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วิธี (Mixed Method Research) โดยประกอบด้วยกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)  

จำกกลุ่มประชำกร จ�ำนวน ๓๔๕ คน และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผู้ให้ข้อมูล

ส�ำคัญ จ�ำนวน ๙ รูป/คน 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นกำรน�ำหลักสัปปุริสธรรมไปบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

เชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

๔.๐๕ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ หลักที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักปริสัญญุตำ อยู่ในระดับมำก  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๐ ส่วนหลักท่ีมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ หลักมัตตัญญุตำ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 

เท่ำกับ ๔.๐๑ ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดใน 

อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ ๔.๐๗  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ ๔.๑๐ ส่วนด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 

เท่ำกับ ๔.๐๔ ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 

รำยได้ของประชำชนโดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด 

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ ด้ำนกำรวำงแผน ให้มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกับ 

หน่วยงำนอืน่ ๆ  ด้ำนกำรจัดองค์กร พบว่ำ ควรมกีำรจดัแผนกแบ่งหน้ำทีร่บัผดิชอบให้ชัดเจน ด้ำนบคุลำกร 

พบว่ำ เจ้ำหน้ำทีค่วรมคีวำมรูเ้พือ่กำรให้ค�ำแนะน�ำท่ีถูกต้อง ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร พบว่ำ ควรมผู้ีประสำนงำน

เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดงำน ด้ำนกำรก�ำกับดูแล พบว่ำ ควรมีกำรสร้ำง

มำตรฐำนของบุคลำกรให้เป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกรประจ�ำสถำนที่ท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะ

ทั่วไป (๑) ด้ำนกำรวำงแผน วัดต่ำงๆ ควรมีเครือข่ำยองค์กรต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรวำงแผน พัฒนำวัดและ

ชุมชนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในชุมชน (๒) ด้ำนกำรจัดองค์กร  

วัดควรมีกำรประสำนงำนหรือมอบหมำยในกำรขอเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค�ำแนะน�ำตำมควำมต้องกำรของ

ประชำชน (๓) ด้ำนบุคลำกร วัดควรฝึกบุคลำกรภำยในวัดนอกวัด ให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ ์

ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นควำมรู้แก่พุทธศำสนิกชน (๔) ด้ำนกำรจัดองค์กร บุคลำกรในวัดควรม ี

กำรเรียนรู้เพื่องำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของวัด 

(๕) ด้ำนกำรก�ำกับดูแล พระสงฆ์ วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชนต้องร่วมกันในกำรก�ำกับ

ติดตำมเพื่อให้กำรท่องเที่ยวอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

ค�าส�าคัญ : กำรบริหำรจัดกำร; กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ; วัด
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Abstract
 Research subject “Buddhist Tourism Management of Temples in Si Prachan District 

Suphan Buri Province” has three objectives: (1) to study the level of people’s opinion 

towards the Buddhist tourism management of temples in Si Prachan District; Suphan Buri 

Province (2) to compare people’s opinions towards Buddhist tourism management of 

temples in Si Prachan District. Suphanburi Province Classified by personal factors  

(3) to propose guidelines for the management of Buddhist tourism of the temple in  

Si Prachan District Suphanburi Province In this research It is a mixed method research 

which consists of quantitative research. (Quantitative Research) from a population of  

345 people and qualitative research. by in-depth interview from key informants, 9 photos/

person

 The results of the research found that Applying the Sappurisdhamma Dharma  

principle to the management of Buddhist tourism of the temples in Si Prachan District 

Suphan Buri Province as a whole is at a high level. The mean was 4.05. When considering 

each aspect, it was found that the principle with the highest mean was the principle of 

parinyuta. at a high level The mean was 4.10. The main part with the lowest mean was 

the Mantanyuta principle. at a high level The mean was 4.01 Level of public opinion 

towards Buddhist tourism management of temples in Si Prachan District Suphan Buri 

Province found that the overall level was at a high level. with an average of 4.07. When 

considering each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was  

the planning aspect. at a high level with an average of 4.10, while the aspect with  

the lowest mean was administrative at a high level has an average of 4.04 People’s  

opinions towards Buddhist tourism management of temples in Si Prachan District.  

Suphanburi Province Classified by personal factors, it was found that sex, age,  

educational level, occupation, and income of the people as a whole were not different. 

therefore rejecting the hypothesis Guidelines for Buddhist Tourism Management of 

Temples in Si Prachan District Suphan Buri Province found that the planning To have  

a plan to work with other agencies. In terms of organizational arrangements, it was  

found that there should be a clear division of duties and responsibilities. As for  
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personnel, it was found that officers should have the knowledge to give correct  

advice. As for the administration, it was found that there should be a coordinator to  

ensure that the operations were carried out smoothly throughout the work. In terms  

of supervision, it was found that the standards of Personnel standards should be  

established as an important basis for building personnel at tourist attractions General 

Suggestions (1) In terms of planning and measuring, there should be a network of  

organizations. to help with planning Develop temples and communities to be prosperous 

by creating participation from all parties in the community; Temples should be  

coordinated or assigned in requesting officers to provide advice according to the needs 

of the people. (3) Personnel, temples should train personnel inside the temple outside 

the temple. to be a public relations officer to give advice on what is knowledgeable  

to Buddhists; (4) organizational arrangements Personnel in the temple should have  

learning for management tasks. Buddhist tourism of the temple supports various  

activities of the temple. (5) Supervision, monks, temples, local administrative  

organizations, schools, and communities must cooperate in monitoring so that tourism 

can preserve the traditional way of life.

Keywords: management; Buddhist tourism; temples

บทน�า
 ประเทศไทยหรือรำชอำณำจักรไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศำสตร์และควำมเป็นมำอัน ยำวนำน 

เริ่มต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์หรือยุคแรกเริ่มที่มีชุมชนมนุษย์ถือก�ำเนิดขึ้นในดินแดนลุ่ม แม่น�้ำแห่งนี้

รวมตัวก่อตั้งเป็นอำณำจักรและก่อก�ำเนิดวัฒนธรรมประเพณีต่ำง ๆ สืบต่อและพัฒนำผ่ำน กำลเวลำ 

เรื่อยมำ จนกระทั่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบันโดยที่สิ่งเหล่ำนี้หล่อหลอมมำจำกควำมศรัทธำ ในศำสนำ 

เป็นส�ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพระพุทธศำสนำ จนกลำยเป็นรำกฐำนทำงประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมที่

ส�ำคัญยิ่งในทุกภำคส่วนของประเทศไทย จนกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ

แห่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยในสำยตำของนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่จะมองว่ำเป็นประเทศท่ีมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่สวยงำม มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม โดยเฉพำะเป็นดินแดนแห่งพระพุทธ-

ศำสนำซึ่งนักท่องเท่ียวได้ให้ควำมสนใจเพื่อที่จะเที่ยวชมควำมงดงำมของวัดวำอำรำมในสถำนที่ต่ำง ๆ  

กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงประโยชน์ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศเป็น 

อย่ำงมำก ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีผลต่อกลไกกำรพัฒนำประเทศไทย กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวก่อให้เกิดกำร 
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กระจำยตวัของนักท่องเท่ียวไปยงัพืน้ท่ีต่ำง ๆ  ซึง่น�ำมำสูก่ำรสร้ำงอำชีพ กำรจ้ำงงำนทัง้ในภำคกำรท่องเทีย่ว 

โดยตรงและกำรจ้ำงงำนในภำคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมมำ เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

มำกขึ้น ซึ่งในภำพรวมแล้วจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและมีเสถียรภำพทำง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกำรท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศำสนำนั้น ถือเป็นกำรท่องเท่ียวเพ่ือกำร

ชมหรือสัมผัสสถำปัตยกรรมดำ้นศำสนำ กำรท่องเที่ยววัด ศำสนสถำน และสถำนที่ส�ำคัญทำงพระพุทธ-

ศำสนำ
1
 สร้ำงสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อสถำบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงและ

กระตุ้นจิตส�ำนึกรักษำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดควำมรักและภำคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
2
 

  ในปัจจุบันกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นวิถีพุทธได้รับควำมนิยมกันมำกขึ้น มีนักท่องเที่ยว 

ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศนยิมเดนิทำงไปเทีย่ววดัเพือ่ไปดแูละร่วมกจิกรรมทำงวัฒนธรรม ประกอบกบั

วัดที่เป็นพุทธสถำนเป็นศูนย์รวมของมรดกวัฒนธรรมและสรรพวิชำอันหลำกหลำยของท้องถิ่นนับต้ังแต่

อดตีเป็นต้นมำและมผีูด้แูลพทุธสถำนคอืพระสงฆ์ นบัได้ว่ำเป็นผู้ท่ีมบีทบำทส�ำคญัท้ังในกำรอนรัุกษ์สืบสำน 

สืบทอดให้เป็นมรดกของคนในรุ่นหลังได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น วัดบำงวัดจึงมีกำรปรับเพิ่มกิจกรรมให้เข้ำกับ

สภำพสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งท�ำให้เกิดควำมสนใจของคนในสังคมส่วนหนึ่งที่ต้องกำรท่องเที่ยวประเภท 

กำรแสวงบญุโดยอำศยัรปูแบบกำรท่องเทีย่วตำมเทศกำลในลักษณะของกำรท่องเท่ียวเชงิพุทธ ซึง่มจุีดขำย

เป็นมรดกแห่งอดีต เป็นต้นทุนทำงวัฒนธรรมที่มีรำคำในสังคมสมัยใหม่ เพรำะฉะนั้น วัฒนธรรมดั้งเดิม 

จะเป็นจุดขำยทำงกำรท่องเที่ยว ดังนั้น กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเร่ือย ๆ
3
 วัดถือได้ว่ำ 

เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำจิตใจ และเป็นที่พึ่งทำงใจของประชำชนโดยทั่วไปก็ว่ำได้ วัดจึงต้องมีกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำศำสนสถำนศำสนวัตถุ และสภำพแวดล้อมภำยในวัดให้มีควำมสะอำดร่มร่ืน  

มีภูมิทัศน์ที่น่ำชื่นชม มีกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรให้ทันต่อสมัยทั้งทำงโลกและ 

ทำงธรรม
4

 1
 จุฑำภรณ์ หินซุย สถำพร มงคลศรีสวัสดิ, “แนวทำงส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษำวัดประชำคม

วนำรำม อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาต,ิ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มิถุนำยน 

๒๕๕๗) : ๓๔๔.

 2
 พระปลัดกิจจำ กิตฺติญำโณ, “กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�ำบลชุมพล อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลำ”. วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย ์Academic MCU Buriram Journal, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎำคม-ธันวำคม 

๒๕๕๙) : ๔๐-๔๑.

 3
 ชวลิต ตั้งสมบูรณ์กิตติ, “กำรศึกษำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมภำยในตลำดเก่ำบ้ำนแหลม จังหวัด

เพชรบุรี”, รายงานการวิจัย, ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) (มหำวิทยำลัยศิลปำกร : นครปฐม, ๒๕๕๔), หน้ำ ๑.

 4
 เขตขันฑ์ คนงำนดี, “กำรบริหำรกำรพัฒนำวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมในอ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎำคม - ธันวำคม ๒๕๖๑) : ๑๙.
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241การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสพุรรณบรุมีแีหล่งท่องเทีย่วเชงิพุทธหลำยแห่ง เนือ่งจำกเป็นจังหวดัท่ีมเีร่ืองรำว ประวติัศำสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่มีอยู่มำกมำย และอ�ำเภอศรีประจันต์ เป็นหนึ่งอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ใน

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองผ่ำนที่มีเส้นทำงผ่ำนข้ึนจังหวัดทำงเหนืออีกเส้นทำงหนึ่งและตำม 

เส้นทำงดังกล่ำวต้องผ่ำนทำงอ�ำเภอศรีประจันต์ โดยข้อมูลของพื้นที่เป็นพื้นที่มีทุนทำงวัฒนธรรมที่มี

ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวมำกพื้นที่หนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบด้ำนศักยภำพกับอ�ำเภอภำยในจังหวัดเดียวกัน 

ที่ผ่ำนมำก็มีปัญหำในหลำย ๆ ด้ำน เช่น ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัญหำด้ำน

สำธำรณูปโภคและสวัสดิภำพของนักท่องเที่ยว ปัญหำกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ปัญหำด้ำน 

กำรจัดกำรท่องเที่ยว และปัญหำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรโดยท้องถิ่น ปัญหำด้ำนนโยบำย 

กำรท่องเทีย่วท่ีขำดควำมต่อเนือ่ง กำรจดักำรท่องเท่ียวท่ีคำบเกีย่วกนัหลำยหน่วยงำน เพือ่เป็นกำรส่งเสริม

และสนับสนุนให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ อันเป็นทุนทำงวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็น

ฐำนเศรษฐกจิทีส่�ำคญัของประเทศ ผูว้จิยัจงึได้สนใจทีจ่ะน�ำเอำหลกัธรรม คอื สปัปรุสิธรรมมำเป็นแนวทำง

ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมำะสมและเข้ำกับสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ทำง 

พระพุทธศำสนำสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่ศกึษำระดบัควำมคดิเห็นของประชำชนทีม่ต่ีอกำรบริหำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิพทุธของวดั

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

  ๒.  เพือ่เปรยีบเทียบควำมคดิเหน็ของประชำชนทีม่ต่ีอกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงพทุธของวดั

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

  ๓.  เพ่ือเสนอแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วเชงิพทุธของวดั ในอ�ำเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดั

สุพรรณบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี ประกอบด้วยกำรวิจัยเชิงปริมำณ เก็บข้อมูลภำคสนำม 

จำกพุทธศำสนิกชน จ�ำนวน ๓๔๕ คน โดยใช้แบบสอบถำม ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นโดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ 

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๕ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนกำรวำงแผน (P) Z (๒) ด้ำนกำรจัดองค์กร (O)  

(๓) ด้ำนบุคลำกร (S) (๔) ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร (D) และ (๕) ด้ำนกำรก�ำกับดูแล (C) 
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242 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 ตอนที่ ๓ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Likert Scale) มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้

 การแปลผล

    ค่ำเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  แปลผลว่ำ  อยู่ในระดับมำกที่สุด 

    ค่ำเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  แปลผลว่ำ  อยู่ในระดับมำก 

    ค่ำเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  แปลผลว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำง 

    ค่ำเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙  แปลผลว่ำ  อยู่ในระดับน้อย 

    ค่ำเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  แปลผลว่ำ  อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ผูว้จิยัได้วเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้ โดยหำค่ำควำมถี ่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน ทดสอบ

สมมติฐำนโดยกำรทดสอบค่ำที กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และค่ำเอฟ วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 

และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน ๙ รูป/คน

ผลการวิจัย
 ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ ประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน  

๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒ มีอำยุมำกกว่ำ ๔๐ ปี ขึ้นไป จ�ำนวน ๑๓๕ รูป คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๑๓ 

มีระดับกำรศึกษำ ต�่ำกว่ำปริญญำตรี จ�ำนวน ๒๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๘ มีอำชีพอื่น ๆ  จ�ำนวน ๑๘๙ 

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๘ มีรำยได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บำท จ�ำนวน ๒๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๓

 ระดบัควำมคดิเหน็กำรน�ำหลกัสปัปริุสธรรมไปบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิพทุธของวดัในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๕ เมื่อพิจำรณำ 

เป็นรำยด้ำน พบว่ำ หลักที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักปริสัญญุตำ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๐ 

ส่วนหลักที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ หลักมัตตัญญุตำ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑

 ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๗ เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผน อยูใ่นระดับมำก มค่ีำเฉล่ียเท่ำกบั ๔.๑๐ 

ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๔

 ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 

รำยได้ของประชำชนโดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน 
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243การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 

และรำยได้ พบว่ำ โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน 

 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบว่ำ ด้ำนกำรวำงแผน ให้มีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เพ่ือควำมต่อเนื่องของกำร

ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรจัดองค์กร พบว่ำ ควรมีกำรจัดแผนกแบ่งหน้ำท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจนและให ้

เจ้ำหน้ำที่มีกำรจัดท�ำแผนผังแสดงองค์กรให้ชัดเจน ด้ำนบุคลำกร พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้เพื่อกำร 

ให้ค�ำแนะน�ำท่ีถูกต้อง ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร พบว่ำ ควรมีผู้ประสำนงำนเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อยตลอดงำน ด้ำนกำรก�ำกับดูแล พบว่ำ ควรมีกำรสร้ำงมำตรฐำนของบุคลำกรให้เป็นพื้นฐำน

ส�ำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกรประจ�ำสถำนที่ท่องเที่ยว

อภิปรายผล
 จำกกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำอำวำสให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรอ�ำนวยกำรโดยให้มีเอกสำรแผ่นพับในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้องของพุทธศำสนำ 

ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพื้นที่กับสำธำรณชนเป็นอย่ำงดี และได้ประสำนงำนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่คอยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่กำรเดินทำง มีกำรวำงแผนเตรียมกิจกรรมในแต่ละเทศกำล  

มีกำรเปิดให้ชมสิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงซำกผังเมืองในอดีต ศำสนสถำนประเพณี และเทศกำลต่ำง ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระมหำธัชธร สิริมงฺคโล ท่ีได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

เชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ 

นักท่องเที่ยวมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง)  

อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ นักท่องเที่ยว 

มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ และด้ำนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน  

ซึ่งแสดงว่ำทำงวัดจัดเตรียมควำมพร้อมเป็นอย่ำงดี
5

 5
 พระมหำธัชธร สิริมงฺคโล (มำตรำ), “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) 

อ�ำเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น”, พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์, (มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ-

รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๐๔.
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244 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ผู้วิจัยจึงมีประเด็นที่น�ำมำอภิปรำย ได้ดังนี้

 ด้ำนกำรวำงแผน พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำ วัดใน

อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยเตรียมกิจกรรมในแต่ละ

เทศกำล มีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในประเพณีนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย 

ของ พระมหำธัชธร สิริมงฺคโล ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของ วัดหนองแวง 

(พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำม 

คิดเห็นต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมคิดเห็น 

ต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ และด้ำนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับ มำกทุกด้ำน ซึ่งงำนกำรท่องเที่ยว

เชิงพุทธต้องใช้คนเยอะและเป็นคนที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน จะต้องมีกำรแบ่งงำนเป็นหมวดหมู ่

งำนต่ำง ๆ ของวัดและศำสนสถำน โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์และแนวทำงกำรด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 

สำมำรถจัดองค์กรให้มคีวำมเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้และสอดคล้องกบังำนวจิยัของ วงศ์ระวทิย์ 

น้อมน�ำทรัพย์ แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ “แผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำ 

อย่ำงยัง่ยนืในจงัหวดันครปฐม” โดยรวมอยูใ่นระดับมำกจึงยนืยนัให้เหน็ว่ำแผนยทุธศำสตร์ดังกล่ำวมคีวำม

เหมำะสมกับจังหวัดนครปฐม สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ และเพื่อเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

เชิงพุทธศำสนำต่อไป
6

  ด้ำนกำรจัดองค์กร พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำ วัดจัดพระสงฆ์หมุนเวียน

กันในกำรท�ำพิธีต่ำง ๆ ตำมเทศกำล โดยแบ่งเจ้ำหน้ำที่ตำมจุดต่ำง ๆ ในเทศกำล และมีกำรเปิดให้ชม 

สิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงซำกผังเมืองในอดีต ประเพณีและเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัชรบถ 

ฤทธิ์เต็ม ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมในวัด” จำกผลกำร

ส�ำรวจควำมพงึพอใจกำรท่องเทีย่ววดัในจังหวดัเชยีงใหม่ แล้วได้กล่ำวถงึกำรผลกำรวจิยัไว้ว่ำ นกัท่องเทีย่ว

มีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ท่องเที่ยวและกำรจัดกำรท่องเที่ยว อยู่ในระดับมำก เรียงตำมล�ำดับจำกมำก 

ไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว อยู่ในระดับมำก และด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก มีกำร 

จัดท�ำผังกำรใช้สอยพื้นที่ของวัด กำรจัดท�ำแผนพัฒนำวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำฟื้นฟูโบรำณสถำนหรือวัดร้ำง
7

 6
 วงศ์ระวิทย์ น้อมน�ำทรัพย์, “แผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำอย่ำงยั่งยืนในจังหวัด

นครปฐม”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว, (มหำวิทยำลัยพะเยำ, ๒๕๕๙), หน้ำ ๓๑๘.

 7
 ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม, “รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมในวัด”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

พระพุทธศาสนา, (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ค.

17. ��������������� (��.����� 236-249).indd   244 28/11/2565   20:31:30



245การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 ด้ำนบุคลำกร พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด 

ในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำ วัดจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำ 

มีทักษะในกำรท�ำงำน มีปริมำณเพียงพอต่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวก บ้ำงก็เป็นวิทยำกรประจ�ำเทศกำล 

มีทักษะในกำรประกอบพิธีตำมประเพณีเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นควำมรู้ 

แก่พทุธศำสนกิชนได้ด ีซึง่สอดคล้องกบังำนวจัิยของ พระสมห์ุอนรัุกษ์ ธรีสกโฺก (ช้ำงเมือง) ทีไ่ด้ท�ำกำรวจัิย

เรื่อง“กำรพัฒนำวัดเพ่ือกำรทองเท่ียวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ  

ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีตอกำรพัฒนำวัดเพ่ือกำรทองเท่ียวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร  

พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรพัฒนำวัดเพื่อกำรทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร
8
  

โดยภำพรวมอยูในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกดำน เรียงล�ำดับได้ ดังนี้ 

(๑) ด้ำนกำรพฒันำกจิกรรมภำยในวดั (๒) ด้ำนกำรพฒันำศำสนสถำน (๓) ด้ำนกำรพัฒนำศำสนบคุคลหรอื

บุคลำกรในวัด และ ๔) ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
9

  ด้ำนกำรอ�ำนวยกำร พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำ วัดใน

อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ มีเอกสำร แผ่นพับในกำร 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องของศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในภูมิภำคกับสำธำรณชน  

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก (ช้ำงเมือง) ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำวัด

เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว่ว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของ

ประชำชนที่มีต่อกำรพัฒนำวัดเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร พบว่ำ ประชำชนมีควำม 

คิดเห็นเก่ียวกบักำรพฒันำวดัเพือ่กำรท่องเทีย่วเชงิพทุธในจงัหวดัสมทุรสำคร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงล�ำดับได้ ดังนี้ (๑) ด้ำนกำรพัฒนำกิจกรรม

ภำยในวัด (๒) ด้ำนกำรพัฒนำศำสนสถำน (๓) ด้ำนกำรพัฒนำศำสนบุคคลหรือบุคลำกรในวัด และ  

(๔) ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม

 ด้ำนกำรก�ำกับดูแล พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธ

ของวดัในอ�ำเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุโีดยรวมอยูใ่นระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำ วดัมีกำรจดักจิกรรม

กำรท่องเที่ยวแสวงบุญเป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรที่ถูกต้องของศำสนำ วัฒนธรรม  

 8
 พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก, (ช้ำงเมือง), “กำรพัฒนำวัดเพื่อกำรทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร”,  

Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces, Vol. 3 No. 2 (July - December 

2018) : 24.

 9
 พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก, (ช้ำงเมือง), “กำรพัฒนำวัดเพื่อกำรทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ (๒).

17. ��������������� (��.����� 236-249).indd   245 28/11/2565   20:31:30



246 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ประเพณีและวิถีชีวิตในภูมิภำคกับสำธำรณชน เพ่ือให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส�ำคัญท่ีจะท�ำให้นักท่องเท่ียว 

ได้ซึมซับเอำคุณค่ำทำงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของวิถีชีวิตแบบไทยไปสู่กำรยกระดับสังคมที่มีคุณภำพ  

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปรีดำ ไชยำ ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสกลนคร 

ประเทศไทย” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญในระดับค่อนข้ำงมำก 

ต่อทุกปัจจัยควำมส�ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ และก็มีควำมพึงพอใจมำกต่อทุกปัจจัยกำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธในจังหวัดสกลนคร และพบ ๓ องค์ประกอบหลักที่มีควำมส�ำคัญ 

ต่อกำรท่องเท่ียวเชิงพทุธคอื องค์ประกอบจติวญิญำณมรดกวฒันธรรมศำสนำ องค์ประกอบควำมมชีือ่เสยีง

พเิศษส�ำหรับกำรแนะน�ำบอกต่อ และองค์ประกอบตวักระตุน้กำรวำงแผนท่องเทีย่ว ซึง่ท้ัง ๓ องค์ประกอบ

มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบด้ำนจิตและวิญญำณ 

ทำงมรดกและวัฒนธรรมทำงศำสนำมีอิทธิพลต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวชำวไทย 

มำกที่สุด
10

 จำกกำรเปรียบเทียบระดับกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�ำเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ�ำแนกปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ๕ ด้ำน คือ เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน�ำมำอภิปรำย ดังนี้

 เพศ พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ของวัดในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน อภิปรำยได้ว่ำ ประชำชน 

ทัง้หญงิและชำย เป็นผูท้ีม่คีวำมประสงค์เทีย่วเพือ่แสวงบุญผ่ำนพทุธศลิปกรรมเหมือนกนั ซึง่สอดคล้องกบั

งำนวิจัยของ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก (ช้ำงเมือง) ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำวัดเพื่อกำรท่องเที่ยว

เชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ ประชำชน ที่มีเพศที่ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น 

ต่อกำรพัฒนำวัดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร ไม่แตกต่ำงกัน
11

 อำยุ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ของวดัในอ�ำเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบุรี โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกนั อภปิรำยได้ว่ำ ประชำชนทีม่ำ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธส่วนใหญ่ไม่ยึดติดถือมั่นกับปัญหำเล็ก ๆ น้อยๆ ในกำรมำท่องเที่ยว ต่ำงก็มีเป้ำหมำย

เดยีวกันเพือ่ศกึษำพระพทุธศำสนำและศำสนสถำน ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ พระมหำธชัธร สริมิงคฺโล 

(มำตรำ) ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง(พระอำรำมหลวง)  

 10
 ปรีดำ ไชยำ, “กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ (ตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๕๘) : ๒๒๓.

 11
 พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก, (ช้ำงเมือง), “กำรพัฒนำวัดเพื่อกำรทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ (๒).
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247การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวจิยัไว้ว่ำ นกัท่องเทีย่วทีม่อีำยแุละอำชีพต่ำงกัน มีควำม

คิดเห็นต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ไม่แตกต่ำงกัน
12

 ระดบักำรศกึษำ พบว่ำ กำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธของวดัในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวดั

สุพรรณบุรี โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน อภิปรำยได้ว่ำ วุฒิกำรศึกษำของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ไม่มีผลต่อกำรท่องเที่ยวลักษณะนี้ มุ่งหวังเพ่ือศึกษำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และภูมิหลังทำง

ประวติัศำสตร์ของชมุชนน้ัน ๆ  ตำมเทศกำลต่ำง ๆ  ซึง่สอดคล้องกับงำนวจิยัของ พระสมห์ุอนรุกัษ์ ธรีสกโฺก 

(ช้ำงเมอืง) ท่ีได้ท�ำกำรวจิยัเรือ่ง “กำรพัฒนำวดัเพือ่กำรท่องเทีย่วเชงิพุทธในจงัหวัดสมทุรสำคร” แล้วกล่ำว

ถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ ประชำชน ที่มีเพศที่ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำวัดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ในจังหวัดสมุทรสำคร ไม่แตกต่ำงกัน

 อำชพี พบว่ำ ประชำชนทีม่อีำชพีต่ำงกนั มคีวำมคดิเหน็ต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วเชงิพุทธ

ของวัดในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน อภิปรำยได้ว่ำ รำยได้ไม่ได้

เป็นผลกับกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพรำะกำรท่องเที่ยวลักษณะนี้มุ่งท�ำบุญ ศึกษำประเพณี และวัฒนธรรม

มำกกว่ำกำรท่องเท่ียวเพือ่กำรจบัจ่ำยใช้สอย ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ พระมหำธัชธร สริมิงคฺโล (มำตรำ) 

ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น” แล้วกล่ำวถึงผลกำรวิจัยไว้ว่ำ นักท่องเที่ยวที่มีอำยุและอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น 

ต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ไม่แตกต่ำงกัน
13

 รำยได้ พบว่ำ ประชำชนท่ีมรีำยได้ต่ำงกนั มคีวำมคดิเหน็ต่อกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิพุทธ

ของวัดในอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน อภิปรำยได้ว่ำ ควำมคำดหวัง

ของนักท่องเที่ยว โดยวัดควรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ศำสนำ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ของทั้งผู้ใหญ่และเยำวชน เป็นควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว ศักยภำพขององค์ประกอบกำรท่องเที่ยว 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก (ช้ำงเมือง) ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำวัด

เพือ่กำรทองเท่ียวเชงิพทุธในจงัหวดัสมทุรสำคร” แล้วกล่ำวถงึผลกำรวจัิยไว้ว่ำ ควำมคิดเหน็ของประชำชน

 12
 พระมหำธัชธร สิริมงฺคโล (มำตรำ), “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) 

อ�ำเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น”, พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์, (มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ-

รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๐๔.

 13
 พระมหำธัชธร สิริมงฺคโล (มำตรำ), “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอำรำมหลวง) 

อ�ำเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น”, พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์, (มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ-

รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำบทคัดย่อ ก-ข.
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ที่มีตอกำรพัฒนำวัดเพื่อกำร ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำคร โดยภำพรวมประชำชนที่มีรำยได้ 

ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำวัดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสำครแตกต่ำงกัน
14

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ๑)  ด้ำนกำรวำงแผน วัดต่ำงๆ ควรมีเครือข่ำยองค์กรต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรวำงแผน พัฒนำวัดและ

ชุมชนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในชุมชน 

 ๒)  ด้ำนกำรจดัองค์กร วดัควรมีกำรประสำนงำนหรือมอบหมำยในกำรขอเจ้ำหน้ำทีค่อยให้ค�ำแนะน�ำ

ตำมควำมต้องกำรของประชำชน 

 ๓)  ด้ำนบุคลำกร วัดควรฝึกบุคลำกรภำยในวดันอกวดั ให้เป็นเจ้ำหน้ำทีป่ระชำสมัพนัธ์ให้ค�ำแนะน�ำ

เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นควำมรู้แก่พุทธศำสนิกชน

 ๔)  ด้ำนกำรจดัองค์กร บคุลำกรในวดัควรมกีำรเรียนรู้เพือ่งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรท่องเทีย่ว

เชิงพุทธของวัดสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของวัด

 ๕)  ด้ำนกำรก�ำกับดูแล พระสงฆ์ วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชนต้องร่วมกันในกำร

ก�ำกับติดตำมเพื่อให้กำรท่องเที่ยวอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 ๑)  บุคลำกรของวัด ควรศึกษำกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อคงควำมเป็นเอกลักษณ์  

อัตลักษณ์ของวัด และเป็นสถำนที่ให้คณะสงฆ์และประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 ๒)  เจ้ำอำวำส ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค�ำแนะน�ำตำมจุดต่ำงๆ

 ๓)  เจ้ำอำวำสควรบริหำรจัดกำรกับสิ่งปลูกสร้ำงภำยในวัด โดยจัดท�ำป้ำยเพื่อเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับ

ประวัติภำยในวัด 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ๑)  ควรศึกษำเกี่ยวกับ “กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์ศำสนสถำน”

 ๒)  ควรศึกษำเกี่ยวกับ “กำรร่วมอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ภูมิสถำปัตย์ ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว”

 ๓)  ควรศึกษำเกี่ยวกับ “ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น”

 14
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