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บทคดัย่อ 
กำรวิจยัเร่ือง กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำสภำพของวดัท่ีมี

คุณลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 2) พฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีและ 
สร้ำงคู่มือ 3) ทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจังหวดัเพชรบุรี วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
ดว้ยกำรสนทนำกลุ่มจำกผูท้รงคุณวุฒิ ดำ้นศำสนำ วฒันธรรม และกำรท่องเท่ียวจำก 8 หน่วยงำน จ ำนวน 10 คน  เพื่อศึกษำคุณลกัษณะ 
ของวดัท่ีเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ และกำรวิจัยเชิงปริมำณจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นนักท่องเท่ียว จ ำนวน 30 คน 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถำมมีค่ำควำมเช่ือมัน่ .90 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะห์เน้ือหำ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1.คุณลักษณะของวดัท่ีเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 5 ประกำร คือ 1) มีทรัพยำกรกำร
ท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญท่ีน่ำสนใจ 2) กำรเขำ้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญไดง่้ำย 3) มีส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวก 4) มีกิจกรรมให้
ปฏิบติั 5) ชุมชนและภำคส่วนต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุน 2.กำรพฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีจำกเกณฑ์
กำรคดัเลือก 5 ประกำรขำ้งตน้ น ำมำคดัเลือกวดัได ้9 แห่ง ซ่ึงมีเส้นทำงท่องเท่ียวตำมล ำดบั คือ 1) วดัใหญ่สุวรรณำรำม 2) วดัก ำแพงแลง  
3) วดัมหำธำตุวรวิหำร 4) วดัพระพุทธไสยำสน์ 5) วดัข่อย 6) วดัเขำบันไดอิฐ 7) วดัทองนพคุณ 8) วดัเขำตะเครำ 9) วดัในกลำง  
โดยมีระยะทำงประมำณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงท่องเท่ียว 8 ชัว่โมง และไดคู่้มือประกอบกำรท่องเท่ียว 3. ทดลองและประเมินควำมพึง
พอใจเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญกับนักท่องเท่ียวไดรั้บควำมพึงพอใจในระดบัมำก  จ ำแนกเป็นรำยดำ้นจำกมำกไปหำน้อย คือ  
1. มีควำมพึงพอใจต่อผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญในระดบัมำกท่ีสุด 2. วิทยำกรระดบัมำกท่ีสุด 3. เส้นทำงและคู่มือกำร
ท่องเท่ียวระดบัมำก 4. กำรบริหำรจดักำรของวดั ในระดบัมำก และกำรจดัสถำนท่ีในวดัในระดบัมำก 
 

ค าส าคัญ : เส้นทำงท่องเท่ียว จำริกแสวงบุญ วดัในเพชรบุรี 
 

Abstract  
The study on development of a temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province aimed to: 1) study the condition of the templ es 

suitable for pilgrimage attractions, 2) develop a temple pilgrim tour route in Phetchaburi province and create a handbook, an d 3) try out the 
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developed route and created handbook and evaluate the satisfaction on the temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province. The qualitative 
research approach was applied in this study by using a focus group discussion of 11 experts on religion, culture and tourism from 8 agencies 
to study the characteristics of suitable temples for pilgrim attractions. And, the quantitative research approach was applied  to collect the 
data from 30 tourists. The instrument is a questionnaire with reliability level at .90. The quantitative data were analyzed by computing 
percentage, mean, and standard deviation, whereas content analysis was used for analyzing the qualitative data.  

The research results were as follows: 1.The five characteristics of suitable temples for pilgrim tour destinations were as follows: 
1) availability of interesting pilgrim tour resources, 2) convenience for access to pilgrim tour sites, 3) availability of fa cilities, 4) availability 
of activities for tourists to join, and 5) support from communities and various parties. 2.For the development of temple pilgrim tour routes 
in Phetchaburi Province based on the above five selection criteria, nine temples were selected for the tour route, namely 1) Wat Yai 
Suwannaram, 2) Wat Kamphaenglang, 3) Wat Mahathat Woravihan, 4) Wat Phra Buddasaiyat, 5) Wat Khoi, 6) Wat Khao-Bandai-It,  
7) Wat Tongnoppakun, 8) Wat Khaotakrao, and 9) Wat Naiklang, with a distance of 40 kilometers, taking 8 hours to travel. And,  the tour 
guide handbook was also verified. 3.The experiment on the route and evaluation of the satisfaction on pilgrim tour route revealed that  
the tourists were overall satisfied at a high level. The means and Standard Deviation of tourists satisfaction on the result of the pilgrim tour, 
the lecturer as a tour guide, the route and the handbook, the management of the temple, and the  place operation .    

 

Keywords : Tour route,  Temple pilgrim,  Temple in Phetchaburi 
 

บทน า   
วดัเป็นศำสนสถำนท่ีส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำนอกจำกมีหนำ้ท่ีหลกัเป็นแหล่งปฏิบติักิจทำงศำสนำท่ีจรรโลงจิตใจให้ดี

งำมแล้วยงัเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่ำและเป็นแหล่งศิลปวิทยำท่ีให้ควำมรู้หลำกหลำยสำขำ สำมำรถเช่ือมโยง 
ถึงประวติัศำสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินจึงนบัไดว้ำ่เป็นมรดกทำงวฒันธรรมท่ีส ำคญัของชำติไดดี้ยิง่ 

เพชรบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีประวติัศำสตร์ยำวนำนตั้งแต่สมยัทรำวดีและมีวดัเป็นจ ำนวนมำก ท่ีทรงคุณค่ำ มีควำมโดด
เด่น เป็นแหล่งรวมฝีมือช่ำงชั้นเยี่ยมในสมยัอยุธยำ จนมีค ำกล่ำวว่ำ “เพชรบุรีเป็นอยธุยำท่ียงัมีชีวิต” คือ วดัวำอำรำมจ ำนวนมำก 
เป็นท่ีรวมศิลปกรรมท่ีคงเหลืออยู่จำกกำรถูกเผำท ำลำยในอดีตกำล และแต่ละวดัมีจุดเด่นท่ีทรงคุณค่ำแตกต่ำงกนัไป อำทิเช่น  
วดัใหญ่-สุวรรณำรำม มีประวติัศำสตร์เก่ียวกบักำรรักษำชำติไทยและบุคคลส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ วดัเขำบนัไดอิฐเป็นวดัท่ีสงบ
เงียบมีประวติัควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปูนข้ึนสวยงำมและมีพระเกจิอำจำรยช่ื์อดงัของเมืองเพชร วดัมหำธำตุวรวิหำร มีพระ
ปรำงค ์5 ยอด ควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปูนป้ันชั้นครูท่ีสวยงำม วดัพระพุทธไสยำสน์ มีพระพุทธรูปปำงไสยำสน์อำยกุวำ่ 400 
ปี เป็นพระนอนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ[1]  วดัจึงเป็นสถำนท่ีท่ีมีคุณค่ำควรแก่กำรเรียนรู้และพฒันำจิตใจ ควรส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ซ่ึงเป็นรูปแบบกำรท่องเท่ียวอีกประเภทหน่ึงท่ีมีกำรกล่ำวถึงและมีกลุ่มคนท่ีสนใจกำร
ท่องเท่ียวประเภทน้ีมีจ ำนวนไม่นอ้ย ทั้งน้ีดว้ยคติควำมเช่ือท่ีวำ่กำรไดม้ำสกักำระสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะน ำควำมเป็นสิริมงคลมำสู่ชีวติ 
ตนเอง และครอบครัว  

กำรพฒันำวดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ นับว่ำเป็นกำรพฒันำท่ีมีประโยชน์กล่ำวคือ กำรท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไกกำรพฒันำน ำไปสู่ กำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีท่องเท่ียว ท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำง ขนส่ง ค่ำท่ีพกั อำหำร ของท่ีระลึก กำรน ำเท่ียว เป็นตน้ ดังนั้นจึงพบว่ำแผนพฒันำจงัหวดัเพชรบุรี  
พ.ศ. 2561 - 2564 [2]  ไดก้ ำหนดเป็น ประเด็นยทุธศำสตร์กำรบริกำรและอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพและกำรยกระดบั
กำรท่องเท่ียว สู่ศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ กำรท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้ กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและป่ำเขำ และกำรท่องเท่ียวเชิง
ศำสนำ วฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงทั่วทั้ งจังหวดักลุ่มจังหวดัและนำนำชำติหรือในแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียวแห่งชำติฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2560 - 2564 ของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ในยทุธศำสตร์ท่ี 4 กล่ำวถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กบักำรท่องเท่ียวไทย
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ผำ่นกำรตลำดเฉพำะกลุ่มกำรส่งเสริมวถีิไทยและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว ส่งเสริมเท่ียวทัว่ไทยเป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมกำร
เดินทำงท่องเท่ียวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคน ทุกเพศ [3]  ทุกวยัหรือในยทุธศำสตร์กำรส่งเสริมมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เล็งเห็นควำมส ำคญักบักำรพฒันำทอ้งถ่ินในประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำทอ้งถ่ิน โดยมีกลยทุธ์
บูรณำกำรพนัธกิจส ำคญัเพ่ือพฒันำสงัคมทอ้งถ่ินดำ้นศำสนำศิลปะและวฒันธรรม [4]   

จำกแผนพฒันำของจังหวดัเพชรบุรี  แผนพฒันำกำรท่องเท่ียวแห่งชำติของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำและ
แผนพฒันำระยะ 20 ปีของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน 
สังคมทั้งดำ้นจิตใจ ปัญญำและเศรษฐกิจอนัเป็นกำรกระจำยรำยไดสู่้ชุมชนแลว้ยงัมีกำรจดักำรท่องเท่ียวท่ีสำมำรถตอบสนอง             
ควำมตอ้งกำรนกัท่องเท่ียวเฉพำะกลุ่มเพ่ิมมำกข้ึน เช่น กำรท่องเท่ียวเชิงศำสนำ วฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลใหก้บั
กำรท่องเท่ียวไทย มิใช่เนน้กำรท่องเท่ียวเฉพำะกลุ่มๆ เดียว ทั้งน้ีเพรำะเรำมีทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่ำหลำกหลำยอน่ึงกำร
ท่องเท่ียวเชิงศำสนำในวดัก็เป็นกำรส่งเสริมวิถีชีวิตไทยท่ีมีคนส่วนใหญ่นับถือ พุทธศำสนำและศำสนำน้ีก็เป็นฐำนรำกทำง
วฒันธรรมของไทยทุกแขนงทั้ งทำงดำ้นจิตใจ ท่ีแสดงออกเป็นศีลธรรมจริยธรรมของคนไทย และทำงดำ้นวตัถุธรรมก็ไดรั้บ
อิทธิพลพทุธศำสนำเช่น สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม ท่ีสวยงำม ดำ้นจำรีตและขนบธรรมเนียมของเพชรบุรีก็มีไม่นอ้ยดงันั้นกำร
ท่องเท่ียวทำงศำสนำจึงเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตตำมแนวทำงวิถีไทย ส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศทั้งท่ีเป็น
พุทธศำสนิกชน และผูส้นใจทัว่ไปทั้งยงัเป็นกำรท่องเท่ียวท่ีส่งเสริม คุณธรรม จริยยธรรมนกัท่องเท่ียว เพรำะวดัเป็นศูนยร์วมของ
ส่ิงท่ีดีงำมของชำติ จึงกล่ำวไดว้ำ่ กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญเป็นกำรพฒันำคน รวมถึงพฒันำทอ้งถ่ินและชุมชน  

ดว้ยกำรเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญในจงัหวดัเพชรบุรี และในจงัหวดัเพชรบุรียงัมีกำรพฒันำ
เสน้ทำงท่องเท่ียวลกัษณะน้ีไม่มำกนกั ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษำและพฒันำเสน้ทำงท่องเท่ียวอนัเป็นทำงเลือกหน่ึงแก่นกัท่องเท่ียว
ผูส้นใจไดเ้ลือกเดินทำงตำมควำมพร้อมของตนเองไปนมสักำรสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในวดั เพ่ือรับผลบุญกุศลเกิดควำมซำบซ้ึง
ศรัทธำในหลกักำรปฏิบติัตำมค ำสอน และเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำสงัคมโดยรวม 
 

วตัถุประสงค์  
1. ศึกษำสภำพของวดัท่ีมีคุณลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ   
2. เพ่ือพฒันำเสน้ทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีและสร้ำงคู่มือ 
3. เพ่ือทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
ขอบเขตกำรวิจัยเร่ืองน้ีประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี และขอบเขตด้ำนเวลำ  

รำยละเอียดมี ดงัน้ี 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษำสภำพของวดัท่ีมีคุณลกัษณะเหมำะสมกบักำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว และน ำมำสร้ำงเป็นเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริก

แสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรี และน ำไปทดลองใชจ้ริงกบันกัท่องเท่ียวเพ่ือให้ทดลองเดินทำงไปยงัวดัต่ำงๆ ตำมเส้นทำง
พร้อมทั้งประเมินควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเส้นทำงท่องเท่ียวท่ีพฒันำข้ึน โดยใชแ้นวคิดองคป์ระกอบกำรท่องเท่ียว
ตำมหลกั 5As และกำรสงัเครำะห์จำกกำรสนทนำกลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลส ำคญัในกำรวจิยัน้ี 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่
สร้ำงเส้นทำงท่องเท่ียววดัในอ ำเภอเมืองเพชรบุรีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ท่ีได้จำกกำรประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำร

ท่องเท่ียวและนกัวชิำกำรดำ้นศำสนำและวฒันธรรมและไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวง
บุญวดัทั้ง 9 แห่ง พร้อมทั้งประเมินผล 
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ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลำในกำรวจิยั ตั้งแต่ เดือนมกรำคม ถึง เดือนมิถุนำยน 2562 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 กำรวิจยัเพ่ือพฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีเป็น กำรวิจยัเพื่อ 1) ศึกษำสภำพวดัท่ีมี
คุณลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 2) พฒันำเป็นเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญและสร้ำงคู่มือ                  
3) ประเมินควำมพึงพอใจต่อเสน้ทำงท่องเท่ียว โดยไดท้ ำกำรศึกษำเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณดงัมีรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 การศึกษาสภาพวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญในจงัหวดัเพชรบุรี  
ขั้นตอนน้ีเป็นกำรวจิยัเชิงคุณภำพเพ่ือศึกษำสภำพวดัในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีคุณลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวง
บุญวิ ธีกำรศึกษำด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) จำกผู ้ให้ข้อมูลท่ีมีควำมรู้ประสบกำรณ์ท่ี เ ก่ียวข้อง 
โดย ผูว้จิยัด ำเนินกำร สนทนำกลุ่มดว้ยตนเองเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรและตำมประเด็นกรอบแนวคิดตำมล ำดบัดงัน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคญั   
ผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญั (Key Performance) จ ำแนกตำมภำระหน้ำท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองน้ี จ ำนวน 10 คน จำก 8 

หน่วยงำน เพ่ือใหส้ำมำรถคน้หำขอ้มูลเชิงลึกท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำเป็นประโยชน์ต่อกำรวจิยัผูใ้หข้อ้มูลส ำคญัประกอบดว้ย 
 1.1 ดำ้นกำรท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 1) ผูอ้  ำนวยกำรกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดัเพชรบุรี หรือตวัแทน 2) นำยกเทศมนตรี 

เทศบำลเมืองเพชรบุรี หรือตวัแทน จ ำนวน 3 คน 
 1.2 ด้ำนกำรศำสนำและวฒันธรรม ได้แก่ 1) ผูอ้  ำนวยกำรวฒันธรรมจังหวดัเพชรบุรีหรือผูแ้ทนหรือตวัแทน  
2) ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพทุธศำสนำจงัหวดัเพชรบุรี หรือตวัแทน 3) เจำ้คณะจงัหวดัเพชรบุรี หรือตวัแทน จ ำนวน 3 คน 
 1.3 นกัวิชำกำร ตวัแทน 1) รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี หรือตวัแทน 2) พฒันำกำรจงัหวดัเพชรบุรี 
หรือตวัแทน 3) ตวัแทนอำจำรยป์ระจ ำสำขำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี จ ำนวน 4 คน 

2. เคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบประเด็นข้อค ำถำมในกำรสนทนำกลุ่มซ่ึงผูว้ิจัยสร้ำงข้ึนจำกกำร
สังเครำะห์จำกแนวคิดกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญโดยครอบคลุมกำรสร้ำงเส้นทำงท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีเหมำะสม
ตำมกรอบแนวคิด จำกนั้นน ำแบบประเด็นขอ้ค ำถำมใหผู้เ้ช่ียวชำญตรวจควำมเหมำะสมของขอ้ค ำถำม จ ำนวน 3 คน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชำญ 1) ดำ้นกำรท่องเท่ียว 2) ดำ้นศำสนำและวฒันธรรม 3) ดำ้นกำรพฒันำและน ำขอ้มูลเสนอแนะมำปรับปรุงให้ถูกตอ้ง  
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชำญตรวจควำมเหมำะสมไดแ้ก่ ดำ้นกำรท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดร.อจัฉรำพรรณ เพญ็วนัศุกร์ ดำ้นศำสนำและวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
รศ.สุนนัท ์นีลพงษ ์ดำ้นกำรพฒันำ ไดแ้ก่ ศ.ดร.เฉลียว บุรีภกัดี 

ผลกำรตรวจสอบเคร่ืองมือในแบบกำรสนทนำกลุ่มของผูเ้ช่ียวชำญเห็นวำ่มีควำมเหมำะสม 
3. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

 3.1 ผูว้จิยัเป็นผูด้  ำเนินรำยกำรโดยเชิญชวนใหผู้ใ้หข้อ้มูลทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
 3.2 น ำค ำถำมท่ีจดัวำงไวต้ำมประเด็นหัวขอ้วิจยั โดยมีค ำถำมเร่ิมตน้ท่ีช่วยให้ผูเ้ขำ้ร่วมรู้สึกคุน้เคยกบัหัวขอ้วิจัย 
ค  ำถำมท่ีผูว้จิยัไดรั้บค ำตอบท่ีตอ้งกำร และค ำถำมส้ินสุดท่ีช่วยใหแ้น่ใจไดรั้บขอ้มูลครบถว้นตำมวตัถุประสงค ์
 ในด้ำนอุปกรณ์มีกำรเตรียมอุปกรณ์ท่ีช่วยในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เคร่ืองบันทึกเสียงขณะสนทนำกลุ่ม 
เพ่ือประโยชน์ต่อกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเครำะห์แปรควำมขอ้มูลและ หำขอ้มูลสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป และมีกลอ้งดิจิตอลบนัทึก
ขอ้มูลสภำพแวดลอ้ม และขั้นตอน กระบวนกำรวจิยัมีอุปกรณ์ในกำรจดักิจกรรม เช่น อุปกรณ์ บนัทึกขอ้มูลจำกผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั 
เพ่ือน ำไปวเิครำะห์ขอ้มูลต่อไป 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกกำรสนทนำกลุ่มตำมขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดกระบวนกำรวิจยัและน ำขอ้มูลมำ

วเิครำะห์โดยยดึหลกัตำมแนวคิดของ [5] แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ  
 4.1 กำรจดัระเบียบขอ้มูล (Data Organizing /Data Reduction) เป็นกระบวนกำรจดักำรดว้ยวิธีต่ำงๆ เพื่อท ำใหข้อ้มูล
เป็นระเบียบทั้งทำงกำยภำพและในทำงเน้ือหำพร้อมท่ีจะแสดง และน ำเสนออยำ่งเป็นระบบได ้
 4.2 กำรแสดงขอ้มูล (Data Display) คือ กระบวนกำรน ำเสนอขอ้มูลส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของกำรพรรณนำอนัเป็นผล
มำจำกกำรเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้เขำ้ดว้ยกนัตำมกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์เพ่ือมองเร่ืองรำวของส่ิงท่ีศึกษำตำม
ควำมหมำยท่ีขอ้มูลซ่ึงไดถู้กจดัระเบียบไวดี้แลว้  
 4.3 กำรหำข้อสรุป และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็นของผลกำรวิจัย  (Conclusion Drawing and 
Verification) เป็นกระบวนกำรหำขอ้สรุป และกำรตีควำมหมำยของผลหรือขอ้คน้พบท่ีได้จำกกำรแสดงขอ้มูล รวมถึงกำร
ตรวจสอบวำ่ ขอ้สรุปควำมหมำยท่ีไดน้ั้นมีควำมถูกตอ้งตรงประเด็น และน่ำเช่ือถือ 
 การก าหนดเส้นทางท่องเทีย่วและคู่มือการท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดท้ ำกำรคดัเลือกวดัตำมองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมกบักำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ซ่ึงเป็นขอ้สรุปจำก
ผูท้รงคุณวุฒิในขั้นท่ี 1 และพิจำรณำวดัท่ีผูท้รงคุณวุฒิแนะน ำไวพ้ร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ อีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อหำวดัท่ีเหมำะสมโดยวธีิดงัต่อไปน้ี 

1. คณะผูว้ิจยัพิจำรณำคดัเลือกวดัท่ีเหมำะสมกบักำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ จ ำนวน 4 คน ไดแ้ก่ 1) ผศ.ดร.กอบกลุ 
วิศิษฏ์สรศกัด์ิ 2) ดร.ชลทิตย ์เอ่ียมส ำอำงค ์3) ดร.ร ำไพ ประสำนธ ำรงศิริ  4) อำจำรยรั์ฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยธุยำ โดยใชเ้กณฑ ์
กำรพิจำรณำคือ 1.วดัตอ้งมีส่ิงดีงดูดใจ 2.มีเส้นทำงเขำ้ถึงวดัไดง่้ำย 3.มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.มีกิจกรรมให้แก่ผูม้ำท่องเท่ียว  
5.มีชุมชน ภำคส่วนอ่ืนใหก้ำรสนบัสนุน 

2. ประชุมคณะผูว้จิยัเพื่อท ำกำรคดัเลือกวดัท่ีเหมำะสมใหไ้ด ้9 วดั สำเหตุท่ีเลือก 9 วดั เพรำะเป็นเลขมงคลตำมควำมเช่ือ
ของสงัคมไทย 

3. คณะผูว้จิยัเดินทำงไปส ำรวจวดัท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ณ สถำนท่ีจริง จ ำนวน 9 วดั 
4. คณะผูว้จิยัประชุมสรุปผลกำรคดัเลือกวดัท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญในจงัหวดัเพชรบุรี จ ำนวน 9 วดั 
5. เม่ือไดว้ดัทั้ง 9 แห่ง ท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญแลว้ ผูว้ิจยัจึงเดินทำงไปขออนุญำตกบัเจำ้อำวำส

ของวดัท่ีได้รับกำรคดัเลือกคร้ังน้ี เม่ือได้รับอนุญำตแลว้จึงรวบรวมขอ้มูลน ำมำวิเครำะห์  สังเครำะห์ ให้ได้เน้ือหำท่ีถูกตอ้ง
เหมำะสมน ำไปจดัท ำแผนท่ีท่องเท่ียวและคู่มือเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี 

6. เม่ือไดแ้ผนท่ีและคู่มือเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญแลว้ จึงให้เจำ้อำวำสหรือผูแ้ทนท่ีเจำ้อำวำสมอบหมำย
ท ำกำรประเมินตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมเหมำะสมของเน้ือหำ 
 จึงสรุปวธีิศึกษำในขั้นตอนกำรก ำหนดแผนท่ีเสน้ทำงท่องเท่ียวและสร้ำงคู่มือไดด้งัน้ี  

1. ผูต้รวจสอบแผนท่ีเสน้ทำงท่องเท่ียวและคู่มือ 
ในกำรตรวจสอบแผนท่ีเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญและคู่มือกำรท่องเท่ียว ผูต้รวจสอบไดแ้ก่ 
 1.1 เจ้ำอำวำสหรือผูแ้ทนท่ีเจ้ำอำวำสมอบหมำย จ ำนวน 9 รูป/คน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเน้ือหำได้แก่  
1) วดัใหญ่สุวรรณำรำม 2) วดัก ำแพงแลง 3) วดัมหำธำตุวรวิหำร 4) วดัข่อย 5) วดัพระพุทธไสยำสน์ 6) วดัเขำบันไดอิฐ  
7) วดัทองนพคุณ 8) วดัเขำตะเครำ 9) วดัในกลำง 
 1.2 ผูรู้้ดำ้นกำรใชภ้ำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นผูต้รวจสอบกำรใชภ้ำษำ จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ อำจำรยป้์อม กิมวงัตะโก  
 1.3 ผูรู้้ดำ้นศิลปะ จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำงสำวนฤมล มจัฉำ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบคู่มือน้ี ไดแ้ก่ แบบแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นกำรใชภ้ำษำ 
และดำ้นศิลปะ 
     เม่ือไดรั้บขอ้มูลครบทุกดำ้นแลว้ ผูว้จิยัปรับแกข้อ้มูลใหส้มบูรณ์ตำมท่ีผูต้รวจสอบไดแ้สดงควำมคิดและขอ้เสนอในดำ้นนั้น 
 ผลกำรตรวจสอบผูรู้้ทั้ง 3 ดำ้น มีควำมเห็นวำ่แผนท่ีและคู่มือท่ีสร้ำงข้ึนมีควำมเหมำะสม 

3. ขั้นตอนประเมินควำมพึงพอใจเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรี  
การทดลองและประเมนิ 
เม่ือได้คู่มือเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญของวดัในจังหวดัเพชรบุรีแล้วจึงน ำไปทดลองใช้จริงกับ

กลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นกำรวจิยัเชิงปริมำณมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1. กลุ่มทดลอง 

 กลุ่มทดลองท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัในเชิงปริมำณน้ีคือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำเท่ียว วดัในจงัหวดัเพชรบุรีตำมเส้นทำง
กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีทั้ง 9 แห่ง ท่ีก ำหนดข้ึน จ ำนวน 30 คน โดยคดัเลือกจำกผูมี้คุณสมบติัดงัน้ี  

 1.1 เป็นผูท่ี้อำศยัในจงัหวดัเพชรบุรีหรือนอกเขตจงัหวดัเพชรบุรีและมิไดมี้บำ้นพกัอำศยัอยูใ่กลชิ้ดติดวดัท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ  

 1.2 มีจิตอำสำสมคัรและมีเวลำในกำรเขำ้ร่วมศึกษำเดินทำงในคร้ังน้ีตำมเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นกำรเดินทำงท่องเท่ียวเชิง
จำริกแสวงบุญ  

 1.3 มีอำยตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
เคร่ืองมือกำรวิจยัน้ีในกำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณคือแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ

วดัในจงัหวดัเพชรบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ไดแ้ก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ รำยได ้ค ำถำมเป็นแบบแสดง

รำยกำรใหเ้ลือกตอบ (Check list)  
ตอนท่ี 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี จ ำนวน 9 แห่ง 

เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยปิดให้เลือกตอบโดยใชว้ิธีกำรท ำเคร่ืองหมำยตำมท่ีก ำหนดลงในช่องตำมควำมคิดเห็น คือ 1 คะแนน 
ควำมพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุด 2 คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดบัน้อย 3 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง 4 คะแนน  
ควำมพึงพอใจในระดบัมำก และ 5 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 1 ขอ้ ให้ผูต้อบไดเ้ขียนแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จำกกำร
ท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญคร้ังน้ี 

3. การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ   
เคร่ืองมือกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมโดยวธีิกำร  
 3.1 ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมกำรพฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี  
 3.2 ศึกษำปัญหำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัใน

จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม  
 3.3 ใหค้วำมหมำยและนิยำมจำกกำรศึกษำจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 
 3.4 เขียนขอ้ค ำถำมให้กลมกลืนกบัเน้ือหำซ่ึงเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating scale) 5 ระดบั คือ 
มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
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 3.5 น ำแบบสอบถำมไปให้ผูเ้ช่ียวชำญ 3 คน ได้แก่ 1) รองศำสตรำจำรย์ มยุรี วดัแก้ว ด้ำนเน้ือหำศำสนำและ
วฒันธรรม 2) ดร.อจัฉรำพรรณ เพญ็วนัศุกร์ ดำ้นกำรท่องเท่ียว 3) อำจำรยป้์อม กิมวงัตะโก ดำ้นกำรพฒันำ 
 ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน(Kuder Richardson) [6] 
รวมถึงภำษำและส ำนวนท่ีใชใ้นแบบสอบถำมและน ำมำหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไปโดยผูว้ิจัยก ำหนดระดับควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญมี คือ  1) +1 เม่ือแน่ใจว่ำขอ้ควำมนั้นสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ท่ีระบุไว ้2) 0 เม่ือไม่แน่ใจว่ำขอ้ควำมน้ีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว ้3) -1 เม่ือแน่ใจว่ำขอ้ควำมนั้นไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้

 ผลกำรตรวจสอบควำมเท่ียวตรงระหวำ่ง 0.67 - 1.00  
 3.6 ผูน้ ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) ทั้งนกัทศันำจรท่ีมำท่องเท่ียววดัท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 30 คน
แลว้น ำค่ำคะแนนท่ีไดไ้ปค ำนวณหำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำมดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) 
ของ [5] ไดค้่ำควำมเช่ือมัน่ ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.90 น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยน ำแบบสอบถำมแจกให้แก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้ำหมำย 

และรอรับคืนดว้ยตนเองน ำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ควำมถูกตอ้งของแบบสอบถำมแต่ละชุดเพ่ือน ำไปวเิครำะห์ทำงสถิติต่อไป  
5. การวเิคราะห์ข้อมูล กำรวเิครำะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 5.1 วเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมโดยหำค่ำควำมถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 5.2 วิเครำะห์ขอ้มูลควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียววิเครำะห์โดยหำค่ำเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SD) โดยกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ียก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละ
ระดบัตำมแนวคิดของ [7] ดงัน้ี คะแนนเฉล่ียและระดบัควำมพึงพอใจจำกมำกไปนอ้ย คือ 4.50 - 5.00 มำกท่ีสุด 3.50 - 4.49 มำก 
2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 - 2.49 นอ้ย 1.00 - 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

6. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้ 
สถิติท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

 

สรุปผลการวจัิย 
กำรวจิยัเร่ือง กำรพฒันำเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรีมีดงัน้ี 
1. ผลศึกษำสภำพของวดัท่ีมีคุณลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญไดอ้งคป์ระกอบส ำคญั 5 ประกำร คือ 
 1.1 วดัจะตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจ คือ มีทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญท่ีสำมำรถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้เช่น 

โบรำณ โบรำณวตัถ ุพระพทุธรูป หรือมีเกจิอำจำรยเ์ป็นท่ีเคำรพบูชำ 
 1.2 กำรเขำ้ถึงวดัตอ้งมีควำมสะดวก คือ เดินทำงไปสู่วดัไดง่้ำย มีเสน้ทำงจรำจรไดส้ะดวกท่ีสำมำรถเดินทำงมำไดด้ว้ย
พำหนะของตนเองหรือมีบริกำรเสริมในกำรรับ ส่งส ำหรับผูไ้ม่มีพำหนะของตนเอง 
 1.3 วดัมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกคือ นกัท่องเท่ียวไดรั้บควำมสะดวกสบำยในกำรใชบ้ริกำร ห้องสุขำสะอำดเพียงพอ 
ลำนจอดรถ 
 1.4 มีกิจกรรมให้ปฏิบติัเม่ืออยูใ่นวดั คือ ทำงวดัมีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญไดท้ ำ เช่น กำรไหวพ้ระ 
กำรบ ำเพญ็สติ สมำธิ กำรถวำยสงัฆทำน แด่พระภิกษุสงฆ ์

 1.5 มีภำคส่วนต่ำงๆ ชุมชน ให้กำรสนบัสนุน คือ วดัไดรั้บควำมร่วมมือ จำกชุมชน ภำครำชกำร หรือภำคเอกชนให้
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของวดั 
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จำกคุณสมบติัทั้ง 5 ประกำร ขำ้งตน้น ำไปสู่กำรตดัสินใจเลือกวดัทั้ง 9 แห่ง จำกค ำแนะน ำของผูท้รงคุณวฒิุในกำรสนทนำ
กลุ่มและจำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ของคณะผูว้ิจัยทั้ ง 4 คน ได้วดัทั้ ง 9 แห่ง โดยสำมำรถเดินทำง ได้ภำยใน 1 วนั ได้แก่               
1) วดัมหำธำตุวรวิหำร 2) วดัใหญ่สุวรรณำรำม 3) วดัข่อย 4) วดัก ำแพงแลง 5) วดัเขำบันไดอิฐ 6) วดัพระพุทธไสยำสน์   
7) วดัทองนพคุณ 8) วดัในกลำง 9) วดัเขำตะเครำ 

จำกนั้ นน ำวดัทั้ ง 9 แห่ง น ำมำก ำหนดเป็นเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญท่ีสำมำรถเดินทำงได้ต่อเน่ือง  
อย่ำงสะดวก โดยเร่ิมจำกวดัล ำดับท่ี 1 ถึง ล ำดับท่ี 9 ดังน้ี 1) วดัใหญ่สุวรรณำรำม 2) วดัก ำแพงแลง 3) วดัมหำธำตุวรวิหำร  
4) วดัพระพทุธไสยำสน์ 5) วดัข่อย 6)วดัเขำบนัไดอิฐ 7) วดัทองนพคุณ 8) วดัเขำตะเครำ 9) วดัในกลำง โดยใชเ้วลำท่องเท่ียวจำริก
แสวงบุญเป็นเวลำ 6.30  ชัว่โมง เวลำเดินทำงรวมกนั 1.30 ชัว่โมง รวมเวลำทั้งส้ิน 8.00 ชัว่โมง 

ส่วนคู่มือประกอบกำรท่องเท่ียวเป็นขนำด A5 จ ำนวน 8 หนำ้ ประกอบดว้ย หนำ้ปก แผนท่ีเส้นทำงท่ีล ำดบักำรเดินทำง
ไปยงัวดัทั้ง 9 แห่ง สำระส ำคญัของแต่ละวดัท่ีไปท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ไดแ้ก่ ประวติัวดั แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของวดั 
กิจกรรมเชิงจำริกแสวงบุญ สถำนท่ีตั้ง หมำยเลขโทรศพัทติ์ดต่อ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษและสรุปสญัลกัษณ์ กำรไปเยอืนวดั 
2. กำรทดลองและประเมินควำมพึงพอใจของเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี  

ในกำรทดลองเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วดั จังหวดัเพชรบุรี โดยมีนักท่องเท่ียวผูส้มคัรใจท่องเท่ียวทั้ ง 9 วดั  
ในเวลำ 1 วนั จ ำนวน 30 คน แสดงขอ้มูลผลประเมินควำมพึงพอใจเรียงตำมล ำดบัประเด็นใหญ่ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อำยมุำกกวำ่ 60 ปี กำรศึกษำประถมปีท่ี 6 ประกอบอำชีพรับจำ้งและมีอำชีพอิสระรำยไดต้่อเดือนนอ้ยกวำ่ 15,000 บำท 
 ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภำพรวมนกัท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจ
ระดบัมำก (  = 4.44 , S.D = 0.41) โดยจ ำแนกเป็นรำยดำ้นตำมล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยไดคื้อ 1) นกัท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจ
ต่อผลท่ีเกิดข้ึนในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวในระดบัมำกท่ีสุด  (  = 4.54, S.D = 0.35) 2) ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกรอยูใ่นระดบั
มำกท่ีสุดเช่นกนั (  = 4.50 , S.D = 0.47) 3) ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญในระดบัมำก  
(  = 4.49 , S.D = 0.40) 4) ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรของวดั อำทิ กำรจดัระเบียบในกำรเขำ้ชมวดั กำรประชำสมัพนัธ์ 
กำรรักษำควำมปลอดภยั ในระดบัมำก (  = 4.36, S.D = 0.55)  5) ควำมพึงพอใจต่อกำรจดัสถำนท่ีท่องเท่ียวในดำ้นส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ลำนจอดรถ สุขำ เสน้ทำงกำรเดินภำยในวดั อยูใ่นระดบัมำก (  = 4.29 , S.D = 0.53)  
 

อภิปรายผลการวิจัย   
1. ศึกษาวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ 
จำกกำรศึกษำคุณลักษณะของวัดท่ีเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ  

มีองคป์ระกอบ คือ 1) มีส่ิงดึงดูดใจท่ีน่ำสนใจใหน้กัท่องเท่ียวมำชมหรือมีเสน่ห์เฉพำะตวั หมำยถึง มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้เคำรพ กรำบ
ไหวเ้ป็นพระพุทธรูปหรือเกจิกอำจำรยช่ื์อดงั มีโบรำณสถำน โบรำณวตัถุ หรือมีวิถีชีวิตชุมชนท่ีน่ำสนใจ 2) กำรเขำ้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมีควำมสะดวกเขำ้ถึงง่ำย 3) มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรมำท่องเท่ียว เช่น หอ้งสุขำท่ีสะอำดพอเพียง มีควำมปลอดภยั 
4) มีกิจกรรมทำงพุทธศำสนำใหป้ฏิบติั เช่น สำมำรถเขำ้ไปไหวพ้ระท ำบุญเจริญสติได้ 5) มีชุมชนใหก้ำรสนบัสนุนด ำเนินกำรจำก
คุณสมบติัมำทั้ง 5 ประกำรน้ี เป็นเกณฑใ์นกำรเลือกวดั 9 แห่ง ในจงัหวดัเพชรบุรีให้เป็นวดัแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ  
ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่ำน้ีสอดคลอ้งกบักำรวิจยั เร่ือง กำรวิเครำะห์คุณลกัษณะขององคป์ระกอบร่วมของควำมพึงพอในใจพฤติกรรม
กำรท่องเท่ียวในเขตพุทธำวำสของผูสู้งอำย ุจงัหวดันครปฐม [8] ท่ีพบวำ่ กำรวิเครำะห์คุณลกัษณะองคป์ระกอบร่วมของควำมพึง
พอใจในพฤติกรรมของกำรท่องเท่ียวในเขตพุทธำวำสของผูสู้งอำยุในจงัหวดันครปฐม คือ กำรมีป้ำยบอกทำงท่ีชดัเจนในกำร
เดินทำง มีกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภำพ มีห้องน ้ ำท่ีสะอำด พนักงำนหรือผูใ้ห้บริกำรมีอธัยำศยัท่ีดีเต็มใจให้บริกำร 
คุณลกัษณะขำ้งตน้สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบขอ้ท่ี 3 ในเร่ืองกำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ คือ มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก มีควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงท่องเท่ียววดัทั้ง 9 แห่งน้ี และสอดคลอ้งกบักำรวจิยั เร่ือง แนวทำงกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียว 
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กรณีศึกษำ วดัไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม [9]  ท่ีพบวำ่ จุดเด่นท่ีท ำใหน้กัท่องเท่ียวตอ้งกำรมำเท่ียววดัไร่ขิง คือ หลวง
พ่อวดัไร่ขิงท่ีอยูใ่นอุโบสถ ซ่ึง เป็นท่ีเคำรพนบัถือและเล่ือมใสศรัทธำของนกัท่องเท่ียวอยำ่งมำก ท ำให้นกัท่องเท่ียวตอ้งกำรท่ีจะ
เขำ้ไปกรำบนมสักำรหลวงพ่อวดัไร่ขิง นอกจำกน้ีทำงวดัจะมีกำรบริกำรเปิดโบสถ์ 24 ชัว่โมง และวดัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกท่ีสุด มีลำนจอดรถให้เพียงพอ มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยท ำควำมสะอำด มีห้องน ้ ำและทำงวดัจะมี
กำรประชำสมัพนัธ์แนะน ำสถำนท่ีอยูต่ลอดเวลำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยั กำรพฒันำเสน้ทำงท่องเท่ียวจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดั
เพชรบุรี ในขอ้ท่ี 1, 3 และขอ้ท่ี 4 คือ วดัมีส่ิงจูงใจกำรกรำบไหวห้ลวงพ่อศกัด์ิสิทธ์ิ และวดัมีกำรจดักิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวมำก
รำบไหวไ้ดต้ำมท่ีตอ้งกำรมิใช่เป็นสถำนท่ีปิดและไม่สะดวกในกำรท ำกิจกรรมเชิงจำริกแสวงบุญ วดัมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่
กำรมำท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกบักำรวจิยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวต่อกำรท่องเท่ียว เชิงศำสนำ กรณี ศึกษำวดับูรพำภิรำม 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด [10]  ท่ีพบว่ำ ปัจจยัอยำ่งหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจในกำรมำท่องเท่ียว คือ 1. แรงจูงใจทำงวฒันธรรม คือ  
มีสถำปัตยกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีพระพุทธรูปปำงประทำนพรองคใ์หญ่ท่ีสุด 2. แรงจูงใจบุคคลในกำรเดินทำงมำ
ท่องเท่ียว คือ เดินทำงมำเคำรพ สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เพ่ือร่วมท ำบุญและจุดแข็งของสถำนท่ีท่องเท่ียว คือ เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
เอกลกัษณ์และมีหน่วยงำนรัฐให้กำรช่วยเหลือจดักิจกรรมส ำคญัทำงพุทธศำสนำ จำกงำนวิจยัขำ้งตน้ของ กมลภทัร ศรีตะวนั น้ี 
สอดคลอ้งกบังำนวิจยักำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี คือ ขอ้ 1 กำรมีกำรมีส่ิงดึงดูดใจเป็น
พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ สถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและขอ้ท่ี 5 คือ กำรท่ีชุมชน เช่นภำครัฐใหค้วำมช่วยเหลือ นอกจำกน้ี สอดคลอ้งกบั
วจิยัเร่ือง แนวทำงกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวเชิงศำสนำและวฒันธรรม กรณีศึกษำ ตลำดน ้ ำวดักลำงคูเวยีง ต ำบลสมัปทำน อ ำเภอนคร
ชัยศรี จังหวดันครปฐม [11] ท่ีพบว่ำ นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจส่วนท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ด้ำนโบรำณสถำนและ
โบรำณวตัถุท่ีสะทอ้นถึงควำมงดงำม เก่ำแก่ และมีช่ือเสียงในดำ้นควำมพึงพอใจ รองลงมำ คือ กิจกรรมเชิงศำสนำโดยเฉพำะกำร
บริกำรเคร่ือง ไทยธรรม ส่วนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและส่ิงบริกำรโดยเฉพำะกำรเขำ้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ำย สอดคลอ้งกนักบั
กำรวิจยัพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญน้ี ในขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 4 คือ วดัมีส่ิงดึงดูดใจ วดัเขำ้ถึงไดง่้ำย มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกและมีกิจกรรมใหป้ฏิบติั 
 สรุปไดว้ำ่ องคป์ระกอบกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี ทั้ง 5 ประกำร ขำ้งตน้ มีควำมสอดคลอ้ง
กบังำนวจิยัต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ 

2. การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วจาริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรีและการสร้างคู่มือ 
เส้นทำงท่องเท่ียวจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรี ทั้ ง 9 วดั ได้คดัเลือกมำจำกวดัท่ีมีองค์ประกอบกำรตำม

ลกัษณะกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ทั้ง 5 องค์ประกอบขำ้งตน้ โดยเร่ิมตน้เดินทำงตำมล ำดบั คือ 1) วดัใหญ่สุวรรณำรำม  
2) วดัก ำแพงแลง 3) วดัมหำธำตุวรวิหำร 4) วดัพระพุทธไสยำสน์ 5) วดัข่อย 6) วดัเขำบนัไดอิฐ 7) วดัทองนพคุณ 8) วดัเขำตะเครำ 
9) วดัในกลำง โดยคิดรวมระยะทำง 40 กิโลเมตร และใชเ้วลำเดินทำงจำกวดัท่ี 1 ไปสู่วดัท่ี 2 จนครบทั้ง 9 วดั ใชเ้วลำเดินทำง 1.30 
ชัว่โมง และหำกรวมเวลำเดินทำงและ เวลำท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญทั้ง 9 วดั รวมเวลำ 8 ชัว่โมง เม่ือประเมินควำมพึงพอใจต่อ
ควำมเหมำะสมต่อเส้นทำงและเวลำในกำรท่องเท่ียวจำริกแสวงบุญจำกนักท่องเท่ียวแลว้ นักท่องเท่ียวพึงพอใจอยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรวิจยัเร่ือง เส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี  [12]  ท่ีน ำคนไป
ท่องเท่ียวใน 7 สถำนท่ี เวลำ 1 วนั ประกอบดว้ยวดั 6 แห่ง และถนนสำยดอกไมป้ระดบับำงกรวย 1 แห่ง พบวำ่ นกัท่องเท่ียว 34  
ใน 35 คน จะกลบัมำท่องเท่ียวซ ้ ำอีก โดยใชเ้วลำในกำรเดินทำงตำมเสน้ทำงท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมน้ีเป็นเวลำ 7 ชัว่โมง 40 นำที 
ซ่ึงเป็นเวลำท่องเท่ียวใกลเ้คียงกบังำนวจิยักำรท่องเท่ียวจำริกแสวงบุญ 

ในส่วนของคู่มือกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้สดงเน้ือหำ สำระส ำคญัของวดัทั้ง 9 แห่ง 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ โดยมีขนำด A5 เพ่ือเน้นกำรพกพำสะดวกส ำหรับนักท่องเท่ียว และภำยใน
ประกอบดว้ย เน้ือหำ สำระส ำคญัของวดัทั้ง 9 แห่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ มีภำพประกอบท่ีสวยงำม มีแผน
ท่ีแสดงท่ีตั้งของวดัทั้ง 9 แห่ง อยำ่งละเอียดชดัเจน เม่ือประเมินแลว้นกัท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจต่อ คู่มือระดบัมำก ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบักำรวิจยัเร่ือง คู่มือกำรท่องเท่ียวดว้ยตนเองของชุมชนบำงนกแขวก จงัหวดัสมุทรสงครำม [13]  พบว่ำ รูปแบบคู่มือทำงกำร
ท่องเท่ียวตอ้งมีขนำดเหมำะสม คือ มีขนำด A5 เพ่ือใหส้ะดวกต่อกำรพกพำ มีเน้ือหำรำยละเอียดเก่ียวกบัเสน้ทำงท่องเท่ียว มีแผนท่ี
ดำ้นในใหญ่ดูไดช้ดัเจน แสดงสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ 

อน่ึงในคู่มือท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบุรี มีเน้ือหำ สำระทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษทั้งน้ี
เพ่ือให้เหมำะสมกบัสภำพสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นยุคโลกำภิวตัน์และสังคมประชำคมอำเซียนท่ี กำรเดินทำงมีควำมสะดวกข้ึนท่ีมี
นักท่องเท่ียวชำวไทย และชำวต่ำงชำติมำเท่ียวชมจ ำนวนไม่น้อยในยุคโลกไร้พรมแดน จึงได้แปลเป็นภำษำองักฤษเพ่ิมข้ึน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรวิจยัเร่ืองกำรศึกษำเส้นทำงท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชำวมำเลเซียในประเทศไทย กรณี 
ศึกษำท่ีอ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ [14]  พบว่ำ กำรจดัเตรียมเอกสำร ขอ้มูลกำรท่องเท่ียว แผ่นพบัเก่ียวสถำนท่ีท่องเท่ียว 
ตลอดจนเสน้ทำง กำรท่องเท่ียวควรมีภำษำต่ำงๆ เช่นภำษำองักฤษไวด้ว้ย 

นอกจำกน้ีผลกำรประเมินต่อกำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ จำกนักท่องเท่ียวโดยภำพรวมมีพึงพอใจ
ระดับมำกและพึงพอใจจะแนะน ำให้เพื่อนๆ ญำติ มำท่องเท่ียววดัอีกเพรำะเป็นกำรท่องเท่ียวท่ีมีประโยชน์ระดบัมำกเช่นกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรวิจยัเร่ือง กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียววฒันธรรมแม่น ้ ำเพชรบุรี [15]  ท่ีพบวำ่ กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวมี
ส่วนช่วยใหชุ้มชนและแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน เกิดกำรกระจำยรำยไดแ้ก่ชุมชน  

ความพงึพอใจต่อเส้นทางท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วดัในจงัหวดัเพชรบุรี 
จำกกำรศึกษำเร่ือง ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วดัในจงัหวดัเพชรบุรี พบวำ่ ผูม้ำท่องเท่ียว             

มีควำมพึงพอใจโดยรวมระดบัมำก  ( =  4.44 ,  S.D = 0.41) คือ มีควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวง
บุญ ทั้ง 9 แห่ง ท่ีสำมำรถจดัล ำดบัเส้นทำง เวลำเดินทำงไดเ้หมำะสม แสดงขอ้มูลส ำคญัไดช้ดัเจนและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อ
กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ และในเร่ือง ควำมปลอดภยัมีควำมเหมำะสมระดบัมำก และอตัลกัษณ์ของวดัมีควำมน่ำสนใจ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัเร่ือง ควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีมีต่อวดัร่องขุ่น จงัหวดัเชียงรำย  [16] ท่ีพบวำ่นกัท่องเท่ียว
มีควำมพึงพอใจโดยรวมระดบัมำกและระดบัมำกท่ีสุด คือ วดัร่องขุ่นมีควำมเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั โดดเด่นแตกต่ำงจำกวดัอ่ืนๆ 

ดำ้นควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อเส้นทำงท่องเท่ียวจำริกแสวงบุญ 9 วดัในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเก่ียวกบั สถำนท่ี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกทั้งดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในวดัเก่ียวกบัลำนจอดรถ หอ้งน ้ ำ เสน้ทำงเดินในวดั และกำรบริหำรจดักำร
ในดำ้นกำรจดัระเบียบเขำ้ชมวดั กำรประชำสัมพนัธ์ ควำมพึงพอใจผูใ้ห้ขอ้มูลมีควำมสอดคลอ้งกบักำรวิจยั เร่ือง ควำมพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีมีต่อวดัผำตำกเส้ือ จงัหวดัหนองคำย [17]  ท่ีพบว่ำ กำรให้บริกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก กำร
คมนำคมมีควำมพึงพอใจระดบัมำก  

อน่ึงในดำ้นควำมพึงพอใจ ดำ้นผลท่ีเกิดข้ึนในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียววดั พบวำ่ นกัท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจโดยรวมใน
ระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ ดำ้นธรรมผ่ำนงำนศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบุรี ในระดบัมำก
ท่ีสุด ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรวิจยั เร่ือง กำรศึกษำรูปแบบและสภำพแหล่งเรียนรู้ของวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรำย  [18]  
ท่ีพบวำ่ สภำพกำรจดักำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรำยในดำ้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสำรประโยชน์ 
โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง และเม่ือจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ศิลปวฒันธรรมท่ีมีในวดัเป็นแหล่งเรียนท่ีเหมำะสมในระดบั
ปำนกลำง เช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ  
กำรวิจยัเร่ือง กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในกำรน ำ

ผลกำรวจิยัไปใช ้และในกำรท ำวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดัเพชรบุรี หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัอบรมผูน้ ำเท่ียวหรือมคัคุเทศกก์ำร 

ท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ น ำชมไดอ้ยำ่งประทบัใจแก่ผูม้ำท่องเท่ียว เพรำะผูน้ ำเท่ียวเป็นปัจจยัส ำคญั
ประกำรหน่ึงท่ีท ำใหก้ำรท่องเท่ียวประสบควำมส ำเร็จ หรือลม้เหลวได ้และควรจดัถวำยควำมรู้แก่เจำ้อำวำสเร่ืองกำรจดักำรวดัให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงศำสนำ เพ่ือจะไดน้ ำควำมรู้มำเป็นประโยชน์แก่กำรพฒันำวดัต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 

ในกำรน ำผลกำรวจิยัไปใชส้ำมำรถปรับเสน้ทำงกำรท่องเท่ียวใหเ้หมำะสมกบักำรเดินทำงมำท่องเท่ียวของแต่ละคน หรือ
แต่ละกลุ่มท่องเท่ียวได ้รวมถึงกำรปรับเวลำให้เหมำะสมกบัสภำพกำรเดินทำงของตนเองโดยยงัคงสำระหลกั คือ เพื่อพฒันำ              
ขดัเกลำจิตใจ และร่วมศึกษำเรียนรู้มรดกวฒันธรรมท่ีดีของชำติท่ีมีอยูใ่นวดัเพ่ืออนุรักษใ์หค้งอยูอ่ยำ่งย ัง่ยนื 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. กำรศึกษำเช่ือมโยงเส้นทำงท่องเท่ียววดักับเส้นทำงท่องเท่ียวของจังหวดั เพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำย ส ำหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจกิจกรรมท่องเท่ียวหลำกหลำยรูปแบบในหน่ึงวนั 
 2. ควรมีกำรศึกษำวจิยักำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมหลกับวร ในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทำงพทุธศำสนำในจงัหวดัเพชรบุรี 
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