) ๑๗/๖๗๒/๓๙๔. 



๘๗ 

 

 ๓. อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้เตรียมตัวจะเดินทาง มัวแสวงหาภัตตาหารเพ่ือตนอยู่  จะพลาด
จากหมู่เกวียน หรือถึงที่ท่ีตนจะไปอยู่เม่ือพลบค่ า จะเดินทางล าบาก ภิกษุผู้ เตรียมจะเดินทางนั้นฉัน
คมิกภัตของหมอมฉันแล้วจะไม่พลาดจากหมู่เกวียน หรือไม่ถึงที่ท่ีตนจะไปอยู่ทันเวลา จะได้เดินทางไม่
ล าบาก หมอมฉันเห็นอ านาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายคมิกภัตแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต 

 ๔. อีกอย่างหนึ่ง เม่ือภิกษุไขไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะ อาพาธ จะก าเริบหรือจะถึง
มรณภาพได้ ภิกษุไขนั้นฉันคิลานภัตของหมอมฉันแล้ว อาพาธจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพ หมอมฉัน
เห็นอ านาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายคิลานภัตแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต๑๐๘ 

 ๕. อีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไขมัวแสวงหาภัตตาหารเพ่ือตนเองจะน าภัตตาหารไป
ถวายภิกษุไขในเม่ือเวลาสายตนเองจะอดอาหาร ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไขนั้นได้ฉัน คิลานุปัฏฐากภัตของ
หมอมฉันแล้ว จะน าภัตตาหารไปถวายภิกษุไขได้ทันเวลา ตนเองก็ไม่อดอาหาร หมอมฉันเห็นอ านาจ
ประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายคิลานุปัฏฐากภัตแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต 

 ๖. อีกอย่างหนึ่ง เม่ือภิกษุไขไม่ได้เภสัชที่เป็นสัปปายะ อาพาธจะก าเริบ หรือถึงมรณภาพ 

ได้ ภิกษุไขนั้นฉันคิลานเภสัชของหมอมฉันแล้ว อาพาธจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพ หมอมฉันเห็น
อ านาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายคิลานเภสัชแก่พระสงฆจนตลอดชีวิต 

 ๗. อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเห็นอานิสงส๑๐ ประการจึงได้ทรงอนุญาตข าวตมไว้
ที่เมืองอันธกวินทะ หมอมฉันเห็น อ านาจอานิสงสเหลานั้น จึงปรารถนาถวายข าวตมเป็นประจ าแก่
พระสงฆจนตลอดชีวิต 

 ๘. พระพุทธเจาขา ภิกษุณีทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เปลือยกายอาบน้ าในแม่น้ าอจิรวดีท่า
เดียวกับหญิงแพศยา พวกหญิงแพศยาทั้งหลายเยยภิกษุณีเหลานั้นว่าแม่เจาทั้งหลาย พวกท่านยังเป็น 

สาวจะประพฤติพรหมจรรย์ไปท าไมกัน ธรรมดามนุษย์ควรบริโภคกามมิใช่หรือ ต่อเม่ือชราพวกท่าน
จึงค่อยประพฤติพรหมจรรยเ์ม่ือเป็นอย่างนี้  ชื่อว่าได้หยิบฉวยเอาประโยชน ทั้ง ๒ แล้ว” ภิกษุณี
เหล่านั้นถูกพวกหญิงแพศยาเยยหยันต่างเกอเขิน พระพุทธเจ าขา มาตุคาม๑ เปลือยกายย่อมไม่
งดงาม นาเกลียด นาชังหมอมฉันเห็นอ านาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาถวายผ าอาบน้ าแก่ภิกษุณีสงฆ
จนตลอดชีวิต๑๐๙ 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องสัปปายะไม่เพียงจ าเป็นส าหรับผู้ที่ก าลังประพฤติพรหมจรรย์ใน
ฐานะปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อการเป็นอยู่รวมไปถึงภิกษุปวยไขหากยังมีความจ าเป็นที่จะตองน าเรื่องสัปปา
ยะเข้ามาดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส าหรับผูท้ี่ก าลังพัฒนาตนเองในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาขึ้นไปได้จนถึงจุดสูงสุดคือนิพพานนั่นเองในสมัยพุทธกาลก็ได้มีพุทธบริษัทตลอดจนพระราชา

                                        
๑๐๘วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๒๒/๓๕๐. 
๑๐๙พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เล่มท่ี ๕ วินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๒ หน้าท่ี ๒๒๓/

๓๕๐ 



๘๘ 

 

ต่างๆ ที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาคอยท าหน้าที่อุปถัมภเรื่องปัจจัย ๔ แก่ภิกษุสงฆ ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับความเป็นอยู่ส าหรับผู้ที่ก าลังประพฤติพรหมจรรย ์
 ๓. ลักษณะของสัปปายะ ๗ 
 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องสัปปายะ ๗ และอสัปปายะ ๗ ซ่ึงมีปรากฏใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แก่ 

๑. อาวาส บางแห่งเรียก เสนาสนะ๑๑๐ 
๒. โคจร 
๓. ภัสสะ บางแห่งเรียก ธัมมัสสวนะ  
๔. บุคคล 
๕. โภชนะ บางแห่งเรียก อาหาระ 
๖. ฤดู 
๗. อิริยาบถ 
ซ่ึงสามารถอธิบาย เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. อาวาส (เสนาสนะ) อาวาส หมายถึง ที่อยู่ที่พักอาศัยและสถานที่ปฏิบัติ มี ๒ อย่าง
ได้แก่อาวาสอสัปปายะ คือ ที่อยู่ ที่พัก ที่อาศัยและสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติและอาวาสสัป
ปายะ คือที่อยู่ที่พักที่อาศัยและสถานที่ท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติ ผูป้ฏิบัติควรเลือกอยู่ในอาวาสสัปปา
ยะในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่าเม่ือโยคาวจรนั้นอยู่ในอาวาสใดนิมิตที่ยังไม่เกิดก็
ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เสื่อมหายไปสติที่ยังไม่ต้ังม่ันก็ไม่ต้ังม่ันและจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิ 
อาวาสนี้นับเป็น อสัปปายะ ส่วนเม่ือเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิดและถาวร ด้วย สติก็ต้ังม่ัน จิตก็เป็น
สมาธิ ดุจพระปธานิยติสสเถระผูอ้ยู่ ณ นาคบรรพต อาวาสนี้นับ เป็นสัปปายะ เพราะเหตุนั้น ในวิหาร
ใด อาวาส ที่อยู่ มีหลายแหง่โยคาวจรพึงลองอยู่ในอาวาสเหลานั้นแห่งละ ๓ วัน จิตของเธอเป็นเอกัค
คะ ต้ังม่ันในอารมณ์เดียวในอาวาสแหง่ใด ก็อยู่ในอาวาสแห่งนั้นเพราะความที่มีอาวาสเป็นสัปปายะ
แท้ๆ ภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูอ้ยู่ในถ้ าจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอากัมมัฏฐานบ าเพ็ญอยู่ในถ้ าจูฬนาคนั้น
ได้บรรลุพระอรหัตทั้งหมด ส่วนพระอริยบุคคลเบื้องต่ ามีพระโสดาบัน เป็นต้น และท่านผู้ ได้อริยภูมิใน
ทีอ่ื่นแล้ว มาบรรลุพระอรหัตในถ้ าจูฬนาคนั้นมีประมาณมิได้ แม้ในอาวาสสัปปายะแห่งอ่ืนๆ เช่นจิต
ตลบรรพตวิหาร ก็เช่นกัน๑๑๑ 
 ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศตอนแกสมาธิภาวนา แสดงไว้ว่า "อันโยคาวจรผู้ละวิหารอันไม่
เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสียแล้วพ านักอยู่ในวิหารที่เหมาะสม"เป็นการกล่าวให้โยคาวจรรู้จัก

                                        
๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), พจนานุกรม

พุทธ 
ศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhist, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส อาร์ พร้ินต้ิงแมสโปรดักส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘๖. 
๑๑๑มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย), หน้า ๑๐๑. 



๘๙ 

 

หลีกเลี่ยงอาวาสอสัปปายะแล้วเลือกอาวาสสัปปายะเพ่ือประโยชน แก่การบ าเพ็ญสมาธิของตน ได้
กล่าวแนวทางการปฏิบัติไวใ้นคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ไว้ว่า 

 “เม่ือโยคาวจรผูใ้ดอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระอาจารยมี์ความผาสุก โยคาวจรนั้นเม่ือจะ
ช าระกัมมัฏฐานก็พึงอยู่ในวิหารนั้นนั่นแหละ ถ้าเม่ืออยู่ ในวิหารนั้นไม่มีความผาสุกไซร้ วิหารอ่ืนใด 
เป็นสัปปายะมีอยู่ในที่ไกลแต่วิหารของพระอาจารย ์ประมาณคาวุตหนึ่งหรือก่ึงโยชน หรือแม้ประมาณ
ถึงโยชนหนึ่งก็ดี ก็พึงไปอยู่ในวิหารนั้นเถิด เพราะเม่ือได้อยู่อย่างนั้น ครั้นมีความสนเท่หหรือเกิดความ
หลงลืมในขอกัมมัฏฐานที่ตรงไหนก็ดี จะได้ลุกขึ้นท าวัตรในวิหารที่ตนอยู่แต่เช าแล้วออกเดินเที่ยว
บิณฑบาตฉันในระหว่างทาง ไปถึงที่อยู่ของพระอาจารยใ์นเวลาท่านเสร็จภัตกิจพอดีแล้ววันนั้นช าระ
กัมมัฏฐานในส านักของพระอาจารยเ์สียใหเ้สร็จ วันรุงขึ้นก็กราบลาพระอาจารย์เดินทางกลับไป เที่ยว
บิณฑบาตฉันในระหว่างทาง ยังไม่ทันเหนื่อยก็อาจมาถึงที่อยู่ ของตนได้ส่วนโยคาวจรผู้ใดไม่ได้ที่ผาสุก
ในทีแ่ม้ไกลต้ังโยชน โยคาวจรนั้นพึงตัดข ออันเป็นขอดเป็นปมทั้งปวงของกัมมัฏฐานเสียให้ได้ ท า
กัมมัฏฐานที่เนื่องด้วยความนึกหนวงใหห้มดจดดี แล้วไปใหไ้กลกว่านั้น ก็ได้ละวิหารอันไม่เหมาะสมแก่
การบ าเพ็ญสมาธิเสีย แล้วพ านักอยู่ในวิหารที่เหมาะสมเถิด”๑๑๒ 

 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าววิหารที่ประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ชื่อว่าวิหารไม่เหมาะสม มีพระบาลี ว่า 
   มหาวาส  นวาวาส  ชราวาสญฺจ  ปนฺถนี 
   โสณฺฑึ ปณฺณ  ฺจ ปุปฺผ  ฺจ ผลญฺจ ปฏฐิฐเมว จ 
   นคร  ทารุนา เขตฺต  วิสภาเคน ปฏฏน  
   ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย  ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ 
   อฏฐารเสตานิ ฐานานิ อิติ วิ  ฺญาย ปณฺฑิโต 
   อารกา ปริวชฺเชยฺย มคฺค  ปฏิภย  ยถาติ๑๑๓ 
มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มหนฺตตฺต     ความเป็นวิหารใหญ่ 
 ๒. นวตฺต     ความเป็นวิหารใหม (ยังไม่แล้วดี) 
 ๓. ชิณฺณกตฺต    ความเป็นวิหารเกา (ทรุดโทรมแล้ว) 
 ๔. ปนฺถสนฺนิสฺสิตตฺต    ความเป็นวิหารติดทางเดิน 
 ๕. โสณฺฑึ    วิหารมีตระพังน้ า 
 ๖. ปณฺณ     วิหารมีไมใบ (ที่เป็นผัก) 
 ๗. ปุปฺผ     วิหารมีไมดอก 
 ๘. ผล     วิหารมีไมผล 
 ๙. ปฏฐนียตา   ความเป็นวิหารที่คนทั้งหลายมุงม่ัน 
 ๑๐. นครสนฺนิสฺสิตตา    ความเป็นวิหารติดเมือง 

                                        
๑๑๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๘-๗๙. 
๑๑๓วิสุทฺธิ. ๑/๑๑๘., - สปฺปฏิภย 



๙๐ 

 

 ๑๑. ทารุสนฺนิสฺสิตตา    ความเป็นวิหารติดป่าไม 
 ๑๒. เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา   ความเป็นวิหารติดที่นา (ของชาวบ้าน) 
 ๑๓. วิสภาคาน  ปุคฺคลาน  อตฺถิตา ความเป็นวิหารมีบุคคลผู้เป็นวิสภาคกันอยู่ 
 ๑๔. ปฏฏนสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดท่า 
 ๑๕. ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดปลายแดน 
 ๑๖. รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตา  ความเป็นวิหารติดที่ระหว่างพรมแดน 
 ๑๗. อสปฺปายตา   ความเป็นวิหารไม่เป็นสัปปายะ 
 ๑๘. กลฺยาณมิตฺตาน  อลาโภ  วิหารที่หากัลยาณมิตรไม่ได้๑๑๔ 
 
 ส่วนวิหารที่ชื่อว่าวิหารเหมาะสม ที่ควรต่อการเข้าปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ 
ประการ คุณสมบัติเหลานี้ คือ 
 ๑. นาติทูร  โหติ นาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  ฯ เสนาสนะในศาสนานี้ เป็นทีไ่ม่ไกลนัก 
ไม่ใกล้นัก ไปมาสะดวก 
 ๒. ทิวา อปฺปกิณฺณ  รตฺตึ อปฺปสทฺท  อปฺปนิคฺโฆส  ฯ กลางวัน ไม่พลุกพลาน กลางคืนไม่มี
เสียงอึกทึก 
 ๓. อปฺปฑ สมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺส  โหติ ฯ ปราศจากสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตวเลื่อยคลาน 
 ๔. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส  อปกสิ เรเนว อุปฺปชฺชนติ จีวร  ป ณฺฑปาต เสนา
สนคิลา นปจฺจยเภสชฺ ชปริกฺขารา ฯ ภิกษุพ านักอยู่ในเสนาสนะนั้น จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลาน ปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ยอ่มเกิดขึ้นโดยไม่ฝดเคืองเลย 
 ๕. ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา
มาติกาธรา เต กาเลน กาล  อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปญฺหติ อิท  ภนฺเต กถ  อิมสฺส โก อตฺโถติ              
ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏญฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกต  ฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จกงฺขฏฐานิเยสุ 
ธมฺเมสุกงข  ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ๑๑๕ 
 ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ เป็นพหูสูต คลองอาคม ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอ่มอยู่
ในเสนาสนะนั้น ภิกษุเข้าไปหาพระเถระเหลานั้นตามกาลอันควร ได้สอบถามขอธรรมขออรรถว่า"ท่าน
เจาขา บทนี้เป็นอย่างไร” ท่านเหลานั้นยอ่มจะเปดขอที่ยังไม่ได้เปด ท าใหต้ื้นขอที่ยังมิได้ท าใหต้ื้นและ
บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันนาจะสงสัยได้หลายๆอย่าง๑๑๖ 
 ๒. โคจร หรือโคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่หาอาหาร ที่ เที่ยวไปเพ่ือเข้าไป
บิณฑบาต มี๒อย่าง ได้แก่โคจรอสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต 

                                        
๑๑๔มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒, หน้า ๗๘-๗๙. 
๑๑๕วิสุทฺธิ. ๑/๑๑๙ - อฺปปฑ สมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺส 
๑๑๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, หน้า ๒๑๑-๒๑๒. 



๙๑ 

 

และโคจรสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึงเลือกโคจร -
คามสัปปายะ 
 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่าหมู่บ้านหรือท้องถิ่นส าหรับไป
บิณฑบาตแหง่ใด มีอยู่ในที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะก่ึง ประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วคันธนู
หรือ ๒ กิโลเมตร เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต เป็นที่ มีภิกขาสมบูรณ์หางายหมู่บ้าน
นั้นนับเป็นสัปปายะ  ถ้ามีลักษณะตรงกันขามนับเป็น  อสัปปายะ๑๑๗ ทีว่่าอสัปปายะนั้นน าจะถือเอา
ด้วยสาเหตุ คือ ๑. ไกลและการคมนาคมไปมา ไม่สะดวก ๒. เวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสง 
อาทิตยข์ึ้นสองหน้า และ ๓. บิณฑบาตไม่พอแก่การฉัน 
 ๓. ภัสสะ (การพูดคุย) ภัสสะ หมายถึง การพูดคุย หรือถ้อยค า มี๒ อย่าง ได้แก่ภัส
สะอสัปปายะ คือ การพูดคุย หรือถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสสัปปายะ คือ การ
พูดคุย หรือถ้อยค าที่ เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติ โยคาวจรพึงปฏิบัติตนเพ่ือส ารวมอินทรีย์พูดน้อย
ในระหว่างการปฏิบัติธรรมเพ่ือส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิตในวิปัสสนานัย เลม ๑ แสดงอธิบายการ
ส ารวมสติไว้ว่าในระหว่างการปฏิบัติธรรมศีลตองบริสุทธ์ิ บุคคลพึงยังกุศลจิตให้เกิดทางทวาร ๖ แล้ว
รักษาอินทรียส์ังวรศีล ด้วยการปดก้ันมิใหเ้กิดอกุศล มีสติกอใหเ้กิดกุศลจิตอยู่เสมอในขณะประจวบกับ
อารมณ ๖๑๑๘ 
 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ก็กล่าวอธิบายไว้ว่าการใชสติส ารวมอินทรีย์เพ่ือไม่ให้เกิด
กิเลสในขณะที่วิญญาณ ๖ รับรู้อารมณ ๖ เพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั้น การส ารวม
วาจาพูดน้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา ๓๒ อันเป็นเรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพ่ืออันตรธานเสียแห่งนิมิตของ
ผูป้ฏิบัติ หรือวิคคาหิกกถา ที่เป็นถ้อยค าที่แก่งแย่งกันท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อม 
ทั้งท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ชื่อว่าอสัปปายะ แม้ กถาวัตถุ ๑๐ ซ่ึงเป็นถ้อยค าที่ ไม่
ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ชื่อว่าภัสสสัปปายะ ก็ควรกล่าวพอประมาณ เพ่ือส ารวมสมาธิและ
ปฏิภาคนิมิต ทั้งติรัจฉานกถา ๓๒ วิคคาหิกกถา และกถาวัตถุ ๑๐ มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ติรัจฉานกถา ๓๒ คือ เรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพ่ืออันตรธานเสียแหง่นิมิตของผูป้ฏิบัติ ได้แก่ 
 ๑. ราชกถา   กล่าวถึงพระยามหากษัตริย ์
 ๒. โจรกถา   กล่าวถึงโจร 
 ๓. มหามัตตกถา  กล่าวถึงมหาอ ามาตย ์
 ๔. เสนากถา   กล่าวถึงเสนา 
 ๕. ภยกถา   กล่าวถึงภัยอันตราย 
 ๖. ยุทธกถา   กล่าวถึงการสงคราม 
 ๗. อันนกถา   กล่าวถึงขาว 

                                        
๑๑๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 
๑๑๘พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ) , วิปัสสนานัย เล่ม ๑ , พระพรหมโมล 

(สมศักด์ิอุปสโม, ป.ธ. ๙, Ph.D) ตรวจช าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี
เอไอเซ็นเตอร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑. 



๙๒ 

 

 ๘. ปานกถา   กล่าวถึงน้ า 
 ๙. วัตถกถา   กล่าวถึงผานุงผาห่ม 
 ๑๐. สยนกถา  กล่าวถึงที่หลับท่ีนอน 
 ๑๑. มาลากถา         กล่าวถึงดอกไมสรรพต่างๆ 
 ๑๒. คันธกถา  กล่าวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไล้ชะโลมทา 
 ๑๓. ญาติกถา  กล่าวถึงญาติแหง่ตน 
 ๑๔. ยานกถา  กล่าวถึงยวดยานคานหามชางมารถเกวียนมีประเภทต่างๆ 
 ๑๕. คามกถา  กล่าวถึงบ้านว่าบ้านต าบล 
 ๑๖. นิคมกถา  กล่าวถึงนิคม 
 ๑๗. ชนปทกถา  กล่าวถึงชนบท 
 ๑๘. นครกถา  กล่าวถึงเมืองใหญ 
 ๑๙. อิตถีกถา  กล่าวถึงผู้หญิง 
 ๒๐. ปุริสกถา  กล่าวถึงผู้ชาย 
 ๒๑. สุรกถา   กล่าวถึงคนกล้าๆ ชางกล้าเสือกล้า ศึกสงคราม 
 ๒๒. วิสิขากถา  กล่าวถึงตรอกน้อยตรอกใหญถนนหนทาง 
 ๒๓. กุมภทาสีกถา  กล่าวถึงกุมภทาสีที่ตักน้ า 
 ๒๔. ปุพพเปตกถา  กล่าวถึงญาติที่ลวงไปแล้วแต่กอนๆ 
 ๒๕. นานัตตกถา  กล่าวถึงเรื่องต่างๆ แต่บรรดาที่หาประโยชนมิได้ 
 ๒๖. โลกกฺขายิกกถา  กล่าวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากัน 
 ๒๗. สมุททักขายิกกถา กล่าวถึงมหาสมุทร สาคร ทะเล 
 ๒๘. อิติภวาภวกถา  กล่าวถึงภวและอภวมี๖ ประการ คือ กล่าวสัสสตทิฏฐิ กล่าว  อุท
เฉททิฏฐิ กล่าวถึงเจริญในสมบัติ กล่าวถึงเสื่อมจากสมบัติ กล่าวสรรเสริญความสุขในเสพยก์าม กล่าว
อัตตกิลมถานุโยคประกอบความเพียรให้ล าบากกายเป็นฝายปฏิบัติแห่งเดียรถีย์ 
 ๒๙. อร  ฺญกถา   กล่าวถึงป่า 
 ๓๐. ปพฺพกถา  กล่าวถึงภูเขา 
 ๓๑. นทีกถา   กล่าวถึงแม่น้ า 
 ๓๒. ทีปกถา    กล่าวถึงเกาะต่างๆ๑๑๙ 

๔. บุคคล บุคคล หมายถึง บุคคลที่อยู่ร่วมกันหรือมีการสนทนาปราศรัยกัน มี ๒ อย่าง 

ได้แก่ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติ
ด้วยและปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติ โยคาวจรพึง
เลือกคบปุคคลสัปปายะเพ่ือความต้ังม่ันแหง่จิตของตนในขณะก าลังปฏิบัติในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิ
มรรค อธิบายไว้ว่าปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก าลังปฏิบัติ

                                        
๑๑๙องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๑-๑๕๒, ที. สี. อ. ๑๗/๘๔, ส .มหา. ( ไทย) ๑๙/๑ ,๐๗๙/๕๘๙ , 

พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๖-๕๘. 



๙๓ 

 

อยู่นั้น ได้แก่บุคคลผู้มากไปด้วยการท ากายให้ ม่ันคงชอบบ ารุงประคบประหงมตบแต่งร่างกาย 
(กายทฬฺหีพหุโล)๑๒๐ มีปกติพูดติรัจฉานกถา ๓๒ (ติรจฺฉานกถิโก)เป็นอสัปปายะ เพราะว่า เขามีแต่จะ
ท าให้เธอเศร้าหมอง ดุจน้ าโคลนท าน้ าใสใหขุ้นไป ฉะนั้น และเพราะอาศัยบุคคลเช่นนั้น สมาบัติย่อม
เสื่อม ดุจสมาบัติของภิกษุหนุ มผู้อยู่  ณ โกฏิบรรพตวิหาร เสื่อม เพราะอาศัยบุคคลเช่นนั้น ส่วน
ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก าลังปฏิบัติอยู่นั้น ได้แก่บุคคลที่ เป็นผู้
ไม่พูดติรัจฉานกถา (อติรจฺฉานกถิโก) ถึงพร้อมด้วยสีลคุณ สมาธิคุณปัญญาทิคุณ (สีลาทิคุณสมฺปนฺโน) 
ซ่ึงโยคาวจรได้อาศัยแล้ว เป็นเหตุท าใหจ้ิตที่ยังไม่เป็นสมาธยิ่อมจะเป็นสมาธิหรือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะ
ต้ังม่ันยิ่งขึ้น เกิดความสงบเยือกเย็นผองใสได้โดยแท้ 

 ๕. โภชนะ โภชนะ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภค ในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม มี ๒ 
อย่าง ได้แก่โภชนอสัปปายะ คือ อาหารและเครื่องบริโภคที่เป็นทีไ่ม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูกกับร่างกายไม่
เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คืออาหารและ
เครื่องบริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นที่สมควรแก่การบริโภค 
ของโยคาวจร เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือบั่นทอนสภาพจิตใจ 

 ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่าอาหารที่ ไม่สมควรและที่สมควรแก่การ
บริโภค ในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม โยคาวจรบุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารที่มีรสหวานแล้วก็
ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มชื่นผาสุกใจ จิตใจไม่ม่ันคง แต่เม่ือได้อาหารรสเปรี้ยวแล้ว ก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจ
ท าให้จิตใจม่ันคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาหารที่มีรสหวานนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารที่มีรสเปรี้ยว
เป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น บางท่านเม่ือได้รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ถูกปากไม่มีความ
ชุ่มชื่นผาสุกใจ จิตใจไม่ม่ันคง แต่เม่ือได้อาหารรสหวานแล้ว ก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจ ท าให้จิตใจม่ันคง
ถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาหารที่มีรสเปรี้ยวนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารที่มีรสหวานเป็นสัปปายะแก่
โยคาวจรนั้น ส าหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ อย่างนี้ ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะๆ นั้น ก็เพราะรสเหล านี้
เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงให้รสทั้งสองนั้นดีขึ้น ดังนั้น เม่ือ ยกรสหวานและเปรี้ยวขึ้นมาแล้ว ก็เป็นอันว่า
ได้กล่าวถึงรส ๔ อย่างนี้ ตามสมควรไป๑๒๑ 

 ๖. ฤดู หมายถึง ดิน ฟ้า อากาศ ธรรมชาติแวดล้อม  มี  ๒ อย่าง ได้แก่ อุตุอสัปปายะ คือ
สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เป็นต้นและอุตุสัป
ปายะ คือ สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไปเป็น
ต้น โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในธรรมชาติดินฟ้าอากาศที่ท าใหจ้ิตใจของตนแจม่ใสม่ันคงเอ้ืออ านวยแก่การ
ปฏิบัติธรรมของตนในคัมภีรป์กรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่าอากาศที่ ไม่สบายและสบายในขณะ
ปฏิบัติธรรมอยู่นั้น โยคาวจรบางท่านเม่ือได้รับอากาศร้อนแล้ว ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบาย จิตใจที่ยังไม่

                                        
๑๒๐วิสุทฺธิ, มหาฎีกาว่า คือแทนท่ีจะมุ่งท าความต้ังมั่นทางจิต กลับไปสนใจท าความมั่นคงทางกาย  ซ่ึง

มหาฎีกาให้อรรถาธิบายว่า ขวนขวายแต่ปรนปรือร่างกาย ดังบาลีท่ีหมายเอา ข้อนี้กล่าวไ ว้ว่า บริโภคจนเต็มท้อง 
ตามท่ีต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนอย่เป็นประจ า 

๑๒๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๓ 



๙๔ 

 

แจม่ใส ไม่ม่ันคง ก็กลับกระสับกระสายขุ นหมองยิ่งขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสต้ังม่ันแล้ว ก็กลับ
หงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมา แต่ถ้าได้รับอากาศเย็นก็รู้สึกสบาย จิตใจที่ยังไม่แจม่ใส ไม่ต้ังม่ันก็กลับแจ่มใสต้ัง
ม่ันขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสต้ังม่ันแล้วก็ถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป ฉะนั้น อากาศร้อนจึงเป็นอสัปปายะส่วน
อากาศเย็นเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น โยคาวจรบางท่านได้รับอากาศเย็นแล้ว ก็รู้สึกไม่ค่อยจะ
สบาย จิตใจที่ยังไม่แจม่ใส ไม่ม่ันคง ก็กลับกระสับกระสายขุนหมองยิ่งขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสต้ัง
ม่ันแล้วก็กลับหงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมา แต่ถ้าได้รับอากาศรอ้นก็รู้สึกสบาย จิตใจที่ยังไม่แจม่ใส ไม่ต้ังม่ันก็
กลับแจม่ใสต้ังม่ันขึ้น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสต้ังม่ันแล้วก็ถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป ฉะนั้น อากาศเย็นจึง
เป็นอสัปปายะ ส่วนอากาศร้อนเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น 

 ๗. อิริยาบถ อิริยาบถ หมายถึง อาการหรือการเคลื่อนไหวอยู่ในกิริยาท่าทางอย่างใดอย่าง
หนึ่งมี ๒ อย่าง ได้แก่อิริยาปถอสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติแล้วไม่
ถูกใจมีการเคลื่อนไหวท่ีไม่พอดี และอิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยา ท่าทางที่
ปฏิบัติแล้วถูกใจจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในอิริยาบถที่เกิดความสบายกาย
สบายใจ นิวรณ์จะได้ไม่เกิดในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า ในอิริยาบถ ๔ อย่างนั้น
โยคาวจรบางท่านเม่ือท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนอนแล้ว ก็ท าให้รู้สึกงวงเหงาหาวนอน ไม่ค่อยได้รับ
ผลดี ถ้าท าการปฏิบัติในอิริยาบถอ่ืนๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกาย สบายใจ ทั้งได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์
เกิดขึ้นกวนใจ บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แต่กลับได้รับผลดีใน
อิริยาบถนอน บางท่านเม่ือท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่
ค่อยได้รับผลดี ถา้ท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดินกับนอน ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจ ทั้งได้รับ
ผลดีด้วย บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถเดิน นอน แต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถนั่ง 
ยืน บางท่านเม่ือท าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่ค่อยจะได้รับผลดี 
ถ้าท าการปฏิบัติในอิริยาบถอ่ืนๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจทั้งได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้น
กวนใจ บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน นอน แต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถเดิน 
ฉะนั้น อิริยาบถใดได้รับผลดี คือ ท าใหจ้ิตใจแจม่ใสสงบระงับดับเสียซ่ึงนิวรณ์ อิริยาบถนั้นจัด เป็นสัป
ปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั้น เหตุนั้น พึงทดลองดูในอิริยาบถนั้นๆ อยู่อย่างละ ๓ วัน เช่นเดียวกันกับ
ท าการทดลองในอาวาส สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสัปปายะด้วยพระด ารัสอ่ืน เช่น สมัย ๑๒๐ 
อันมีอรรถาธิบายว่าคือ กาลที่ได้รับสัปปายะความเหมาะสม ๕ ประการ คือ ธรรมเป็นที่สะดวกสบาย
แก่การเจริญปัญญา มี อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ(โภชนสัปปายะ) เสนาสนะสัปปายะ (อาวาสสัปปา
ยะ) ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะ (ภัสสะสัปปายะ) 

 สรุปพระพุทธศาสนาจะมุงเน้นด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะหรือ 
ปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นการสร้างที่เก้ือหนุนให้การศึกษาและปฏิบัติเป็นไปโดยสะดวก 
หลักธรรมนี้เรียกว่าหลักสัปปายะ ๗ อันเป็นแนวทางหนึ่งของหลักการสร้างวัดและการบริหารจัดการ
ได้แก่ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่ที่พักที่อาศัยและสถานที่ท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติด้านโคจร สัปปา
ยะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นเหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต มีอยู่ ในที่ไม่ไกลนัก ไปมาสะดวกด้านภัส
สะสัปปายะ คือ การพูดคุย หรือถ้อยค าที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติการส ารวมวาจา  พูดน้อย
ปฏิบัติมาก ไม่กล่าววาจาไม่เป็นประโยชนกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชนแม้ว่าวาจาที่ เป็นประโยชน ก็



๙๕ 

 

ควรพูดพอประมาณ ด้านปุคคลสัปปายะ คือบุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติ 
ต้ังอยู่ในหลักธรรมวินัยมีความรู้ความสามารถ มีอาจาระงดงาม ด้านโภชนสัปปายะ คืออาหารและ
เครื่องบริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นที่สมควรแก่การบริโภค 
ด้านอุตุสัปปายะ คือ สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน
เกินไป เป็นต้น 

 

๒.๖ ข้อมูลบริบทการวิจัย  
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม” มี

จ านวน  ๙  วัด  ดังนี้๑๒๒ 

ตารางท่ี  ๒.๙ วัดที่เปิดจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธศึกษาในวัด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ี วัด ต าบล อ าเภอ ชื่อเจ้าอาวาส 
๑ เพชรสมุทรวรวิหาร เมือง เมือง พระครูโอภาสธีรวงษ์ 
๒ อินทาราม เหมืองใหม่  อัมพวา พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ 
๓ บางกุ้ง บางคนที อัมพวา พระปลัดไสว วราสโภ 
๔ ภูมรินทร์กุฎีทอง สวนหลวง อัมพวา พระครูโสภณสุตากร 
๕ อัมพวันเจติยาราม อัมพวา อัมพวา พระครูวชิรธรรมรักษ์ 
๖ บางแคใหญ่ อัมพวา อัมพวา พระครูวิธานกิจโกศล 
๗ ศรัทธาธรรม บางจะเกร็ง เมือง พระครูโสภณประชากิจ 
๘ เขายี่สาร เขายี่สาร เมือง พระครูพิสนฑ์สิทธิการ 
๙ ประดู่พระอารามหลวง เหมืองใหม่ อัมพวา พระภาวณาวิสุทธิโสภณ 

  
 ๒.๖.๑ สภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มีการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมพิเศษที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้น 
และกิจกรรมที่ชุมชนต้องการเช่นการจัดกิจกรรมวันเด็กส่งเสริมให้เด็กได้เข้าวัด ชุมชนร่วมกับวัดใน
การพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชน
จัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ป้ายคติธรรม พุทธภาษิตหรือความรู้ทางวิชาการในวัดจัดบริเวณวัด
ให้สะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงามจัดท าแผนงานหรือโครงการ เพ่ือพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องมีการจัดท า
แผนผังวัดแสดงพ้ืนที่บริเวณวัด และอาคารเสนาสนะต่างๆ ในวัด และติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าวัด ให้

                                        
๑๒๒ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, อุทยานการศึกษาในวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา,  ๒๕๕๗), หน้า ๕๕-๕๘. 
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ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกับด าเนินการ
ให้วัดปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  และส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เข้ามาอยู่จ าพรรษา สนับสนุน
การประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์  เปิดโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้เข้าร่วมพัฒนาวัดให้เป็น
อุทยานการศึกษาของชุมชนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และยังน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมด้านวิปัสสนาอบรมประชาชนให้ได้รับความรู้เก่ียวกับวิปัสสนา  วั ดเป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัด เปิดอบรมวิปัสสนาให้แก่ภิกษุ  สามเณรและบุคคลทั่วไป  มีการจัดกิจกรรมอบรม
ประชาชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมพิเศษที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนจัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ป้าย
คติธรรม พุทธภาษิตหรือความรู้ทางวิชาการในวัดจัดบริเวณวัดให้สะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงามจัดท า
แผนงานหรือโครงการ เพ่ือพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องมีการจัดท าแผนผังวัดแสดงพ้ืนที่บริเวณวัด และ
อาคารเสนาสนะต่างๆ ในวัด และติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าวัดให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกับด าเนินการให้วัดปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด  และส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เข้ามาอยู่จ าพรรษา สนับสนุนการประกอบศาสนกิจของ
พระภิกษุสงฆ์  เปิดโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้เข้าร่วมพัฒนาวัดให้ เป็นอุทยานการศึกษาของ
ชุมชนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างต่อไป 

วัดที่จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนารองรับการเรียนรู้ของประชาชนทั้ง
ที่เป็นนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ามาท ากิจกรรมเรียนรู้ในวันส าคัญและส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาจิตใจของประชาชนในโอกาสต่างๆ จัดสถานที่รองรับการเรียนรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยการจัดซ้ือที่ดินไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ส าหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้
ของชุมชนทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่บริเวณวัด และอาคาร
เสนาสนะต่างๆ ในวัด และติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าวัดให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกับด าเนินการให้วัดปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด และ
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เข้ามาอยู่จ าพรรษา สนับสนุนการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ 

๑. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร๑๒๓ 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้แก่ 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจ าปา" สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
แห่งกรุงศรีอยุธยาตาม ต านานเล่าว่าในปี พ.ศ.๒๓๐๗ ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนี
พม่ามาต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณต าบล แม่กลองเหนือวัดศรีจ าปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" 
ตามชื่อ หมู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจ าปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้าน
แหลม ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า                
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

                                        
๑๒๓รวม ข้อมู ล ท่องเ ท่ี ย ว ท่ัว ไ ทย , วั ด เพชรส มุ ทรวร วิหาร ,  [ออน ไ ลน์ ], แห ล่ ง ข้อมู ล  : 

https://www.paiduaykan.com [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๙๗ 

 

หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงมีความ
ศักด์ิสิทธ์ิเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ขนาดเท่าคนจริงสูงประมาณ 
๑๖๗ เซนติเมตร ตามต านานเล่าว่า ชาวประมงบ้านแหลมออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลองได้
พระพุทธรูปติดมา ๒ องค์ องค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปนั่งอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูป ยืน พระพุทธรูป
นั่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ท่ีวัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ส่วนพระพุทธรูปยืนน ามา ประดิษฐาน
ไว้ท่ีวัดบ้านแหลม เรียกกันว่า หลวงพ่อบ้านแหลม ตอนที่ชาวประมงพบในอ่าวแม่กลองบาตรนั้น             
สูญหายไปในทะเล สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา ภาณุพันธุวงศ์วรเดช ที่ ได้เคยเสด็จมานมัสการ ได้ถวาย
บา ตร  แ ก้วสีน้ า เ งิน ถวายหลวง พ่อบ้า นแหลมเป็น พุทธบู ชา  และยังปร ากฏอยู่จ นทุ กวั นนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาหลวงพ่อบ้านแหลม จึงพระราชทาน
ผ้าด้ินทองแก่หลวงพ่อ จ านวนสองผืนแต่ละผืนมี ขนาด หน้า กว้าง ๖ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๐ ฟุต 
ปัจจุบันทางวัดได้จัดแสดงไว้ในพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม ในวันส าคัญ เช่น วัน
สงกรานต์ วันทอดกฐินพระราชทาน จะน าผ้าด้ินทองพระราชทาน หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นที่เคารพ
บูชาในหมู่พุทธศานิกชนโดยทั่วไป ในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธาจากทั่ว ทุกสารทิศมากราบนมัสการอย่าง
เนืองแน่น มีการเปรียบเปรยว่า หากใครไปเมืองสมุทรสงครามไม่ได้ไปนมัสกา ร หลวงพ่อบ้านแหลม 
เสมือน ไม่ได้ไปเมือง สมุทรสงคราม ใครพูดถึงเมืองสมุทรสงคราม ไม่กล่าวถึงนาม หลวงพ่อบ้าน
แหลมก็เสมือน ไม่รู้จักสมุทรสงคราม คนสมุทรสงครามคนใดไม่เคยเห็นหลวง พ่อบ้านแหลม               
ก็เปรียบเสมือนลูกก าพร้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อทัศนียภาพริมแม่น้ าแม่กลอง 

 ๒. วัดอินทาราม๑๒๔  

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดอินทาราม ได้แก่ 

 วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับวัด
โบราณอ่ืนๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม หลักฐานของกรมการศาสนาบันทึกไว้ว่า ต้ังเป็นวัดมาต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๓๐๐ ทั้งเจริญและเสื่อมจนเกือบจะเป็นวัดร้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าอาวาส  บาง
รูปเป็นพระนักพัฒนา ก็บูรณปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งประชาชนผู้ มีจิตศรัทธา ร่วมกัน
บริจาคทรัพย์สินและบ้านเรือน และสร้างถาวรวัตถุที่จ าเป็นต่างๆ ให้แก่วัด ซ่ึงปรากฏหลักฐานมาจน
ทุกวันนี้ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๙ วัดอินทารามมีพระเหลืออยู่รูปเดียวมาเป็นเวลาหลายเดือน พอ
เข้าพรรษาก็ต้องขอพระวัดแก้วเจริญมา ๓ รูป มีพระบวชใหม่อีก ๓ รูป รวมเป็น ๗ รูป พ.ศ. ๒๕๐๐ 
วัดจึงได้มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆ ปัจจุบัน วัดอินทารามเป็นที่รู้จักของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้ง
ใกล้ไกล ด้วยความสามารถของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานที่ ต้ังของวัดอยู่ท่ามกลางสวน
ผลไม้ ทางวัดอินทารามจึงได้จัดงานลิ้นจี่ และส้มโอขาวใหญ่ เป็นประจ าทุกปี 

 ภายในวัด มีพระประธานในอุโบสถหลักเก่า ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อโต เป็นพระ
แกะสลักด้วยศิลาแลง ปางมารวิชัย กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ปัจจุบัน

                                        
๑๒๔พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ประวัติวัดอินทาราม ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม, (สมุทรสงคราม : วัดอินทาราม, ๒๕๕๕), (อัดส าเนา). 



๙๘ 

 

ทรุดโทรมมาก และเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ได้บรรจุอัฐิ หน้าอุโบสถหลังเก่า ๒ องค์ กรมศิลปากร ขอจด
ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ ซ่ึงองค์หนึ่งเกือบจะพังทลายแล้ว เพราะต้นไม้ขึ้นอยู่ที่องค์เจดีย์  
เขตอภัยทานหน้าวัด เป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนเงิน และตะเพียนทองจ านวนมาก 

 พระวิหารวัดอินทาราม ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาลดชั้น ๒ ชั้น 
ที่ปั้นลมมีเครื่องถ้วยจีนประดับติดอยู่เป็นแถว ด้านหน้ามีพาไลยื่นออกมา มีเสาไม้กลมรองรับ ๔ ต้น 
พระอุโบสถมีก าแพงแก้วเต้ียล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือเฉพาะด้านหน้า มีซุ้มประตูก าแพงทรงโค้งยอด
แหลม อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาลดชั้น ด้านหน้ามีผาไลยื่นออกมา ไม่มี
ช่อฟ้าใบระกาหน้าบันปูนฉาบเรียบ ปั้นลมมีเครื่องถ้วยจีนติดประดับเป็นแถว ด้านนอกมีก าแพงแก้ว
เต้ียๆ ล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือเฉพาะด้านหน้ามีซุ้มประตูก าแพงแก้ว ทรงโค้งยอดแหลมอยู่  ๑ ซุ้ม 
บริเวณมุมก าแพงแก้วมีเจดีย์มุม เหลือเฉพาะด้านหน้า ๒ องค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนบ่อมุมไม้สิบสอง 
และปรางค์ย่อมุมไม้ยี่สิบ และภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปปูนปั้น พระอริยสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ประดิษฐ์
สถานรอบโบสถ์ และท่าน้ าของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ 
ส่วนหนึ่งของวัดจัดเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ ติดยาเสพ
ติด 

 ๓. วัดบางกุ้ง๑๒๕ 

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดบางกุ้ง ได้แก่ 

 วัดบางกุ้ง ต้ังอยู่ที่บ้านค่าย หมู่ที่ ๔ ต าบลบางกุ้ง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นวัดเก่าแก่ต้ังอยู่ในเขตต าบลบางกุ้ง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประวัติกล่าวว่า
สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย ปีพ.ศ. ๒๓๐๘ กองทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงมี
พระราชด ารัสสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาต้ังค่ายสร้างก าแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ต าบลบางกุ้ง 
เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง” กองทัพพม่าซ่ึงยกทัพเข้ามาตามล าน้ าแม่กลองและบุกลง
มาจนถึงค่ายบางกุ้ง โดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตก 
หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง เม่ือสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาต้ังเป็นกอง
ทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ หลังจาก
เสียกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ ๘ เดือน กองทัพพม่าน าโดยเจ้าเมืองทวายยกทัพบกและทัพเรือลงมา
ล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ ทหารจีนที่รักษาค่ายบางกุ้งสู้รบอย่างเต็มที่แต่มีก าลังน้อยกว่าเกือบจะเสียค่าย
แก่พม่า กรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีหนังสือกราบทูลไปยังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทรงทราบจึงยกกองทัพมาตีทัพพม่าแตกพ่ายไป และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ สมเด็จพระเจ้า

                                        
๑๒๕รว ม ข้ อมู ล ท่ อง เ ท่ี ย ว ท่ั ว ไ ท ย , ปร ะวั ติ วั ด บา ง กุ้ ง ,  [อ อน ไ ล น์ ], แห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 

https://www.paiduaykan.com [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 
 



๙๙ 

 

ตากสินมหาราชยกกองทัพเรือน าทหารไปออกศึกที่บางแก้ว เมืองราชบุ รี ในระหว่างการเดินทางได้
หยุดกองทัพพักพลเสวยพระกระยาหารที่วัดกลางค่ายบางกุ้ง 

  ซ่ึงภายในวัดนั้น มีอุโบสถ์ที่เก่าแก่และพระประธานในอุโบสถ ฝีมือประณีตงดงามมาก 
องค์พระประธานและพระอัครสาวกงดงามน่าชม พระประธานสลักด้วยศิลาแดงปางมารวิชัย เ รียก
แบบสุโขทัย พระพักตร์  ค่อนข้างแปลก พระนามว่า “หลวงพ่อเทพนิมิตมงคล”  หลวงพ่อแดง                 
หน้าอุโบสถ สลักด้วยศิลาแดงปางมารวิชัย ชาวบ้านนับถือกันมาก อุโบสถปรกโพธิ์ และหลวงพ่อนิล
มณี อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สระน้ าโบราณ วังมัจฉาหน้าวัด ฯลฯ ซ่ึงได้รับฉายาว่า                  
อเมซ่ิงไทยแลนด์  

  ๔. วัดภูมรินทร์กุฎีทอง๑๒๖ 

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดภูมิรินทร์กุฎีทอง ได้แก่ 

 มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งต้ังบ้านเรือนอยู่แขวงบางช้างคือ  อ าเภออัมพวาในปัจจุบัน  โดย
เรียกว่าเศรษฐีบางช้างเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว บุคคลในตระกูลนี้รับราชการเป็นเจ้าเมืองเช่น พระแม่กลอง
บุรี(เสม)ต้นตระกูลวงศ์ศาโรจน์ พระแม่กลองบุรี (ศร) ต้นตระกูล ณ บางช้าง มีฐานะม่ันคงกว่าตระกูล
อ่ืนในลุ่มน้ าแม่กลองเศรษฐีทองและเศรษฐีสั้นต้ังเรือนอยู่แขวงบางช้างบริเวณวัดจุฬามณีมีบุตรธิดา
หลายคนธิดานางหนึ่ง ชื่อว่านางสาวนาคเป็นกุลสตรีที่ มีความงามเป็นที่เลื่องลือสมัยนั้นพระเจ้า
แผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยามีพร ะทัยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณแสวงหาสตรีรูปงามไปเป็นนางสนม
นางบ าเรอจึงโปรดให้มหาดเล็กคอยสืบเสาะหาสตรีรูปงามไปถวายครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนสนิทกราบทูล
ว่ามีสตรีรูปงามในแขวงบางช้างนางหนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีบางช้างจึงโปรดให้เจ้าเมืองราชบุรีไปสู่ ขอต่อ
บิดามารดา ด้วยสมัยนั้นเมืองสมุทรสงครามเป็นหัวเมืองขึ้นต่อเมืองราชบุรี  ส่วนเมืองราชบุรีเป็นหัว
เมืองชั้นโท ท่านเศรษฐีทองและภรรยาได้บ่ายเบี่ยงว่าขอถามความสมัครใจของธิดาก่อน และน าความ
ไปปรึกษาพระแม่กลองบุรี (เสม) เจ้าเมืองแม่กลองซ่ึงเป็นญาติก่อน ธิดาเศรษฐีทองไม่สมัครใจเป็นนาง
สนมในวังเศรษฐีทองสงสารธิดาจึงพร้อมด้วยเจ้าเมืองสมุทรสงครามน าความเข้าหารือกับหลวงพินิจ
อัษร (ทองดี) เสมียนตรามหาดไทย หลวงพินิจอักษรได้เกิดปัญญาว่า  นายทองด้วงบุตรชายได้บวช
เรียนแล้วยังไม่มีคู่ครองหากได้ธิดาเศรษฐีทองมาเป็นภรรยาก็นับว่าเหมาะสมกันยิ่งนักเพราะเป็นหญิง
อุดมไปด้วยทรัพสมบัติและรูปสมบัติฝ่ายชายแลก็รูปงามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับราชการในวังนับว่า
เหมาะสมกันดียิ่งนักทั้งยังเป็นเกาะป้องกันมิให้ธิดาตกเป็นสนมในวังเม่ือคิดอุบายได้ทั้งสองจึงเห็นดี
ด้วยจึงได้ท าฎีกาเข้ากราบทูลว่าธิดาของท่านเศรษฐีบางช้างตนได้สู่ขอให้นายทองด้วงบุตรชายแล้วขอ
พระราชทานให้แก่บุตรของตนเสียเถิด พระเจ้าแผ่นดินได้ทราบเพียงกิตติศัพท์ความงามของนางนาค
แต่ยังมิเคยได้ทอดพระเนตรรูปร่างหน้าตาจึงมิได้อาลัยและพระราชทานอนุญาตให้วิวาห์ได้ตาม
ประสงค์ 

                                        
๑๒๖กระทรวง กา รท่องเ ท่ีย วและกีฬา , วั ด ภูม รินท ร์กุ ฎีทอง , [ออน ไลน์ ], แหล่ ง ข้อมูล  : 

https://thailandtourismdirectory.go.th [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๑๐๐ 

 

  ครั้นถึงเมืองสมุทรสงครามเศรษฐีทองจึงชวนภรรยาและธิดาไปท าบุญที่วัดบางลี่บนและ
ขอให้สมภารตรวจโชคชะตาราศี และก าหนดวันวิวาห์มงคลสมภารตรวจดูแล้วจึงได้กล่าวกับเศรษฐีทั้ง
สองว่าธิดาของท่านจะมีบุญวาสนามากจะได้เป็นนางพญามหากษัตริย์ยกวงศ์ตระกูลให้เป็นสุขเป็นที่
พ่ึงแก่คนทั้งหลายเศรษฐีทองกล่าวว่าถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวาย 

   ต่อมาธิดาท่านเศรษฐีทองได้วิวาห์มงคลกับนายทองด้วงมหาดเล็ก ต่อมาได้ด ารง
ต าแหน่งหลวงอร่ามฤทธิ์ หลวงยกบัตรราชบุรีและสมุทรสงคราม รับราชการในกรุงธนบุ รีได้เลื่อนเป็น 
พระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตรวจซ้าย พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยามหาราช พระยาจักรีสมเด็จ
เจ้า พระยา มหา กษัตริย์ ศึก และเม่ือหมดบุญพระเจ้ าตา กสิ นมหารา ชไ ด้ปร าบดาภิ เษก เป็ น
พระมหา กษัตริย์ นางสาวนาคจึง ได้เป็นอัครมเหสี ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ 

   กุฎีทอง กุฎิทองหลังนี้  สร้างโดยท่านทอง ท่านสั้น ผู้ เป็นบิดามารดาของสมเด็จ                  
พระอมรินทรามาตย์ (เดิมชื่อนาค) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างเม่ือปี 
พุทธศักราช ๒๓๒๕ ต่อมาได้บูรณะใหม่เม่ือปี พุทธศักราช ๒๔๓๑ 

   กุฎีทอง เรือนไม้ทรงไทยตกแต่งลวดลายทั้งภายในและภายนอกด้วยลายรดน้ าปิดทอง
ตลอดทั้งหลัง จึงท าให้เป็นที่มาของชื่อกุฎีทอง แต่เดิมนั้นกุฎีทองต้ังอยู่ที่วัดบางลี่บน ริมแม่น้ าแม่กลอง
บริเวณที่เป็น ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน โดยกล่าวกันว่า สมเด็จ
พระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสิ นทร์ ทร งสร้างถวายเจ้า อาวาส วัดบางลี่ บนในรา วปี พ.ศ . ๒๓๒๕ เนื่องจา กสมเด็จ                 
พระอมรินทรามาตย์ทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง ต าบลอัมพวา และทรงเลื่อมใสศรัทธา
ท่านเจ้าอาวาสวัดบางลี่มาแต่ครั้งยังทรงพ านักอยู่ที่บ้านบางช้าง เม่ือได้รับการสถาปนาเป็นพระบรม
ราชินีจึงได้สร้างกุฎีทองถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนรวมทั้งหมด ๓ หลังด้วยกัน ครั้นต่อมาภายหลังวัด
บางลี่บนได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเนื่องจากที่ต้ังของวัดนั้นต้ังอยู่ในบริเวณที่เป็นคุ้งน้ าช่วงหักข้อศอก
จึงถูกกระแสน้ ากัดเซาะตลิ่งพังกินพ้ืนที่วัดท าให้วัดเหลือพ้ืนที่น้อยลงทุกที นานวันเข้าจึงท าความ
เสียหายให้แก่เสนาสนะต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งกุฎีทองที่ได้พังทลายเสียหายลง ๒ หลัง คงเหลืออยู่
เพียง ๑ หลัง วัดบางลี่บนจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด 

  จนกระทั่งในราวปี พ.ศ.๒๔๖๘ พระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงได้รื้อกุฎีทองที่
เหลืออยู่หลังสุดท้ายมาปลูกไว้ท่ีวัดภุมรินทร์ ซ่ึงต้ังอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง ปากคลองประเวศเพชรภูมิ 
(ปากคลองบางลี่) ฝั่งตะวันตกของอ าเภออัมพวา รวมทั้งยังได้เก็บรวบรวมศาสนวัตถุต่างๆ ที่ เคยอยู่ใน
วัดบางลี่บน อันได้แก่ พระประธานภายในพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปต่างๆ 
มาประดิษฐานไว้ท่ีวัดภุมรินทร์ด้วยเช่นกัน และต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาวัดภุมรินทร์จึงมีชื่อเรียกต่อท้ายว่า 
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

 ประวัติหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถวัดภุมรินทร์กุฎีทองนั้นมีความเป็นมาดังนี้ คือ 
หลวงพ่อโตด้ังเดิมต้ังอยู่ในวิหารวัดภุมรินทร์กุฎีทอง สันนิษฐานว่าสร้างต้ังแต่สมัยอยุธยา อยู่ ต่อมา
วิหารได้ช ารุดทรุดโทรมลงจนบูรณะไม่ได้ หลวงพ่อโตจึงถูกย้ายไปที่หลังอุโบสถหลังเก่าแทน ต่อมา



๑๐๑ 

 

ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ทางวัดและชาวบ้านได้มีความเห็นว่าควรเอาหลวงพ่อโตมา
ประดิษฐานเป็นพระประธานประจ าอุโบสถหลังใหม่เพราะองค์ท่านใหญ่เหมาะแก่การเป็นพระ
ประธานประจ าอุโบสถ 

 พูดถึงความศักด์ิสิทธ์ิขององค์หลวงพ่อโตนั้นหลวงพ่อโตมีความศักด์ิสิทธิ์มาก มีโยมที่
ได้มาไหว้สักการบูชาเม่ือกลับไปบ้านก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายประสบความส าเร็จ โยมบางท่าน
มาขอพรให้ประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆก็ได้รับความส าเร็จในเรื่องที่ได้มาอธิฐานขอพร โยมบาง
ท่านมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขได้มาไหว้ขอพรหลวงพ่อ พอกลับไปบ้านฝันเห็น
หลวงพ่อต่อมาครอบครัวก็ดีขึ้นปัญหาต่างๆค่อยๆหมดไป 

 ๕. วัดอัมพวันเจติยาราม๑๒๗  

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดอัมพวันเจติยาราม ได้แก่ 

 วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ต้ังอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ 
เดิมเรียกกันว่า “วัดอัมพวา” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า 
“วัดอัมพวันเจติยาราม” มีความหมายว่า “วัดที่ มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษม
ส าราญน่าเคารพบูชา” 

เก่ียวข้องกับต้นราชวงศ์จักรี คือ พระชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระมเหสี
ในรัชกาลที่ ๑ ต้ังบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือของวัดจุฬามณี วันหนี่งขณะที่ท่านทั้งสองถือศีลอุโบสถอยู่
ที่วัดจุฬามณี เกิดเพลิงไหม้บ้านจนหมดสิ้น จึงย้ายบ้านเรือนไปปลูกที่ริมคลองอัมพวาที่เป็นวัดอัมพวัน
เจติยารามในปัจจุบัน ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าฯ ด ารงพระยศเป็น หลวงยกบัตรเมือง
ราชบุรี เม่ือเกิดสงครามพม่าในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พาครอบครัว อพยพมาอยู่ที่บ้าน  อัมพวา 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรีจึงมีพระประสูติกาล ณ  บ้านอัมพวา
แห่งนี้เม่ือสมเด็จพระชนกสวรรคต สมเด็จพระราชชนนีของ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์จึงอุทิศบ้าน
และสวนบริเวณนั้นสร้าง เป็นวัดชื่อ วัดอัมพวา ตามชื่อคลอง ต่อมาเรียกกันว่าวัดอัมพวัน ในสมัย
รัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ได้ทรงชักชวน พระราชวงศ์มาปฏิสังขรณ์ วัดอัมพวันจึงมีฐานะ
เป็นพระอาราม หลวงต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

 เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชาชน
จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ไว้ท่ีวัดอัมพวันเจติยาราม และบรรจุ พระบรม
สรีรังคารของพระองค์ไว้ ที่พระปรางค์ในวิหารวัดอัมพวัน ซ่ึงอยู่ด้านหลังอุโบสถด้วย 

 เม่ือเดินเข้ามาก็จะพบกับ พระอุโบสถ ที่มีลักษณะทรวดทรงเหมือนพระอุโบสถของวัด
สุวรรณดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

                                        
๑๒๗ไทย ทัว ร์  อิน โ ฟ จ า กัด , ประวัติ วั ด อัมพ วันเ จติยาราม ,  [ออน ไ ลน์ ], แหล่ ง ข้ อมู ล  : 

https://www.thai-tour.com/place/1946 [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๑๐๒ 

 

เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวเก่ียวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย และเรื่องราวเก่ียวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทอง ไกรทอง อิเหนาและคาวี 

 ภาพจิตรกรรมบริเวณผนังระหว่างช่องประตูด้านล่าง ซ่ึงเป็นภาพการเสด็จพระราช
ด าเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นส่วนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงลงฝีพระหัตถ์พระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หน้า
ทหารกลอง และต้นไม้ข้างป้อมริมก าแพง และบริเวณด้านขวาของพระอุโบสถ จะมี พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐานอยู่ใกล้พระอุโบสถทางด้านหน้า พระวิหาร ท า
การหล่อที่กรมศิลปากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เททองเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามกถฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดเม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ 

 ส่วนด้านหลังเยื้องไปทางขวาจะเจอกับ พระวิหาร ที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่ ต้ังแต่พระเศียรจนถึงพระบาท วัดได้ ๑๙ ศอก มี
พระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่รอบระเบียงพระวิหาร จ านวน ๕๒ องค์ พระปรางค์ อยู่ ด้านในพระ
วิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบริเวณสถานที่พระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพ่ือบรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วน
ของพระราชชนก 

 นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอัมพวันเจติยาราม ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม ที่ เดิม
เป็นต าหนักไม้ที่ประทับของสมเด็จพระรูปฯ ก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งทรงธรรม” 
เพรา ะสมเด็จพระรู ปฯ เม่ือคราวบวชชีได้ทรงฟั งธร รมในที่นั้น เป็นประจ า ต่อมา ในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีรูปทรงดัง
ปรากฏในปัจจุบัน ในคราวบูรณะใหญ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ (สธ) ไว้ท่ีหน้าบัน ภายในพระที่นั่งทรงธรรมมีพระประธาน
และมีพระพุทธบาทจ าลอง ๕ รอย อยู่ด้านหน้า กุฏิใหญ่ มีลักษณะเป็นเรือนหมู่ทรงไทยใต้ถุนสูง ด้าน
เหนือเป็นบันไดใหญ่ ด้านใต้เป็นหอสวดมนต์ มีหอฉันตรงกลาง ของเดิมเป็นฝีมือช่างในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการบูรณะบ้างในรัชกาลต่อๆ มา จนถึงในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระต าหนักมีอยู่ ๒ ต าหนัก คือ ต าหนักใหญ่อยู่ด้านทิศใต้ของวัด และพระต าหนักเล็ก
อยู่ด้านทิศตะวันตก พระต าหนักทั้งสองเดิมเป็นเรือนไม้สักทรงไทย ฝาเฟ้ียม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างไว้ท่ีสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังพระราชทานแก่สมเด็จ
พระมหสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงประทานออกมาไว้
ที่วัดอัมพวันเจติยารามพร้อมกับแท่นบรรทม ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั 



๑๐๓ 

 

 ๖. วัดบางแคน้อย๑๒๘ 

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดบางแคน้อย ได้แก่ 

วัดบางแคน้อยต้ังอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง คุณหญิงจุ้ย (น้อย) วงศาโรจน์ เป็นผู้สร้างเมือ พ.ศ.๒๔๑๑ เดิม
อุโบสถของวัดสร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์  ต่อมาพระอธิการรอด เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ได้สร้าง
อุโบสถบนพ้ืนดิน ในปี พ.ศ.๒๔๑๘ ต่อมาอุโบสถหลังเดิมได้ช ารุดทรุดโทรม พระอธิการเขียว เจ้า
อาวาสองรูปที่ ๖ ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๐ อุโบสถหลังเดิม
เกิดช ารุดอีก เนื่องจากขาดแคลนวัสดุและคุณภาพเพราะตอนสร้างอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระ
ครูสมุทรนันทคุณ (แพร) จึงได้ด าเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น 

 อุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ภายในจะเป็นไม้สักแกะสลัก  เป็นการแกะสลักที่น่าสนใจและ
หาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ เวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีตบรรจง โดยใช้ช่างที่ มี
ความช านาญทั้งหมด  มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ ใช้ไม้มะค่าโมงซ่ึงใช้เป็นแท่นรองพระประธานมี
ขนาดใหญ่มาก คือกว้าง ๒ เมตรครึ่ง ยาว ๓ เมตร หนา ๔ นิ้ว ชุกชีพระประธานเป็นไม้แกะสลักใน
ทรงจอมแห  พ้ืนอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง หนา ๒ นิ้ว กว้าง ๔๐-๔๔ นิ้ว  ฝาผนังพ้ืนเป็นไม้
แกะสลัก หนา ๓ นิ้ว แกะสลักเป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้ และแกะเสริม รวมหนาถึง ๖ นิ้ว  ฝาผนังด้าน
ตรงข้ามพระประธานเป็นไม้แกะสลักรูปปางชนะมาร  ฝาผนังด้านซ้าย ขวา ของพระประธานเป็นไม้
แกะสลักรูปพระเจ้าสิบชาติหรือทศชาติชาดก ๑๐ ชาติ  ฝาผนังด้านหลังพระประธานเป็นไม้แกะสลัก 
การประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน  ฝาผนังใต้ธรณีหน้าต่าง ๒ ข้าง แกะสลักฝังด้วยไม้โมกมันรูปพระเวสสันดร 
จั่วด้านหน้าและหลังเป็นไม้แกะสลัก ด้านข้างทั้งสองเป็นคูหาลงรักปิดทอง คันทวยเป็นไม้ลงรักปิด
ทอง 

  จากรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นอุโบสถที่มีความสวยงาม มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปะเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่างแกะสลัก เป็นช่างฝีมือจากเพชรบุรี ซ่ึงมีชื่อเสียงทางด้านแกะสลักไม้
เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงถือว่าอุโบสถวัดบางแคน้อยเป็นศิลปะสถานที่มีคุณค่ามาก และถือว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย 

 พระบรมสารีริกธาตุวัดบางแคน้อย บุษบงแท่นวัชรอาสนะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระ
บรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ พระองค์ เรียงราย
รอบเป็นวงกลม  

 

 

 

                                        
๑๒๘ theTripPacker รี วิ ว , ป ร ะ วั ติ วั ด บา ง แ ค น้ อ ย ,  [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 

https://www.thetrippacker.com/th/review [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 

https://www.thetrippacker.com/th/thetrippacker/review


๑๐๔ 

 

 ๗. วัดศรัทธาธรรม๑๒๙  

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดศรัทธาธรรม ได้แก่ 

 วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเม่ือปีพุทธศักราช ๒๓๔๑ 
ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ ๑๒ ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่า
เข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย โดยมาอาศัยในที่ ดินว่างเปล่าในพ้ืนที่ต าบลบางจะเกร็งใน
ปัจจุบัน ต่อมาถูกทางราชการเวนคืนที่ดิน แต่ชาวมอญไม่ยอมจึงได้ต่อสู้คดีในชั้นศาล ซ่ึงก็ชนะคดีตรง
กับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นชาวมอญจึงได้พร้อมใจกันสร้าง
วัดขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจ อุโบสถไม้หลังเก่า ซ่ึงเป็นแพลอยน้ า ได้กลายเป็นสถานที่ปร ะกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา นับต้ังแต่นั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อุโบสถไม้สักทองฝังมุกหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นกว่า
สองร้อยปีแห่งการด ารงอยู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) ได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาและสังคมของชุมชนชาวมอญ ณ ต าบลบางจะเกร็ง เช่นเดียวกับที่ อุโบสถ ไม้สักทอง
ฝังมุกแท้รูปเรือส าเภา หนึ่งเดียวของเมืองไทย เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่ มีเอกลักษณ์สวยงาม
ที่สุด 

  โบสถ์ไม้สักฝังมุก อุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ภายนอกอุโบสถ เสาระเบียงฝังมุกลาย
ไทย ผนังภายนอกฝังเปลือกหอยมุกเป็นลายเทพพนม อันวิจิตรบรรจง ส่วนเครื่องบน ประดับช่อฟ้า 
ใบระกา ที่กลางหน้าบันทั้งสองด้าน จ าหลักลายหงส์ภายใต้เศวตฉัตร อยู่บนพ้ืนลายกระหนกเปลว  

ภายในอุโบสถ ประดิษฐ์ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังฝังมุก แสดงเรื่องราวพุทธประวัติและภาพด้านล่าง
คือ ภาพวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ พระประธานคือพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง ๖๑ นิ้ว ด้านหลัง
พระประธาน คือภาพพระประจ าวันเกิด ภาพเพดานอุโบสถปิดทองลายไทย งบประมาณในการ
ก่อสร้างเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท  

 เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ฝังด้วยมุกเกือบทั้งหมด เม่ือพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้า มุกที่
ฝังไว้นอกผนังอุโบสถรูปลายเทพพนม จะสะท้อนแสงระยิบระยับส่งประกายสวยงามยิ่ง 

  ในบริเวณวัด จะมีขนมของชาวมอญ "กาละแม" จัดจ าหน่าย โดยกลุ่มแม่บ้านในละแวก
วัดรวมตัวกันผลิตขึ้น เพ่ือน ารายได้มาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ซ่ึงมีความอร่อยเพราะผลิตจากสูตร
ด้ังเดิม 

 

 

 

 

                                        
๑๒๙Touronthai, ประวัติวัดศรัทธาธรรม, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.touronthai.com 

/article/212 [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๑๐๕ 

 

 ๘. วัดเขาย่ีสาร๑๓๐ 

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดเขาย่ีสาร ได้แก่ 

 เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ 
พระวิหาร บนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอยซ่ึงเป็นองค์ประธาน
ของวัด พระมณฑปและบานประตูสลักไม้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง 
พระอุโบสถบูรณะใหม่ประดิษฐ์ลวดลายปูนปั้นด้วยฝีมือช่างเมืองเพชร ภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือ
เดิม บานหน้าต่างเป็นรูปบุคคลในพงศาวดารจีน ถ้ าพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซ่ึง มีนิ้วพระ
บาทเก้านิ้ว นอกจากนี้ด้านล่างยังมีศาลประดิษฐานหลวงพ่อปู่ศรีราชามีความศักด์ิสิทธ์ิเป็นที่ เคารพนับ
ถือของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการหลวงพ่อปู่กลางเดือนอ้ายของทุกปี 

 พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ต้ังอยู่ในบริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของ
วัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เริ่มก่อต้ังเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนยี่สารที่ มีความ
ส านึกในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ชุมชนยี่สารเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกับการเกิดกรุง
ศรีอยุธยา มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวเหล่านี้เป็นจนข้อมูลส าคัญที่น่า ศึกษา หาค้นคว้าได้
จากพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร อาคารชั้นล่างจัดแสดงภูมิปัญญาบ้านเขายี่สาร ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน 
เครื่องมือผลิตยาสมุนไพร เครื่องใช้ไม้สอยของชาวบ้านในชุมชน ชั้นบนจัดแสดงภาชนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ของชาวชุมชนเขายี่สาร เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษาที่ตรงกับวันธรรมสวนะ ส่วนวันจันทร์ -ศุกร์
เปิดให้เข้าชมเม่ือมีการติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ ถ้าเข้าชมเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน ๒๐ 
คน) ค่าเข้าชม ๒๐๐ บาท มีมัคคุเทศก์บริการน าเที่ยว 

 ๙. วัดประดู่พระอารามหลวง๑๓๑  

 รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดประดู่พระอารามหลวง ได้แก่ 

 วัดประดู่พระอารามหลวง เป็นวัดโบราณที่มีมาต้ังแต่ในอดีต โดยจากหลักฐานที่พอจะ
ระบุได้นั้น ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวๆพุทธศักราช ๒๓๒๐ ซ่ึงแรกเริ่มเดิมที
นั้นวัดประดู่เป็นเพียงแค่วัดธรรมดาๆทั่วไปเท่านั้น 

 โดยวัดประดู่นับว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในช่วงรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างมาก เพราะ
ในสมัยหลวงปู่แจ้งซ่ึงด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารคมายัง วัดประดู่เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ และทรงเสวยพระกระยาหารเช้าที่วัดประดู่ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อ

                                        
๑๓๐ททท .ส านั ก ง านสมุ ทรสง คราม , ประวัติ วั ด เ ขา ย่ีส าร,  [ออนไ ลน์ ] , แห ล่ ง ข้อมู ล  :  

http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 
๑๓๑วัดประดู่ (พระอารามหลวง), ประวัติวัดประดู่ (พระอารามหลวง) , [ออนไลน์] , แหล่ง ข้อมูล :  

http://www.watpradoo.com [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 

http://www.watpradoo.com/


๑๐๖ 

 

หลวงปู่แจ้ง สมัยนั้นหลวงปู่แจ้งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ชาววัดประดู่ เม่ือพระองค์เกิดพระราชศรัทธาต่อ หลวงปู่แจ้ง จึงได้นิมนต์หลวงปู่แจ้งเข้าไปใน
พระราชวังหลายครั้งด้วยกัน ที่ส าคัญพระองค์ได้ถวายเครื่องราชศรัทธาที่ส า คัญๆอันทรงคุณค่าไว้ให้
หลวงปู่แจ้ง เช่นเรือเก๋งพระที่นั่ง พระแท่นบรรทม ตาลปัตร ปิ่นโตสลักบาตร เป็นต้น จนกระทั่ง ใน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางวัดจึงได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ขึ้นมา 

 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาเก๋งเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ ที่สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๑ ลักษณะเป็นทรงไทยชั้นเดียว ใช้ เป็นสถานที่เก็บรักษาเก๋งเรือ
พระราชทาน เม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลาย
พระองค์ และสมเด็จข้าราชบริพารได้เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่ง ซ่ึงเป็นเรือขนาด ๔ แจว ขุด
จากซุงไม้สักหรือตะเคียน พระองค์ได้จอดแวะพักและผูกเรือพระที่นั่ง ณ ต้นสะเดา เพ่ือท าครัวเสวย
พระกายาหารเช้า เก๋งเรือพระราชทานนี้ ปัจจุบันทางวัด ได้บูรณะซ่อมแซมจากของเดิมที่ช ารุดให้ 
สมบูรณ์สวยงามเช่นเดิม 

 และเม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดประดู่จากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
ซ่ึงด้วยความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของทางวัด และความนิยมศรัทธาจากชาวบ้าน ท าให้ในปัจจุบัน
นี้วัดประดู่พระอารามหลวง กลายมาเป็นวัดที่มีคนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมและสักการะเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งยังได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทั่วไปเป็นจ านวนมากอีกด้วย 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซ่ึงผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 

 ๒.๖.๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม)๑๓๒ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า  

๑) องค์ประกอบของการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาศาสนสถาน ๒) ด้านการ
พัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ๓) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และ ๔) ด้านการพัฒนา

                                        

 ๑๓๒พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 

 



๑๐๗ 

 

สิ่งแวดล้อม จากการสอบถามพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป พบว่า มีความคิดเห็ นต่อทั้ง ๔ 
องค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา
กิจกรรมภายในวัด ถัดมาคือ ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด และด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสุดท้ายตามล าดับ 

 ๒) สภาพทั่วไป ในการพัฒนาวั ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก  
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้สอดคล้องกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมี
การพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เก่ียวกับ
การอนุ รัก ษ์โบร าณสถาน  โบร าณวั ตถุ แก่พร ะสงฆ์  และได้รั บงบประมา ณจากส า นัก งา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการสนับสนุน
กิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ 

๓)  รู ปแบบก า ร พัฒนา วั ด ให้ เป็ น แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง วัฒนธร ร ม ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบท่ี ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความม่ันคง 
แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบท่ี ๒  การพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ี ๓ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
รูปแบบท่ี ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ ๙ ประการ  
๓๔ กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดจะมีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย 

 นริศว์ ปรารมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน พัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสังเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษา แหล่งข้อมูลที่ด าเนินการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๔๐ คน ครู จ านวน ๓ คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๑ คน และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน ๑ โรง ใน
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์การ
อภิปรายกลุ่ม การสนทนากลุ่ม การสังเกต จดบันทึกและกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า 

  รูปแบบการมีส่วนร่วมของนัก เรี ยนในการจัดกา รเรียนการสอน ในอดีต ครูเป็น ผู้
ก าหนดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนการสอนการด าเนินการสอน  และ
การวัดผล ประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันครู



๑๐๘ 

 

เป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ นั กเรียนมีส่วนร่วมในระหว่างด าเนินการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต มี
ดังนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน  
ร่วมเสนอความต้องการร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลที่ ต้องการเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญและมีการปรับเปลี่ยนบทบาทผลการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  ครูเปลี่ยนแปลงบทบาท
ผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกและนักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลการสังเคราะห์การมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการพัฒนา  มีองค์ประกอบดังนี้  การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมก าหนดความต้องการ  ร่วมปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงบทบาท  และร่วม
ประเมินผล๑๓๓ 

 พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการ
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
และเพ่ือติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่มคือ ๑) กลุ่ม
พระสงฆ์จ านวน ๑๒๙ รูป เพ่ือใช้ในการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการเก่ียวกับวิธีสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานคร ๒) พระสอน
ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๐ รูป ที่ปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานคร และที่สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลัง  การ
ฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า๑๓๔ 

  ๑. หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรม มี
ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนทดสอบความรู้เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

                                        
๑๓๓นริศว์ ปรารมย์, “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

ระดับช้ันเรียนมัธยมศึกษา”,ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๑. 

๑๓๔พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
, สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หน้า ก. 



๑๐๙ 

 

  ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ๔. การติดตามผล การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เม่ือเวลาผ่านไป ๑ เดือน พบว่า (๑) ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้ เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมทั้งด้าน
ระยะเวลา ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล สามารถ
น าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรม
กับนักเรียนระดับอ่ืนได้ นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนที่มี โครงการสอนศีลธรรมสามารถน าหลักสู ตร
ฝึกอบรมฉบับนี้ ไปใช้ฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม ในหน่วยงานนั้นได้เช่นเดียวกัน  

 ชาริณี ตรีวรัญญู ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน ” การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของครูไทย และเพ่ือศึกษาผลการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน การวิจัย
ปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง ผลการวิจัยพบว่า๑๓๕ 

  ๑) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนเป็น
กระบวนการท างานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการท างานจริงของตนผ่านการท างานกลุ่ม
แบบร่วมมือ ร่วมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนส าคัญ ๖ ขั้นตอน
เป็นวงจรได้แก่ (๑) ก าหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน (๒) การวางแผนบทเรียน (๓) การสอน
และการสังเกตในชั้นเรียน (๔) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (๕) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ          
(๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒) การด าเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน  การ
สอน ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด้านความสามารถในการท างานแบบร่ วมมือ 
ร่วมพลัง โดยครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ครูผู้วิจัยประมาณร้อยละ ๕๐ มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนตัวบ่งชี้ 

 นงลักษณ์ เรือนทอง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล วิธีด าเนินการวิจัย ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย บนพ้ืนฐานของหลักการ แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

                                        
๑๓๕ชาริณี ตรีวรัญญู, “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตาม

แนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,  ( บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๑๑๐ 

 

๒)  กา รวิ เคร าะห์ ควา มเป็ นไปไ ด้ และพัฒนารู ปแบบกา รบริห า รโ ร งเรี ยนที่มีป ระสิ ทธิ ผล                   
๓) การตรวจสอบและการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม และ                  
๔) การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า๑๓๖  

  ๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย  ๘ 
องค์ประกอบคือ ๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ๕) การมีวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวัง
ต่อนักเรียนสูง 

  ๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซ่ึงผู้วิจัย
ได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 

 นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า   

๑. ศาสนสถานที่ส าคัญของวัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ แห่ง มีศาสนสถานส าคัญ คือ  พระพุทธรูป  พระอุโบสถ เจดีย์  
พระปรางค์ พระวิหารหลวง ความส าคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทาง
ศาสนาและพระรัตนตรัย เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบร มสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนา ความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ เกิดจากแรงศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรร ม
ทางพระพุทธศาสนา  

๒. ประวัติและความส าคัญของศาสนสถานมีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยว
ทางด้านจิตใจ ศาสนสถาน ดังกล่าวยังมีความส าคัญในแง่เป็นสิ่งแสดงถึงความศรัทธา แสดง
ประวัติศาสตร์และบริบทความเชื่อของคนในช่วงเวลาของการสร้างศาสนสถาน ด้วยนักท่องเที่ยวชาว
ไทยจะเข้ามาทัศนศึกษา เพ่ือเป้าหมายทางศาสนา ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาทัศนศึกษา
เพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยในอดีตและคนไทยใน

                                        
๑๓๖นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐), หน้า ง. 



๑๑๑ 

 

ปัจจุบัน ซ่ึงศาสนสถานจะสะท้อนมิติทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างดี จะเห็น
ได้ว่าศาสนสถานที่กล่า วข้างต้น แต่ละประเภทก็จะมีองค์ประกอบที่แ สดงให้เห็นมิติทางด้า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมได้อย่างดี เช่น พระอุโบสถและพระวิหารหลวงจะแสดงสถาปัตยกรรม
การออกแบบตามแบบแผนสกุลช่างของแต่ละยุค และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แสดงภาพ
จิตรกรรมที่ปรากฏในพระอุโบสถ และพระวิหารหลวงจะแสดงอดีตพุทธ ประวัติพระพุทธเจ้าและ
ชาดก ซ่ึงแสดงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นหลักยึดถือร่วมกัน ภาพจิตรกรรมนี้ในแต่ละ
สมัยจะมีภาพที่แสดงแตกต่างกัน ภาพเดียวกันในแต่ละยุคก็จะวาดต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนมิติทาง
ความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้สร้างได้ นักท่องเที่ยวเข้ามาทัศนศึกษาจะเข้าใจสังคมไทยได้อย่างดี 

๓. การบริหารการอนุรักษ์ศาสนสถานและการท่องเที่ยว มีความส าคัญอย่างน้อย  
๒ ประการข้างต้น การให้ศาสนสถานด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นอยู่ กับการบริหารจัดการของผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบ จากการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วย  
เจ้าอาวาส ซ่ึงการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบจะแตกต่างกันตามลักษณะความส าคัญของวัด  และ
จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าไปทัศนศึกษาจ านวนมากที่สุดคือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม จะมีการบริหารการจัดการสมัยใหม่ กล่าวคือ มีจ านวนผู้ดูแลที่เป็นฆราวาสจ านวน
มากโดยแบ่งหน้าที่ กันท า ในด้านการักษาความสะอาด ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และวัดยัง
เก่ียวข้องกับหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลบูรณะร่วมกัน ส่วนวัดที่ มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยยังมีการ
บริหารจัดการโดยเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแล อย่างไรก็ดี 
ภาพรวมของการศึกษาชุมชนมีส่วนเข้ามาดูแลค่อนข้างไม่มากนัก 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจและเป็นที่ ศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชนทั่วไป และสิ่ง
ส าคัญควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่ส าคัญ๑๓๗ 

ตติยาพร จารุมณีรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่าน
หลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย  แนวทางการบูรณาการความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่ภาคการศึกษาในทั้งสองประเทศควรด าเนินการต่อไปนี้  บรูณาการ
ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้นในหลักสูตร  โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย  
เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศกลุ่มปร ะชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ  เช่น ภาษาที่
ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 

นอกจากนี้ ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือในทุกภาคี เชน่ โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ 

                                        
๑๓๗นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของวัดใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (การบริหารจัดการคณะสงฆ์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๔. 



๑๑๒ 

 

Social network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดท า web blog เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้เป็นเวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น๑๓๘ 

อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์๑๓๙ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด” พบว่า กลุ่มตัวแทนภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน  กลุ่มชุมชนห้วย
แร้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยว ในการด าเนินการวิจัยได้น าเทคนิควิธีการหลายรูปแบบเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเทคนิคที่ส าคัญ คือ PIC ซ่ึงประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม การเพ่ิมพูนพัฒนา การประสานงานการร่วมมือและหรือ  การท างานร่วมกันซ่ึงเป็น
รูปแบบการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางผลของการวางแผนการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ของผู้มีส่วนร่วมท าให้สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในชุมชนอันประกอบด้วย
กิจกรรมการท่องเที่ยวในล าคลองห้วยแร้งที่มีความยาวเป็นระยะ ๗ กิโลเมตรการเที่ยวสวนผลไม้ การ
ตกกุ้งหลวง ข้าวห่อกาบหมากและขนมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และที่พักแบบโฮมสเตย์  การวางแผน
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมไม่เพียงช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้  แต่ยังท าให้เกิด
โครงการพัฒนาที่ยังยืนอ่ืนๆ ในชุมชน 

 สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวทางด้านศาสนานั่นเอง กล่าวคือ 
การท่องเที่ยวโดยวัดเป็นผู้บริหารจัดการพัฒนาศาสนสถานให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ ามาสักการะกราบ
ไว้ขอพร เสริมสิริมงคล โดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจทางพระพุทธศาสนา ดึง ดูดให้ประชาชน
เข้าวัดเพ่ิมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
๑๓๘ตติยาพร จารุมณีรัตน์, “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเท่ียวใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (คณะการบริการและการท่องเท่ียว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๕๔), หน้า ๗. 

๑๓๙อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์, รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนของชุมชนต าบลห้วยแร้ง  
จังหวัดตราด, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเสนเทศ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนครินทร์, ๒๕๕๒).   



๑๑๓ 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๑) การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  
๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์   
๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 
๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสน
สถาน 
 

 หลักพุทธธรรม สัปปายะ ๗ ประการ 
 ๑. อาวาสสัปปายะ (suitable abode) 
 ๒. โคจรสัปปายะ (suitable resort) 
 ๓. ภัสสสัปปายะ (suitable speech) 
 ๔. ปุคคลสัปปายะ (suitable person) 
 ๕. โภชนสัปปายะ (suitable food) 
 ๖. อุตุสัปปายะ (suitable climate) 
 ๗. อิริยาปถสัปปายะ (suitable posture) 

สภาพท่ัวไปในการจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิ ถีพุทธของวั ด ใ นจังหวั ด
สมุทรสงคราม 
-บริบททั่วๆไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
-ความพร้อมและส่วนขาด 
-SWOT Analysis 

 

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑) การจัดการในฐานะที่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ ตามแนวสัปปายะ  
๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์   

๓)  กา รจั ดกา รด้านบริก า ร
พ้ืนฐาน ตามแนวสัปปายะ   

๔) การจัดการความปลอดภัย
ของศ า สนส ถา น ต า มแน ว         
สัปปายะ   
 



  

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods  Research) ระหว่าง 
๑. งา นวิ จั ยเชิ งคุณภา พ ( Qualitative Research)  โดยท า กา ร วิจั ยเชิ งเอกสา ร 

(Documentary  Analysis) พระไตรปิฎก ต ารา หนังสือและงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม,  การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๙ คน 
เก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม , การสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในวัด ๙ วัดซ่ึงเป็น Best Practice แล้วถอด
บทเรียนเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงครามใน
เบื้องต้นหลังจากนั้นน าไปจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ผู้ เชี่ยวชาญ
อย่างน้อย ๘ ท่าน ท าการยืนยันรูปแบบดังกล่าว 

๒. งานวิ จัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยเป็ นการ วิจัย เชิงส ารวจ 
(Survey Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๑ รูป/คน เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม   
  

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระสงฆ์และประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน  
๑,๔๐๑ รูป/คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๑,๔๐๑ รูป/คน โดย
ค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๑  

N = ๑,๔๐๑ 

 N =   

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                                        
๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๕ 

 

N = จ านวนประชากร 

e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

 

แทนค่าในสูตร n =  1,401  

                                             1 + 1,401 (0.05)2  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  311 รูป/คน 

      
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชาชนสังกัดวัด 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

(รูป/คน) 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

๑)  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ าเภอเมือง ๑๘๑ ๓๙ 
๒) วัดบางกุ้ง อ าเภอบางคณที ๑๕๒ ๓๓ 
๓) วัดอินทาราม อ าเภออัมพวา ๑๐๕ ๒๓ 
๔) วัดภูมรินทร์กุฎีทอง อ าเภออัมพวา   ๙๑ ๑๕ 
๕) วัดอัมพวันเจติยาราม อ าเภออัมพวา ๑๓๒ ๒๙ 
๖) วัดบางแคน้อย อ าเภออัมพวา ๑๒๕ ๒๗ 
๗) วัดศรัทธาธรรม อ าเภอเมือง ๑๑๒ ๒๕ 
๘) วัดเขายี่สาร อ าเภอเมือง ๑๖๗ ๓๖ 
๙) วัดประดู่พระอารามหลวง อ าเภออัมพวา ๑๑๖ ๒๕ 

รวม ๑,๔๐๑ ๓๑๑ 
 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่   
กลุ่มท่ี ๑ พระสังฆาธิการ   
๑. พระราชสมุทรรังสี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม 
๒. พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 
๓. พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 
๔. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  (สุรศักด์ิ อติสกฺโข) เจ้าคณะอ าเภออัมพวา 
๕. พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) เจ้าคณะอ าเภอบางคนที  
๖. พระครูสมุทรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดบางน้อย  
๗. พระครูสังฆรักษ์วิทยา เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี 
๘. พระครูสมุทรธีรคุณ  เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง  
๙. พระครูวิมลภาวนาจารย์ วัดภูมรินทร์กุฎีทอง 
๑๐. พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย 



๑๑๖ 

 

๑๑. พระมงคล ปัญญาทีโป เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จ .สมุทรสงคราม  
กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการ และผู้น าชุมชน 
๑๒. นาย ณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน  นายอ าเภออัมพวา 
๑๓. นางสุชาดา ทุ่งหน้า ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๔. นา ยคมสั นต์  สุ มะนา ถ ผู้อ าน วยกา รส านั กงานท่องเที่ย วและกีฬ าจั งหวั ด
สมุทรสงคราม  
๑๖. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  
๑๗. นางจินตนา กลิ่นช้าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
๑๘. นางสาวนิลอุบล รังสีธรรมานุกูล ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม  
๑๙. นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอ าเภอบางคนที 
๓.๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ 
๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้อ านวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔. อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
๖. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๘. นางสาวอัญมณี กุลธีพงษ์ธร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสมุทรสงคราม 
๙.   นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน

สมุทรสงคราม 
๑๐. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม 
๑๑. ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
๑๒. พระมหาสนันท์ สุนันโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  

๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure 
In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม   

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ด้วย



๑๑๗ 

 

รูปแบบการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการ
ประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการ
สนทนา โดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มพระ
สังฆาธิการ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่
กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน 

๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ รูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้
ในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อ
ค าถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๓.๒ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ  
การ ศึกษา วิจั ยครั้งนี้  ผู้วิ จัย ได้ก า หนดเครื่อ งมือที่ ใช้ ในกา รวิ จัย เชิ งปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจั ยที่ เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงครามจากเอกสาร และผลงานการวิจัยที่ เคย
มีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๑.๖ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  
อายุ  การศึกษาชั้นสูงสุด และภูมิล าเนา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 



๑๑๘ 

 

ตอน ท่ี ๒ เป็น แบบสอบถามเ ก่ีย วกับความคิดเห็น ของพระสงฆ์ และประชาชน  
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใน ๔ ด้าน 
คือ ๑) การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์  ๓) การจัดการด้านบริการ
พ้ืนฐาน ๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑) การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น ๕ ข้อ 
๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์  จ านวนทั้งสิ้น ๕ ข้อ 
๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น ๕ ข้อ 
๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน จ านวนทั้งสิ้น ๕ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
๑.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้  
๒.  หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญแล้วน ามา
ปรั บปรุ งแก้ ไข ให้ เหมา ะสม  จ า น วน   ๕  ท่ า น   เพ่ือ พิจ า รณา ทั้ ง ในด้า น เนื้ อหา สา ร ะ   
และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของ

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

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๑๑๙ 

 

เครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประส งค์รายข้อ ( Index of Item-objective 
Congruence : IOC)๓   

๓.  หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน  ๓๐  คน  เพ่ือ
หา ค่า ความเชื่ อ ม่ัน ด้วยวิ ธีห าค่า สัมปร ะสิ ทธิ์ แอล ฟ่า  ( Alpha Coefficient)  ของครอนบา ค 
(Cronbach)๔ ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ ๐.๘๘๘ 

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี 

๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังน้ี 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง

พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่ เก่ียวข้ องในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  (In – 
depth Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการพัฒนาสังคม ด้าน
การบริหารจัดการ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บ
ข้อมูลได้หรือไม่ 

                                        
๓พระม หากฤษฎา กิตฺ ติ โสภโ ณ, ผศ. ดร .  ,  ระเบียบวิธีวิ จัยทางการ จัด การ เชิ ง พุทธ , 

(พระนครศรีอยุธยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๔Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row,  1971), p. 67. 



๑๒๐ 

 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง
ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกัน
นั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์  ไ ด้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัย จะสนทนาสร้า ง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสง ค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

(๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ได้

ก าหนดไว้ในเบื้องต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกั บรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ รูป/คน ซ่ึงผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตาม
ระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยจะท าการนัดหมายวันเวลาที่
จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 

(๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว คณะผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายก่อน
อย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

(๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรม 
(๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก (Recorder) และ

ภาพ (Camera) 
(๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 



๑๒๑ 

 

๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี 
(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่า งโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการจัดการท่องเที่ยว 

เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง
ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังน้ี 
๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) และการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion)  ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมา
เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษา
ประเด็นต่างๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามา
วิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่  ๒) 
แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูล
เปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 



๑๒๒ 

 

(๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบ
ว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวม
ข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

(๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่า 
ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

(๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 

(๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ สามารถด าเนินการดังน้ี 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 
กา รวิ เครา ะห์ข้ อมู ลใช้วิ ธี กา รวิ เครา ะห์เชิงปริ มา ณ  (Quantitative Analysis)  

เป็นหลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๑๑ ชุด น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code 
Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่าย
รหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ  

๒) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้

การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรู ปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทา ง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับระดับการจัดการของพระสงฆ์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

(๓) ข้อมูลทีไ่ด้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 



  

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) กับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  การสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และการวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม  

๔.๒ กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

๔.๓ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 

๔.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

๔.๑.๑ บริบทท่ัวๆไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการลงพ้ืนที่วิจัย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจั ยได้สัมภา ษณ์นายอ า เภอเมือง 
นายอ าเภอบางคนที นายอ าเภออัมพวา ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน จ านวน ๑๙ รูป/คน เก่ียวกับสภาพ
โดยทั่วๆ ไปของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า  

๑) จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นเมืองที่มีความส าคัญทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยด่ัง
เดิม สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินท างประมาณ 
ชั่วโมงกว่าก็ถึง จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ส าหรับใครที่เดินทางมายังจังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ “หลวงพ่อบ้านแหลม” 



๑๒๔ 

 

ประดิษฐานอยู่ภายในวัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นพระพุทธรูป ยืนอุ้มบาตร
สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น นอกจากวัดบ้านแหลมแล้ว สมุทรสงครามยังมีวัด
เก่าแก่ งดงามอีกหลายวัดเช่นกัน  เช่น วัดบางกุ้ง ซ่ึงมี “โบสถ์ปกโพธิ์” โบสถ์ที่ปกคลุมด้วยรากไม้จน
ดูร่มครึ้ม ผสมกับความขรึมขลังออกมาเป็นความงามที่ลงตัว จนได้รับเลือกให้เป็นอันซีนไทยแลนด์ 
ส่วนที่”วัดบางกะพ้อม” ก็มีความน่าสนใจตรงที่ประดิษฐสถานรอยพระพุทธบาทท่ีสร้างขึ้นในสมัย ร.๓ 
“วัดภูมรินทร์กุฎีทอง” มีกุฏิไม้ริมน้ าสร้างด้วยไม้สักทอง ภายในเขียนลายรดน้ าไว้อย่างงดงาม และมี
พิพิธภัณฑ์เก็บข้าว ของโบราณล้ าค่าต่างๆ  “วัดอัมพวันเจติยาราม” ซ่ึงต้ังอยู่ ติดกับอุทยาน ร. ๒ ก็
เป็นวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ตรงที่ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้น เพ่ือแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ ร.๒ 
และเรื่องราวในวรรณคดี ที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ ก็ได้ทรงลงมือวาดด้วย
พระองค์เอง๑  

๒) การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันสถานที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก   มี
ธุรกิจหลายอย่าง ซ่ึงธุรกิจที่เกิดขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเฉพาะใน
บริเวณตลาดน้ าอัมพวา และอุทยาน ร.๒ และมีโรงแรมมากมาย  ตัวอย่าง เช่น มีโรงแรมและรีสอรท์
ขนาดใหญ่หลายแห่ง  เช่น บ้านสวนนวลตา Golf Inn Resort เดอะ เกรซ อัมพวา และมีตลาดขนาด
ใหญ่ เช่น ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าวัดบางน้อย ตลาดทางรถไฟ  ตลาดนัดวัดช่องลม นอกจากนี้วัด
หลายวัดยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และแหล่งขายของฝาก 
เช่น วัดภูมรินทร์กุฎีทอง  วัดอินทาราม  วัดอัมพวัน เจติยาราม วัดบางกุ้ง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็น
ต้น  ซ่ึงแสดงว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดในบริเวณสมุทรสงคราม ยังอยู่ในสภาพที่มีการขยายตัว  
แม้ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันจะอยู่ในสภาพทรงตัว การค้าขายการท าการเกษตร จะดูซบเซาไปบ้าง แต่ การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธจะไ ด้จากกลุ่ม
ของนักท่องเที่ยว คือ ๑) กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเป็นชาวต่างชาติจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ในแง่ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย อาทิ ศิลปะ การก่อสร้างสถูปเจดีย์ต่างๆ ของวัด และองค์
พระพุทธรูปที่มีรูปแบบ ทางสถาปัตยกรรม ๒) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่นิยมเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่
หรือเดินทางเป็นครอบครัวเพ่ือไปกราบไหว้พระพุทธรูปที่ส าคัญต่างๆ ในวัด เพ่ือกราบขอพรตามความ
เชื่อของแต่ละบุคคล บางกลุ่มก็นิยมที่จะไหว้พระให้ได้ จ านวนวัดที่เป็นเลขมงคล เช่น ไหว้พระ ๙ วัด
เป็นต้น ๓) กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ เช่น การชมหิ่งห้อย ทางบกและทางน้ า๒ 

๓) ปัจจุบันสภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ – อาทิตย์ มีคนมากขึ้น
แต่โดยมากก็มักมาเที่ยวไหว้พระ๓และจะมีคนหนาแน่นมากในช่วงเทศกาลต่างๆ วันหยุด วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วัดต่างๆ จะมีคนมาเที่ยวกันมากเป็นพิเศษ  มีสถานที่พักผ่อน ความร่มรื่น 

                                        
๑สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระราชสมุทรรังสี,  เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์, เจ้าคณะอ าเภอบางคนที, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 

 

สะอาด บางที่มีตลาดน้ าด้วย เพ่ือช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารอร่อยมากมาย ให้นักท่องเที่ยว
เลือกชิม เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าว โรตี ก๋วยเต๋ียวเรือ อาหารโบราณ และร้านอาหารท าอยู่ริมแม่น้ า 
การเดินทางไปแต่ละที่ก็สะดวกมีวัดอยู่ติดกันหลายที่ สามารถเที่ยวได้เรื่อยๆ หรือจะนั่งเรือ หรือขี่
จักรยานชมวิวรอบได้๔ 

๔) แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอบางคนที ได้แก่ วัดบางกุ้ง วัดปราโมทย์ วัดบางน้อย 
วัดเจริญสุขขาราม  ซ่ึงในแต่ละวัดในวันหยุด และเทศกาล จะมีประชาชนเ ดินทางมาเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงแต่ละวัดจะมีการจัดการที่ต่างกัน เช่น วัดบางกุ้ง เป็นวัดประวัติศาสตร์ ซ่ึงรับนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก และจุดเด่นก็คือ มีสวนสัตว์ขนาดย่อม และมีท่าเรือที่สะดวก และเข้าไปกราบนมัสการ 
หลวงพ่อนิลมณี๕  

๕) ส่วนสถานที่อ่ืนๆ เป็นผลพลอยได้จากการมาวัด เช่น ตลาดน้ า อัมพวา  ตลาดน้ าบาง
น้อย ตลาดน้ าวัดอินทาราม  เป็นต้น สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันประชาชน
จากทั่วสารทิศนิยมท่องเที่ยวไหว้พระในจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัดที่ประชาชนทั่วไป
รู้จักและนิยมมาไหว้พระที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะทัวร์ไหว้พระ ๙ วัด จากที่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด มาแล้ว ได้เห็นภูมิทัศน์ในวัดต่างๆ แต่ละวัดจะจัดสถานที่เพ่ือดึงดูดประชาชน
ให้มาท่องเที่ยวในวัด๖ 

๖) สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในขณะนี้  พบว่า ประชาชนมาท่องเที่ยว
มากท าให้รถติด มีสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น ประชาชนนิยมเที่ยว
ชมวัดที่มีจุดขาย อย่างเช่น สิ่งที่เคารพบูชา พระเกจิอาจารย์ดังเครื่องรางของขลัง๗ 

๗) ปั จจุบั นนักท่ องเที่ยวที่ มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีทั้งชา วไทยและ
ชาวต่างชาติโดยมักจะมาท่องเที่ยวตามวัดและโบราณสถาน ส่วนการท่องเที่ยวแบบอ่ืนๆ ยังมีน้อย 
และมักใช้เวลาเช้าถึงเย็น และส่วนในเวลากลางคืนนักท่องเที่ยวมักจะมาค้างคืนและชมหิ่งห้อยใน
คลองแควอ้อม  มีแม่น้ าล้อมรอบ เรือที่พาล่องที่ราคาค่อนข้างสูง และเรือยนต์ยังไม่มีมาตรฐานในการ
จัดการเรื่องราคากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรือจ้าง
เหมา ควรหาจุดขึ้น-ลง เรือแบบจังหวัดอ่ืน แบบวนมาเป็นรอบๆ ที่ใครมาก็ขึ้นได้ทุกคน หรือออกแบบ
เป็นรอบๆ๘  

                                        
๔สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน, นายอ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ ( บุญเลิศ เตชปุญโญ) , เจ้าคณะอ าเภอบางคนที,  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.   



๑๒๖ 

 

๘) สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากหลาย
ประเทศมาท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ มากขึ้น แต่ความสะดวกในเรื่องการจอดรถยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่
สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม๙ ในปัจจุบันมีความพร้อมหลายๆ ด้าน เช่น วัดมีโอกาสให้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าไปเที่ยวชมหรือสักการบูชา ที่พัก ร้านอาหาร ทั้งรถชมรอบเมือง ล่ องเรือ
ชมทิวทัศน์ในแม่น้ าแม่กลองและท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย เป็นต้น เป็นเมืองประวัติศาสตร์ดึงจุดเด่นของวัด
ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธรูป โบสถ์และวิหาร อุทยาน ร.๒ เป็นต้น มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น หัวโขน การท าเครื่องดนตรีไทย การต่อเรือจ าลอง และการท าขนมไทยเป็นต้น แหล่งของกินของ
ฝาก และของที่ระลึก๑๐ 

๙) สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงนี้ ดีมาก ผู้คนนิยมไปไหว้พระ  
๙ วัด ท าให้แต่ละวัดมีการพัฒนาให้วัดของเขามีการปรับภูมิทัศน์  เพ่ือดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไป
ไหว้พระ  เพ่ือจะมีปัจจัยและทุนทรัพย์มาพัฒนาวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ภายในวัด  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน๑๑ 

๑๐) จังหวัดสมุทรสงคราม  มีวัดดังที่นิยมมาไหว้พระเช่น  วัดบางกุ้ง วัดหลวงพ่อบ้าน
แหลม วัดอินทาราม วัดจุฬามณี และวัตถุโบราณ อันเก่าแก่มากมาย  สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน และมีพ้ืนที่ ติดชายทะเล นั่นคือ 
ดอนหอยหลอด มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  มีลักษณะเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ และศาสนา สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ๑๒ 

๑๑) สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบัน เน้นวัตถุความสะดวกสบาย
ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่โดยลืมที่จะอนุรักษ์สภาพที่แท้จริง และวัฒนธรรมอันดีงามในสมัยเก่า
ลงไปมาก  กลิ่นไอบรรยากาศสมัยต้นรัชกาลที่ ๒ หายไปจา กสภาพปัจ จุบันมาก การบูรณะ
โบราณสถาน การดูแลให้สภาพยังคงความเป็นกรุงศรีอยุธยา น้อยลงไปทุกที การออกกฎระเบียบของ
นักท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่ีขาดระเบียบวินัย เน้นแต่เรื่องผลประโยชน์
เป็นหลัก ท าให้สภาพการท่องเที่ยวไม่มีการพัฒนาเหมือนจังหวัดท่องเที่ยวเที่ยวอ่ืนๆ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม๑๓ 

                                        
๙สัมภาษณ์ พระครูสมุทรธีรคุณ,  เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๐สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.   
๑๑สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๑๒สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา,  ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๒๗ 

 

๑๒) ผลกระทบมาจากการเมืองของไทย แต่ในทางกลับกันชาวไทยยังมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา เช่น กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด กิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมตักบาตรขนมครก๑๔  

๑๓) ปัจจุบันเนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ส าคัญในการดึงนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญหลายแห่งประวัติศาสตร์
ชาติไทย และขนมธรรมเนียมประเพณี เช่น วัดและโบราณสถาน จึ งท าให้ภาครัฐมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นมีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์และ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปีนอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยว ในแต่ละ
เทศกาล เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชาวอยุธยา ในรูปของตลาดน้ า ตลาดย้อนยุค ตลาดน้ าบางน้อย ตลาดน้ าสามอ าเภอ งานเทศกาลส้ม
โอ – ลิ้นจี่๑๕ และเทศกาลกินปลาทู๑๖ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่ในบางครั้งการเข้า
มาของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวบางครั้งตัวนักท่องเที่ยวเองอาจจะยังไม่ได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอหรือรู้จักการท่องเที่ยวของสมุทรสงครามเพียงด้านเดียว หรือได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องนัก 
ท าให้บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวอาจถูกเอาเปรียบจากผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในส่วนนี้ผู้ที่ เก่ียวข้อง
กับนโยบายการท่องเที่ยวควรน าไปพัฒนาพร้อมๆ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย๑๗ 

๑๔) จังหวัดสมุทรสงครามจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยววัด
หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมพาผู้ว่าเข้าวัด ซ่ึงเป็นการพาพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญทุกวันพระ การ
สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดท าข้อมูลและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ตามรอยเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จเยือน 
ได้แก่ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดปทุมคณาวาส วัดประชาโฆษิตาราม และโครงการ ปั่นจักยานไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วัดเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และยังมีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยังมีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ๑๘  

 
 
 
 

                                        
๑๔สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหน้า, ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูสมุทรธีรคุณ, เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๖สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๑๗สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    



๑๒๘ 

 

ตาราง ๔.๑  สรุปสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ เล็ก และมี
สถานที่ท่องเที่ยวท้ังทางบกและทางน้ า ๒ ๒,๔ 

๒. ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยและต่างประเทศจ านวนมาก ๒ ๗,๑๐ 

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด ๖ ๑๑,๑,๖,๑๔,๑๕,๑๐ 

๔. นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา อุทยาน ร .๒ วัดบาง
กุ้ง วัดอัมพวันเจติยาราม วัดหลวงพ่อบ้านแหลม  
วัดอินทาราม 

๓ 

 

๘,๑๐,๑๒ 

 

๕. มีบริการนั่งรถรอบเมือง นั่งเรือไหว้พระ ๑ ๒ 

๖. 

    
๗. 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลไม้ ส้มโอ ลิ้นจี่  และ
มะพร้าว 

ประชาชนส่วนมาก มาเที่ยว ตลาดน้ า อัมพวา 
ตลาดน้ าบางน้อย 

๒ 

 

๒ 

 

๓,๔ 

 

๒,๗ 

 

 

สรุปได้ว่า จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ เล็กที่สุดในประเทศไทย และมีสถานที่
ท่องเที่ยวท้ังทางบกและทางน้ า ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศจ านวนมาก                 
เดินทางเข้ามายังในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยทางวัดและราชการมีการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไหว้พระ ๙ วัดและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา อุทยาน ร.๒  และประชาชนส่วนมาก มาเที่ยว ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดน้ าบางน้อยมีผลไม้ ส้มโอ ลิ้นจี่ และมะพร้าว และเทศกาลกินปลาทู 

วัดดังที่ประชาชนนิยมมาไหว้พระเช่น  วัดบางกุ้ง วัดหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอินทาราม            
วัดจุฬามณี และวัตถุโบราณ อันเก่าแก่มากมาย   สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม               
มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน และมีพ้ืนที่ติดชายทะเล นั่นคือ ดอนหอยหลอด               
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  มีลักษณะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
และศาสนา สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนั้น ในช่วงเวลา
กลางคืนสามารถนั่งเรือชมหิงห้อยรอบจังหวัดสมุทรสงครามได้  



๑๒๙ 

 

๔.๑.๒ ความพรอ้มของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม (SWOT Analysis)  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า สภาพทั่วไปของการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม นั้นมีจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ดังนี้ 

๑) ด้านการจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้   

จุดแข็ง ได้แก่ 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย๑๙ 

๒) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเที่ยว๒๐ 

๓) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม๒๑ 

๔) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประวัติศาสตร์อุทยาน ร.๒ และ
บุคคลส าคัญ๒๒ 

จุดอ่อน ได้แก่ 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบเดียว ขาด
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว๒๓ 

๒) กิจกรรมที่วัดในจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้น เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน๒๔ 

๓) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น๒๕ 

 

                                        
๑๙สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ นางจินตนา กล่ินช้าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.       
๒๑สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๒๒สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๒๓สัมภาษณ์ พระครูวิมลภาวนาจารย์, วัดภูมรินทร์กุฎีทอง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔สัมภาษณ์ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.       
๒๕สัมภาษณ์ พระครูสมุทรคุณาธาร, เจ้าอาวาสวัดบางน้อย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๓๐ 

 

อุปสรรค ได้แก่ 

๑) นักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการปฏิบัติธรรม๒๖ 

๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ๒๗ 

๓) การเน้นกิจกรรมที่หวังผลประโยชน์และผลก าไรในเชิงธุรกิจ๒๘ 

โอกาส ได้แก่ 

๑) ชุมชนบริเวณวัดให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง๒๙ 

๒) จังหวัดสมุทรสงครามมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม๓๐ 

๓) จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และของโลก 
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก๓๑ 

๔) จังหวัดสมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท มีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วน ระบบการคมนาคมสะดวก๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
๒๖สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๒๗สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา,  ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๘สัมภาษณ์ พระราชสมุทรรังสี,  เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูสมุทรธีรคุณ, เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.    



๑๓๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 
   
         ประเด็นภายนอก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นภายใน 

โอกาส (O) 
๑. ชุ มชนบริเ วณวั ดให้ควา ม
ร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. มีความหลากหลายทางด้าน
เชื้อชาติ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
๓. เป็น แหล่ งท่อ ง เที่ ย วทา ง
ประวัติศาสตร์ของประเทศและ
ของโลก มีนั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก 
๔ . มี แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
หลากหลายประเภท มีระบบ
สาธารณูปโภคครบถ้วน ระบบ
การคมนาคมสะดวก 

อุปสรรค (T) 
๑ . นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี ห ล า ย
ประเภท เน้ นการท่องเที่ย ว
มากกว่าการปฏิบัติธรรม 
๒. ขาดการสนับสนุงบประมาณ
จากรัฐบาลที่เพียงพอ 
๓ . กา ร เน้ น กิจ กร รมที่ ห วั ง
ผลประโยชน์และผลก าไรในเชิง
ธุรกิจ 

 

จุดแข็ง (S) 
๑. ร่วมกับหน่วยงานราชการ
และชุมชนในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย 
๒ . จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์อุทยาน ร.๒   

SO  Attack 
(ลุย, เดินหน้า, ฉวยโอกาส) 

๑ . จั ดท า แผน คู่ มือ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ มี
ความหลากหลาย 
๒ . ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
นักท่องเที่ยว มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทยและบุคคลส าคัญ 

ST  maintain 
(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค) 
๑ . สร้ า ง กิจ ก ร ร มให้ เ กิ ด
คุณธรรมให้เกิดการตระหนักใน
การรักสถานที่ 
๒. ท าโครงการท่องเที่ยว ท าให้
สา มา รถ ดึงงบประมาณจา ก
หน่วยรัฐได้มากขึ้น 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๑  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

จุดอ่อน (W) 

๑.  ข า ด กา ร ใ ห้ ค วา มรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยว 

๒. ขาดการประชาสัมพันธ์และ
ดึงดูดความสนใจของประชาชน
ในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันกับชุมชน 

๓. ยังขาดกิจกรรมที่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

WO  Stabilization 

(ปรับปรุง, แก้ไข, ฟ้ืนฟู) 

๑.จั ดส่ งพร ะภิก ษุ  สา มเณร  
และบุ คลา กร เข้า ร่วมอบรม
ทางด้านภาษา 

๒.เสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในด้านต่างๆ 

WT  Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด หนี) 

๑ .พัฒ นา ทั กษ ะด้ า นภ า ษ า
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.เพ่ิมทักษะบุคลากรภายในให้
สา มา รถ พูด อ่า น เขียน ไ ด้
อย่างคล่องแคล่ว 

 

จากตาราง ท่ี ๔.๑ พบว่า เม่ือน าประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทาง ในการก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด      
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ ดังนี้  

ด้าน S ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการ
เผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมี การจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์อุทยาน ร.๒ และบุคคลส าคัญ 

ด้าน W ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียงรูปแบบ
เดียว ขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการประชาสัมพันธ์และ
ดึงดูดความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน ขาดกิจกรรมที่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด้าน O ได้แก่ ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการ
ปฏิบัติธรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ  การเน้นกิจกรรมที่หวังผลประโยชน์
และผลก าไรในเชิงธุรกิจ  

ด้าน T ได้แก่ ชุมชนบริเวณวัดให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง   จังหวัด
สมุทรสงครามมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง



๑๓๓ 

 

ประวัติศาสตร์ของประเทศ และของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก              
มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ระบบการคมนาคมสะดวก 

 ด้าน SO  ได้แก่ การจัดท าแผนคู่มือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย 

 ด้าน ST ได้แก่  เสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดคุณธรรมให้เกิดการตระหนักในการรักสถานที่ 

และจัดท าโครงการท่องเที่ยว ท าให้สามารถดึงงบประมาณจากหน่วยรัฐได้มากขึ้น 

 ด้าน WO  ได้แก่ จัดส่งพระภิกษุ สามเณรและบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาเพ่ือ
เสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 

 ด้าน WT ได้แก่ การพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมทักษะ
บุคลากรภายในให้สามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒) ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

จุดแข็ง ได้แก่ 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและการปรับ
ภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒)  วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ งท่องเที่ยว
เชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน๓๓ 

จุดอ่อน ได้แก่ 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่ต่อเนื่อง 

๒) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามขาดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้าง
มากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า๓๔ 

อุปสรรค ได้แก่ 

๑) การคมนาคมไม่สะดวก เกิดปัญหารถติด 

                                        
๓๓สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูสมุทรคุณาธาร, เจ้าอาวาสวัดบางน้อย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๔ 

 

๒) เกิดมลภาวะทางเสียงและควันพิษ๓๕ 

๓) ปัญหาขยะมูลฝอยจากนักท่องเที่ยว๓๖ 

๔) ท่าเทียบเรือไม่ได้มาตรฐาน๓๗ 

โอกาส ได้แก่ 

๑) จังหวัดสมุทรสงครามต้ังอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร อยู่
ใกล้แม่น้ าแม่กลอง  เป็นต้น๓๘ 

๒) เป็นเมืองท่องเที่ยว มีอุทยาน ร.๒ แหล่งการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย๓๙ 

๓) จังหวัดสมุทรสงครามมีสภาพเศรษฐกิจที่ ดี ประชาชนอยู่ดีกินดี  

             ๔) รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
๓๕สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) , เจ้าคณะอ าเภอบางคนที,  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๓๙สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      



๑๓๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๒  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

 

   

          ประเด็นภายนอก 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประเด็นภายใน 

โอกาส (O) 

๑) จังหวัดสมุทรสงครามต้ังอยู่
ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เช่น 
อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร อยู่
ใกล้แม่น้ าแม่กลอง  

 ๒) เป็นเมืองท่องเที่ยว มี
อุทยาน ร.๒ แหล่งการศึกษา
ค้นคว้าที่ทันสมัย 

๓) มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี 
ประชาชนอยู่ดีกินดี  

๔) รัฐบาลให้การสนับสนุน
งบประมาณด้านการท่องเที่ยว 

อุปสรรค (T) 

๑) การคมนาคมไม่สะดวก เกิด
ปัญหารถติด 

๒) เกิดมลภาวะทางเสียงและ
ควันพิษ 

๓)  ปัญหา ขยะมูลฝอยจ า ก
นักท่องเที่ยว 

๔) ท่าเทียบเรือไม่ได้มาตรฐาน 

 

จุดแข็ง (S) 

๑)ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ 
ในการสนับสนุนกิจกรรมและ
การปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม 
สะอา ด เป็ น ร ะเบี ยบ  และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒) มีจุดยุทธศาสตร์ที่ ดีในการ
พั ฒ น า วั ด ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิง
อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

SO  Attack 

(ลุย, เดินหน้า, ฉวยโอกาส) 

๑) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๒) จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการ
สร้างรายได้ที่ยั่งยืน 

 

ST  maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค) 

๑) สร้างแผนที่การเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้น
ใหม่ๆ 

๒) สร้างทีมจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ราชการ 

๓) จัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือคอยดูแลเรื่องการจราจร 

 



๑๓๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๒  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

จุดอ่อน (W) 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
มีงบประมา ณในกา ร พัฒนา
สิ่งแวดล้อมน้อย ไม่ต่อเนื่อง 

๒) ยังขาดการวางแผนในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓) ขาดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้าง
มากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ค ว า ม ร่ ม รื่ น  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

WO   

Stabilization 

(ปรับปรุง, แก้ไข, ฟ้ืนฟู) 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

๒) จัดต้ังกองทุนเพ่ือน ามา
พัฒนาในโครงการต่างๆ 

๓) ท าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในวันส าคัญหรือ
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

WT  Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด หนี) 

๑) ประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒) ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า 
เพ่ือลดปัญหาขยะ 

๓) จัดเส้นทางลัด เพ่ือหลีกหนี
การจราจร 

 

จากตาราง ท่ี ๔.๒ พบว่า เม่ือน าประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทาง ในการก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

ด้าน S ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการสนับสนุน
กิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีจุด
ยุทธศาสตร์ที่ดีในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน  

ด้าน W ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่
ต่อเนื่อง และยังขาดการวางแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ขาดแผนปฏิบัติการประจ าปี
ขาดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความร่มรื่น 
และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

ด้าน O ได้แก่ ยังขาดการคมนาคมไม่สะดวก เกิดปัญหารถติดท าให้เกิดมลภาวะทางเสียง
และควันพิษ ปัญหาขยะมูลฝอยจากนักท่องเที่ยวและมีท่าเทียบเรือไม่ได้มาตรฐาน  

ด้าน T ได้แก่ จั งหวัดสมุทรสงครามต้ั งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้แม่น้ าแม่กลอง  เป็นต้น เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมีอุทยาน ร.๒ แหล่งการศึกษา



๑๓๗ 

 

ค้นคว้าที่ทันสมัย มีมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนอยู่ดีกินดีซ่ึงรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการท่องเที่ยว 

 ด้าน SO  ได้แก่ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและจัดท าโครงการที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 

 ด้าน ST ได้แก่ สร้างแผนที่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นใหม่ๆ และเสริมสร้าง
ทีมจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับราชการ และจัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพ่ือคอยดูแลเรื่อง
การจราจร 

 ด้าน WO  ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดต้ังกองทุนเพ่ือน ามาพัฒนาใน
โครงการต่างๆ ท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันส าคัญหรือเทศกาลส าคัญต่างๆ 

 ด้าน WT ได้แก่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า 
เพ่ือลดปัญหาขยะ จัดเส้นทางลัด เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจร 

๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง ได้แก่ 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีพระสงฆ์จ านวนมาก๔๐ 

๒) คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามมีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการวัดและพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน๔๑ 

๓) มีหน่วยงานราชการที่จัดอบรมถวายความรู้โครงการต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ๔๒ 

๔) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลืองานวัด๔๓ 

 

จุดอ่อน ได้แก่ 

๑) พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดทักษะทางด้านภาษาและ
การอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดที่ชัดเจนได้๔๔ 

                                        
๔๐สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา,  ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๔๓สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 

 

๒) พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความรู้ความสามารถยังมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น๔๕ 

๓) พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดความพร้อมในการ
แนะน าศาสนสถาน การดูแลศาสนสถานที่ถูกต้อง๔๖ 

อุปสรรค ได้แก่ 

๑) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ วัดต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ๔๗ 

๒) ขาดเอกสารอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและถูกต้อง 

โอกาส ได้แก่ 

๑) คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการอบรมถวาย ความรู้แก่
พระสงฆ์ด้านการพัฒนาวัดเป็นประจ าทุกปี๔๘ 

๒) มีปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในการอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดและศาสน
สถาน๔๙ 

๓) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และวิธี
ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ๕๐ 

 

 

 

 

 

                                        
๔๕สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๔๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา,  ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๔๙สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๓  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

           

          ประเด็นภายนอก 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

     ประเด็นภายใน 

โอกาส (O) 

๑)  คณะสงฆ์ และส า นั กงา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจั ด
โครงการอบรมถวายความรู้แก่
พระสงฆ์ด้านการพัฒนาวัดเป็น
ประจ าทุกปี 

๒)  มีปร า ชญ์ ช า วบ้ า นแล ะ
ผู้ท ร ง คุณวุ ฒิ ในการอธิ บ า ย
ประวัติความเป็นมา ของวั ด
และศาสนสถาน 

๓ )  มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศเ พ่ือกา รสื บ ค้ น
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า 
ควา มส า คัญ และวิ ธี ในกา ร
อ นุ รั ก ษ์ โ บ ร า ณ ส ถ า น 
โบราณวัตถุ 

อุปสรรค (T) 

๑ )  ข า ด ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบป ระ มา ณจา กรั ฐบ า ล ที่
เพียงพอ วัดต้องใช้งบประมาณ
จ า น วนม า ก ในก า ร พั ฒน า
คุณภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ 

๒ )  ข า ด เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง
ปร ะวั ติศาสตร์ที่ ชัด เจนและ
ถูกต้อง 

 

จุดแข็ง (S) 

๑) มีพระสงฆ์จ านวนมาก 

๒) มีกา รแต่งต้ั งพร ะสงฆ์ผู้ มี
ความรู้ควา มสามารถในกา ร
บริหารจัดการวัดและพัฒนาวัด
ไปแนวทางเดียวกัน 

๓) มีหน่วยงานรา ชการที่จั ด
อบรมถวา ยความรู้ โคร งกา ร
ต่า งๆ เ ก่ี ยว กับกา รอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

๔)  มี บุ คล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการช่วยเหลือ
งาน 

SO  Attack 

(ลุย, เดินหน้า, ฉวยโอกาส) 

๑) มุ่งส่งเสริมให้พระสงฆ์น า
หลักการมาปรับใช้ในวัด 

๒) ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ST  maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค) 

๑) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในการจัดท าข้อมูลของ
สถานที่ 

๒) จัดหางบประมาณจากส่วน
อ่ืน เพ่ือมาส่งเสริมในการ
พัฒนาบุคลากร 



๑๔๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 

จุดอ่อน (W) 

๑) ขาดทักษะทางด้านภาษา
และการอธิบายประวัติควา ม
เป็นมาของวัดที่ชัดเจนได้ 

๒) พระสงฆ์และบุคลากรของ
วัดในจังหวัดสมุทรสงครามที่มี
ความรู้ความสามารถยังมีน้อย 
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ จ า น ว น
นักท่ องเที่ยวที่ มีป ริมา ณเพ่ิม
มากขึ้น 

๓) พระสงฆ์และบุคลากรของ
วัดในจังหวัดสมุทรสงครามยัง
ข า ด ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
แนะน าศาสนสถาน การดูแล          
ศาสนสถานที่ถูกต้อง 

WO  Stabilization 

(ปรับปรุง, แก้ไข, ฟ้ืนฟู) 

๑) สร้างเครือข่ายระหว่างวัด 
ชุมชน โรงเรียนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือประสานสัมพันธ์ 

๒) พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
แก่พระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากรให้มีความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

WT  Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด หนี) 

๑) ปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ราชการ เพ่ือขอการสนับสนุน
งบประมาณ 

๒) จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด 
ความเป็นมาของวัดให้แก่
นักท่องเที่ยว 

จากตาราง ท่ี ๔.๓ พบว่า เม่ือน าประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทาง ในการก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

ด้าน S ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีพระสงฆ์จ านวนมากและคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงครามมีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและพัฒนาวัดไป
แนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการที่จัดอบรมถวายความรู้โครงการต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลืองานวัด  

ด้าน W ได้แก่ พระสงฆ์และบุคลากรของวัดในจังหวัดสมุทรสงครามยังขาดทักษะทางด้าน
ภาษาและการอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดที่ชัดเจนได้ มีความรู้ความสามารถยังมีน้อย  ไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และยังขาดความพร้อมในการแนะน า  ศาสน
สถาน การดูแลศาสนสถานที่ถูกต้อง  

ด้าน O ได้แก่ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ วัดต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ และขาดเอกสารอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน
และถูกต้อง 

ด้าน T ได้แก่ คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการอบรมถวาย
ความรู้แก่พระสงฆ์ด้านการพัฒนาวัดเป็นประจ าทุกปี มีปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในการ



๑๔๑ 

 

อธิบายประวัติความเป็นมาของวัดและศาสนสถานและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และวิธีในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 ด้าน SO  ได้แก่ มุ่งส่งเสริมให้พระสงฆ์น าหลักการมาปรับใช้ในวัดโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือ
เผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ด้าน ST ได้แก่ มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการจัดท าข้อมูลของสถานที่และจัดหา
งบประมาณจากส่วนอ่ืน เพ่ือมาส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร 
 ด้าน WO  ได้แก่ สร้างเครือข่ายระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือประสานสัมพันธ์และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรให้มี
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้าน WT ได้แก่  ร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการ เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณ
โดยจัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยว 
๔) ด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีพระสงฆ์และลูกศิษย์เป็นจ านวนมาก๕๑ 
๒) มีป้ายเตือน ข้อห้าม   
๓) วัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔) ชาวบ้านมีการหวงแหนสถานที่ 
จุดอ่อน ได้แก่ 
๑) มีการติดกล้องวงจรปิด น้อยไป๕๒ 
๒) มีงบประมาณในการบูรณะไม่เพียงพอ๕๓ 
๓) เกิดความไม่สามัคคีของคนในชุมชน 
อุปสรรค ได้แก่ 
๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ๕๔  
๒) งบประมาณจากหน่วยงานราชการไม่ทั่วถึง 
โอกาส ได้แก่ 
๑) มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร๕๕ 
๒) มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถเพ่ิมเติม  
๓) มีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ๕๖ 

                                        
๕๑สัมภาษณ์ พระราชสมุทรรังสี,  เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์, เจ้าคณะอ าเภอบางคนที, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๔  สรุปประเด็นวิเคราะห์ (SWOT Matirx) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความปลอดภัยของศาสนสถาน 

 

             

            ประเด็นภายนอก 

 

  

  ประเด็นภายใน 

โอกาส (O) 

๑) มีการสร้างขวัญก า ลังใจ
ให้กับบุคลากร 

๒) มีการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความสามารถเพ่ิมเติม  

๓) มีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ 

อุปสรรค (T) 

๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ  

๒) งบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการไม่ทั่วถึง 

 

จุดแข็ง (S) 

๑) วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
มีพระสงฆ์ และลู ก ศิษย์ เป็ น
จ านวนมาก 

๒) มีป้ายเตือน ข้อห้าม   

๓) วัฒนธรรมจั งหวั ดเข้ ามา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔)  ชา วบ้ าน มีกา รหวงแหน
สถานที่ 

SO  Attack 

(ลุย, เดินหน้า, ฉวยโอกาส) 

๑) จัดหาวิทยากรมาอบรม
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากร 

๒) จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด 
ความเป็นมาของวัดให้แก่
นักท่องเที่ยว 

 

ST  maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค) 

๑)ประชุมปรึกษาหารือกับ
หลายๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒) จัดทอดผ้าป่าเพ่ือพัฒนา
สถานที่ 

จุดอ่อน (W) 

๑) มีการติดกล้องวงจรปิด น้อย
ไป 

๒) มีงบประมาณในการบูรณะ
ไม่เพียงพอ 

๓) เกิดความไม่สามัคคีของคน
ในชุมชน 

 

WO  Stabilization 

(ปรับปรุง, แก้ไข, ฟ้ืนฟู) 

๑) จัดเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่
เสี่ยงภายในวัด 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน  

WT  Retrenchment 

 (ถอย, ชะลอ, ลด หนี) 

๑) กิจกรรมในการจัดหาทุนใน
การพัฒนาวัด 

๒) จัดท าโครงการ เสนอปัญหา
เพ่ือให้หน่วยงานราชการเข้ามา
แก้ไข 

 

                                                                                                                
๕๖สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      



๑๔๓ 

 

จากตาราง ท่ี ๔.๔ พบว่า เม่ือน าประเด็นภายในและภายนอก มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทาง ในการก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความปลอดภัยของศาสนสถาน 

ด้าน S ได้แก่ วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีพระสงฆ์และลูกศิษย์เป็นจ านวนมาก มีป้าย
เตือนข้อห้ามและวัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้ชาวบ้านมีการหวงแหนสถานที่   

ด้าน W มีการติดกล้องวงจรปิด น้อยไป และมีงบประมาณในการบูรณะไม่เพียงพอ ท าให้
เกิดความไม่สามัคคีของคนในชุมชน 

ด้าน O ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และมีงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการไม่ทั่วถึง  

ด้าน T ได้แก่ ได้แก่มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร และส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความสามารถเพ่ิมเติม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

 ด้าน SO  ได้แก่ จัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร บุคลากรและ
จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยว 

 ด้าน ST ได้แก่ จัดประชุมปรึกษาหารื อกับหลายๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจั ด
ทอดผ้าป่าเพ่ือพัฒนาสถานที่ 

 ด้าน WO  ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภายในวัด และส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคีของคนในชุมชน 

 ด้าน WT ได้แก่ สร้างกิจกรรมในการจัดหาทุนในการพัฒนาวัดและจัดท าโครงการ  เสนอ
ปัญหาเพ่ือให้หน่วยงานราชการเข้ามาแก้ไข 

 

๔.๑.๓ สรุปวิเคราะห์  

การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันสถานที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก มีธุรกิจ
หลายอย่าง ซ่ึงธุรกิจที่เกิดขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเฉพาะใน
บริเวณรอบเกาะรอบตลาดน้ าอัมพวา และพ้ืนที่ในเกาะเมือง ตัวอย่าง เช่น มีโรงแรมและรีสอรท์ขนาด
ใหญ่หลายแห่ง  เช่น บ้านสวนนวลตา Golf Inn Resort เดอะ เกรซ อัมพวา และมีตลาดขนาดใหญ่ 
เช่น ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าวัดบางน้อย ตลาดทางรถไฟ  ตลาดนัดวัดช่องลม นอกจากนี้วัดหลาย
วัดยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และแหล่งขายของฝาก เช่น 
วัดภูมรินทร์กุฎีทอง  วัดอินทาราม  วัดอัมพวัน เจติยาราม วัดบางกุ้ง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นต้น  
ซ่ึงแสดงว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดในบริเวณสมุทรสงคราม ยังอยู่ในสภาพที่มีการขยายตัว  

 แม้ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันจะอยู่ในสภาพทรงตัว การค้าขายการท าการเกษตร จะดูซบเซา
ไปบ้าง แต่ การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธจะได้



๑๔๔ 

 

จากกลุ่มของนักท่องเที่ยว คือ ๑) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เป็นชาวต่างชาติจะมาท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแง่ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย อาทิ ศิลปะ การก่อสร้างสถูปเจดีย์ต่าง ๆ 
ของวัด และองค์พระพุทธรูปที่มีรูปแบบ ทางสถาปัตยกรรม  ๒) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่นิยม
เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่หรือเดินทางเป็นครอบครัวเพ่ือไปกราบไหว้พระพุทธรูปที่ส าคัญต่างๆ ในวัด เพ่ือ
กราบขอพรตามความเชื่อของแต่ละบุคคล บางกลุ่มก็นิยมที่จะไหว้พระให้ได้ จ านวนวัดที่ เป็นเลข
มงคล เช่น ไหว้พระ ๙ วัดเป็นต้น ๓) กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ เช่น การชมหิ่งห้อย ทางบก
และทางน้ า 

สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันมีลักษณะดังนี้ 
๑. จังหวัดสมุทรสงคราม  มีวัดดังที่นิยมมาไหว้พระเช่น  วัดบางกุ้ง วัดหลวงพ่อบ้านแหลม 

วัดอินทาราม วัดจุฬามณี และวัตถุโบราณ อันเก่าแก่มากมาย 
๒.  สภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแม่

กลองไหลผ่าน และมีพ้ืนที่ติดชายทะเล นั่นคือ ดอนหอยหลอด มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๓.  มีลักษณะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และศาสนา สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนไทย
และชาวต่างประเทศ 

ในวันเสาร์ – อาทิตย์ มีคนมากขึ้นแต่โดยมากก็มักมาเที่ยวไหว้พระ  และจะมีคนหนาแน่น
มากในช่วงเทศกาลต่างๆ วันหยุด วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัดต่างๆ จะมีคนมาเที่ยวกันมากเป็น
พิเศษ  มีสถานที่พักผ่อน ความร่มรื่น สะอาด บางที่ มีตลาดน้ า ด้วย เพ่ือช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว มี
ร้านอาหารอร่อยมากมาย ให้นักท่องเที่ยวเลือกชิม เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่  มะพร้าว โรตี ก๋วยเต๋ียวเรื อ 
อาหารโบราณ และร้านอาหารท าอยู่ริมแม่น้ า การเดินทางไปแต่ละที่ ก็สะดวกมีวัดอยู่ ติดกันหลายที่ 
สามารถเที่ยวได้เรื่อยๆ หรือจะนั่งเรือ หรือขี่จักรยานชมวิวรอบได้ 

 

๔.๒ กระบวนการในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

๑) การจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้   
แนวโน้มที่จะพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น นับว่ามีแนวโน้มที่จ ะ

พัฒนาขึ้นมาก วัดหลายวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ท าแล้วประสบความส าเร็จ ตัวอย่าง วัดบางกุ้ง 
วัดอินทาราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบางน้อย ซ่ึงจากเดิมเป็นวัดเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก แต่พอได้รับ
การพัฒนาจากเจ้าอาวาส เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และรู้จักสร้างจุดขาย จุดเด่นให้
น่าสนใจในสายตาประชาชนทั่วไป และมีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง๕๗  ท าให้สุดท้าย วัดบางกุ้ง วัดบางน้อย  จึงเป็นที่รู้จัก

                                        
๕๗สัมภาษณ์ พระครูวิมลภาวนาจารย์, วัดภูมรินทร์กุฎีทอง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 

 

ของผู้คนทั่วไป มีนักท่องเที่ยวสนใจเป็นอย่างมาก ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ จะพบว่ามีผู้คนมากมายมา
เที่ยวท่ีวัด มาไหว้หลวงพ่อนิลมณี มาชมโบสถ์ปกโพธิ์ มาเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย ตลาดน้ าท่าคา มา
เที่ยวชมถ่ายรูปกับสวนหย่อมที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ซ่ึงนับว่าเป็นวัดตัวอย่างในการพัฒนา๕๘ 

การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นแกนน าใน
การพัฒนา โดยประชุมเจ้าอาวาสของแต่ละวัดเพ่ือส ารวจความพร้อมว่า วัดใดสามารถพัฒนาได้บ้าง 
วัดท าเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาการสนับสนุนงบประมาณ และให้ข้อมูลวิธีการจัดการ
พัฒนา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้สนับสนุน
หลักประชา สัมพันธ์ วัดเป็นแหล่ งท่อ งเที่ยวและวัดที่ เพ่ิ งเปิดตัวเองเป็นแหล่ งท่อ งเที่ยว โดย
ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ สื่อ  เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต๕๙  

การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม มีแนวโน้มใน
ปัจจุบัน มีแนวโน้มมากขึ้นควรตระหนัก คือ๖๐  

๑) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเอกชน๖๑ 
๒) ในวัดควรมีการพัฒนา เรื่องความสะอาด การบริการ ร่มรื่น สายงาน และปลอดภัย 
๓) ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม 
โอกาสในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ตอนนี้ทางวัดได้ด าเนินการท าบ้างแล้ว  ไม่ว่าเข้าวัดท าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ถือศีล ในโอกาสต่อไป 
วัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะต้องเริ่มพัฒนามากขึ้น๖๒ 

ปัจจุบันได้มีแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กล่าวโดยสรุปก็คือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการความรู้หรือมีประสบการณ์ในวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทนี้ จะอยู่ในรูปแบบที่ได้รับความรู้
หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยู่ ด้วย 
เช่น การมีประสบการณ์ด้านอาหาร ดนตรี การละเล่น การต้อนรับที่เป็นวัฒนธรรมของแหล่งที่ไป
เยือน เป็นต้น ซ่ึงการท่องเที่ยวภายในวัดก็จัดอยู่ในการท่องเที่ยวประเภทนี้ ด้วย เพราะการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม คือการท่องเที่ยวท่ีมุ่งความสนใจพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม การชื่นชมในสุนทรียภาพของ
โบราณวัตถุสถาน คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างผู้คน การ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ได้ไป
มาหาสู่หรือคบค้าสมาคมและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเป็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะยังส่งผล

                                        
๕๘สัมภาษณ์ พระครูสมุทรคุณาธาร, เจ้าอาวาสวัดบางน้อย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๕๙สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๖๑สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๖๒สัมภาษณ์ พระราชสมุทรรังสี,  เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 

 

ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของสังคม เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างภูมิภาค
หรือต่างท้องถิ่น เป็นการลดช่องว่างระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท นอกจากนี้ในระดับต่างภาษาหรือ
ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดความสวยงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต ท าให้ทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น  หันมาสนใจที่จะ
บ ารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของทั้งธรรมชาติและศิลปกรรมให้ดีขึ้นใน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดส าคัญต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นแนวโน้มในการ พัฒนาวัดจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะ
วัดในเกาะเมืองซ่ึงมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชนเป็น
มรดกของชาติ๖๓ 

๑) ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่เจ้าอาวาส พระสงฆ์ในวัด รวมถึง
กรรมการวัด เพ่ือที่บุคลากรเหล่านี้จะได้มีข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัด เพราะถ้าขาด
ข้อมูลแล้ว การพัฒนาวัดคงจะพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ดังนั้น จึงควรให้ความรู้แก่บุคลากรในวัด  โดย
อาจจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา  หรือลงไปให้ความรู้โดยตรงยังวัด เพ่ือให้เจ้าอาวาสและบุคลากรใน
วัดได้มีความรู้ ความเข้าใจโดยตรงในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒) จัดงบประมาณสนับสนุนโดยส่วนราชการของจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จัดงบประมาณสนับสนุนวัดที่ต้องการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณสนับสนุน
จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สร้างถนน สร้างลานจอดรถ สร้างห้องสุขา สร้างอาคาร
จ าหน่ายสินค้า โดยจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยอย่างทั่วถึง 

๓) จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะที่คอยดูแลพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยว ซ่ึงอาจจะสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา หรือจะสังกัดกรมศาสนาก็ได้๖๔ 

แนวคิดและนโยบายในการส่งเสริมให้วัดในจังหวัดสมุทรสงครามพัฒนาเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคตน่าจะมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน๖๕ 

๑) อัตลักษณ์ของวัด 
๒) เอกลักษณ์ของวัด 
๓) สถานที่เคารพบูชา 
๔) ไหว้พระ ๙ วัด 
๕) นักท่องเที่ยวในอนาคตคาดว่าจะเที่ยวชมไหว้พระตามวัดต่างๆ กันมากขึ้น รวมทั้ง

ชาวต่างชาติด้วย วัดอาจจะมีมัคคุเทศก์ให้ค าอธิบายให้กับชาวต่างชาติก็น่าจะดี หรือจะท าป้ายอธิบาย

                                        
๖๓สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหน้า, ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๖๔สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      



๑๔๗ 

 

ไว้ก็ได้ และมีการเปิดไฟในเวลากลางคืนในวัด  หรือตามโบราณสถานที่ส า คัญและมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางน้ าด้วย แต่ต้องไม่รบกวนหิ่งห้อย๖๖ 

วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
วัดเป็นแหล่งที่อง เที่ ยวที่ ส า คัญของจั งหวั ดสมุทรสงคร าม อยากเชิญให้ทุ กคนมาท่ องเที่ย ว
สมุทรสงคราม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น กล่าวได้ว่า วัดใน
จังหวัดสมุทรสงครามทุกวัดมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงมาก มีทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา บางวัดมี
ความส าคัญแต่ครั้งก่อนกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและนอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว ยังมี
คุณค่าทางศิลปะผ่านทางสถาปัตยกรรมภาพเขียนจิตรกรรม จนกระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในวัด เหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแหล่งวัฒนธรรมของวัดได้อย่างดี การพัฒนาจึงควรน าต้นทุนเหล่านี้มาใช้
และบูรณาการให้เหมาะสม เช่น การบูรณะโบราณสถาน๖๗ 

การบริหารจัดการควรมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน อาจท าใน
รูปแบบมีคณะกรรมการ แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว เม่ือมี
คณะกรรมการแล้วก็จะสามารถร่วมมือพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น 
การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมน านักท่องเที่ยวไปชุมชนเพ่ือเสนอ
นักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และต้องค านึงถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อมๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย 

แนวคิดและนโยบาย ควรจัดรูปแบบของวัดให้ดีอย่าให้ดูเหมือนเป็นวัดทางพาณิชย์  มี
เครื่องรางของขลังมากเกินไป น่าจะพัฒนาด้านค าสั่งสอนให้ความรู้ บรรยากาศร่มรื่นอยากเข้าไปในวัด  

แนวคิดในการส่งเสริมให้วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม วัดเป็นที่ให้ความรู้  ความร่วมเย็นทั้ง
กาย และใจ คนที่เข้าวัดส่วนใหญ่ต้องการที่จะไปท าบุญ ถ้าทุกคนได้ทั้งความรู้  ความร่มเย็นทั้งกาย
และใจทุกคนก็จะอยากที่จะเข้าวัด๖๘ 

๑) ประชุมวางแผนตามนโยบายของวัด ร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ภาครัฐ วัฒนธรรมจังหวัด 
อบจ. อบต. ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส หัวหน้าชุมชน และตัวแทนชุมชน เป็นต้น 

๒) ดึงชุมชนให้มีส่วนร่วม ในด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดการแสดงพ้ืนบ้าน หรื อ
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

๓) จัดระเบียบในวัด  ป้ายวัด ทางเข้า-ออก รั้ว ความร่มรื่น ความสะอาด และปลอดภัย 

๔) การสื่อสารเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่นจัดให้มีอาสาสมัคร คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในวัด 

 

                                        
๖๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นางจินตนา กล่ินช้าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๖๘สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 

 

๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์   
แนวโน้มการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงครามใน

ปัจจุบัน ยังไม่ดีพอ เพราะความคิดของวัดและชุมชนบางพ้ืนที่เน้นเรื่องพัฒนาวัตถุและเอารายได้เป็น
ที่ต้ัง โดยไม่คิดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากนัก จึงท าให้น่าเป็นห่วงในเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมาก๖๙ 

ภายหลั งเหตุการ ณ์ทางกา รเมือง  ส่ งผลให้ สถานกา รณ์การท่องเที่ยว ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม หดตัวลง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจย่ าแย่ และมีการคมนาคมทางบกที่แออัด 
และการเดินทางที่สะดวกสบายและมีพ้ืนที่ใกล้กรุงเทพฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจึงเดินทางได้บ่อย การน าเสนอ การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ภายใต้ภาพลักษณ์ “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง”  ประกอบด้วย ไหว้พระ ๙ วัด 
ท่องเที่ยวย้อนยุคทั้งทางบกและทางน้ าในภาคกลางในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมศาสนา ได้ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดและวัดต่างๆ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มี
การพัฒนาจิตใจ โดยผลักดันให้มีทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันทางวัฒนธรรม คือวัด เพ่ือสอดคล้องกับประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้
ชาติอ่ืนๆ ได้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาติไทย เช่น การไหว้พระ ๙ วัด กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซ่ึงถึงเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวและการท าบุญไปพร้อมๆ กัน๗๐ 

เนื่องจาก แนวโน้มในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือแม้แต่การผลักดันให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นในประเทศ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ภาครัฐให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ ดังจะเห็นได้จากแคมเปญการท่องเที่ยวของทัวร์ต่างๆ เกิดขึ้น 
รวมถึงปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเดิมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เห็นได้จากการบรรจุ
รายชื่อวัดที่ส าคัญลงในแคมเปญ ไหว้พระ ๙ วัด หรือ การส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคที่มากขึ้นแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา หรือแม้แต่การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบออน ไลน์ การ
แนะน าเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในจังหวัด หรือแม้แต่การร่วมมือ กับ ขสมก. เก่ียวกับทริปไหว้พระ ๙ 
วัด ในราคาวันเดียว ๔๙๙ บาท สุดคุ้มมาเป็นจุดขาย ส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือส าหรับชาวต่างชาติ
ก็มีทริปไหว้พระทางน้ าโดยร่วมมือกับทางโรงแรม รีสอรท์ใหญ่ๆ ในอัมพวา ล่ องเรือชมวิถีชีวิตแม่น้ า
แม่กลอง ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นต้น เพ่ือชมความงาม วิถีชีวิตของชาวแม่กลองที่อาศัยอยู่ริมน้ า 
แล้วไหว้พระขอพร ทั้งนี้ความได้เปรียบของสมุทรสงครามอยู่ที่แม่น้ าแม่กลอง ดอนหอยหลอด๗๑ 

๑) เรื่องความสะอาดเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพร าะเม่ือมีผู้มาเที่ยวมากก็
ย่อมมีปัญหาในเรื่องการทิ้งขยะต้องมีที่ท้ิงขยะเพียงพอ โดยเฉพาะห้องสุขาต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ  
ยิ่งสะอาดมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวพอใจ และชวนเพ่ือน ๆ มาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

                                        
๖๙สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๗๐ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
๗๑สัมภาษณ์ พระครูสมุทรธีรคุณ, เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๔๙ 

 

โดย เฉพาะห้ องสุ ขาของคนพิการ  และผู้สู งอา ยุจ า เป็น อย่า งยิ่ ง  ห้องสุขา ไม่จ าเป็ นต้องติด
เครื่ องปรั บอากาศเห มือนบางวัด  ขอให้สะอาดและมีกลิ่ นที่ หอม ไม่ มีกลิ่น เห ม็น   กา รติด
เครื่องปรับอากาศเป็นที่เผยแพร่โรคติดต่อทางเดินหายใจโดยง่ายโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์๗๒ 

๒) ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดให้สวยงาม และมีที่นั่งพักอย่างเพียงพอให้กับผู้มาเที่ยว
ชม มองดูมุมใดของวัดก็สวยงาม อยากนั่งพักก็มีมุมที่นั่งพักเย็นสบาย ถ้าไม่มีลมตามธรรมชาติ ก็หาพัด
ลมช่วย ไม้ดอก ไม้ประดับเป็นตัวช่วยส าคัญ 

๓) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการจราจรภายในวัดเพ่ือการจอดรถเป็นระบบ และการเข้า
ออก สะดวก 

การจัดการพ้ืนที่การใช้สอยของวัดตามบทบาทหน้าที่เป็น ๓ เขต คือ๗๓ 
เขตที่ ๑  พุทธาวาส เป็นพ้ืนที่ต้ังของศาสนสถานส าคัญ 
เขตที่ ๒ สังฆาวาส เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร 
เขตที่ ๓ ธรณีสงฆ์ เป็นพ้ืนที่ใช้บริการชุมชน หรือเขตสาธารณะเป็นพ้ืนที่ใช้เป็นสถานที่ ต้ัง

อาคาร สิ่งก่อสร้าง และใช้ท ากิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว๗๔ 
๑) ควรจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลของวัดที่ถูกต้องเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว บริษัท

ท่องเที่ยว 
๒) ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันส าคัญหรือเทศกาลส าคัญต่างๆ  
๓) ควรพัฒนาบุคลากรของวัดในด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้ เก่ียว

มัคคุเทศก์ แก่พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัด 
๔) ควรพัฒนาจริยธรรมการท่องเที่ยวในวัดโดยยึดหลักกัลยาณมิตร ๗ เพ่ือการประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท าตนให้เป็นที่รัก ท าตนให้เป็นที่น่าเคารพ น่าเจริญใจ
ชวนให้ระลึกถึง รู้จักพูดและให้ค าแนะน าที่ดี อดทนต่อถ้อยค าต าหนิพร้อมที่จะรับฟังและน าไปปฏิบัติ 
สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากลุ่มลึกให้เข้าใจอย่างง่ายดาย ไม่ชักน าหรือชักจูงในทางเสื่อม๗๕ 

น าพระนักพัฒนาเข้ามาบริหาร เช่น พระรุ่นเก่า รุ่นใหม่ แต่ต้องยึดในหลัก ธรรมของ
พระพุทธเจ้าเป็นที่ต้ัง 

แนวคิดหรือแนวนโยบายในการส่งเสริมให้วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาวัดไปใน
ทิศทางเดียวกัน  โดยการเรียกผู้น าของวัด คือเจ้าอาวาส แต่ละวัด มาประชุมร่วมกัน เพ่ือจะได้
ด าเนินการไปเหมือนๆ กัน  เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป๗๖ 

                                        
๗๒ สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๗๓ สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๗๔สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๗๖ สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.   



๑๕๐ 

 

๑) ในแต่ละวัดจ ะต้อง มีจุดเ ด่นของวัดตนเอง เป็นอย่างดี  และน าจุด เด่นนั้ นสร้า ง  
หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด 

๒) วัดแต่ละวัดต้องรักษาความสะอาด สร้างบรรยากาศให้ร่วมรื่น มีที่จอดรถ ห้องน้ า
สะอาด ซ่ึงปัจจุ บันวัดต่างๆ ทั่ วไปนิยมท าห้อง สุขาสะอาดมีการประกวดแข่งขันกัน จึงท าให้
นักท่องเที่ยวอยากเห็น อยากมาชม๗๗ 

๓) จัดระเบียบร้านค้าที่ขายอาหาร ขายของที่ระลึกในวัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่
เป็นทาง ไม่ใช่ใครจะต้ังตรงไหนก็ได้ ควรจัดให้เหมาะสม 

๔) อยากให้วัดเป็นแหล่งความรู้อย่างแท้จริง เป็นที่ พ่ึงทางใจแก่คนทั่วไป โดยไม่มีธุรกิจ
การท่องเที่ยว หรือผลตอบแทนมากเกินไป 

๕) อยากให้น าเงินที่นักท่องเที่ยวมาท าบุญบริจาคให้แก่วัดนั้น น ามาพัฒนาอย่างแท้จริง 
และโปร่งใส ไม่น าไปใช้ในทางที่ผิด๗๘ 

๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน  
แนวโน้มในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในปัจจุบันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าวัดต่างๆ พัฒนาวัด เช่นวัดบางน้อย เม่ือตอนประมาณ ๓ ปีที่ผ่าน
มาก็ไม่มีใครรู้จักวัดเท่าไหร่ต่อมาเห็นประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวท่ีวัด มาทอดกฐิน มาไหว้พระหลวงพ่อ
แสนเหรียญ และได้รับการรับรองว่า เป็นห้องสุขาที่สะอาดที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม๗๙  

วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีเป็นจ านวนมากทั้งวัดเก่า วัดใหม่ วัดใหญ่ วัดเล็ก วัดทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  ซ่ึงเท่าที่สัมผัสแต่ละวัดก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมกัน
มากขึ้นโดยได้สร้างและหาจุดเด่นของตนเองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวมากขึ้น ท าบุญ
มากขึ้น เพ่ือน ารายได้มาบริจาคเข้ามาพัฒนาวัด เช่น สร้างรายการจัดการด้านสาธารณูปโภ คมีที่จอด
รถ มีป้ายบอกทาง ห้องสุขาสะอาด บรรยากาศรอบๆ ร่มรื่น๘๐ 

๑) วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
๒) พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนาวัดให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว 
๔) พัฒนาวัดโดยใช้สื่อสารมวลชนประสานสัมพันธ์สู่สายตาประชาชน 
๕) พัฒนาวัดด้านการให้ความรู้และปฏิบัติธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม -จริยธรรม ในการ

จรรโลงพุทธศาสนา 

                                        
๗๗สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี (จ าลอง อาสโภ) , ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
๘๐สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

 

๖) จัดหน่วยบริการต้อนรับกับผู้ที่เข้ามาในวัดให้เกิดความประทับในจะท าให้ประชาชน
ศรัทธาและเข้าวัดท าบุญมากขึ้น๘๑ 

จังหวัดสมุทรสงครามมีการส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบ บต่างๆ เพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐ จะเห็น ได้จากการมีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ร่ วมทั้งวัดต่าง ๆ ได้มีกา ร
ปรับเปลี่ยนสาธารณูปโภคภายในวัดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา และสถานที่นั่ง
พักผ่อน เนื่องจากไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้  ทา งจังหวัดมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศจึงจัดมีการท่องเที่ยวหลายลักษณะ และมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทีวี ททท. เช่น มีทริปไหว้พระ ๙ วัด ในวันเดียว ไหว้พระทางน้ า เพ่ือชมวิถีชีวิตที่อยู่ริมแม่น้ าให้
เห็นความงดงามของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม๘๒ 

๑) ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นแกนน าในการพัฒนา โดยประชุมเจ้าอาวาสของแต่ละวัดเพ่ือ
ส ารวจความพร้อมว่าวัดใดสามารถพัฒนาได้บ้าง  วัดท าเป็นโครงการต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนา 
สนับสนุนงบประมาณ และให้ข้อมูลวิธีการจัดการพัฒนา 

๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้อง
เป็นผู้สนับสนุนหลัก ประชาสัมพันธ์วัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและวัดที่ เพ่ิงเปิดตัวเองเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์ในทุกๆ สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนมีความต้องการที่จะมาเที่ยววัด 

๓) ผูว้่าราชการจังหวัดต้องท านโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวท่ีจะพัฒนาขึ้น เช่น จัดท าระบบถนนให้มีประสิทธิภาพ และกว้างขวางสะดวกในการเดินทาง 
จัดท าระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา  เพ่ือรองรับการขยายตัวของสถานที่ท่องเที่ยว 
พร้อมดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมืองที่น่าอยู่ ดังเหมือนประเทศยุโรป 

๔) วัดควรมีการบริหารบุคลากร การเงิน การดูแลสถานที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาวัด รวมถึง
การให้ข้อมูลวัด แก่นักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาวัดแบบสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้ 

๕) ต้องการให้ทางจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ดี เจริญมีคนมาเยี่ยมเยือน
กันมากๆ มีชื่อเสียงในทุกๆ ด้าน เม่ือมาเที่ยวแล้วเกิดความสบายใจ ปลอดภัย เกิดความประทับใจใน
การมาเยือนเพ่ือจะได้กลับมาเที่ยวท่ีจังหวัดเราอีก๘๓ 

๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 
ในปัจจุบันวัดมีบทบาทอันส าคัญยิ่งต่อสังคมไทยมานานนับพันปี เพราะวัดเป็นศูนย์กลาง

ของสังคมและพระสงฆ์ซ่ึงเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าของจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เชื่อถือ การร่วมมือกัน เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เป็นเบ้าหล่อหลอมวิถีชีวิตของชาวพุทธ วัดเป็นแหล่ง

                                        
๘๑สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหน้า, ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
๘๒สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

 

รวมของศิลปกรรมอันล้ า ค่าทั้งด้านสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมและจิตรกรรม ที่ ศิลปินถ่ายทอด
ลักษณะเด่นของค าสอนทางพระพุทธศาสนาออกมาในงานศิลปะอย่างกลมกลืนน่าชื่นชนเป็นพุทธศิลป์
ที่ให้คุณค่าทั้งด้านความงามและทั้งเป็นสื่อให้คนได้เข้าถึงธรรมปฏิบัติซ่ึงช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้
อ่อนโยนและสะอาดบริสุทธ์ิขึ้น พุทธศิลป์ที่ปรากฏในวัดจึงเป็นศิลปะแห่งอุดมคติที่ให้คุณค่า และ
ความหมายเชิงจริยธรรมอย่างสูง๘๔ 

แนวโน้มในการพัฒนาวัด มีบางวัดพัฒนาวัดดี มีระบบ บางวัดก็ยังไม่ค่อยดี ควรดูแลบาง
วัดให้ดีกว่านี้ โดยต้องปรึกษากับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม การพัฒนาใช้ทิศทางที่
แน่นอนและเหมาะสม เพราะแต่ละวัดพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาสแต่ละรูป และเน้นการพัฒนา
ที่ไม่เอ้ือต่อโบราณสถานในวัด เช่น บูรณะโบสถ์ วิหาร โดยไม่ยึดสถาปัตยกรรมแบบเดิมมีการทุบเสา  
ทาสี ท าให้สะท้อนถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจ ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ควรมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรให้ความรู้  ถึงวิธีการอนุรักษ์ ดูแล บ ารุงรักษา โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยภายในวัด เพราะบางวัดขาดการดูแลความปลอดภัย๘๕ 

นโยบายในการส่งเสริมให้วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการพัฒนาวัด เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

๑) วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาทางพุทธศาสนา ด้านการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกิดความศรัทธาก็จะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
วัดมากขึ้น 

๒) สร้างความประทับในให้กับประชาชนด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีเม่ือเกิดความ
ประทับใจจะส่งผลให้ประชาชนเข้ามาร่วมท าบุญมากขึ้น 

๓) วัดเป็นศูนย์รวมการศึกษาทางพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกระดับ
ทั้งในวัดและนอกวัด 

๔) สร้า งเครือข่าย ระหว่า งวัด  ชุ มชน  โร งเรียนทั้งหน่วยงา นภา ครั ฐและเอกชน  
เพ่ือประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการพัฒนาวัด 

๕) เน้นจุดเด่นของวัดทางประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและหา
รายได้พัฒนาวัด๘๖ 

วัดน่าจะเป็นตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและให้ความรู้  สติปัญญาใน ด้าน
วัฒนธรรม และสอดแทรกด้านศาสนาเจ้าไปด้วย อาจเริ่มให้ความรู้ ต้ังแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่
ตามล าดับ ทั้งนี้ต้องการรวบรวมความคิดในฝ่ายต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ชุมชนมาช่วยกันคิดและ
จัดท าแผนนโยบายในการด าเนินการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก าห นด

                                        
๘๔สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๘๕สัมภาษณ์ พระครูวิมลภาวนาจารย์, วัดภูมรินทร์กุฎีทอง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.       



๑๕๓ 

 

ระยะเวลาให้ชัดเจน ว่าเท่าไร ท าในพ้ืนที่ไหน ก่อน – หลัง มีงบประมาณให้เท่าไร อนาคตจะเห็นว่า
เราไปในทิศทางใด๘๗ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ส าหรับประเทศ
ไทย ซ่ึงปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในวัด เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่ งความสนใจพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนๆ ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการ
จัดการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะ
วัดที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติ๘๘ 

โดยส่วนตัววัดที่เป็นสถานที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นมรดกของชาติในเรื่อง
สาธารณูปโภค เช่น ลานจอดรถ ห้องสุขาสะอาดส าหรับนักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่บอกทาง  ป้าย
อธิบายข้อมูลภายในวัด โดยสรุปแล้ว การพัฒนาวัดควรพัฒนาในสิ่งที่จ าเป็น แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจแล้ วก็จ า
ท าให้วัดหมดคุณค่า ไม่น่าเที่ยว ไม่น่าสนใจ๘๙ 

แนวโน้มการพัฒนาวัดหรือนโยบายส าหรับการท่องเที่ยวของวัด 
๑) การพัฒนาวัดไปในทิศทางที่สร้างเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม และเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 
๒) การพัฒนาวัดบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการหยิบเอาองค์ความรู้ที่ เป็น

ประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมวัดในด้านที่ดี และดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คงอยู่
ในสภาพที่ดี๙๐ 

๓) วัดต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน บุคลากร การดูแลสถานที่หรือโบราณสถาน 
โบราณวัตถุที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ของวัดอย่างแท้จริง 
รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการให้ความรู้  ความตระหนักถึงการ
บริการที่ดี ที่ผู้ที่เป็นผู้ดูแลจัดการวัดให้กับนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวาง มิได้หมายเฉพาะเพียงการเดินทางเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ดังที่ส่วนมากเข้าใจ แต่การเดินทางเพ่ือการ
ประชุมสัมมนา เพ่ือการศึกษาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติ
พ่ีน้องก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวท้ังสิ้น๙๑ จากความเจริญเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว ที่ มีอัตราเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 

                                        
๘๗สัมภาษณ์ พระครูสมุทรคุณาธาร, เจ้าอาวาสวัดบางน้อย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๘๘สัมภาษณ์ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๘๙สัมภาษณ์ พระมงคล ปัญญาทีโป, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.      
๙๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) , เจ้าคณะอ าเภอบางคนที,  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 

 

๑) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้  มีความ
เข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบรณคดีในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อกา รรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว 

๒) การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชม
งานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลป์ เพ่ือศึกษาความ
เชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้  มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 

๓) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มี
ลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่ มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพ่ือความเพลิดเพลินได้
ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว๙๒ 

ในสังคมโลกปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นแนวคิดใหม่ส าหรับประเทศไทย
เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในแง่ของเศรษฐกิจเท่านั้น ส าหรับปัจจุบัน
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปเท่าที่ เห็นจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชนนั้ นให้เ กิดควา มยั่ งยื นโดยมีกา รจั ดกิจกร รมกา รท่ อง เที่ย วสอดคล้ องและสัมพัน ธ์กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิ ตในชุมชนในเชิงการเรียนรู้๙๓ และทดลองให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชม ประโยชน์ที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนา เอ้ือเฟ้ือ 
ประโยชน์ให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ สร้างจิตส านึก ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยเฉพาะเรื่อง
ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนๆ การชื่นชมในสุนทรียภาพของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ อันมีค่า๙๔ ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้
เหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะวัดที่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ เป็น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชมและชาติ ซ่ึงปัจจุบันการจัดการภายในวัดส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของเข้าอาวาสของแต่ละวัด บางวัดให้ความส าคัญ บางวัดไม่ให้ความส าคัญ การ
จัดการของแต่ละวัดขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยว ถ้าวัดมีการวางแผนรองรับที่ ดีจะมีการจัดระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี เช่น ลานจอดรถ ห้องสุขาส าหรับนักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่บอกทาง ป้ายอธิบาย 

                                        
๙๒สัมภาษณ์ นางสาวนิลอุบล รัง สีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม , ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) , เจ้าคณะอ าเภอบางคนที,  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๕ 

 

แต่วัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค๙๕ ดังนั้นวัดต้องให้ความสนใจ
กระบวนการในการวางแผน และการบริหารจัดการ ถ้าต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงหลายวัด
คิดว่าไม่ใช้หน้าที่ของวัด แต่วัดก็ปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้คนเข้าวัดปัจจุบันหลายวัดไม่มีการบริหารการ
จัดการที่ดีในที่สุดโบราณสถาน โบราณวัตถุก็จะถูกท าลายสูญหายหรือช ารุดทรุดโทรม หมดคุณค่าไป
ในที่สุด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจะมีการวางแผนร่วมกันให้วัดที่ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทรา บ
นโยบายการพัฒนาจะดีไม่น้อยที่จะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีการบริหารบุคลากร ด้าน
การเงิน การดูแลสถานที่ให้ความโปร่งใส และมีการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของวัด รวมทั้งให้ข้อมูลและ
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว๙๖ การพัฒนาวัดในทางสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมและเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วย วัดมีการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้คงสภาพที่ดี และจัดสร้างใหม่
ให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไป๙๗ 

๕) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น พบว่า มีโครงการต่างๆ ดังนี้ 
โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่ วมกับกรมศิลปา กร มีวัตถุประสงค์ของโครงกา ร  

คือ ๑.เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้มีความม่ันคง และแข็งแรง ๒. เพ่ือให้โบราณสถานได้คงไว้
ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีวิธีการในการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมโบราณสถานของวัด ๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างวัดและ
หน่วยงานกรมศิลปากรในการด าเนินงาน ๓. มีการด าเนินการตามที่ได้วางกรอบเอาไว้ ๔. มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานการซ่อมแซมในครั้งนี้ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์๙๘ และวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดในสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างถ่องแท้  
๒. เด็กรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
วิถีชีวิตของชุมชนนั้นให้คงเดิม ๔. เพ่ือให้นักเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบวัดให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวชมวัด  
๒. จัดบุคลากรในการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใน
ชุมชนนั้นๆ 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความเข้าใจ
ด้านภาษา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด 
สามารถพูดอธิบายให้ความรู้ เก่ียวกับวัดได้อย่างถูกต้อง ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่

                                        
๙๕สัมภาษณ์ พระครูวิมลภาวนาจารย์, วัดภูมรินทร์กุฎีทอง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  ( สุรศักด์ิ อติสกฺโข) , เจ้าคณะอ าเภออัมพวา,  ๓ ธันวาคม 
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๙๘สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญโญ) , เจ้าคณะอ าเภอบางคนที,  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๖ 

 

พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาวิทยากร
มาอบรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ๒. จัดหาเอกสารมาให้พระภิกษุ สามเณร 
และบุคลากรภายในวัดได้ศึกษา๙๙ 

โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบั น 
หน่วยงานที่จัด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร มีความรู้
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอา เซียน ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรภายในวัดสามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง ๔. เพ่ือให้บุคลากรภายในวัดสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดด้วยภาษาของตน 
และภา ษาอ่ืน ๆ ได้ เพ่ิมมา กขึ้น และมีวิธีกา รด าเนิ นการ  ได้แ ก่ ๑.  จัดส่งพระภิ กษุ สามเณร  
และบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาในสถาบันที่จัดให้มีการอบรม ๒. จัดจัดหางบประมาณใน
การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และบุคลกรในการเข้ารับการศึกษาต่อ๑๐๐ 

โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก สบายในการเที่ยวชมภายในวัด ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของวัดให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  และมีวิธี การด าเนิ นการ ได้แก่  ๑. ให้เด็กรอบๆ วั ดมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ที่ ดี  
๒. สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในวัดได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างรายได้ให้กับเด็กที่มาเป็นมัคคุเทศก์
น้อยกับวัด๑๐๑ 

โครงการห้องนิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ ๑. ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาของวัด ๒. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนนั้นๆ ๓. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆ วัด และมี
วิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดห้องนิทรรศการพูดได้ ๒. จัดหาสิ่งที่เป็นจุดส าคัญของชุมชนมาน าเสนอ
ผ่านทางภาพและการด าเนินการ ๓. จัดให้มีมัคคุเทศก์ในการให้ค าบรรยาย๑๐๒ 

โครงการปรับภู มิทัศน์วัด มัสยิด โบสถ์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงรุก มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระหว่าง วัด บ้าน ชุมชน ศาสนาอ่ืน ๆ  
๒. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาเยี่ยมเยือนสถานที่นั้น ๆ และมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ ๒. ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ๓. ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเข้า  

โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. การ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างครบถ้วน ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ๓. สร้างสิ่ง

                                        
๙๙สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูวิมลภาวนาจารย์, วัดภูมรินทร์กุฎีทอง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วิทยา, เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๗ 

 

ใหม่ทดแทนสิ่งเก่าที่ช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาแหล่งเงินทุนในการ
ก่อสร้าง ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๓. ประชุมปรึกษาหารือ
กันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ 
ร่วมกับภา คเอกชน มีวัตถุปร ะสงค์ของ โคร งการ  คือ  ๑.  เพ่ือการอนุรั กษ์โบราณสถา นและ
ประวัติศาสตร์ ๒ . ส่ งเส ริมและสนับสนุน ในการอนุรัก ษ์ใน เชิ งรุก  และมีวิ ธีกา รด า เนิน กา ร  
ได้แก่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดกับภาครัฐ และเอกชน ๒. จัดท า
โครงการการอนุรักษ์ ๓. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑.เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ และถวายพระราชกุศล ๒. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง ๓. สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมแก่วัย และความรู้ ๔. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ ดีงามให้แก่เยาวชนของชาติ 
และมีวีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๒. เชิญชวนเยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร๑๐๓ 

โครงการสร้างส านักปฏิบัติธรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. สร้างศรัทธาใน
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานของการเจริญสติปัฎฐาน ๓. สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหางบประมาณในการ
จัดสร้างส านักปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมในการจัดสร้างส านักปฏิบัติธรรม๑๐๔ 

โคร งการจั ดท าหนั งสื อคู่มือ ประวั ติ วัด  โบรา ณสถาน  โบรา ณวัตถุ ศิลปากรรม  
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมวัด ๒. เพ่ือความ
สะดวก สบาย ในการ ค้นหาเอกสารประกอบการท างาน ด้านต่า ง ๆ และมีวิธีก ารด าเนินกา ร  
ได้แก่ ๑. จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ๒. จัดท าสื่อ
เทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย๑๐๕ 

โครงการห้องนิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ ๑. ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาของวัด ๒. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนนั้นๆ ๓. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆ วัด และมี
วิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดห้องนิทรรศการพูดได้ ๒. จัดหาสิ่งที่เป็นจุดส าคัญของชุมชนมาน าเสนอ
ผ่านทางภาพและการด าเนินการ ๓. จัดให้มีมัคคุเทศก์ในการให้ค าบรรยาย 

โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น ๒. กล่อมเกลาจิตใจให้แก่

                                        
๑๐๓สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสุชาดา ทุ่งหน้า, ผู้อ านวยการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูสมุห์พัฒนา ฐานโชติโก, เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๘ 

 

ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม๑๐๖ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้โบราณสถานภายในวัดมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกิด
ความประทับใจกับสิ่งที่พบ เช่น โบราณสถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย และมีวิธีการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการปรับภูมิทัศน์ภายในวัด  
๒. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ของวัด ๓. ก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ได้ต้ังไว้ ๔. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์๑๐๗ 

โครงการจัดต้ั งกองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงกา ร  
คือ ๑. เพ่ือหาทุนในการพัฒนา วัด ๒. เพ่ือการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีวิธีกา ร
ด าเนินการ ได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมจัดต้ังกองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา ๒. ประชุม
ปรึกษาหารือกับหลายๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๓. หากิจกรรมในการจัดหาทุนในการพัฒนาวัด๑๐๘ 

โครงการรักษาความปลอดภัยในวัด (ติดต้ังกล้องวงจรปิด) วัตถุประสงค์ของโครงการ             
๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในวัดและเรียนรู้อย่างมีความสุข ๒. เพ่ือความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางวัด และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่  ๑.จัดเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภายในวัด           
๒.จัดซ้ืออุปกรณ์ ๓.อบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                        
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูสมุทรคุณาธาร, เจ้าอาวาสวัดบางน้อย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นายคมสันต์ สุมะนาถ, ผู้อ านวยการส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
๑๐๘สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  
๑๐๙สัมภาษณ์ นาย ณัชวันก์ อัลภาชน์ เอตชะเสน, นายอ าเภออัมพวา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.    



๑๕๙ 

 

๑) แผนภาพ โครงการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพ ๔.๑ โครงการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

 

 

 

โครงการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับกรม
ศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ 
สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความ

เข้าใจด้านภาษา 

โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากร
ไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน 

หน่วยงานที่จัด 
โครงการห้องนิทรรศการการเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย 

โครงการปรับภูมิทัศน์วัด มัสยิด โบสถ์ เพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงรุก 

โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิง
ศาสนา 

โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์โบราณสถาน 

โครงการสร้างส านักปฏิบัติธรรม 

โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปากรรม 

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการห้องนิทรรศการการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับ
พุทธศาสนิกชนที่สนใจ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มี
ความสวยสดงดงาม 



๑๖๐ 

 

๔.๓.๕ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
บูรณาการหลักสัปปายะ ๗ 

ตารางท่ี ๔.๕  การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ กับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ท่ี หลักสัปปายะ ๗ กระบวนการ 
๑. อาวาสสัปปายะ 

(สถานที่) 
๑.๑ ปรั บปรุงภู มิทัศน์ร อบวัดให้สะอา ด ร่มรื่ น 
สวยงาม 
๑.๒ บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัดให้ ม่ันคง 
ถาวร 
๑.๓ จัดหาเครื่องประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน 
เช่น เก้าอ้ี เตียง ต่ัง เป็นต้น 

๒. โคจรสัปปายะ 
(การเดินทาง) 

๒.๑ ปรับปรุงหนทางสัญจรภายในวัด ให้เดินทางไป
มาสะดวกสบาย 
๒.๒ ปรับปรุงสถานที่จอดรถส าหรับนักท่องเที่ยวให้
เพียงพอ 
๒.๓ ติดต้ังป้า ยบอกทาง  เส้ นทางภาย ในและ
ภายนอกวัด 

๓. ภัสสสัปปายะ 
(ต้อนรับ) 

๓.๑ พัฒนากระบวนการต้อนรับให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ มีบริการน้ าด่ืม ผ้าเย็น เป็นต้น  
๓.๓ จั ดหา อุปกรณ์เครื่อง เสี ยง เพ่ือใช้ ในกา ร
ประชาสัมพันธ์วัด 

๔. ปุคคลสัปปายะ 
(เจ้าหน้าที่) 

๔.๑ จัดหาเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว 
๔.๒ อบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้สามารถ
ประชาสัมพันธ์และแนะน าญาติโยมผู้มาท าบุญที่วัด
ได้ 

๕. โภชนะสัปปายะ 
(ของที่ระลึก) 

๕.๑ ท าของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัด
และท้องถิ่น 
๕.๒ จัดสร้างวัตถุมงคลแจกนักท่องเที่ยว 
๕.๓ มีร้านค้าสวัสดิการและจ าหน่ายสินค้าภายใน
วัด 

 

 



๑๖๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๕  การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ กับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ) 

 
ท่ี หลักสัปปายะ ๗ กระบวนการ 

๖. อุตุสัปปายะ 
(บรรยากาศ) 

๖.๑ จัดบริเวณวัด ให้ร่มเย็น  ไม่ร้อนหรือหนา ว
เกินไป 
๖.๒ จัดบริเวณวัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
๖.๓ บริเวณวัดไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวน 

๗. อิริยาถสัปปายะ 
(การพักผ่อนหย่อนใจ) 

๗.๑ จัดการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์ 
๗.๒ พัฒนาอารยสถาปัตถ์ให้สอดรับกับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
๗.๓ จัดหาที่นั่งที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ กับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 

๑. อาวาสสัปปายะ (สถานที่) ได้แก่  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
และ บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัดให้ม่ันคง ถาวร ควร จัดหาเครื่องประกอบอาคารให้พร้อมใช้
งาน เช่น เก้าอ้ี เตียง ต่ัง เป็นต้น 

๒. โคจรสัปปายะ (การเดินทาง) ได้แก่ ปรับปรุงหนทางสัญจรภายในวัด ให้เดินทางไปมา
สะดวกสบาย  ปรับปรุงสถานที่จอดรถส าหรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ   ติดต้ังป้ายบอกทาง เส้นทาง
ภายในและภายนอกวัด 

๓. ภัสสสัปปายะ (ต้อนรับ) ได้แก่  พัฒนากระบวนการต้อนรับให้มีประสิทธิภาพ มีบริการ
น้ าด่ืม ผ้าเย็น เป็นต้น  จัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียง เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์วัด  

๔. ปุคคลสัปปายะ (เจ้าหน้าที่) ได้แก่  จัดหาเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว 
อบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้สามารถประชาสัมพันธ์และแนะน าญาติโยมผู้มาท าบุญที่วัดได้  

๕. โภชนะสัปปายะ ได้แก่ (ของที่ระลึก)  ท าของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัด
และท้องถิ่น  จัดสร้างวัตถุมงคลแจกนักท่องเที่ยว  มีร้านค้าสวัสดิการและจ าหน่ายสินค้าภายในวัด 

๖. อุตุสัปปายะ (บรรยากาศ) ได้แก่ จัดบริเวณวัดให้ร่มเย็น ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  จัด
บริเวณวัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก  บริเวณวัดไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวน 

๗. อิริยาถสัปปายะ (การพักผ่อนหย่อนใจ) ได้แก่  จัดการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์ และ 
พัฒนาอารยสถาปัตให้สอดรับกับผู้พิการและผู้สูงอายุ  จัดหาที่นั่งที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

 

 



๑๖๒ 

 

๔.๒.๓ สรุปวิเคราะห์  
การบริหารจัดการต้องมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน อาจท าใน

รูปแบบมีคณะกรรมการ แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว เม่ือมี
คณะกรรมการแล้วก็จะสามารถร่วมมือพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น 
การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมน านักท่องเที่ยวไปชุมชนเพ่ือเสนอ
นักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และต้องค านึงถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อมๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย 

การพัฒนาวัดไปในทิศทางที่สร้างเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงการพัฒนาวัดบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการ
หยิบเององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่ง เสริมวัดในด้านที่ดี และดูแล
ทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คงอยู่ในสภาพที่ดี วัดต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน บุคลากร การ
ดุแลสถานที่หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
ประโยชน์ของวัดอย่างแท้จริง รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาทางพุทธศาสนา ด้ายการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกิดความศรัทธาก็จะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัดมากขึ้น สร้างความประทับในให้กับประชาชนด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีเม่ือเกิดความประทับใจจะ
ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาร่วมท าบุญมากขึ้น เป็นศูนย์รวมการศึกษาทางพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้แก่ประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด และสร้างเครือข่ายระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียนทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการพัฒนาวัด โดยเน้นจุดเด่นของวัดทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและหารายได้พัฒนาวัด การพัฒนาการท่องเที่ยว
ได้เปลี่ยนไปเท่าที่เห็นจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนนั้นให้เกิดความยั่งยืน
โดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถี
ชีวิตในชุมชนในเชิงการเรียนรู้ และทดลองให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชม ประโยชน์ที่
ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนา เอ้ือเฟ้ือ ประโยชน์ให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ สร้างจิตส านึก 
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน       
อ่ืนๆ การชื่อชมในสุนทรียภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันมีค่า ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการ
จดัการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะ
วัดที่ มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่ เป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชมและชา ติ              
ซ่ึงปัจจุบันการจัดการภายในวัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของเจา้อาวาสของแต่ละวัด บางวัดให้
ความส าคัญ บางวัดไม่ให้ความส าคัญ การจัดการของแต่ละวัดขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยว ถ้าวัดมี
การวางแผนรองรับที่ดีจะมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ าสะอาดส าหรับ
นักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่บอกทาง ป้ายอธิบาย แต่วัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ดังนั้นวัดต้องให้ความสนใจกระบวนการในการวางแผน และการบริหารจัดการ                
ถ้าต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงหลายวัดคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของวัด แต่วัดก็ปฏิเสธหรือห้าม
ไม่ให้คนเข้าวัดปัจจุบันหลายวัดไม่มีการบริหารการจัดการที่ดีในที่สุดโบราณสถาน โบราณวัตถุก็จ ะถูก
ท าลายสูญหายหรือช ารุดทรุดโทรม หมดคุณค่าไปในที่สุด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจะมีการ



๑๖๓ 

 

วางแผนร่วมกันให้วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบนโยบายการพัฒนาจะดีไม่น้อยที่จะได้พัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและมีการบริหารบุคลากร ด้านการเงิน การดูแลสถานที่ให้ความโปร่งใส  และมีการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ของวัด รวมทั้งให้ข้อมูลและความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาวัดในทาง
สร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมด้วย  วัดมีการรักษา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้คงสภาพที่ดี และจัดสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

เด่น 
สถานที่สวยงาม เด่น สวยงาม 

 

   คม 
ปรุงแต่งค าคม ภาษาสละสลวย 

การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 
 

ลึก 

มีการรวบรวมประวัติชัดเจนลึกซ้ึง 

 ชัด 
มีป้ายบอกความเป็นมาสถานที่

ชัดเจน 

๔.๓ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
๔.๓.๑ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ด้าน

การจัดการแหล่งเรียนรู้  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

แผนภาพ ๔.๑ รูปแบบด้านแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

 

โครงการ 
- โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. 
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก สบายในการเท่ียวชม
ภายในวัด ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของวัดให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ท้ังชาวไทย และต่างชาติ ๓. เ พ่ือใ ห้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา วัดให้เ ป็นแหล่ง ท่องเท่ี ยว และ มีวิธีกา ร
ด าเนินการ ได้แก่  ๑. ให้เด็กรอบ ๆ วัดมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ท่ี
ดี ๒. สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในวัดได้อย่าง ถูกต้อง ๓. 
สร้างรายได้ให้กับเด็กท่ีมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยกับวัด 
- โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร
ภายในวัด ให้มีความเข้าใจด้านภาษา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด สามารถ
พูดอธิบายให้ความรู้เก่ียวกับวัดได้อย่าง ถูกต้อง ๒. เ พ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรให้มี
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการ
ด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาวิทยากรมาอบรมให้แก่พระภิกษุ 
สามเณร และบุคลากรภายในวัด ๒. จัดหาเอกสารมาให้พระภิกษุ 
สามเณร และบุคลากรภายในวัดได้ศึกษา 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. ศึกษาแหล่ง เรียนรู้ประวัติ
ความเป็นมาของวัดในสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างถ่องแท้ ๒. เด็กรุ่น
ใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีชีวิตของชุมชนนั้นใ ห้คงเดิม ๔. 
เพ่ือให้นักเท่ียวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัดต่าง ๆ ไ ด้อย่าง
ถูกต้อง และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบ
วัดให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวชมวัด ๒. จัดบุคลากรในการให้
ความรู้เก่ียวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด และเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมในชุมชนนั้น ๆ 
 



๑๖๕ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า 

การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ ต้องมีสถานที่เด่น สวยงาม ไม่ซ้ ากับสถานที่ใด และปรุงแต่ง
ด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่มี
แหล่งอ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ 

 ๑) โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก สบายในการเที่ยวชมภายในวัด ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของวัดให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่   ๑. ให้เด็กรอบๆ วัดมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ที่ ดี ๒. 
สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในวัดได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างรายได้ให้กับเด็กที่มาเป็นมัคคุเทศก์น้อย
กับวัด  

 ๒) โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความ
เข้าใจด้านภาษา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด 
สามารถพูดอธิบายให้ความรู้ เก่ียวกับวัดได้อย่างถูกต้อง ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาวิทยากร
มาอบรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ๒. จัดหาเอกสารมาให้พระภิกษุ สามเณร 
และบุคลากรภายในวัดได้ศึกษา  

๓) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดในสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างถ่องแท้ ๒. 
เด็กรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย วิถี
ชีวิตของชุมชนนั้นให้คงเดิม ๔. เพ่ือให้นักเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบวัดให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวชมวัด ๒. 
จัดบุคลากรในการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมในชุมชน
นั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

สงบ 

กล่อมเกลาจิตใจให้แก่ประชาชน 

   สบาย 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร 

การจัดการด้านภูมิทัศน์ 

 

 

   สมบูรณ์ 

แหล่งของกิน ของฝาก ของที่ระลึก 

 สะอาด 

สถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 

โครงการ 

- โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสด
งดงาม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือใ ห้โบราณสถาน
ภายในวัดมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกิด
ความประทับใจกับส่ิงท่ีพบ เช่น โบราณสถานท่ีสะอาด สวยงาม 
ร่มร่ืน ปราศจากส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย และมีวิธีการด าเนินการ
ได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการดูแลในการปรับภูมิทัศน์ภายใน
วัด ๒. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์
ของวัด ๓. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานท่ีไ ด้ต้ัง ไ ว้ ๔ . 
สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์ 

- โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนท่ี
สนใจ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากข้ึน ๒. กล่อมเกลาจิตใจให้แก่
ประชาชนท่ัวไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

- โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. การสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่อย่างครบถ้วน 
๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงบูรณาการ ๓. สร้าง ส่ิงใหม่
ทดแทนส่ิงเก่าท่ีช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. 
จัดหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา ๓. ประชุมปรึกษาหารือกันกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

- โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนท่ี
สนใจ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากข้ึน ๒. กล่อมเกลาจิตใจให้แก่
ประชาชนท่ัวไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ 
ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

๔.๓.๒ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๔.๒ รูปแบบการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 



๑๖๗ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๒ พบว่า 

การจัดการด้านภูมิทัศน์ ต้องมีสถานที่อันสงบ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้หัน
มาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก้ผู้ที่ เข้ามาภายในวัด โดยต้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบวงจร  พร้อมทั้งต้องมีสถานที่ที่สะอาด สวยงาม มีต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหาความ
สมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝากและของที่ระลึก เพ่ือบริการการท่องเที่ยว โดยมีโครงการ ดังนี้    

 ๑) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้โบราณสถานภายในวัดมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกิด
ความประทับใจกับสิ่งที่พบ เช่น โบราณสถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย และมีวิธีการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการปรับภูมิทัศน์ภายในวัด ๒. 
น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ของวัด ๓. ก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ได้ต้ังไว้ ๔. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์  

 ๒) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น ๒. กล่อมเกลาจิตใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม   

๓) โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. 
การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างครบถ้วน ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ๓. สร้างสิ่ง
ใหม่ทดแทนสิ่งเก่าที่ช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาแหล่งเงินทุนในการ
ก่อสร้าง ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๓. ประชุมปรึกษาหารือ
กันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

  ๔) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ  มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น  ๒. กล่อมเกลาจิตใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

๔.๓.๓ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

แผนภาพ ๔.๓ รูปแบบด้านการบริการพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 

คน 
บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ 

  เงิน 
มีงบประมาณในการจัดการ 

การจัดการด้านการบริหารพ้ืนฐาน  

 

 

การจัดการ 

มีแบบแผนการจัดการเป็นระบบ 

   วัสดุ 
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

โครงการ 

- โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไป
ศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน หน่วยงานท่ีจัด มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เ พ่ือใ ห้พระภิกษุ 
สาม เณร  และบุคลากร มีความ รู้ ท้ังภ าษา ไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซ่ียน ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. บุคลากร
ภายในวัดสามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และเข้าใจวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ๔. เพ่ือให้บุคลากร
ภายในวัดสามารถอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ภายในวัด
ด้วยภาษาของตน และภาษาอ่ืน ๆ ไ ด้เ พ่ิมมากข้ึน 
และมีวิธีการด าเนินการ ไ ด้แก่ ๑. จัดส่งพระภิกษุ 
สามเณร และบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา
ในสถา บัน ท่ีจั ด ใ ห้ มี การอบรม  ๒.  จั ดจั ดหา
งบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ 
สามเณร และบุคลกรในการเข้ารับการศึกษาต่อ 

- โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน 
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เ พ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานและประวัติศาสตร์ ๒. ส่ง เสริมและ
สนับสนุนในการอนุรักษ์ในเชิง รุ ก และมีวิธีกา ร
ด าเนินการ ได้แก่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือในการ
อนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดกับภาครัฐ และเอกชน 
๒. จัดท าโครงการการอนุรักษ์ ๓. จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 



๑๖๙ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๓ พบว่า 

การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานใน
วัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้เหมาะสม พร้อมทั้งต้องเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก้นักท่องเที่ยวท่ีมายังสถานที่นั้นๆ และต้องมีการจัดการที่เป็นระบบมี
การวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจน โดยมีโครงการส่งเสริมดังนี้   

๑) โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน 
หน่วยงานที่จัด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร มีความรู้
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรภายในวัดสามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง ๔. เพ่ือให้บุคลากรภายในวัดสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดด้วยภาษาของตน 
และภาษาอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดส่งพระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาในสถาบันที่จัดให้มีการอบรม ๒. จัดจัดหางบประมาณในการ
สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และบุคลกรในการเข้ารับการศึกษาต่อ  

 ๒) โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน  และประวัติศาสตร์ 
ร่วมกับภา คเอกชน มีวัตถุปร ะสงค์ของ โคร งการ  คือ  ๑.  เพ่ือการอนุรั กษ์โบราณสถา นและ
ประวัติศาสตร์ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ในเชิงรุก และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. 
ประชุมปรึกษาหารือในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดกับภาครัฐ และเอกชน ๒. จัดท าโครงการ
การอนุรักษ์ ๓. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

โครงการ 

๑. โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปากรรม มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมวัด 
๒. เพ่ือความสะดวก สบายในการค้นหา
เอกสารประกอบการท างานด้านต่าง ๆ 
และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดพิมพ์
หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวั ด
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ๒. จัดท าสื่อ
เทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล่าสมัย 

- โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับ
กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ ๑.เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้
มีความ ม่ันคง และแข็ งแร ง ๒. เพ่ือให้
โบรา ณสถา นได้คงไว้ ถึงเอกลักษณ์ของ
คว า ม เป็ น ไ ทย แล ะมี วิ ธี ก า ร ใ นก า ร
ด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซม
โบร าณสถา นของวั ด ๒. มีกา รประชุ ม
ร่วมกัน ระหว่ างวัดและหน่วยงานกรม
ศิลปา กร ในการด า เนิน งา น ๓. มีกา ร
ด าเนินการตามที่ได้วางกรอบเอาไว้  ๔. มี
กา รประเ มินผลก า รด า เนิ น งา นกา ร
ซ่อมแซมในครั้งนี้ 

๔.๓.๔ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน การ
จัดการด้านความปลอดภัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ ๔.๔ รูปแบบด้านความปลอดภัย 
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

 

                   ตาท่ี ๑ 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย 

   ใจท่ี ๒ 
มีการร่วมใจ เพ่ืออนุรักษ์หวงแหน 

การจัดการด้านความปลอดภัย  

 

ปากท่ี ๔ 

มีคู่มือประวัติอย่างชัดเจน 

 ตาท่ี ๓ 
มีเทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ 



๑๗๑ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๔ พบว่า การจัดการด้านความปลอดภัย ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบ
ถึงความปลอดภัย ต้ังแต่ กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการ
ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสารความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ  ถึงประวัติความเป็นมา
ของสถานที่แบบเจาะลึก และยังต้องค านึงถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน และต้องท า
โครงการดังนี้  

๑) โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปากรรม มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมวัด ๒. เพ่ือความ
สะดวก สบายในการค้นหาเอกสารประกอบการท างานด้านต่างๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. 
จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ๒. จัดท าสื่อเทคโนโลยี
ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล่าสมัย  

 ๒) โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับกรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
๑. เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้มีความม่ันคง และแข็งแรง ๒. เพ่ือให้โบราณสถานได้คงไว้ถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีวิธีการในการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมโบราณสถานของวัด ๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างวัดและ
หน่วยงานกรมศิลปากรในการด าเนินงาน ๓. มีการด าเนินการตามที่ได้วางกรอบเอาไว้  ๔. มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานการซ่อมแซมในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๔.๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของเพศ อายุ การศึกษา
ชั้นสูงสุด และภูมิล าเนา ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย ๑๖๔ ๕๒.๗ 
หญิง ๑๔๗ ๔๗.๓ 

รวม ๓๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒๒ ๗.๑ 
๒๐ – ๓๐ ปี ๕๓ ๑๗ 
๓๑ – ๔๐ ปี ๑๑๑ ๓๔.๗ 
๔๑ – ๕๐ ปี ๗๕ ๒๔.๑ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๔๑ ๑๓.๒ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๙ ๒.๙ 

รวม ๓๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษาชั้นสูงสุด   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๙๒ ๖๑.๗ 
ปริญญาตรี ๑๐๔ ๓๓.๔ 
ปริญญาโท ๑๓ ๔.๒ 
ปริญญาเอก ๒ ๐.๖ 

รวม ๓๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
ภูมิล าเนา   

จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๘๒ ๕๘.๕ 
จังหวัดอ่ืนๆ ๑๒๙ ๔๑.๕ 

รวม ๓๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

  

 



๑๗๓ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๖๔ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๗ รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน ๑๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓  ตามล าดับ 

 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๑๑ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗ รองลงมาคือมีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปีจ านวน ๗๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๑ ถัดมาคือมีอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน ๕๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ และมีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  
จ านวน ๔๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒ สุดท้ายคือ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๙ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๙ ตามล าดับ 

 ด้านการศึกษาชั้นสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๑๙๒ รูป/คน จ านวน ๖๑.๗ รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐๔ รูป/คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔ และรองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ สุดท้าย
คือระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ ตามล าดับ 

 ด้านภูมิล าเนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน ๑๘๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ รองลงมาคืออาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ จ านวน ๑๒๙ รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ตามล าดับ 

 

๔.๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่มีต่อ รูปแบบการ
จัดการท่ องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัดสมุทรสงคร าม  โดยรวมใน  ๔ ด้า น  
คือ ๑. ด้านการจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ๒. ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ ๓. ด้านการจัดการ
ด้านบริการพ้ืนฐาน  ๔. ด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 

 

 ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (Mean = X̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation = S.D.)  ในตารางที่ ๔.๗ – ๔.๑๑ ตามล าดับดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน
ทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม   

(n = ๓๑๑)  

 

รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านการจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้   ๔.๓๐ ๐.๘๕๒ มาก 

๒. ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ ๔.๓๔ ๐.๗๕๑ มาก 

๓. ด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน ๔.๔๓ ๐.๘๗๖ มาก 

๔. ด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน ๔.๕๔ ๐.๙๖๑ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๑ ๐.๗๖๐ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = ๔.๔๑, S.D. = ๐.๗๖๐)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 
ด้านการจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  (X̅ = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๘๕๒) ด้านการจัดการด้าน  ภูมิ
ทัศน์ (X̅ =๔.๓๔, S.D. = ๐.๗๕๑) ด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน (X̅ = ๔.๔๓,  S.D. = ๐.๘๗๖)  
และด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๙๖๑)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน
ทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้   

(n = ๓๑๑)  

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ  
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ประวัติวัดและ
ชุมชน เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.๓๗ ๐.๙๘๕ มาก 

๒. วัดจั ดท าป้ า ยแสดงชื่ อ  ประวั ติความเป็ นมา 
ความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถาน ๔.๓๗ ๐.๙๗๑ มาก 

๓. วัดมีบุคลากรที่สามารถอธิบายชื่อ ประวัติความ
เป็นมา ความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถาน
ได้ ๔.๓๑ ๑.๐๑๗ มาก 

๔. วัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
ของวัด  ๔.๓๘ ๐.๙๘๒ มาก 

๕. นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ๔.๐๙ ๑.๑๑๒ มาก 

รวม ๔.๓๐๔ ๑.๐๑๓ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๘  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๓๐๔, S.D. = ๑.๐๑๓)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 

 ๑) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด (X̅ = ๔.๐๙, S.D. = ๑.๑๑๒),  ๒) วัดมี
บุคลากรที่สามารถอธิบายชื่อ ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถานได้ (X̅ = 
๔.๓๑, S.D. = ๑.๐๑๗), ๓) วัดมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ประวัติวัดและชุมชน  เป็นลายลักษณ์
อักษร  (X̅ = ๓๔.๓๗, S.D. = ๐.๙๘๕) 

 

 



๑๗๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน
ทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

(n = ๓๑๑)  

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ  ของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ ๔.๓๒ ๑.๐๕๐ มาก 

๒. วัดมีพ้ืนที่สีเขียว มีที่พักผ่อนหย่อนใจ ๔.๒๓ ๑.๐๒๗       มาก 

๓. วัดแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน ๔.๒๙ ๐.๙๖๗  มาก 

๔. วัดมีแสงสว่างที่ท่ัวถึงทั้งกลางวันและกลางคืน ๔.๓๗ ๐๙๒๗   มาก 

๕. วัดปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอก ๔.๕๑ ๐.๗๗๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๓๔ ๐.๗๕๑ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการจัดการด้านภูมิ
ทัศน์ในระดับมาก (X̅ = ๔.๓๔ , S.D. = ๐.๗๕๑)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอก (X̅ = ๔.๕๑, S.D. =  
๐.๗๗๔) ,  ๒) ข้อที่ ๒.วัดมีแสงสว่างที่ท่ัวถึงทั้งกลางวันและกลางคืน  (X̅ = ๔.๓๗, S.D. = ๐๙๒๗) ,  
๓) ข้อที่ ๓. วัดมีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ (X̅ = ๔.๓๒, S.D. = ๑.๐๕๐) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

(n = ๓๑๑)  

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้
บริการ ๔.๕๐ ๐.๘๘๗ มาก 

๒. วัดมีห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย หญิง ไว้
ชัดเจน เป็นสัดส่วน ๔.๓๗ ๐.๘๙๑ มาก 

๓. วัดมีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ ๔.๔๗ ๐.๙๗๐ มาก 

๔. วัดมีการจัดการทางเดินทางเดินเท้าอย่างเหมาะสม ๔.๔๑ ๐.๙๑๑ มาก 

๕. วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย ๔.๔๓ ๑.๐๕๑ มาก 

รวม ๔.๔๓ ๐.๘๖๗ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการ
พ้ืนฐาน (X̅ = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๘๖๗)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ (X̅ = ๔.๕๐,  S.D. 
= ๐.๘๘๗), ๒) ข้อที่ ๓. วัดมีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ (X̅ = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๙๗๐),  ๓) ข้อที่ 
๕. วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย (X̅ = ๔.๔๓, S.D. = ๑.๐๕๑ ) 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน
ทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ในด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 

(n = ๓๑๑)  

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด ๔.๖๒ ๑.๑๘๗ มากที่สุด 

๒. วัดควบ คุมการ ใช้งา นศาสนสถาน  เช่น มีเวลา
ก าหนด เปิด-ปิด และจ านวนผู้เข้าชม ๔.๕๙ ๑.๓๖๓ มากที่สุด 

๓. วั ดท า ป้ า ย เ ตือน  ข้ อ ห้ า ม ภา ษ า ไทย  แล ะ
ภาษาต่างประเทศ ๔.๔๗ ๐.๙๔๙ มาก 

๔. วัดมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ รปภ.คอยควบคุมความ
ปลอดภัยของผู้มาท่องเที่ยว ๔.๕๐ ๐.๙๒๒ มาก 

๕. วัดจั ดร ะเบี ยบร้ า น ค้า  ร้ า นขา ยของที่ ร ะลึ ก 
ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม ๔.๕๔ ๐.๙๐๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๔ ๐.๘๗๖ มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๑  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการจัดการความ
ปลอดภัยของศาสนสถาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๘๗๖) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด  (X̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๑.๑๘๗),  ๒) ข้อที่ 
๒. วัดควบคุมการใช้งานศาสนสถาน เช่น มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด และจ านวนผู้ เข้าชม (X̅ = ๔.๕๙, 
S.D. = ๑.๓๖๓), ๓) ข้อที่ ๕. วัดจัดระเบียบร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๙๐๔) 

 

 

  

 



๑๗๙ 

 

 ๔.๔.๓ สรุประดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อ รูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๔.๕ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ท่ีมา : สังเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจัย 

ด้านการ จัดการ ในฐานะ ท่ี เ ป็น
แหล่งเรียนรู้   

ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

๑) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด  
๒)  วัด มีบุ คลา กรที่ ส ามา รถอธิ บา ยชื่ อ 
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของศาสน
วัตถุและศาสนสถานได้  
๓) วัดมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ประวัติ
วัดและชุมชน เป็นลายลักษณ์อักษร  

 

๑) วัดปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและ
ภายนอก  
๒) วัดมีแสงสว่างที่ทั่วถึงทั้งกลางวันและ
กลางคืน  
๓) วัดมีความสงบ ร่มรื่ น สวยงาม เป็ น
ระเบียบ  

ด้านการจัดการด้านบริหารพ้ืนฐาน 

๑) วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้
ธูปเทียนไว้     
 ๒) วัดมีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ  
๓)  วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย 

 

ด้านการจัดการความปลอดภั ย
ของศาสนสถาน 

๑) วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด   
๒) วัดควบคุมการใช้งานศาสนสถาน เช่น 
มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด และจ านวน ผู้ เข้า
ชม  
๓) วัดจัดระเบียบร้านค้า  ร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม  

 



๑๘๐ 

 

๔.๔.๔ วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางในการการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๒ – ๔.๑๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 

๑) วัดควรจัดกิจกรรมให้เกิดการตะหนักหวงแหนสถานที่ ๑๑ รูป/คน 

๒) วัดควรเน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน ๙ รูป/คน 

๓) วัดควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดได้พัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

 

๗ รูป/คน 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พบว่า วัดควรจัดกิจกรรมให้เกิดการตะหนักหวงแหนสถานที่ จ านวน ๑๑ รูป/คน วัดควรเน้นกิจกรรม
ที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน จ านวน ๙ รูป/คน และวัดควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
บุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  จ านวน ๗ รูป/คน 
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์วัด 

 

ข้อเสนอแนะ   ความถ่ี 

๑) ควรพัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของ
นักท่องเที่ยว 

๘ รูป/คน 

 

๒) ควรเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ ๖ รูป/คน 

๓) ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด ๓ รูป/คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์วัด พบว่า 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นดังนี้  ควรพัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนของนักท่องเที่ยว จ านวน ๘ รูป/คน ควรเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สงบ จ านวน ๖ รูป/คน และควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของบุคลากรภายในวัดให้ดี มี
มาตรฐาน และควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด จ านวน ๓ รูป/คนตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 

๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากร สามารถสื่อสารได้ หลายภาษา ๑๒ รูป/คน 

๒) ควรจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการบริการ ๑๒ รูป/คน 

๓) ควรเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน ๑๐ รูป/คน 

๕) วัดควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของบุคลากรภายในวัดให้ดี 
มีมาตรฐาน และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น
นั้นๆ 

๗ รูป/คน 

 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน พบว่า 
ควรส่งเสริมให้บุคลากร สามารถสื่อสารได้ หลายภาษา จ านวน ๑๒ รูป/คน ควรจัดเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกให้เพียงพอต่อการบริการ จ านวน ๑๒ รูป/คน  ควรเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่า
การสร้างศาสนสถาน จ านวน ๑๐ รูป/คน และวัดควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของบุคลากร
ภายในวัดให้ดี มีมาตรฐาน และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่นนั้นๆจ านวน ๗ รูป/
คน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความปลอดภัยของ  
ศาสนสถาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 

๑) ควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคุ้มพ้ืนที่ของสถานที่
นั้นๆ ๑๕ รูป/คน 

๒) ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น  ๑๓ รูป/คน 

๓) ควรจัดท าป้ายเตือน ข้อห้ามต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ ๑๐ รูป/คน 

๔) ควรควบคุม การใช้สถานที่ให้มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด ให้ตรงต่อเวลา ๘ รูป/คน 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของ  ศาสนสถาน  พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปแสดงความเห็น ดังนี้  ควรจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคุ้มพ้ืนที่ของสถานที่นั้นๆ จ านวน ๑๕ รูป/คน ควรติดต้ังกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จ านวน ๑๓ รูป/คน ควรจัดท า
ป้ายเตือน ข้อห้ามต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ จ านวน ๑๐ รูป/คน และควรควบคุม การใช้สถานที่ให้มี
เวลาก าหนด เปิด-ปิด ให้ตรงต่อเวลา จ านวน ๘ รูป/คน  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ด้านการจัดการในฐานะท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

   ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ 

๑) วัดควรจัดกิจกรรมให้เกิดการตระหนัก
หวงแหนสถานที่ 
๒) วัดควรเน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่
ประชาชน 
๓) วัดควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
บุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

 

 ๑) ควรพัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมี
จ านวนเพียงพอต่อจ านวนของนักท่องเที่ยว 
๒)  ควรเน้ นควา มสะอาด เป็ นร ะเบี ยบ
เรียบร้อยสงบ 
๓) ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายใน
วัด 

ด้านการจัดการด้านบริหารพ้ืนฐาน 

๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากร สามารถสื่อสาร
ได้ หลายภาษา 
๒) ควรจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้
เพียงพอต่อการบริการ 
๓) ควรเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่า
การสร้างศาสนสถาน 
๕)  วั ดควรพัฒนา บุคลิ กภาพ และกา ร
ต้อนรั บของบุคลากรภา ยในวัด ให้ดี  มี
มาตร ฐาน  และแสดงออกถึง เอกลักษณ์
ความเป็นไทย และท้องถิ่นนั้นๆ 

ด้านการจัดการความ
ปลอดภัยของศาสนสถาน 

๑) ควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคุ้มพ้ืนที่ของ
สถานที่นั้นๆ 

๒) ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้อง กันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น  
๓) ควรจัดท าป้ายเตือน ข้อห้ามต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ   
๔) ควรควบคุม การใช้สถานที่ให้มีเวลาก าหนด เปิด -ปิด ให้ตรง ต่อ
เวลา 



๑๘๕ 

 

๔.๓.๔ สรุปวิเคราะห์องค์ประกอบเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๑๑ 
รูป/คน เ พ่ือหาระดับรูปแบบการจัดกา รท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธร รมวิ ถีพุทธของวัด ในจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ในด้านต่างๆ คือ ๑. ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้   ๒. ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์              
๓. ด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน ๔. จัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน ทั้งนี้ได้ผลการศึกษา
ดังนี้ 

๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗ 
อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๑๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗ มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๑๙๒ รูป/คน จ านวน ๖๑.๗ และอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๑๘๒ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ 

๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๔.๔๑,  S.D. 
= ๐.๗๖๐)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้  ด้านการจัดการใน
ฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  (X̅ = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๘๕๒) ด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ ( X̅ =๔.๓๔, 
S.D. = ๐.๗๕๑) ด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน (X̅ = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๘๗๖)  และด้านการ
จัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๙๖๑)   

 

 พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๔.๓๐๔, S.D. = ๑.๐๑๓)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๕ วัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวัด (X̅ = ๔.๓๘, S.D. 
= ๐.๙๘๒) 

 ๒) ข้อที่ ๒ วัดจัดท าป้ายแสดงชื่อ ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของศาสนวัตถุและ 
ศาสนสถาน (X̅ = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๙๗๑) 

 ๓) ข้อที่ ๑ วัดมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ประวัติวัดและชุมชน  เป็นลายลักษณ์อักษร
(X̅ = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๙๘๕) 

 



๑๘๖ 

 

 พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ในระดับมาก (X̅ = ๔.๓๔ , 
S.D. = ๐.๗๕๑)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอก (X̅ = ๔.๕๑, S.D. =  
๐.๗๗๔) 

 ๒) ข้อที่ ๒.วัดมีแสงสว่างที่ท่ัวถึงทั้งกลางวันและกลางคืน (X̅ = ๔.๓๗, S.D. = ๐๙๒๗) 

 ๓) ข้อที่ ๓. วัดมีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ (X̅ = ๔.๓๒, S.D. = ๑.๐๕๐) 

 พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน (X̅ = ๔.๔๓, S.D. = 
๐.๘๖๗)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  สามารถเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ (X̅ = ๔.๕๐, S.D. 
= ๐.๘๘๗ ) 

 ๒) ข้อที่ ๓. วัดมีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ (X̅ = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๙๗๐) 

 ๓) ข้อที่ ๕. วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย (X̅ = ๔.๔๓, S.D. = ๑.๐๕๑ ) 

 พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๘๗๖)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) ข้อที่ ๑. วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด  (X̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๑.๑๘๗) 

 ๒) ข้อที่ ๒. วัดควบคุมการใช้งานศาสนสถาน เช่น มีเวลาก าหนด เปิด -ปิด และจ านวนผู้
เข้าชม(X̅ = ๔.๕๙, S.D. = ๑.๓๖๓) 

 ๓) ข้อที่ ๕. วัดจัดระเบียบร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม (X̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๙๐๔) 

๓) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการในฐานะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่า วัดต้องจัดกิจกรรมให้เกิดการตะหนักหวงแหนสถานที่ จ านวน ๑๑ รูป/คน 
วัดควรเน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชน จ านวน ๙ รูป/คน และวัดควรส่งเสริมให้พระภิกษุ



๑๘๗ 

 

สามเณรและบุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียน จ านวน ๗ 
รูป/คน ตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
แสดงความเห็น ดังนี้  ควรพัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของ
นักท่องเที่ยว จ านวน ๘ รูป/คน ควรเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ จ านวน ๖ รูป/คน 
และควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของบุคลากรภายในวัดให้ดี มีมาตรฐาน และควรเน้นความ
ร่มรื่นและสวยงามภายในวัด จ านวน ๓ รูป/คน ตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน พบว่า ควรส่งเสริมให้บุคลากร 
สามารถสื่อสารได้ หลายภาษา จ านวน ๑๒ รูป/คน ควรจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้เพียงพอ
ต่อการบริการ จ านวน ๑๒ รูป/คน  ควรเน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถาน 
จ านวน ๑๐ รูป/คน และวัดควรพัฒนาบุคลิกภาพ และการต้อนรับของบุคลากรภายในวัดให้ดี  มี
มาตรฐาน และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่นนั้นๆจ านวน ๗ รูป/คน ตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการจัดการด้านความปลอดภัยของศาสนสถาน  พบว่า 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปแสดงความเห็น ดังนี้ ควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคุ้ม
พ้ืนที่ของสถานที่นั้นๆ จ านวน ๑๕ รูป/คน ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จ านวน ๑๓ รูป/คน ควรจัดท าป้ายเตือน ข้อห้ามต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ 
จ านวน ๑๐ รูป/คน และควรควบคุม การใช้สถานที่ให้มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด ให้ตรงต่อเวลา จ านวน 
๘ รูป/คน  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

๔.๗ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) นั้น ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

๘ รูป/คน เพ่ือมาสนทนาในประเด็นค าถามต่างๆ เพ่ีอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับรายนามผู้ เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus 
Group Discussion)  ประกอบด้วย 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ  ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม  

๔) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖) อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗) รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

๘) ผศ.ดร .ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารั ฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙) นางสาวอัญมณี กุลธีพงษ์ธร ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑๐) นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ส านักงาน
สมุทรสงคราม 

๑๑) ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  

๑๒) พระมหาสนันท์ สุนันโท , ดร . อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

 

๑) การจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแนวสัปปายะ   

กล่าวโดยสรุปเป็นการจัดการวิถีพุทธ คือการบูรณาการกับหลักสัปปายะ ๗นั่นก็คือ
หลักสัปปายะ ๗  เม่ือนิยามศัพท์ชัดเจนแล้ว การอธิบายสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงครามหมายถึงอะไร มีการจัดการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง๑๑๐ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ บริการพ้ืนฐาน และความปลอดภัยจะน าไปบูรณาการกับหลัก            
สัปปายะได้อย่างไร๑๑๑ มีอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินทางระหว่างอาคารสะดวก มีมัคคุเทศก์
คอยให้ค าแนะน า มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ มีข้อมูลที่ครบถ้วน สะอาด ไม่รกสกปรก มองแล้วสบาย
ตา มีขนาดพอเหมาะ ดูแลรักษาง่าย๑๑๒ 

๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์  ตามแนวสัปปายะ   

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน ได้แก่ ๑) การ
จัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ๒) การจัดการด้านภูมิทัศน์  ๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน               
๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน๑๑๓ จัดภูมิทัศน์รอบอาคารให้ได้ตามหลัก ๕ ส. มีไม้
ดอกไม้ประดับสวยงาม มีป้ายประชาสัมพันธ์  มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด มีร้านค้าบริการ              
อากาถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนจนเกินไป มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ๑๑๔ 

๓) การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน ตามแนวสัปปายะ   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยแตกต่างกับงานวิจัยของผู้วิจัย เนื่องจากผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดมาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จึงเสนอให้น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเขียนเพ่ือให้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น๑๑๕ จัดบริการขั้น

                                        
๑๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๑๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ , ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ , 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ธนาดา รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ททท. 

จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๙๐ 

 

พ้ืนฐานให้เพียงพอ และเหมาะสม ทางเดินมีราวจับ ไม่ลื่น มีเสียงตามสาย มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ค อ ย
อ านวยความสะดวก มีน้ าด่ืมจ าหน่าย มีพัดลม หรือติดแอร์ปรับอากาศ มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือม้านั่ง๑๑๖ 

๔) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถานตามแนวสัปปายะ   
 มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เช่น มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

การเดินทางระหว่างอาคารมีความปลอดภัย มีค าแนะน า หรือมีคนคอยแนะน า มี เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า
ความปลอดภัย น้ าด่ืมสะอาด ได้มาตรฐาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะ เก้าอ้ี หรือม้านั่งมีความม่ันคง
แข็งแรง๑๑๗ 
  

สัปปายะ ๗ 

 

การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

อาวาส 
สัปปายะ 

(suitable 
abode) 

โคจร 
สัปปายะ 

(suitable 
resort) 

ภัสส 
สัปปายะ 

(suitable 
speech) 

ปุคคล 
สัปปายะ 

(suitable 
person) 

โภชน 
สัปปายะ 

(suitable 
food) 

อุตุ 
สัปปายะ 

(suitable 
climate) 

อิริยาปถ 
สัปปายะ 

(suitable 
posture) 

๑ . .แหล่งเรียน รู้
ศิลปะ วัฒนธรรม  
พุทธธรรม 

มีอา คา รแ สด ง
ศิลปวัฒนธรรม 

การเดินทาง
ร ะ ห ว่ า ง
อ า ค า ร
สะดวก 

มีมัคคุเทศก์คอย
ให้ค าแนะน า 

มีเจ้าหน้าท่ี
ค อ ย
ให้บริการ 

มี ข้ อ มู ล ท่ี
ครบถ้วน 

สะอาด ไม่รก
สกปรก มอง
แล้วสบายตา 

มี ข น า ด
พอเ หม าะ 
ดูแล รั กษา
ง่าย 

๒. ภูมิทัศน์ จัดภูมิทัศน์รอบ
อาคารให้ได้ตาม
หลัก ๕ ส. 

มีไม้ดอกไม้
ป ร ะ ดั บ
สวยงาม 

มี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 

มีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความ
สะอาด 

มีร้านค้า
บริการ 

อากาถ่ายเท
สะ ดวก ไ ม่
ร้ อ น
จนเกินไป 

มีท่ีนั่ง
พักผ่อน
อย่าง
เพียงพอ 

๓. บริการพื้นฐาน จั ด บ ริ ก า ร ขั้ น
พ้ื น ฐ า น ใ ห้
เพี ยง พอ  แ ล ะ
เหมาะสม 

ทา ง เ ดินมี
ราวจั บ ไ ม่
ล่ืน 

มีเสียงตามสาย มีเจ้าหน้าท่ี
คอยอ านวย
ค ว า ม
สะดวก 

มี น้ า ด่ื ม
จ าหน่าย 

มีพัดลม หรือ
ติดแอ ร์ปรับ
อากาศ 

มีโต๊ะ เก้าอ้ี 
หรือม้านั่ง 

๔.ความปลอดภัย มีร ะ บ บ รั ก ษ า
ความปลอดภัย
สูง เช่น มีกล้อง
ว ง จ ร ปิ ด  มี
เจ้าหน้าที่ รักษา
ความปลอดภัย 

การเดินทาง
ร ะ ห ว่ า ง
อ า ค า ร มี
ค ว า ม
ปลอดภัย 

มี ค า แ น ะ น า 
ห รื อมี คนคอย
แนะน า 

มีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความ
ปลอดภัย 

น้ า ด่ื ม
สะอาด ไ ด้
มาตรฐาน 

มี ป้ า ย
ประชาสัมพัน
ธ์ 

โ ต๊ะ  เ ก้ า อ้ี 
หรือม้านั่งมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

                                        
๑๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๙๑ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธตามแนวสัปปายะของวัด 
ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน วัดที่ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๒. วางแผน การจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามหลักสัปปายะ 
๓. การด าเนินการ ให้ส าเร็จตามแผน 
๔. การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๕. การติดตามประเมินผล 
๖. การปรับปรุงพัฒนา 
๗. การประเมินผลส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 

 

๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด           
ในจังหวัดสมุทรสงคราม” สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๔.๗ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม  
  ท่ีมา : พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง) 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

รูปแบบที่ ๑ 
ด้านแหล่งการเรียนรู้   
๑) นักท่องเท่ียวมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวัด  
๒) มีบุคลากรท่ีสามารถ
อ ธิ บ า ย ป ร ะ วั ติ
ความ ส าคัญของ ศาสน
วัตถุและศาสนสถานได้  
๓) เผยแพร่ประ วัติวัด
และชุมชนเป็นลายลักษณ์
อักษร  
๔ )  จั ด ท า ข้ อ มู ล
สารสนเทศและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของวัด 
๕ ) จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวัด 
 

รูปแบบท่ี ๒ 
ด้านภูมิทัศน์ 

๑)  ปร า ศจ า ก เสี ย ง
รบกวนทั้งภายในและ
ภายนอก 
๒) มีแสงสว่างที่ทั่วถึง
ทั้ ง ก ล า ง วั น แ ล ะ
กลางคืน 
๓) มีความสงบ ร่มรื่น 
สวยงาม เป็นระเบียบ 
๔) มีพ้ืนที่สีเขียว 
มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๕) จัดแบ่งพ้ืนที่ได้ 
อย่างเหมาะสม 
เป็นสัดส่วน 
 
 

รูปแบบที่ ๓ 
ด้านการบริการพ้ืนฐาน 
๑)  จัดแ ผนกต้ อน รับ
ประชาชน มีดอกไม้ธูป
เทียนไว้บริการ 
 ๒) มีที่จอดรถสะดวก 
และเพียงพอ  
๓ )  มี ท่ า เที ย บ เ รือ ที่
ปลอดภัย 
๔ )  จั ด ก า รท า ง เดิ น
ท า ง เ ดิ น เ ท้ า อ ย่ า ง
เหมาะสม 
๕ )  ห้ อ ง น้ า ส ะอ า ด 
เพียงพอ มีการแยกชาย 
หญิง ไว้ ชั ดเ จน เป็ น
สัดส่วน 

 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบท่ี ๔ 
ด้านความปลอดภัย 

๑) ติดกล้องวงจรปิดรอบ
บริเวณวัด   
๒) ควบคุม การใ ช้งาน 
ศาสนสถาน  
๓) จั ดระเ บียบร้ านค้า 
แ ล ะ ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก 
ร้านอาหาร เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ขายสินค้าใน
ราคาท่ีเป็นธรรม  
๔) จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
หรือ รปภ.คอยควบคุม
ความปลอดภัย แก่ผู้ม า
ท่องเท่ียว 
๕) มีป้ายเตือน ข้อห้าม 
ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
๑.โครงการมัคคุเทศก์น้อย ๒. โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัดโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปากรรม  ๓. โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความเข้าใจด้านภาษา ๔.โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม  

 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรม ๑. อาวาสสัปปายะ (สถานท่ี) ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม   ๒ . 

โคจรสัปปายะ (การเดินทาง) ได้แก่ ปรับปรุงหนทางสัญจรภายในวัด ให้เดินทางไปมาสะดวกสบาย  ๓. ภัสสสัปปายะ 
(ต้อนรับ) ได้แก่ พัฒนากระบวนการต้อนรับให้มีประสิทธิภาพ ๔. ปุคคลสัปปายะ (เจ้าหน้าท่ี) ได้แก่ จัดหาเจ้าหน้าท่ีไ ว้
คอยให้บริการนักท่องเท่ียว ๕. โภชนะสัปปายะ ได้แก่ (ของท่ีระลึก) ท าของท่ีระลึก ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดและ
ท้องถ่ิน ๖. อุตุสัปปายะ (บรรยากาศ) ได้แก่  จัดบริเวณวัดให้ร่มเย็น ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ๗. อิริยาถสัปปายะ (การ
พักผ่อนหย่อนใจ) ได้แก่ จัดการท่องเท่ียวแบบสโลไลฟ์ 

 



๑๙๓ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๕ พบว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเกิดจากกระบวนการในการ
พัฒนารูปแบบในเบื้องต้นของผู้วิจัย และท าการยืนยันรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และสามารถน าเสนอ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ ด้านการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 

 การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้  นักท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด มีบุคลากรที่
สามารถอธิบายชื่อ ประวัติความเป็นมาความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถานได้   และการเก็บ
รวบรวมและเผยแพร่ประวัติวัดและชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวัด จัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและต้องมีสถานที่เด่น 
สวยงาม ไม่ซ้ ากับสถานที่ใด และปรุงแต่งด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถ
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่มีแหล่งอ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 
ความเป็นมาของสถานที่ นั้นๆ อย่างชัดเจน  พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ เช่น  โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก สบายในการเที่ยวชมภายในวัด ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของวัด
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่   ๑. ให้เด็กรอบๆ วัดมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ที่ ดี ๒. 
สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในวัดได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างรายได้ให้กับเด็กที่มาเป็นมัคคุเทศก์น้อย
กับวัด  โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความเข้าใจด้าน
ภาษา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด สามารถ
พูดอธิบายให้ความรู้ เก่ียวกับวัดได้อย่างถูกต้อง ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่พระภิกษุ 
สามเณร และบุคลากรให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาวิทยากรมาอบรม
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ๒. จัดหาเอกสารมาให้พระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากรภายในวัดได้ศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดในสมัยเก่าและใหม่ได้
อย่างถ่องแท้ ๒. เด็กรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย วิถีชีวิตของชุมชนนั้นให้คงเดิม ๔. เพ่ือให้นักเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบวัดให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้า
มาเที่ยวชมวัด ๒. จัดบุคลากรในการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด และเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ 

รูปแบบท่ี ๒ การจัดการด้านภูมิทัศน์ 

 การจัดการด้านภูมิทัศน์  ต้องปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอก  มีแสงสว่างที่
ทั่วถึงทั้งกลางวันและกลางคืน  มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบควรต้องมีสถานที่อันสงบ 
เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้หันมาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก้ผู้ที่ เข้ามา
ภายในวัด โดยต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร  พร้อมทั้งต้องมีสถา นที่ที่สะอาด สวยงาม มี
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ต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหาความสมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝากและของที่ระลึก เพ่ือบริการ
การท่องเที่ยว และต้องมีพ้ืนที่สีเขียว มีที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน 

 โดยมีโครงการ ดังนี้  ๑) โครงการปรับภูมิทัศน์บริ เวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม มี
วัตถุประสง ค์ของโคร งการ คือ  ๑. เพ่ือให้โบราณสถานภายในวัดมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวเกิดความประทับใจกับสิ่งที่พบ เช่น โบราณสถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และมีวิธีการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการ
ปรับภูมิทัศน์ภายในวัด ๒. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ของวัด ๓. ก ากับ
และติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ต้ังไว้ ๔. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์  โครงการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ            
๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น ๒. กล่อมเกลาจิตใจให้แก่ประชาชน
ทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการก่อสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุมหารือเก่ียวกับ
การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
๒) โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. การสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างครบถ้วน ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ๓. สร้างสิ่งใหม่
ทดแทนสิ่งเก่าที่ช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๓. ประชุมปรึกษาหารือกันกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ๓) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามา
ปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น ๒. กล่อมเกลาจิตใจให้แก่ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และ
มีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุมหารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

รูปแบบท่ี ๓ ด้านการบริการพ้ืนฐาน 

การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน จัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้มี
สถานที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ มีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย ควรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานในวัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้
เหมาะสม พร้อมทั้งต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่นั้นๆ 
และต้องมีการจัดการที่เป็นระบบมีการวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจน จัดการทางเดินทางเดิน
เท้าอย่างเหมาะสมและ ห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย หญิง ไว้ชัดเจน เป็นสัดส่วน โ ดยมี
โครงการส่งเสริมดังนี้ ๑) โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาใน
สถาบัน หน่วยงานที่จัด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร มี
ความรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรภายในวัดสามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง  ๔. เพ่ือให้บุคลากรภายในวัดสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดด้วยภาษาของตน 
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และภาษาอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น และมีวิธีการด า เนินการ ได้แก่ ๑. จัดส่งพระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาในสถาบันที่จัดให้มีการอบรม ๒. จัดจัดหางบประมาณในการ
สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และบุคลกรในการเข้ารับการศึกษาต่อ ๒) โครงการ
ประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน                 
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานและประวัติศาสตร์ ๒. ส่งเสริมและ
สนับสนุนในการอนุรักษ์ในเชิงรุก และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือในการ
อนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดกับภาครัฐ และเอกชน ๒. จัดท าโครงการการอนุรักษ์ ๓. จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

รูปแบบท่ี ๔ ด้านการจัดการความปลอดภัย  
การจัดการด้านความปลอดภัย  ต้องติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด  ควบคุมการใช้งาน 

ศาสนสถาน เช่น มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด และจ านวน ผู้เข้าชม จัดระเบียบร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม  ควรใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความ
ปลอดภัย ต้ังแต่ กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสารความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ  ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แบบ
เจาะลึก และยังต้องค านึงถึงเจ้าหน้าที่ ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ                 
หรือ รปภ.คอยควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้มาท่องเที่ยวพร้อมทั้ง มีป้ายเตือน ข้อห้าม ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศและต้องท าโครงการดังนี้ ๑) โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปากรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามา
เยี่ยมชมวัด ๒. เพ่ือความสะดวก สบายในการค้นหาเอกสารประกอบการท างานด้านต่าง ๆ และมี
วิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบ ๒. จัดท าสื่อเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล่าสมัย  ๒) โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับ
กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑.เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้มีความม่ันคง 
และแข็งแรง ๒. เพ่ือให้โบราณสถานได้คงไว้ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีวิธีการในการ
ด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมโบราณสถานของวัด 
๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างวัดและหน่วยงานกรมศิลปากรในการด าเนินงาน ๓. มีการด าเนินการ
ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้  ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานการซ่อมแซมในครั้งนี้   โครงการจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือหาทุนในการพัฒนาวัด 
๒. เพ่ือการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาร่วมกันระหว่างศาสนา ๒. ประชุมปรึกษาหารือกับหลายๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๓. หา
กิจกรรมในการจัดหาทุนในการพัฒนาวัดโครงการรักษาความปลอดภัยในวัด (ติดต้ังกล้องวงจรปิด) 
วัตถุป ระสง ค์ ๑ . เ พ่ือ ให้ นักท่ อง เที่ ยว มีควา มปลอดภัย ใน วัดและเรี ยน รู้อย่า งมีความสุ ข                  
๒. เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางวัด และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑.จัดเจ้าหน้าที่ส ารวจ
พ้ืนที่เสี่ยงภายในวัด ๒.จัดซ้ืออุปกรณ์  ๓.อบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้ 

การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ ๑. อาวาสสัปปายะ (สถานที่) ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
วัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  ๒. โคจรสัปปายะ (การเดินทาง) ได้แก่ ปรับปรุงหนทางสัญจรภายในวัด 
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ให้เดินทางไปมาสะดวกสบาย ๓. ภัสสสัปปายะ (ต้อนรับ) ได้แก่ พัฒนากระบวนการต้อนรับให้มี
ประสิทธิภาพ ๔. ปุคคลสัปปายะ (เจ้าหน้าที่) ได้แก่ จัดหาเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว  ๕. 
โภชนะสัปปายะ ได้แก่ (ของที่ระลึก) ท าของที่ระลึก ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดและท้องถิ่น  ๖. 
อุตุสัปปายะ (บรรยากาศ) ได้แก่  จัดบริเวณวัดให้ร่มเย็น ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ๗. อิริยาถสัปปายะ 
(การพักผ่อนหย่อนใจ) ได้แก่ จัดการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์  



  

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method  Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็ก และมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ า  
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศจ านวนมาก มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา อุทยาน ร.๒ วัดบางกุ้ง วัดอัมพวันเจติยา
ราม วัดหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอินทาราม มีบริกา รนั่งรถรอบเมือง  นั่งเรือ ไหว้พระ  จังหวั ด
สมุทรสงคราม มีผลไม้ ส้มโอ ลิ้นจี่ และมะพร้าว ประชาชนส่วนมาก มาเที่ยว ตลาดน้ า อัมพวา  ตลาด
น้ าบางน้อย 

จุดแข็ง พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการ
เผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชี วิต



๑๙๘ 

 

ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์อุทยาน ร.๒ และบุคคลส าคัญ 

จุดอ่อน พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียง
รูปแบบเดียว ขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เน้นประชาชนจากภายนอก ขาดการประชาสัมพันธ์
และดึงดูดความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน ขาดกิจกรรมที่ให้
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โอกาส พบว่า ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการ
ปฏิบัติธรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ  การเน้นกิจกรรมที่หวังผลประโยชน์
และผลก าไรในเชิงธุรกิจ 

อุปสรรค พบว่า ชุมชนบริเวณวัดให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง จังหวัด
สมุทรสงครามมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศ และของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  มี
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ระบบการคมนาคมสะดวก  

เม่ือน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มีวิเคราะห์รวมกันท าให้ได้แนวทางในการพัฒนา 
คือ การจัดท าแผนคู่มือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดคุณธรรมให้เกิดการตระหนัก
ในการรักสถานที่ และจัดท าโครงการท่องเที่ยว ท าให้สามารถดึงงบประมาณจากหน่วยรัฐได้มากขึ้น  
จัดส่งพระภิกษุ สามเณรและบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาเพ่ือเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมทักษะบุคลากรภายในให้
สามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๕.๑.๒ กระบวนการในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

การบริหารจัดการต้องมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน อาจท าใน
รูปแบบมีคณะกรรมการ แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว เม่ือมี
คณะกรรมการแล้วก็จะสามารถร่วมมือพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น 
การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมน านักท่องเที่ยวไปชุมชนเพ่ือเสนอ
นักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และต้องค านึงถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อมๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย 

การพัฒนาวัดไปในทิศทางที่สร้างเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงการพัฒนาวัดบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการ
หยิบเององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมวัดในด้านที่ดี และดูแล
ทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คงอยู่ในสภาพที่ดี วัดต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน บุคลากร การ
ดุแลสถานที่หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
ประโยชน์ของวัดอย่างแท้จริง รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 



๑๙๙ 

 

วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาทางพุทธศาสนา ด้ายการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกิดความศรัทธาก็จะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัดมากขึ้น สร้างความประทับในให้กับประชาชนด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีเม่ือเกิดความประทับใจจะ
ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาร่วมท าบุญมากขึ้น เป็นศูนย์รวมการศึกษาทางพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้แกประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด และสร้างเครือข่ายระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียนทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการพัฒนาวัด โดยเน้นจุดเด่นของวัดทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและหารายได้พัฒนาวัด การพัฒนาการท่องเที่ยว
ได้เปลี่ยนไปเท่าที่เห็นจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนนั้นให้เกิดความยั่งยืน
โดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถี
ชีวิตในชุมชนในเชิงการเรียนรู้ และทดลองให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชม ประโยชน์ที่
ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนา เอ้ือเฟ้ือ ประโยชน์ให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ สร้างจิตส านึก 
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
อ่ืนๆ การชื่อชมในสุนทรียภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันมีค่า ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการจด
การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะวัด
ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชมและชาติ ซ่ึงปัจจุบัน
การจัดการภายในวัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของเจา้อาวาสของแต่ละวัด บางวัดให้ความส าคัญ 
บางวัดไม่ให้ความส าคัญ การจัดการของแต่ละวัดขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยว ถ้าวัดมีก ารวางแผน
รองรับที่ดีจะมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ าสะอาดส าหรับนักท่องเที่ยว 
จัดท าแผนที่บอกทา ง ป้า ยอธิบา ย แต่วัดที่ไ ม่ค่อย มีนั กท่ องเที่ย วก็จะไม่ ค่อยพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ดังนั้นวัดต้องให้ความสนใจกระบวนการในการวางแผน และการบริหารจัดการ   ถ้า
ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงหลายวัดคิดว่าไม่ใช้หน้าที่ของวัด แต่วัดก็ปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้
คนเข้าวัดปัจจุบันหลายวัดไม่มีการบริหารการจัดการที่ ดีในที่สุดโบราณสถาน โบราณวัตถุก็จะถูก
ท าลายสูญหายหรือช ารุดทรุดโทรม หมดคุณค่าไปในที่สุด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ ยวควรจะมีการ
วางแผนร่วมกันให้วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบนโยบายการพัฒนาจะดีไม่น้อยที่จะได้พัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและมีการบริหารบุคลากร ด้านการเงิน การดูแลสถานที่ให้ความโปร่งใส และมีการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ของวัด รวมทั้งให้ข้อมูลและความสะดวกแก่นักท่องเที่ ยว การพัฒนาวัดในทาง
สร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมด้วย  วัดมีการรักษา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้คงสภาพที่ดี และจัดสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไป 

๕.๑.๓  รูปแบบการ จัดการท่องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวั ด ใน จังหวั ด
สมุทรสงคราม  

การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ ต้องมีสถานที่เด่น สวยงาม ไม่ซ้ ากับสถานที่ใด และปรุงแต่ง
ด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่มี
แหล่งอ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ 



๒๐๐ 

 

 ๑) โครงการมัคคุเทศก์น้อย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก สบายในการเที่ยวชมภายในวัด ๒. สามารถอธิบายประวัติ ความเป็นมาของวัดให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่   ๑. ให้เด็กรอบๆ วัดมีส่ วนร่วมในการเป็นผู้ให้ที่ ดี               
๒. สามารถอธิบายแหล่งส าคัญภายในวัดได้อย่างถูกต้อง ๓. สร้างรายได้ให้กับเด็กที่มา เป็นมัคคุเทศก์
น้อยกับวัด  

 ๒) โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความ
เข้าใจด้านภาษา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด 
สามารถพูดอธิบายให้ความรู้ เก่ียวกับวัดได้อย่างถูกต้อง ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาวิทยากร
มาอบรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ๒. จัดหาเอกสารมาให้พระภิกษุ สามเณร 
และบุคลากรภายในวัดได้ศึกษา  

๓) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดในสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างถ่องแท้                
๒. เด็กรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ๓. คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
วิถีชีวิตของชุมชนนั้นให้คงเดิม ๔. เพ่ือให้นักเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบวัดให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวชมวัด             
๒. จัดบุคลากรในการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติวัด ความเป็นมาของวัด และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใน
ชุมชนนั้นๆ 

การจัดการด้านภูมิทัศน์ ต้องมีสถานที่อันสงบ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้หัน
มาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก้ผู้ที่ เข้ามาภายในวัด โดยต้องมีสิ่ งอ านวยความ
สะดวกครบวงจร  พร้อมทั้งต้องมีสถานที่ที่สะอาด สวยงาม มีต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหาความ
สมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝากและของที่ระลึก เพ่ือบริการการท่องเที่ยว โดยมีโครงการ ดังนี้    

 ๑) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑. เพ่ือให้โบราณสถานภายในวัดมีความสวยงาม ๒. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกิด
ความประทับใจกับสิ่งที่พบ เช่น โบราณสถานที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย และมีวิธีการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการดูแลในกา รปรับภูมิทัศน์ภายในวัด                
๒. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับภูมิทัศน์ของวัด ๓. ก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ได้ต้ังไว้ ๔. สรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์  

 ๒) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น ๒. กล่อมเกลาจิตใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม



๒๐๑ 

 

หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม   

๓) โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนา มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ               
๑. การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างครบถ้ วน ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ                
๓. สร้างสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าที่ช ารุด เสียหาย และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดหาแหล่งเงินทุนใน
การก่อสร้าง ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ ก่อสร้างแหล่งท่ องเที่ยวเชิงศา สนา ๓. ประชุ ม
ปรึกษาหารือกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

  ๔) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมากขึ้น  ๒. กล่อมเกลาจิตใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรม และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. วางแผนด าเนินการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๓. ประชุม
หารือเก่ียวกับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ๔. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม 

การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานใน
วัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้เหมาะสม พร้อมทั้งต้องเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวท่ีมายังสถานที่นั้นๆ และต้องมีการจัดการที่เป็นระบบมี
การวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจน โดยมีโครงการส่งเสริมดังนี้   

๑) โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน 
หน่วยงานที่จัด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร มีความรู้
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรภายในวัดสามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง ๔. เพ่ือให้บุคลากรภายในวัดสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดด้วยภาษาของตน 
และภาษาอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่ ๑. จัดส่งพระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาในสถาบันที่จัดให้มีการอบรม ๒. จัดจัดหางบประมาณในการ
สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และบุคลกรในการเข้ารับการศึกษาต่อ  

 ๒) โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน  และประวัติศาสตร์ 
ร่วมกับภา คเอกชน มีวัตถุปร ะสงค์ของ โคร งการ  คือ  ๑.  เพ่ือการอนุรั กษ์โบราณสถา นและ
ประวัติศาสตร์ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ในเชิงรุก และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่                  
๑. ประชุมปรึกษาหารือในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดกับภาครั ฐ และเอกชน ๒. จัดท า
โครงการการอนุรักษ์ ๓. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

การจัดการด้านความปลอดภัย ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความปลอดภัย ต้ังแต่ กล้อง
วงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสาร
ความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ  ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แบบเจาะลึก และยังต้อง
ค านึงถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน และต้องท าโครงการดังนี้  



๒๐๒ 

 

๑) โครงการจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปากรรม               
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมวัด ๒. เพ่ือความ
สะดวก สบายในการค้นหาเอกสารประกอบการท างานด้านต่างๆ และมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่               
๑. จัดพิมพ์หนังสือ ประวัติวัด ความเป็นมาของวัดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ๒. จัดท าสื่อ
เทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย  

 ๒) โครงการซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับกรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ   คือ 
๑. เพ่ือบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้มีความม่ันคง และแข็งแรง ๒. เพ่ือให้โบราณสถานได้คงไว้ถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีวิธีการในการด าเนินการได้แก่ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมโบราณสถานของวัด ๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างวัดและ
หน่วยงานกรมศิลปากรในการด าเนินงาน ๓. มีการด าเนินการตามที่ได้วางกรอบเอาไว้  ๔. มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานการซ่อมแซมในครั้งนี้ 

๕.๒ อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ ตามหลักสัปปายะ คือ อาวาสสัปปายะ 
(suitable abode) มีอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรม โคจรสัปปายะ (suitable resort) การเดินทาง
ระหว่างอาคารสะดวก ภัสสสัปปายะ (suitable speech) มีมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า ปุคคลสัปปา
ยะ (suitable person) มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ  โภชนสัปปายะ (suitable food) มีข้อมูลที่
ครบถ้วน อุตุสัปปายะ (suitable climate) สะอาด ไม่รกสกปรก มองแล้วสบายตา อิริยาปถสัปปายะ 
(suitable posture) มีขนาดพอเหมาะ ดูแลรักษาง่าย ต้องมีสถานที่เด่น สวยงาม ไม่ซ้ า กับสถานที่ใด 
และปรุงแต่งด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถกล่าวถึงป ระวัติความเป็นมา
ของสถานที่มีแหล่งอ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ 
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์๑ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต าบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด” พบว่า กลุ่มตัวแทนภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน  กลุ่มชุมชนห้วยแร้ง 
และกลุ่มนักท่องเที่ยว ในการด าเนินการวิจัยได้น าเทคนิควิธีการหลายรูปแบบเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเทคนิคที่ส าคัญ คือ PIC ซ่ึงประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม การเพ่ิมพูนพัฒนา การประสานงานการร่วมมือและหรือ  การท างานร่วมกันซ่ึงเป็น
รูปแบบการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางผลของการวางแผนการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ของผู้มีส่วนร่วมท าให้สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในชุมชนอันประกอบด้วย

                                        
๑อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์, รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนของชุมชนต าบลห้วยแร้ง  

จังหวัดตราด, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเสนเทศ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนครินทร์, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.  



๒๐๓ 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวในล าคลองห้วยแร้งที่ มีความยาวเป็นระยะ  ๗ กิโลเมตรการเที่ยวสวนผลไม้             
การตกกุ้งหลวง ข้าวห่อกา บหมากและขนมจากภู มิปัญญาท้องถิ่น  และที่พักแบบโฮมสเตย์                      
การวางแผนด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมไม่เพียงช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้                 
แต่ยังท าให้เกิดโครงการพัฒนาที่ยังยืนอ่ืนๆ ในชุมชน 

รูปแบบท่ี ๒ การจัดการด้านภูมิทัศน์ตามหลักสัปปายะ คือ อาวาสสัปปายะ (suitable 
abode) จัดภูมิทัศน์รอบอาคารให้ได้ตามหลัก ๕ ส. โคจรสัปปายะ (suitable resort) มีไม้ดอกไม้
ประดับสวยงาม ภัสสสัปปายะ (suitable speech) มีป้ายประชาสัมพันธ์  ปุคคลสัปปายะ (suitable 
person) มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โภชนสัปปายะ (suitable food) มีร้านค้าบริการ อุตุสัปปา
ยะ (suitable climate) อากาถ่ายเทสะดวก ไ ม่ร้อนจนเกิน ไป อิ ริยาปถสัปปา ยะ ( suitable 
posture) มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ ต้องมีสถานที่อันสงบ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้
หันมาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เข้ามาภายในวัด โดยต้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบวงจร  พร้อมทั้งต้องมีสถานที่ที่สะอาด สวยงาม มีต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหาความ
สมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝากและของที่ระลึก เพ่ือบริการการท่องเที่ยว  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม)๒ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดให้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ๑) องค์ประกอบของ
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาศาสนสถาน ๒) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด 
๓) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และ ๔) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามพระสงฆ์ 
และประชาชนทั่วไป พบว่า มีความคิดเห็นต่อทั้ง ๔ องค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านการพัฒนาศาสน
สถาน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด ถัดมาคือ ด้านการพัฒนา
บุคคลหรือบุคลากรภายในวัด และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสุดท้ายตามล าดับ 

๒) สภาพทั่วไป ในการพัฒนาวั ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในจั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา พบว่า วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ จ านวนมาก  
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้สอดคล้องกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดและมี
การพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ เก่ียวกับ
การอนุ รัก ษ์โบร าณสถาน  โบร าณวั ตถุ แก่พร ะสงฆ์  และได้รั บงบประมา ณจากส า นัก งา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืน ๆ ในการสนับสนุน

                                        

 ๒พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 

 



๒๐๔ 

 

กิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ 

๓)  รู ปแบบก า ร พัฒนา วั ด ให้ เป็ น แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง วัฒนธร ร ม ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รูปแบบท่ี ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความม่ันคง 
แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบท่ี ๒  การพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ี ๓ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
รูปแบบท่ี ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ ๙ ประการ  
๓๔ กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดจะมีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย และสอดคล้องกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพ่ือการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน  
กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่มรวมใจ
พอเพียง เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าชุมชน  ได้แก่ เห็ดโคนน้อย  เห็ดนางฟ้า  ปุ๋ยชีวภาพ และถ่านไม้                
กลุ่มเติบโตมาจากการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนซ่ึงหลังจากร่วมกิจกรรมการวิจัย  ธุรกิจชุมชน
ของกลุ่มมีความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นจึงทา ให้กลุ่มเพ่ิมก าลังการผลิตเห็ดและขยายโรงเรือนที่ถาวร
เพ่ิมขึ้น มีการสร้างเอกลักษณ์และการจดจ า ให้กลุ่มด้วยการมีเสื้อประจ า กลุ่มมีการท าสื่อ ณ จุดขาย 
การก าหนดโครงสร้างองค์กรทางการตลาดใหม่ ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงที่ท า  การกลุ่มให้ดู
น่าเชื่อถือ และมีแผนพัฒนาการผลิตเห็ดลม การเลี้ยงกบและลูกกบ  ส าหรับสร้างรายได้ในอนาคต              
จึงท าให้กลุ่มมีศักยภาพ ความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถกว่าทุกกลุ่มที่ร่วมโครงการ  ทั้งด้าน
การตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุ่มและความร่วมมือในกลุ่มและที่ ส า คัญ ผู้น ากลุ่มมีความ
เข้มแข็ง ยุติธรรม มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง                
มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นกลุ่มที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเพาะเห็ดและการท า ปุ๋ยชีวภาพสู่ เยาวชนจึงเป็น
กลุ่มทีส่ามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน  เป็นศูนย์เรียนรู้ในการด า เนิน
ธุรกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี๓  

 รูปแบบท่ี ๓ การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐานตามหลักสัปปายะ คือ อาวาสสัป
ปายะ (suitable abode)  จัดบริการขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอ และเหมาะสม โคจรสัปปายะ (suitable 
resort)  ทางเดินมีราวจับ ไม่ลื่น ภัสสสัปปายะ (suitable speech) มีเสียงตามสาย ปุคคลสัปปายะ 
(suitable person)  มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก โภชนสัปปายะ (suitable food)  มีน้ า ด่ืม
จ าหน่าย อุตุสัปปายะ (suitable climate) มีพัดลม หรือติดแอร์ปรับอากาศ อิริยาปถสัปปายะ 

                                        
๓ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น, “การพัฒนาการตลาดและการท่องเท่ียวของธุรกิจชุมชนเพ่ือการ

ยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่”,รายงานการวิจัย, 
(สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ. 



๒๐๕ 

 

(suitable posture) มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือม้านั่ง ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานใน
วัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้เหมาะสม พร้อมทั้งต้องเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก้นักท่องเที่ยวท่ีมายังสถานที่นั้นๆ และต้องมีการจัดการที่เป็นระบบมี
การวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ 
ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเ ทพมหานคร”  
ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ศาสนสถานที่ส า คัญของวัดที่ เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีองค์ประกอบส าคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ แห่ง มีศาสนสถานส าคัญ คือ  พระพุทธรูป                    
พระอุโบสถ เจดีย์  พระปรางค์ พระวิหารหลวง ความส าคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดง
สัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัตนตรัย เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า พระอุโบสถ
เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระ
บรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ เกิดจากแรง
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒. ประวัติและความส าคัญของศาสนสถานมีความส าคัญใน
ฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ศาสนสถาน ดังกล่าวยังมีความส าคัญในแง่เป็นสิ่งแสดงถึง
ความศรัทธา แสดงประวัติศาสตร์และบริบทความเชื่อของคนในช่ วงเวลาของการสร้างศาสนสถาน 
ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาทัศนศึกษา เพ่ือเป้าหมายทางศาสนา ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
จะเข้ามาทัศนศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยในอดีต
และคนไทยในปัจจุบัน ซ่ึงศาสนสถานจะสะท้อนมิติทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคนไทยได้
อย่างดี จะเห็นได้ว่าศาสนสถานที่กล่าวข้างต้น แต่ละประเภทก็จะมีองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นมิติ
ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมได้อย่างดี เช่น พระอุโบสถและพระวิหารหลวงจะแสดง
สถาปัตยกรรมการออกแบบตามแบบแผนสกุลช่างของแต่ละยุค และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
แสดงภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในพระอุโบสถ และพระวิหารหลวงจะแสดงอดีตพุทธประวัติพระพุทธเจ้า
และชาดก ซ่ึงแสดงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นหลักยึดถือร่วมกันภาพจิตรกรรมนี้ในแต่
ละสมัยจะมีภาพที่แสดงแตกต่างกัน ภาพเดียวกันในแต่ละยุคก็จะวาดต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนมิติ
ทางความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้สร้างได้ นักท่องเที่ยวเข้ามาทัศนศึกษาจะเข้าใจสังคมไทยได้อย่างดี 
๓. การบริหารการอนุรักษ์ศาสนสถานและการท่องเที่ยว มีความส าคัญอย่างน้อย ๒ ประการข้างต้น 
การให้ศาสนสถานด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นอยู่ กับการบริหารจัดการของผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ             
จากการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วย  เจ้าอาวาส ซ่ึงการ
บริหารจัดการของผู้รับผิดชอบจะแตกต่างกันตามลักษณะความส าคัญของวัด และจ านวนนักท่องเที่ยว
เข้าไปทัศนศึกษาจ านวนมากที่สุดคือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะ
มีการบริหารการจัดการสมัยใหม่ กล่าวคือ มีจ านวนผู้ดูแลที่เป็นฆราวาสจ านวนมากโดยแบ่งหน้าที่ กัน
ท า ในด้านการักษาความสะอาด ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และวัดยังเก่ียวข้องกับหน่วยงานรัฐเข้า
มาดูแลบูรณะร่วมกัน ส่วนวัดที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยยังมีการบริหารจัดการโดยเจ้าอาวาสผู้ช่วย
เจ้าอาวาสและมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแล อย่างไรก็ดี ภาพรวมของการศึกษาชุมชนมีส่วน
เข้ามาดูแลค่อนข้างไม่มากนัก ข้อเสนอแนะ ควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่มรื่น เป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจ



๒๐๖ 

 

และเป็นที่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับศาสนสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติแก่
ประชาชนทั่วไป และสิ่งส าคัญควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานที่ส าคัญ๔ 

รูปแบบท่ี ๔ การจัดการด้านความปลอดภัยตามหลักสัปปายะ คือ อาวาสสัปปายะ 
(suitable abode) มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เช่น มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โคจรสัปปายะ (suitable resort) การเดินทางระหว่างอาคารมีความปลอดภัย  ภัสสสัปปา
ยะ (suitable speech) มีค าแนะน า หรือมีคนคอยแนะน า  ปุคคลสัปปายะ (suitable person)             
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โภชนสัปปายะ (suitable food) น้ าด่ืมสะอาด ได้มาตรฐาน อุตุสัป
ปายะ (suitable climate) มีป้ายประชาสัมพันธ์ อิริยาปถสัปปายะ (suitable posture) โต๊ะ เก้า อ้ี 
หรือม้านั่งมีความม่ันคงแข็งแรง ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความปลอดภัย ต้ังแต่ กล้องวงจรปิด 
เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสารความ
เข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ  ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แบบเจาะลึก และยังต้องค านึงถึง
เจ้าหน้าที่ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนาวชิรคุณ 
(วัชรินทร์ วชิรธมฺโม)๕ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบว่า ๑) องค์ประกอบของการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาศาสน
สถาน ๒) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ๓) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และ             
๔) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อทั้ง ๔ องค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า                  
อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
การพัฒนากิจกรรมภายในวัด ถัดมาคือ ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด และด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสุดท้ายตามล าดับ ๒) สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
จ านวนมาก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวัดให้
สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก มีการแต่งต้ังพระสงฆ์ผู้ มีความรู้ความสา มารถในการ
บริหารจัดการวัดและมีการพัฒนาวัดไปแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานราชการคอยให้ความรู้ผ่าน
โครงการต่างๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุแก่พระสงฆ์  และได้รับงบประมาณจาก

                                        
๔นิลรัตน์ กล่ินจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของวัดใน

กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (การบริหารจัดการคณะสงฆ์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๔. 

 ๕พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 

 



๒๐๗ 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมศิลปากร และอ่ืนๆ ในการ
สนับสนุนกิจกรรมและการปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยเน้นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์  ๓) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ รูปแบบท่ี ๑ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความ
ม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบท่ี ๒  การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ี ๓  จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมา รูปแบบท่ี ๔ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข ด้วยกล
ยุทธ์ ๙ ประการ  ๓๔ กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดจะมีคว ามเจริญรุ่งเรือง และ
กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย  และสอดคล้องกับ ตติยา
พร จารุมณีรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ” ผลจากการวิจัย แนวทางการ  บูรณาการความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ
ที่ภาคการศึกษาในทั้งสองประเทศควรด าเนินการต่อไปนี้  บรูณาการความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมข้าม
ชาติมากขึ้นในหลักสูตร โดยผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ  เช่น ภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 
นอกจากนี้ ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  กระตุ้นให้เกิด
การร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ Social 
network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดท า web blog เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็น
เวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น๖ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยเอาตัวอย่างการท่องเที่ยวเป็นแบบอย่างในการวางกรอบพัฒนาต่อไป 

๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร 

                                        
๖ตติยาพร จารุมณีรัตน์, “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจ”, รายงานการวิจัย, (คณะการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๔), 
บทคัดย่อ. 



๒๐๘ 

 

๓) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑) เจ้าอาวาสควรบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเก่าให้มีความม่ันคง แข็งแรง   

๒) เจ้าอาวาสควรก่อสร้างศาสนสถานใหม่ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตชุมชน
อย่างชัดเจน 

๓) เจ้าอาวาสควรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เจ้าอาวาสควรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

๔) เจ้าอาวาสควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรมเชิงรุก ให้แก่ประชาชน 

๕) เจ้าอาวาสควรส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และปลูกจิตส านึกในการรักษาโบราณสถาน
อย่างจริงจัง   

๖) เจ้าอาวาสควรส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ ความส าคัญ ของศาสนบุคคล
และศาสนสถาน 

๗) เจ้าอาวาสควรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและศาสนาในการพัฒนาวัดวา
อาราม 

๘) เจ้าอาวาสควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระหว่างวัด บ้าน ชุมชน ศาสนาอ่ืน 
และภาคีเครือข่าย 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องการบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ เฉพาะเจาะจง
พ้ืนที่การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๒. ควรศึกษาเรื่ องกา รพัฒนาวัดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๓. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ พัฒนาวัดให้ เป็นแห ล่งท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิฏก  ๒๕๒๕ . กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมการศาสนา. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓.  

________. วัดพัฒนา ๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร : ธนการพิมพ์, ๒๕๔๙.  

เกรียงไกร วัฒนาสวัสด์ิ. ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : อุษาคเนย์, ๒๕๔๘.  

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ ..กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙.. 

จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฺฮิล, ๒๕๔๘.  

ชาญชัย.อาจิณสมาจาร. ศัพท์การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๐.  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ . ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร  : จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  
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เติมศักด์ิ ทองอินทร์. ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร  : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐.  

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์ การสอน : องค์ความรู้ เพ่ือ จัดกระบวนการ เรียนรู้ .  พิมพ์ครั้งที่  ๒ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่  ๑๑. กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น , 
๒๕๕๐.  

ธีรพงษ์  มหาวีโร. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙). 
กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคส์. ๒๕๕๕. 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์..เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา ..บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒.  

นิพนธ์ กินาวงศ์. หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓.  

นิศา ชั ชกุล. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว . กรุ งเทพมหานคร  : ส านั กพิมพ์แห่งจุฬา ลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

บุญช่วย ศิริเกษ. พฤติกรรมองค์การในการบริหารการศึกษา . เลย : สถาบันราชภัฎเลย
,๒๕๔๐.  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพรส แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘.  

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่  ๓. กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

ประพันธ์  สุ ริ ห า ร . หลักและระบบกา รบริ หารการ ศึกษา . ขอนแ ก่น  :”
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑.  

พงษศักด์ิ ปญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒.  

พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอไอเซ็นเตอร์, ๒๕๔๘.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๑๗. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

________. พุทธธรรม ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้ งที่  ๑๗ . กรุงเทพมหานคร :โ รง พิมพ์
พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔.  



๒๑๑ 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). พจนานุกรมพุทธ
ศาสต ร์ ฉ บั บปร ะมว ลธร รม  Dictionary of Buddhist. พิ มพ์ค รั้ งที่  ๑๐ . 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส อาร์ พริ้นต้ิงแมสโปรดักส จ ากัด, ๒๕๔๕.  

พระพุทธโฆสาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภ 
มหา เถร) . พิมพ์ครั้งที่  ๖. Taiwan: The Corporate body of the Buddha 
Educational Foundation, ๒๕๔๘.  

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร., “เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance 
Project Management (๖ ๑๔  ๒๐๘ ) ภาควิช ารัฐศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ 
มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. กรุงเทพมหานคร : โร งพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  

พะยอม  วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ,  
๒๕๕๒. 

พะยอม ธรรมบุตร . เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเรื่องห ลักการท่องเท่ียวเชิงอนุรัก ษ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒน, ๒๕๔๘. 

พิสิฐ เจริญวงศ์. พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการบรรยาย ณ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒. 

พีรสิทธ์ิ.ค านวณศิลป์ ..การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า . ขอนแก่น : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ๒๕๔๑.  

ภราเดช พยัฆวิเชียร. ถามอย่างคิด (หลาย) อย่าง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน , 
๒๕๔๓. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย.  

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ .“นโยบายภาษีเพ่ือกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย”. บทความวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจ ากัด, ๒๕๔๔.  

ยุทธ กัยวรรณ์.  การบริหารการผลิต. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๗.  

เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 



๒๑๒ 

 

รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒.  

ราณี อสิชัยกุล. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการการท่องเท่ียว Professional experience in tourism management. 
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖.  

วิชัย ตันศิริ . อุดมการทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร  : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่  ๗. กรุงเทพมหานคร : ทรัพย์เพ่ิมการพิมพ์, 
๒๕๔๙. 

วีรพจน์ ลือประสิทธิกุล. TQM LIVING HANDBOOK ; An Excutive Summarry. กรุงเทพมหานคร : 
บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์, ๒๕๔๑. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ . ทฤษฎีองค์การ  : ฉบับมาตรฐาน . กรุงเทพมหานคร  : ธรรมสาร , 
๒๕๔๕.  

สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ต านานพระพุทธเจดีย์ . กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๔๑.  

สมยศนาวีการ. การบริหารกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑. 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์. องค์การและการจัดการ . พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร  :.พิทักษ์
อักษร, ๒๕๔๒.  

สา ยั นตร์  ไพรชา ญจิ ตร์.  การ จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในการท า ง านพัฒนาชุมชน . 
กรุงเทพมหานคร : โครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗.  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. อุทยานการศึกษาในวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 
๒๕๕๗.   

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือการพัฒนาและประเมินคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ๒๕๕๐.  

________. คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ๒๕๕๖.  

สินชัย กระบวนแสง “การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม”. เอกสารการประกอบการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเท่ียว หน่วยท่ี ๙-
๑๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 



๒๑๓ 

 

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี , 
๒๕๔๖.  

เส น า ะ ติ เ ย า ว์ . หลั ก กา รบ ริ ห าร . พิ มพ์ ครั้ งที่  ๔ . กรุ ง เ ทพ มห า น คร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.  

โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ) . หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน . แปลโดย
จ ารูญ ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร :ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖.  

หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย  และญิบพันธ์  พรหมโยธี. ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเท่ียว . กรุงเทพมหานคร 
: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗.  

อิโคโมสไทย. การอนุรักษ์และการพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในแนวทางบูรณาการ
การข้ามศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พัลลิซซ่ิง, ๒๕๕๐.  

อุทัย  บุญประเสริฐ. หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, ๒๕๔๔. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

ชาริณี ตรีวรัญญู. “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด
การศึกษา ผ่านบทเรียน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุ ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

นงลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร , 
๒๕๕๐.  

นริศว์ ปรารมย์. “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
เรียนมัธยมศึกษา”. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘. 

บุญชิต ช านิศาสตร์. “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา). (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

ปรัชญาพร พัฒนผล. “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่น้ า เพชรบุรี . วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม.  วิทยาลัยนวัตกรรม : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 

พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) . รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 



๒๑๔ 

 

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) . “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ”. 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนของชุมชนต าบลห้วยแร้ง  
จังหวัดตราด” . วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. ส านักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารเสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, ๒๕๕๒.   

(๓) รายงานวิจัย: 

ตติยาพร จารุมณีรัตน์. “การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ปร ะชา คมเศรษฐ กิจ” .  รายง านการวิ จัย . คณะการบริ การ และกา รท่อง เที่ ย ว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๔. 

นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ. “ศึกษาศาสนสถานที่ส า คัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดใน
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓. 

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ. “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณศึกษา ชุมชนท่าคา 
อ าภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
เกริก, ๒๕๕๐ 

วีระพล ทองมา และ ประเจต อ านาจ. “ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบนแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. รายงานการวิจัย . เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๗. 

(๔) บทความ: 

กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ. “การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ”. วารสารนัก
บริหาร Executive Journal. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕. : ๑๔๔. 

กุลธิดา  สามะพุทธิ. “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง”. จุลสารการ
ท่องเท่ียว. กรกฎาคม – กันยายน. ๒๕๔๔. 

ประเวศ วะสี. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. จุลสารการท่องเท่ียว . (กรกฎาคม-กันยายน. 
๒๕๔๔) : ๕-๑๐.   

รสิกา  อังกูร. “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ”. วารสาร
การวิจัย. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๙) :  ๘๐. 

รัชตะ ต้ังศิริพัฒน์ และวิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียร.“การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย”. วารสารการ
สาธารณสุข. (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๖) : ๘๖๕-๘๖๖. 



๒๑๕ 
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(๕) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ: 
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ส านักงาน เจ้าคณะจั งหวัดสมุทรสงคราม . สถิติจ านวนพระภิ กษุสามเณร ประจ า ปี ๒๕๖๐ . 
สมุทรสงคราม : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒๕๖๐. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

 



๒๒๑ 

 



๒๒๒ 

 



๒๒๓ 

 

 



๒๒๔ 

 

 
 



๒๒๕ 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม” 
 

ผู้วิจัย พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

******************* 

ตอนท่ี ๒    แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด                               
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ข้อท่ี 

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

 การจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้   

        

๑. วั ด มี กา ร เ ก็ บ ร วบ ร วม แ ล ะ
เผยแพร่ปร ะวั ติวั ดและชุ มชน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. วัดจัดท าป้ายแสดงชื่อ ประวัติ
ความเป็นมา ความส าคัญของ     
ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. วัดมีบุคลากรที่สามารถอธิบาย
ชื่ อ  ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า 
ควา ม ส า คั ญของ ศา ส นวั ต ถุ
และศาสนสถานได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. วัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกา ร
พัฒนาวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การจัดการด้านภูมิทัศน์         
๖. วัดมีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม 

เป็นระเบียบ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. วัด มี พ้ืนที่ สี เขี ย ว มีที่ พักผ่ อน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๒๖ 

 

ข้อท่ี 

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

หย่อนใจ 
๘. วัดแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

เป็นสัดส่วน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. วัดมีแสงสว่างที่ท่ัวถึงทั้งกลางวัน
และกลางคืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. วัดปร าศจ าก เสี ยงรบกวนทั้ ง
ภายในและภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน         

๑๑. วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มี
ดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒. วัดมีห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มี
การแยกชาย หญิง ไว้ชั ดเจน 
เป็นสัดส่วน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๓. วั ด มีที่ จ อ ดร ถส ะด วก  แ ล ะ
เพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔. วัดมีการจัดการทางเดินทางเดิน
เท้าอย่างเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕. วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 การจัดการความปลอดภัย
ของศาสนสถาน 

        

 
๑๖. 

 

 
วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณ
วัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗. วัดควบคุมการใช้งานศาสนสถาน 
เช่น มีเวลาก าหนด เปิด-ปิด และ
จ านวนผู้เข้าชม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘. วัดท าป้ายเตือน ข้อห้าม 
ภาษาไทย และต่างประเทศ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙. วัดมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ รปภ.
คอยควบคุมความปลอดภัยของผู้

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๒๗ 

 

ข้อท่ี 

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

มาท่องเที่ยว 
๒๐ วัดจัดระเบียบร้านค้า ร้านขาย

ของที่ ระลึ ก ร้ านอา หาร  เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 

 

 
 

 

 



๒๒๙ 

 

 
 

 

 



๒๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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๒๓๒ 

 

 



๒๓๓ 

 



๒๓๔ 

 



๒๓๕ 

 



๒๓๖ 

 



๒๓๗ 

 



๒๓๘ 

 



๒๓๙ 

 



๒๔๐ 

 



๒๔๑ 

 



๒๔๒ 

 



๒๔๓ 

 



๒๔๔ 

 



๒๔๕ 

 



๒๔๖ 

 



๒๔๗ 

 



๒๔๘ 

 



๒๔๙ 

 



๒๕๐ 
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รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 

 



๒๕๔ 

 



๒๕๕ 

 



๒๕๖ 

 



๒๕๗ 

 



๒๕๘ 

 



๒๕๙ 

 



๒๖๐ 

 



๒๖๑ 

 



๒๖๒ 

 

 



๒๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

เครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๔ 

 

 

 
 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

*********************** 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตาม
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการศึกษา รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ทุกข้อตามความเป็นจริงทั้งนี้ค าตอบของท่านจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติและเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากท่านช่วยให้งานส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี และขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

  
    พระเอกลักษณ์ (อชิโต)  นกทอง 

    นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     บัณฑิตวิทยาลัย   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๖๕ 

 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเป็นจริงและโปรดตอบให้ครบทุก
ข้อ 

  

๑. สถานภาพ 

  พระภิกษุ   ประชาชน 

 

 ๒. อายุ 

   ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ๒๐ - ๓๐ ปี 

   ๓๑ - ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ปี 

   ๕๑ – ๖๐ ปี  มากกว่า ๖๐ ปี 

 

 ๓. พรรษา 

   น้อยกว่า ๕ พรรษา  ๕-๑๐ พรรษา 

   ๑๑-๑๕ พรรษา  ๑๖-๒๐ พรรษา 

   ๒๑ พรรษาขึ้นไป  

 

 ๔. วุฒิการศึกษาสามัญ 

   ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

 ๕. วุฒิการศึกษาทางธรรม 

   นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท 

   นักธรรมชั้นเอก         ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม 

 

 

 



๒๖๖ 

 

ตอนท่ี ๒  รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง :  แบบสอบถามรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ทางซ้ายมือและมีตัวเลขแสดงระดับความคิดเห็นไว้ทางขวามือ ให้ท่าน
พิจารณาว่าในแต่ละข้อนั้น รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด  ใน
จังหวัดสมุทรสงครามได้มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด เม่ือพิจารณาแล้วให้
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับการพัฒนา” ให้ตรงกับตัวเลขที่ ต้องการ ซ่ึงมี
ความหมายดังนี้ 
 ๕   หมายถึง ระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔   หมายถึง  ระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง ระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒   หมายถึง ระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑   หมายถึง  ระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ น้อยที่สุ 

 

ข้อ
ท่ี 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของ
วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับการพัฒนา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑. การจัดการในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้      

๑. วัดมีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ประวัติวัดและชุมชน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

๒. วัดจัดท าป้ายแสดงชื่อ ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ
ของ   ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

     

๓. วัดมีบุคลากรที่สามารถอธิบายชื่อ ประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถานได้ 

     

๔. วัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวัด      

๕. นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด      

 ๒. การจัดการด้านภูมิทัศน์      

๑. วัดมีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ      

๒. วัดมีพ้ืนที่สีเขียว มีที่พักผ่อนหย่อนใจ      

๓. วัดแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน      

๔. วัดมีแสงสว่างที่ท่ัวถึงทั้งกลางวันและกลางคืน      



๒๖๗ 

 

 

 

 

ข้อท่ี 

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับการพัฒนา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. วัดปร า ศจา ก เสี ย งรบกวนทั้ งภา ย ในและ
ภายนอก 

     

 ๓. การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน      

๑. วัดจัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียน
ไว้บริการ 

     

๒. วัดมีห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย 
หญิง ไว้ชัดเจน เป็นสัดส่วน 

     

๓. วัดมีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ      

๔. วัดมีกา รจั ดการทา งเ ดินทา งเ ดิน เท้ าอย่า ง
เหมาะสม 

     

๕. วัดมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย      

 ๔. การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน      

๑. วัดติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด      

๒. วัดควบคุมการใช้งานศาสนสถาน เช่น มีเวลา
ก าหนด เปิด-ปิด และจ านวนผู้เข้าชม 

     

๓. วัดท า ป้ าย เตือน ข้อห้ าม ภา ษา ไทย  และ
ต่างประเทศ 

     

๔. วัดมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ รปภ.คอยควบคุม
ความปลอดภัยของผู้มาท่องเที่ยว 

     

๕. วัดจัดร ะเบียบร้าน ค้า ร้ านขา ยของที่ระลึ ก 
ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม 

     

 

 



๒๖๘ 

 

ตอนท่ี ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑)  การจัดการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้   
 ปัญหา อุปสรรค  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………................................................................................................................... 
๒)  การจัดการด้านภูมิทัศน์   
 ปัญหา อุปสรรค  
...........................………………................................................................................................... ................ 
...........................………………................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………................................................................................................................... 
๓)  การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 
 ปัญหา อุปสรรค  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ  
...........................………………................................................................................................. .................. 
...........................………………................................................................................................................... 
๔)  การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน 
 ปัญหา อุปสรรค  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................……………….............................................................................................................. ..... 
 ข้อเสนอแนะ  
...........................………………................................................................................................................... 
...........................………………................................................................................................................... 

 

 

 

 
 



๒๖๙ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง  รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

*********************** 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซ่ึง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้วิจัย ผู้บริหารในเขตการ
ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุง รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ตอนท่ี ๒  เป็นค าถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์
ครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 
    พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)  

    นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     บัณฑิตวิทยาลัย   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๒๗๐ 

 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
๑. ชื่อ ................................................................................................................... .................................. 

๒. ปัจจุบัน อายุได้ ...............ปี ด ารงต าแหน่ง...........................จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง................ปี 

๓. วุฒิการศึกษาทางโลก ....................................................................................................................... 

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม................................................ ...................................................................... 

๕. ภูมิล าเนาเดิม................................................................................ ....................................................
  

 
ตอนที ่๒ แบบสัมภาษณ์เร่ืองรูปแบบการจัดการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงครามดังนี้  
 

 ๑. สภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจั งหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นอย่างไร 

 ๒. กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นอย่างไรบ้าง 

 ๓. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
อย่างไรบ้าง   

 ๔. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

********************************************** 

 

 

 
 

 

 



๒๗๑ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
  

 
ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
สถานท่ีเกิด : จังหวัดราชบุรี 
การศึกษา :  พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ เอกการปกครอง 
      หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ าเภอด าเนินสะดวก  

จังหวัดราชบุรี  
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
      หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ าเภอด าเนินสะดวก  

จังหวัดราชบุรี  
    นั กธร รมชั้ น เอก  ส า นั ก เรี ยน วั ด อินทา ร า ม ต า บล เห มือง ให ม่  

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
อุปสมบท : เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ณ วัดอินทาราม ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เข้าศึกษา : เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส าเร็จการศึกษา : เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : วัดอินทาราม ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลงานทางวิชาการ  :  บทความวิ ชาการ เรื่อ ง การมีการพัฒนา รูปแบบการบริหา รกา ร
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระพุทธศาสนา , วารสาร 
สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตรนครราชศรีมา) , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม –  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓.  

  บทความวิชาการเรื่อง ซีอีโอสะท้อนภาพลักษณ์การบริหารองค์กร , 
วารสาร  คณะสังคมศาสตร์ปริทัศน์, (รัฐศาสตร์นครราชศรีมา) , ปีที่  ๖ 
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม  - สิงหาคม ๒๕๖๒ . 

  บทความวิชาการเรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษณ์ป่า
ชา ยเลน  กรณีศึกษา  จั งหวัดสมุทรสงครา ม , คณะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทย าลัยมหาจุฬาลงกรณร าชวิทยา ลัย , การประชุมวิชากา ร
ระดับชาติครั้งที่  ๒  MCU Congress II คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค 
Thailand 4.0, ๒๕๖๐. 

 


