
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

97Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 97-109 (2019)      Vol.9 No.3

การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี

Development of a temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์1* ชลทิตย์ เอี่ยมสสำอำงค์ 1รสำไพ ประสำนธสำรงศิริ2 และ 

รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ3

Kobkul Visitsorasak1 Chonlatit Iamsumang1 Rumpai Prasanthumrongsiri and Rattawan 

Devahastin na ayudhya

1สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 76000
2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 93 หมู่ 2 ต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76000

3สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 76000

1*Division of Development Strategy, Faculty of Humanities and Social Science Phetchaburi: 

Rajabhat University Phetchaburi 76000
2Professional of Education, 93 Moo 2 Tambon Nong Chumphon Nuea Amphoe Khao Yoi 

Changwat Phetchaburi 76140
3Division of Social Study, Strategy of Humanities and Social Science Phetchaburi: 

Rajabhat University Phetchaburi 76000

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: Kobkul_V@hotmail.com

Received: 12 June 2019, Revised: 1 July 2019, Accepted: 19 August 2019

บทคดัย่อ
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรมีีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษำ

สภำพของวดัทีม่คีณุลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ 2) พฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิ

แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้ำงคู่มือ 3) ทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และ

กำรท่องเท่ียวจำก 8 หน่วยงำน จสำนวน 1011 คน เพือ่ศึกษำคณุลกัษณะของวัดทีเ่หมำะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิจำรกิ

แสวงบุญ และกำรวิจัยเชิงปริมำณจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ เป็นนักท่องเที่ยว จสำนวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถำมมี

ค่ำควำมเชื่อมั่น .90 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1.คุณลักษณะของวัดที่เหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 5 ประกำร คือ 1) มี

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญที่น่ำสนใจ 2) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญได้ง่ำย 3) มีสิ่ง

อสำนวยควำมสะดวก 4) มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ 5) ชุมชนและภำคส่วนต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุน 2.กำรพัฒนำเส้นทำงกำร

ท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญวัดในจงัหวัดเพชรบุรจีำกเกณฑ์กำรคดัเลอืก 5 ประกำรข้ำงต้น นสำมำคดัเลอืกวดัได้ 9 แห่ง 

ซึ่งมเีส้นทำงท่องเที่ยวตำมลสำดับ คือ 1) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวิหำร 4) วัดพระพุทธ

ไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขำบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดยมีระยะทำงประมำณ 

40 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง และได้คู่มือประกอบกำรท่องเที่ยว 3. ทดลองและประเมินควำมพึง

พอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญกับนักท่องเที่ยวได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำก (= 4.44, S.D = 0.41) 

จสำแนกเป็นรำยด้ำนจำกมำกไปหำน้อย คือ 1. มีควำมพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญใน

ระดับมำกที่สุด 2. วิทยำกรระดับมำกที่สุด 3. เส้นทำงและคู่มือกำรท่องเที่ยวระดับมำก 4. กำรบริหำรจัดกำรของวัด 

ในระดับมำก และกำรจัดสถำนที่ในวัดในระดับมำก = 4.54, S.D. = 0.35; = 4.50, S.D. = 0.47; = 4.49, S.D. = 

0.40; = 4.36, S.D. = 0.55; and = 4.29, S.D. = 0.53; respectively.

ค�าส�าคญั : เส้นทำงท่องเที่ยว จำริกแสวงบุญ วัดในเพชรบุรี

Abstract
 The study on development of a temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province aimed to: 1) study the 
condition of the temples suitable for pilgrimage attractions, 2) develop a temple pilgrim tour route in Phetchaburi 
province and create a handbook, and 3) try out the developed route and created handbook and evaluate the satisfac-
tion 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 destina-
tions were as follows: 1) availability of interesting pilgrim tour resources, 2) convenience for access to pilgrim tour 
sites, 3) availability of facilities, 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 (. = 4.44, SD = 
0.41). 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 .were = 4.54, S.D. 
= 0.35; = 4.50, S.D. = 0.47; = 4.49, S.D. = 0.40; = 4.36, S.D. = 0.55; and = 4.29, S.D. = 0.53; respectively.

Keywords : Tour route, Temple pilgrim, Temple in Phetchaburi
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บทน�า
 วัดเป็นศำสนสถำนท่ีสสำคัญทำงพระพุทธศำสนำนอกจำกมีหน้ำที่หลักเป็นแหล่งปฏิบัติกิจทำงศำสนำท่ี

จรรโลงจิตใจให้ดีงำมแล้วยังเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมที่ทรงคุณค่ำและเป็นแหล่งศิลปวิทยำท่ีให้ควำมรู้หลำกหลำย

สำขำ สำมำรถเชื่อมโยงถึงประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นจึงนับได้ว่ำเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม

ที่สสำคัญของชำติได้ดียิ่ง

 เพชรบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีประวัติศำสตร์ยำวนำนต้ังแต่สมัยทรำวดีและมีวัดเป็นจสำนวนมำก ท่ีทรงคุณค่ำ 

มีควำมโดดเด่น เป็นแหล่งรวมฝีมือช่ำงชั้นเยี่ยมในสมัยอยุธยำ จนมีคสำกล่ำวว่ำ “เพชรบุรีเป็นอยุธยำที่ยังมีชีวิต” คือ 

วัดวำอำรำมจสำนวนมำก เป็นที่รวมศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่จำกกำรถูกเผำทสำลำยในอดีตกำล และแต่ละวัดมีจุดเด่นที่

ทรงคณุค่ำแตกต่ำงกนัไป อำทเิช่น วดัใหญ่-สุวรรณำรำม มีประวติัศำสตร์เกีย่วกบักำรรกัษำชำติไทยและบุคคลสสำคัญ

ทำงประวัติศำสตร์ วดัเขำบนัไดอฐิเป็นวดัทีส่งบเงียบมีประวติัควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปนูขึน้สวยงำมและมพีระ

เกจิอำจำรย์ชื่อดังของเมืองเพชร วัดมหำธำตุวรวิหำร มีพระปรำงค์ 5 ยอด ควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปูนปั้นชั้นครู

ที่สวยงำม วัดพระพุทธไสยำสน์ มีพระพุทธรูปปำงไสยำสน์อำยุกว่ำ 400 ปี เป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศ[1] ฯลฯ วัดจึงเป็นสถำนที่ที่มีคุณค่ำควรแก่กำรเรียนรู้และพัฒนำจิตใจ ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงจำริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่มีกำรกล่ำวถึงและมีกลุ่มคนที่สนใจกำรท่องเที่ยว

ประเภทนี้มีจสำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ด้วยคติควำมเชื่อที่ว่ำกำรได้มำสักกำระสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์จะนสำควำมเป็นสิริมงคลมำ

สู่ชีวิต ตนเอง และครอบครัว

 กำรพัฒนำวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ นับว่ำเป็นกำรพัฒนำที่มีประโยชน์กล่ำวคือ กำรท่อง

เท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไกกำรพัฒนำนสำไปสู่ กำรเดินทำงไปยังสถำนท่ี

ท่องเที่ยว ทสำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำง ขนส่ง ค่ำที่พัก อำหำร ของที่ระลึก กำรนสำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่ำ

แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 [21] ได้กสำหนดเป็น ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริกำรและอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพและกำรยกระดับกำรท่องเที่ยว สู่ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยวเพื่อเรียน

รู้ กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและป่ำเขำ และกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำ วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัดกลุ่มจังหวัด

และนำนำชำติหรือในแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กล่ำวถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนกำรตลำดเฉพำะกลุ่มกำรส่งเสริม

วิถีไทยและสร้ำงควำมเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเที่ยวทั่วไทยเป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรเดินทำงท่องเที่ยวใน

ประเทศให้แก่คนไทยทุกคน ทุกเพศ [32] ทุกวัยหรือในยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 

20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เล็งเห็นควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำท้องถิ่นในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น โดย

มีกลยุทธ์บูรณำกำรพันธกิจสสำคัญเพื่อพัฒนำสังคมท้องถิ่นด้ำนศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม [43]

 จำกแผนพฒันำของจงัหวดัเพชรบรุ ีแผนพฒันำกำรท่องเทีย่วแห่งชำติของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำและ

แผนพัฒนำระยะ 20 ปีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ

บคุคล ชมุชน สงัคมทัง้ด้ำนจติใจ ปัญญำและเศรษฐกจิอนัเป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ชมุชนแล้วยงัมีกำรจดักำรท่องเท่ียว

ท่ีสำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรนกัท่องเทีย่วเฉพำะกลุม่เพิม่มำกขึน้ เช่น กำรท่องเท่ียวเชงิศำสนำ วฒันธรรม ซึง่จะ

เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กบักำรท่องเทีย่วไทย มิใช่เน้นกำรท่องเท่ียวเฉพำะกลุม่ๆ เดียว ทัง้น้ีเพรำะเรำมีทรพัยำกร

กำรท่องเที่ยวที่มีคุณค่ำหลำกหลำยอนึ่งกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำในวัดก็เป็นกำรส่งเสริมวิถีชีวิตไทยที่มีคนส่วนใหญ่

นบัถอื พทุธศำสนำและศำสนำน้ีกเ็ป็นฐำนรำกทำงวฒันธรรมของไทยทกุแขนงทัง้ทำงด้ำนจติใจ ทีแ่สดงออกเป็นศีล

ธรรมจริยธรรมของคนไทย และทำงด้ำนวัตถุธรรมก็ได้รับอิทธิพลพุทธศำสนำเช่น สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม ที่

สวยงำม ด้ำนจำรตีและขนบธรรมเนยีมของเพชรบรุกีมี็ไม่น้อยดังน้ันกำรท่องเท่ียวทำงศำสนำจึงเป็นกำรส่งเสรมิกำร
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ดสำรงชีวิตตำมแนวทำงวิถีไทย ส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศทั้งท่ีเป็นพุทธศำสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป

ท้ังยังเป็นกำรท่องเที่ยวท่ีส่งเสริม คุณธรรม จริยยธรรมนักท่องเท่ียว เพรำะวัดเป็นศูนย์รวมของสิ่งท่ีดีงำมของชำติ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญเป็นกำรพัฒนำคน รวมถึงพัฒนำท้องถิ่นและชุมชน

 ด้วยกำรเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุรี

ยังมีกำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวลกัษณะนีไ้ม่มำกนกั ดังนัน้ผูว้จัิยจึงสนใจศึกษำและพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วอนัเป็น

ทำงเลอืกหนึง่แก่นกัท่องเท่ียวผูส้นใจได้เลอืกเดินทำงตำมควำมพร้อมของตนเองไปนมัสกำรสกักำระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิใน

วัด เพื่อรับผลบุญกุศลเกิดควำมซำบซึ้งศรัทธำในหลักกำรปฏิบัติตำมคสำสอน และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคม

โดยรวม

วตัถุประสงค์
 1. ศึกษำสภำพของวัดที่มีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

 2. เพื่อพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้ำงคู่มือ

 3. เพื่อทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการวจิยั
 ขอบเขตกำรวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ และขอบเขตด้ำน

เวลำ รำยละเอียดมี ดังนี้

ขอบเขตด้านเนือ้หา
 ศึกษำสภำพของวดัทีมี่คุณลกัษณะเหมำะสมกบักำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว และนสำมำสร้ำงเป็นเส้นทำงท่องเท่ียว

เชงิจำรกิแสวงบญุของวดัในจงัหวัดเพชรบรุ ีและนสำไปทดลองใช้จรงิกบันกัท่องเทีย่วเพือ่ให้ทดลองเดินทำงไปยงัวดั

ต่ำงๆ ตำมเส้นทำงพร้อมทัง้ประเมินควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อเส้นทำงท่องเทีย่วทีพ่ฒันำขึน้ ในครัง้น้ีโดย

ใช้แนวคิดองค์ประกอบกำรท่องเที่ยวตำมหลัก 5As และกำรสังเครำะห์จำกกำรสนทนำกลุ่มของผู้ให้ข้อมลูสสำคัญใน

กำรวิจัยนี้

ขอบเขตด้านพืน้ที่
 สร้ำงเส้นทำงท่องเทีย่ววดัในอสำเภอเมืองเพชรบรุแีละพืน้ท่ีใกล้เคียง ทีไ่ด้จำกกำรประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญด้ำน

กำรท่องเที่ยวและนักวิชำกำรด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมและไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่อง

เที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดทั้ง 9 แห่ง พร้อมทั้งประเมินผล

ขอบเขตด้านเวลา
 ระยะเวลำในกำรวิจัย ตั้งแต่ เดือนมกรำคม ถึง เดือนมิถุนำยน 2562

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีเป็น กำรวิจัยเพื่อ 1) ศึกษำ

สภำพวัดทีมี่คณุลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญ 2) พฒันำเป็นเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวง
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บุญและสร้ำงคู่มือ 3) ประเมินควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเที่ยว โดยได้ทสำกำรศึกษำเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณดัง

มีรำยละเอียดต่อไปนี้

 การศึกษาสภาพวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญในจงัหวดัเพชรบุรี

 ข้ันตอนนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อศึกษำสภำพวัดในจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวิธีกำรศึกษำด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussionp) จำกผู้ให้ข้อมูลที่มีควำม

รู้ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องโดย ผู้วิจัยดสำเนินกำร สนทนำกลุ่มด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

และตำมประเด็นกรอบแนวคิดตำมลสำดับดังนี้

 1. ผู้ให้ข้อมูลส�าคญั

 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key Performance) จสำแนกตำมภำระหน้ำที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี จสำนวน 10 

คน จำก 8 หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยสำเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ

ประกอบด้วย

  1.1 ด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ผู้อสำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 2) นำยก

เทศมนตรี เทศบำลเมืองเพชรบุรี หรือตัวแทน จสำนวน 3 คน

  1.2 ด้ำนกำรศำสนำและวฒันธรรม ได้แก่ 1) ผูอ้สำนวยกำรวฒันธรรมจังหวดัเพชรบรุหีรอืผูแ้ทนหรอืตัวแทน 

2) ผู้อสำนวยกำรสสำนักพุทธศำสนำจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 3) เจ้ำคณะจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน จสำนวน 3 คน

  1.3 นกัวชิำกำร ตวัแทน 1) รองอธกิำรบด ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีหรอืตวัแทน 2) พฒันำกำรจงัหวดั

เพชรบุรี หรือตัวแทน 3) ตัวแทนอำจำรย์ประจสำสำขำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

จสำนวน 4 คน

 2. เคร่ืองมอืและการตรวจสอบเคร่ืองมอืในการวจิยั

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเด็นข้อคสำถำมในกำรสนทนำกลุ่มซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำก

กำรสังเครำะห์จำกแนวคิดกำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญโดยครอบคลมุกำรสร้ำงเส้นทำงท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบุรี

ที่เหมำะสมตำมกรอบแนวคิด จำกน้ันนสำแบบประเด็นข้อคสำถำมให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจควำมเหมำะสมของข้อคสำถำม 

จสำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ 1) ด้ำนกำรท่องเที่ยว 2) ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 3) ด้ำนกำรพัฒนำและนสำ

ข้อมลูเสนอแนะมำปรับปรงุใหถู้กต้อง ซึง่ผู้เชี่ยวชำญตรวจควำมเหมำะสมได้แก ่ด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ดร.อัจฉรำ

พรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ได้แก่ รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่ ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

 ผลกำรตรวจสอบเครื่องมือในแบบกำรสนนำทนำกลุ่มของผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม

 3. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion))

  3.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ดสำเนินรำยกำรโดยเชิญชวนให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

  3.2 นสำคสำถำมท่ีจัดวำงไว้ตำมประเด็นหวัข้อวจิยั โดยมีคสำถำมเริม่ต้นทีช่่วยให้ผูเ้ข้ำร่วมรูสึ้กคุ้นเคยกบัหวัข้อ

วิจัย คสำถำมที่ผู้วิจัยได้รับคสำตอบที่ต้องกำร และคสำถำมสิ้นสุดที่ช่วยให้แน่ใจได้รับข้อมูลครบถ้วนตำมวตัถุประสงค์

 ในด้ำนอุปกรณ์มีกำรเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เครื่องบันทึกเสียงขณะสนทนำกลุ่ม

เพื่อประโยชน์ต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์แปรควำมข้อมูลและ หำข้อมูลสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป และมีกล้อง

ดิจิตอลบันทึกข้อมูลสภำพแวดล้อม และขั้นตอน กระบวนกำรวิจัยมีอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์ บันทึก

ข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ เพื่อนสำไปวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกกำรสนทนำกลุม่ตำมข้ันตอนอย่ำงต่อเนือ่งตลอดกระบวนกำรวิจัยและนสำ

ข้อมูลมำวิเครำะห์โดยยึดหลักตำมแนวคิดของ [54] แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
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  4.1 กำรจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing /Data Reduction) เป็นกระบวนกำรจัดกำรด้วยวิธีต่ำงๆ เพื่อ

ทสำให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งทำงกำยภำพและในทำงเนื้อหำพร้อมที่จะแสดง และนสำเสนออย่ำงเป็นระบบได้

  4.2 กำรแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนกำรนสำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกำรพรรณนำ

อนัเป็นผลมำจำกกำรเชือ่มโยงข้อมูลทีจ่ดัระเบยีบแล้วเข้ำด้วยกนัตำมกรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์เพือ่มองเรือ่ง

รำวของสิ่งที่ศึกษำตำมควำมหมำยที่ข้อมูลซึ่งได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีแล้ว

 4.3 กำรหำข้อสรุป และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็นของผลกำรวิจัย (Conclusion Drawing and 

Verification) เป็นกระบวนกำรหำข้อสรุป และกำรตีควำมหมำยของผลหรือข้อค้นพบที่ได้จำกกำรแสดงข้อมูล รวม

ถึงกำรตรวจสอบว่ำ ข้อสรุปควำมหมำยที่ได้นั้นมีควำมถูกต้องตรงประเด็น และน่ำเชื่อถือ

 การก�าหนดเส้นทางท่องเทีย่วและคู่มอืการท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี

 ขัน้ตอนนีผู้ว้จัิยได้ทสำกำรคัดเลอืกวดัตำมองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกบักำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุ ซ่ึงเป็น

ข้อสรุปจำกผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1 และพิจำรณำวัดที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนสำไว้พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้นสำมำวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหำวัดที่เหมำะสมโดยวิธีดังต่อไปนี้

 1. คณะผูวิ้จยัพจิำรณำคัดเลอืกวดัทีเ่หมำะสมกบักำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ จสำนวน 4 คน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ 2) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสสำอำงค์ 3) ดร.รสำไพ ประสำนธสำรงศิริ 4) อำจำรย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยำ โดยใช้เกณฑ์ กำรพิจำรณำคือ 1.วัดต้องมีสิ่งดีงดูดใจ 2.มีเส้นทำงเข้ำถึงวัดได้ง่ำย 3.มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 

4.มีกิจกรรมให้แก่ผู้มำท่องเที่ยว 5.มีชุมชน ภำคส่วนอื่นให้กำรสนับสนุน

 2. ประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อทสำกำรคัดเลือกวัดที่เหมำะสมให้ได้ 9 วัด สำเหตุที่เลือก 9 วัด เพรำะเป็นเลขมงคล

ตำมควำมเชื่อของสังคมไทย

 3. คณะผู้วิจัยเดินทำงไปสสำรวจวัดท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ณ สถำนท่ีจริง จสำนวน  

9 วัด

 4. คณะผูว้จิยัประชมุสรุปผลกำรคดัเลอืกวดัท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุในจงัหวดัเพชรบุรี 

จสำนวน 9 วัด

 5. เมื่อได้วัดทั้ง 9 แห่ง ที่เหมำะสมแก่กำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญแล้ว ผู้วิจัยจึงเดินทำงไปขออนุญำต

กับเจ้ำอำวำสของวัดที่ได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนสำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ให้

ได้เน้ือหำท่ีถูกต้องเหมำะสมนสำไปจัดทสำแผนที่ท่องเท่ียวและคู่มือเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัด

เพชรบุรี

 6. เมือ่ได้แผนทีแ่ละคูมื่อเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุแล้ว จึงให้เจ้ำอำวำสหรอืผูแ้ทนท่ีเจ้ำอำวำส

มอบหมำยทสำกำรประเมินตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของเนื้อหำ

 จึงสรุปวิธีศึกษำในขั้นตอนกำรกสำหนดแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวและสร้ำงคู่มือได้ดังนี้

 1. ผู้ตรวจสอบแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวและคู่มือ

 ในกำรตรวจสอบแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญและคู่มือกำรท่องเที่ยว ผู้ตรวจสอบได้แก่

 1.1 เจ้ำอำวำสหรือผู้แทนที่เจ้ำอำวำสมอบหมำย จสำนวน 9 รูป/คน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำได้แก่  

1) วดัใหญ่สวุรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวหิำร 4) วดัข่อย 5) วดัพระพทุธไสยำสน์ 6) วดัเขำบนัไดอฐิ 

7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง

 1.2 ผูรู้้ด้ำนกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบกำรใช้ภำษำ จสำนวน 1 ทำ่น ได้แก ่อำจำรยป้์อม 

กิมวังตะโก

 1.3 ผู้รู้ด้ำนศิลปะ จสำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำงสำวนฤมล มัจฉำ
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 2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคู่มอืนี ้ได้แก่ แบบแสดงควำมคดิเหน็ในแต่ละด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนือ้หำ ด้ำน

กำรใช้ภำษำ และด้ำนศิลปะ

 เมื่อได้รับข้อมูลครบทุกด้ำนแล้ว ผู้วิจัยปรับแก้ข้อมูลให้สมบูรณ์ตำมที่ผู้ตรวจสอบได้แสดงควำมคิดและข้อ

เสนอในด้ำนนั้น

 ผลกำรตรวจสอบผู้รู้ทั้ง 3 ด้ำน มีควำมเห็นว่ำแผนที่และคู่มือที่สร้ำงขึ้นมีควำมเหมำะสม

 3. ขั้นตอนประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี

 การทดลองและประเมนิ

 เมือ่ได้คูม่ือเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชงิจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบรุแีลว้จงึนสำไปทดลองใช้จรงิกับ

กลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณมีรำยละเอียดดังนี้

 1. กลุ่มทดลองเป้าหมาย

 กลุ่มทดลองเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในเชิงปริมำณนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยว วัดในจังหวัด

เพชรบุรีตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 9 แห่ง ที่กสำหนดขึ้น จสำนวน 30 คน 

โดยคัดเลือกจำกผู้มีคุณสมบัติดังนี้

  1.1 เป็นผูท้ีอ่ำศยัในจงัหวดัเพชรบรุหีรอืนอกเขตจังหวดัเพชรบุรแีละมิได้มบ้ีำนพกัอำศัยอยูใ่กล้ชดิติดวดั

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

  1.2 มจีติอำสำสมคัรและมเีวลำในกำรเข้ำร่วมศกึษำเดนิทำงในครัง้นีต้ำมเวลำทีก่สำหนดไว้ในกำรเดนิทำง

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

 1.3 มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 เครือ่งมือกำรวจัิยนีใ้นกำรเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิำณคอืแบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิ

แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ คสำถำมเปน็แบบ

แสดงรำยกำรให้เลือกตอบ (Check list)

 ตอนที่ 2 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี 

จสำนวน 9 แห่ง เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยปิดให้เลอืกตอบโดยใช้วธีิกำรทสำเครือ่งหมำยตำมท่ีกสำหนดลงในช่องตำม

ควำมคิดเห็น คอื 1 คะแนน ควำมพงึพอใจในระดับน้อยทีส่ดุ 2 คะแนน มคีวำมพงึพอใจในระดับน้อย 3 คะแนน ควำม

พึงพอใจในระดับปำนกลำง 4 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดับมำก และ 5 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

จำกกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญครั้งนี้

 3. กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบเครื่องมือ

 เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมโดยวิธีกำร

  3.1 กสำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัด

ในจังหวัดเพชรบุรี

  3.2 ศึกษำปัญหำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

วัดในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม

  3.3 ให้ควำมหมำยและนิยำมจำกกำรศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ
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  3.4 เขียนข้อคสำถำมให้กลมกลืนกับเนื้อหำซึ่งเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating scale) 5 

ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

  3.5 นสำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน ได้แก่ 1) รองศำสตรำจำรย์ มยุรี วัดแก้ว ด้ำนเนื้อหำศำสนำ

และวัฒนธรรม 2) ดร.อัจฉรำพรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) อำจำรย์ป้อม กิมวังตะโก ด้ำนกำรพัฒนำ

 ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดยใช้สตูรของคเูดอร์ รชิำร์ดสนั (Kuder Richardson) 

[65] รวมถึงภำษำและสสำนวนที่ใช้ในแบบสอบถำมและนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยกสำหนดระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่ำ

ข้อควำมนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 2) 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อควำมนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

3) -1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อควำมนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยวตรงระหว่ำง 0.67 - 1.00

 3.6 ผู้นสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) ทั้งนักทัศนำจรที่มำท่องเที่ยววัดที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยจสำนวน 

30 คนแล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ 

(Alpha Coefficient) ของ [5] ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น ของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.90 นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้วไป

ใช้ในกำรเก็บข้อมูลต่อไป

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนสำแบบสอบถำมแจกให้แก่นักท่องเท่ียวกลุม่เป้ำหมำย 

และรอรับคืนด้วยตนเองนสำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ควำมถูกต้องของแบบสอบถำมแต่ละชุดเพื่อนสำไปวิเครำะห์

ทำงสถิติต่อไป

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลมดีงันี้

 5.1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 5.2 วิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งเป็นนักท่องเท่ียววิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SD) โดยกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยกสำหนดเกณฑ์กำร

แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตำมแนวคิดของ [76] ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจจำกมำกไปน้อย คือ 

4.50 - 5.00 มำกที่สุด 3.50 - 4.49 มำก 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 - 2.49 น้อย 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด

 6.  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี้

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน

สรุปผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้

 1.  ผลศึกษำสภำพของวัดท่ีมีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญได้องค์ประกอบ

สสำคัญ 5 ประกำร คือ

 1.1  วัดจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจ คือ มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญที่สำมำรถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ได้ เช่น โบรำณ โบรำณวัตถุ พระพุทธรูป หรือมีเกจิอำจำรย์เป็นที่เคำรพบูชำ

 1.2  กำรเข้ำถึงวดัต้องมีควำมสะดวก คอื เดินทำงไปสูว่ดัได้ง่ำย มีเส้นทำงจรำจรได้สะดวกท่ีสำมำรถเดินทำง

มำได้ด้วยพำหนะของตนเองหรือมีบริกำรเสริมในกำรรับ ส่งสสำหรับผู้ไม่มีพำหนะของตนเอง
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 1.3  วัดมีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกคือ นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรใช้บริกำร ห้องสุขำสะอำด

เพียงพอ ลำนจอดรถ

 1.4  มีกิจกรรมให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ในวัด คือ ทำงวัดมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญได้ทสำ เช่น กำร

ไหว้พระ กำรบสำเพ็ญสติ สมำธิ กำรถวำยสังฆทำน แด่พระภิกษุสงฆ์

 1.5  มีภำคส่วนต่ำงๆ ชุมชน ให้กำรสนับสนุน คือ วัดได้รับควำมร่วมมือ จำกชุมชน ภำครำชกำร หรือภำค

เอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดสำเนินงำนของวัด

 จำกคุณสมบัติทั้ง 5 ประกำร ข้ำงต้นนสำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกวัดทั้ง 9 แห่ง จำกคสำแนะนสำของผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกำรสนทนำกลุ่มและจำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ของคณะผู้วิจัยทั้ง 4 คน ได้วัดทั้ง 9 แห่ง โดยสำมำรถเดินทำง 

ได้ภำยใน 1 วัน ได้แก่ 1) วัดมหำธำตุวรวิหำร 2) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 3) วัดข่อย 4) วัดกสำแพงแลง 5) วัดเขำบันไดอิฐ 

6) วัดพระพุทธไสยำสน์ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดในกลำง 9) วัดเขำตะเครำ

 จำกน้ันนสำวดัทัง้ 9 แห่ง นสำมำกสำหนดเป็นเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุท่ีสำมำรถเดินทำงได้ต่อเนือ่ง 

อย่ำงสะดวก โดยเริ่มจำกวัดลสำดับที่ 1 ถึง ลสำดับที่ 9 ดังนี้ 1) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุ

วรวิหำร 4) วัดพระพุทธไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6)วัดเขำบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดย

ใช้เวลำท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญเป็นเวลำ 6.30 ชั่วโมง เวลำเดินทำงรวมกัน 1.30 ชั่วโมง รวมเวลำทั้งสิ้น 8.00 ชั่วโมง

 ส่วนคู่มือประกอบกำรท่องเที่ยวเป็นขนำด A5 จสำนวน 8 หน้ำ ประกอบด้วย หน้ำปก แผนที่เส้นทำงที่ลสำดับ

กำรเดนิทำงไปยงัวดัทัง้ 9 แหง่ สำระสสำคญัของแต่ละวดัทีไ่ปท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ ได้แก่ ประกอบด้วยประวตัิ

วดั แหล่งท่องเท่ียวทีส่สำคัญของวดั กจิกรรมเชงิจำรกิแสวงบญุ สถำนทีต้ั่ง หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษและสรุปสัญลักษณ์ กำรไปเยือนวัด

 2. กำรทดลองและประเมินควำมพึงพอใจของเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

 ในกำรทดลองเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วัด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวผู้สมัครใจท่อง

เที่ยวทั้ง 9 วัด ในเวลำ 1 วัน จสำนวน 30 คน แสดงข้อมูลผลประเมินควำมพึงพอใจเรียงตำมลสำดับประเด็นใหญ่ คือ 

ข้อมลูท่ัวไปของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อำยมุำกกว่ำ 60 ปี กำรศึกษำประถมปีท่ี 6 ประกอบอำชพีรบัจ้ำง

และมีอำชีพอิสระรำยได้ต่อเดือนน้อยกว่ำ 15,000 บำท

 ควำมพงึพอใจต่อเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญวดัในจังหวดัเพชรบุรโีดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำม

พึงพอใจระดับมำก ( = 4.44 , S.D = 0.41) โดยจสำแนกเป็นรำยด้ำนตำมลสำดับจำกมำกไปหำน้อยได้คือ 1) นักท่อง

เที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวในระดับมำกที่สุด (  = 4.54, S.D = 0.35) 2) ควำม

พึงพอใจต่อวิทยำกรอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน ( = 4.50 , S.D = 0.47) 3) ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำร

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในระดับมำก (  = 4.49 , S.D = 0.40) 4) ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของวัด 

อำทิ กำรจัดระเบียบในกำรเข้ำชมวัด กำรประชำสัมพันธ์ กำรรักษำควำมปลอดภัย ในระดับมำก ( = 4.36, S.D = 

0.55) 5) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสถำนที่ท่องเที่ยวในด้ำนสิ่งอสำนวยควำมสะดวก เช่น ลำนจอดรถ สุขำ เส้นทำงกำร

เดินภำยในวัด อยู่ในระดับมำก ( = 4.29 , S.D = 0.53)

อภปิรายผลการวจิยั
 1. ศึกษาวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ

 จำกกำรศึกษำคุณลักษณะของวัดที่เหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี พบ

ว่ำ มีองค์ประกอบ คือ 1) มีสิ่งดึงดูดใจที่น่ำสนใจให้นักท่องเที่ยวมำชมหรือมีเสน่ห์เฉพำะตัว หมำยถึง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ให้เคำรพ กรำบไหว้เป็นพระพุทธรูปหรือเกจิกอำจำรย์ชื่อดัง มีโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ หรือมีวิถีชีวิตชุมชนที่น่ำ

สนใจ 2) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวมีควำมสะดวกเข้ำถึงง่ำย 3) มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกแก่กำรมำท่องเที่ยว เช่น ห้อง

สุขำที่สะอำดพอเพียง มีควำมปลอดภัย 4) มีกิจกรรมทำงพุทธศำสนำให้ปฏิบัติ เช่น สำมำรถเข้ำไปไหว้พระทสำบุญ 

เจรญิสตไิด้ 5) มชีมุชนให้กำรสนบัสนนุดสำเนนิกำรจำกคณุสมบตัมิำทัง้ 5 ประกำรนี ้เป็นเกณฑ์ในกำรเลอืกวดั 9 แหง่ 

ในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นวัดแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้สอดคล้องกับกำรวิจัย เรื่อง 

กำรวิเครำะห์คุณลักษณะขององค์ประกอบร่วมของควำมพึงพอในใจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในเขตพุทธำวำสของผู้

สงูอำยุ จงัหวัดนครปฐม ของ [87] ทีพ่บว่ำ กำรวเิครำะห์คณุลกัษณะองค์ประกอบร่วมของควำมพงึพอใจในพฤติกรรม

ของกำรท่องเที่ยวในเขตพุทธำวำสของผู้สูงอำยุในจังหวัดนครปฐม คือ กำรมีป้ำยบอกทำงที่ชัดเจนในกำรเดินทำง มี

กำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มีห้องนส้ำที่สะอำด พนักงำนหรือผู้ให้บริกำรมีอัธยำศัยที่ดีเต็มใจให้บริกำร 

คณุลกัษณะข้ำงต้นสอดคล้องกบัองค์ประกอบข้อที ่3 ในเรือ่งกำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ คือ มส่ิีง

อสำนวยควำมสะดวก มีควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงท่องเท่ียววัดท้ัง 9 แห่งน้ี และสอดคล้องกบักำรวิจยั เรือ่ง แนวทำง

กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำ วัดไร่ขิง อสำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ของ [98] ที่พบว่ำ จุดเด่นที่ทสำให้

นกัท่องเทีย่วต้องกำรมำเทีย่ววดัไร่ขิง คอื หลวงพ่อวดัไร่ขิงท่ีอยูใ่นอโุบสถ ซึง่ เป็นทีเ่คำรพนบัถอืและเลือ่มใสศรทัธำ

ของนักท่องเที่ยวอย่ำงมำก ทสำให้นักท่องเที่ยวต้องกำรที่จะเข้ำไปกรำบนมัสกำรหลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจำกนี้ทำงวัด

จะมีกำรบริกำรเปิดโบสถ์ 24 ชั่วโมง และวัดได้ให้ควำมสสำคัญกับสิ่งอสำนวยควำมสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกที่สุด 

มีลำนจอดรถให้เพียงพอ มีเจ้ำหน้ำที่คอยทสำควำมสะอำด มีห้องนส้ำและทำงวัดจะมีกำรประชำสัมพันธ์แนะนสำสถำน

ที่อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ในข้อที่ 

1, 3 และข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งจูงใจกำรกรำบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และวัดมีกำรจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมำกรำบ

ไหว้ได้ตำมที่ต้องกำรมิใช่เป็นสถำนที่ปิดและไม่สะดวกในกำรทสำกิจกรรมเชิงจำริกแสวงบุญ วัดมีส่ิงอสำนวยควำม

สะดวกแก่กำรมำท่องเที่ยว และสอดคล้องกับกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเท่ียว เชิง

ศำสนำ กรณี ศึกษำวัดบูรพำภิรำม อสำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของ [109] ที่พบว่ำ ปัจจัยอย่ำงหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจใน

กำรมำท่องเที่ยว คือ 1. แรงจูงใจทำงวัฒนธรรม คือ มีสถำปัตยกรรม ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ มีพระพุทธรูปปำง

ประทำนพรองค์ใหญ่ที่สุด 2. แรงจูงใจบุคคลในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว คือ เดินทำงมำเคำรพ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ

ร่วมทสำบุญและจุดแข็งของสถำนที่ท่องเที่ยว คือ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีหน่วยงำนรัฐให้กำรช่วย

เหลือจัดกิจกรรมสสำคัญทำงพุทธศำสนำ จำกงำนวิจัยข้ำงต้นของ กมลภัทร ศรีตะวัน นี้ สอดคล้องกับงำนวิจัยกำร

พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี คือ ข้อ 1 กำรมีกำรมีสิ่งดึงดูดใจเป็นพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ สถำปัตยกรรมที่โดดเด่นและข้อที่ 5 คือ กำรที่ชุมชน เช่นภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้ สอดคล้อง

กับวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม กรณีศึกษำ ตลำดนส้ำวัดกลำงคูเวียง ตสำบล

สัมปทำน อสำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของ [110] ที่พบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจส่วนที่ได้คะแนนเฉลี่ย

สงูสดุ คือ ด้ำนโบรำณสถำนและโบรำณวตัถท่ีุสะท้อนถงึควำมงดงำม เก่ำแก่ และมชีือ่เสียงในด้ำนควำมพงึพอใจ รอง

ลงมำ คือ กิจกรรมเชิงศำสนำโดยเฉพำะกำรบริกำรเครื่อง ไทยธรรม ส่วนสิ่งอสำนวยควำมสะดวกและสิ่งบริกำรโดย

เฉพำะกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ำย สอดคล้องกันกับกำรวิจัยพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญนี้ ในข้อ

ที่ 1 ถึงข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งดึงดูดใจ วัดเข้ำถึงได้ง่ำย มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกและมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ

 สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 5 ประกำร ข้ำงต้น มีควำม

สอดคล้องกับงำนวิจัยต่ำงๆ ที่กล่ำวมำ
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 2. การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วจาริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรีและการสร้างคู่มอื

 เส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 9 วัด ได้คัดเลือกมำจำกวัดที่มีองค์ประกอบ

กำรตำมลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ทั้ง 5 องค์ประกอบข้ำงต้น โดยเริ่มต้นเดินทำงตำมลสำดับ คือ 1) วัด

ใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวิหำร 4) วัดพระพุทธไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขำบันไดอิฐ 7) 

วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดยคิดรวมระยะทำง 40 กิโลเมตร และใช้เวลำเดินทำงจำกวัดที่ 1 ไป

สู่วัดที่ 2 จนครบทั้ง 9 วัด ใช้เวลำเดินทำง 1.30 ชั่วโมง และหำกรวมเวลำเดินทำงและ เวลำท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บุญทั้ง 9 วัด รวมเวลำ 8 ชั่วงโมง เมื่อประเมินควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมต่อเส้นทำงและเวลำในกำรท่องเที่ยว

จำริกแสวงบุญจำกนักท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง เส้น

ทำงกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อสำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ของ [121] ที่นสำคนไปท่องเที่ยวใน 7 สถำนที่ 

เวลำ 1 วัน ประกอบด้วยวัด 6 แห่ง และถนนสำยดอกไม้ประดับบำงกรวย 1 แห่ง พบว่ำ นักท่องเที่ยว 34 ใน 35 คน 

จะกลับมำท่องเที่ยวซส้ำอีก โดยใช้เวลำในกำรเดินทำงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนี้เป็นเวลำ 7 ชั่วโมง 

40 นำที ซึ่งเป็นเวลำท่องเที่ยวใกล้เคียงกับงำนวิจัยกำรท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญ

 ในส่วนของคูมื่อกำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบรุ ีได้แสดงเน้ือหำ สำระสสำคัญของวดั

ทั้ง 9 แห่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ โดยมีขนำด A5 เพื่อเน้นกำรพกพำสะดวกสสำหรับนัก

ท่องเที่ยว และภำยในประกอบด้วย เนื้อหำ สำระสสำคัญของวัดทั้ง 9 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บญุ มภีำพประกอบท่ีสวยงำม มีแผนทีแ่สดงทีต้ั่งของวดัทัง้ 9 แห่ง อย่ำงละเอยีดชดัเจน เม่ือประเมินแล้วนกัท่องเทีย่ว

มีควำมพึงพอใจต่อ คู่มือระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง คู่มือกำรท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบำงนก

แขวก จังหวัดสมุทรสงครำม ของ[132] พบว่ำ รูปแบบคู่มือทำงกำรท่องเที่ยวต้องมีขนำดเหมำะสม คือ มีขนำด A5 

เพื่อให้สะดวกต่อกำรพกพำ มีเน้ือหำรำยละเอียดเกี่ยวกับเส้นทำงท่องเที่ยว มีแผนท่ีด้ำนในใหญ่ดูได้ชัดเจน แสดง

สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ

 อนึง่ในคูมื่อท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบุร ีมีเน้ือหำ สำระท้ังภำษำไทย และภำษำองักฤษ

ทัง้นีเ้พื่อให้เหมำะสมกบัสภำพสงัคมปัจจบุนัทีเ่ป็นยคุโลกำภวิตัน์และสงัคมประชำคมอำเซยีนที ่กำรเดนิทำงมคีวำม

สะดวกขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวชำวไทย และชำวต่ำงชำติมำเที่ยวชมจสำนวนไม่น้อยในยุคโลกไร้พรมแดน จึงได้แปลเป็น

ภำษำองักฤษเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบักำรวจิยัเรือ่งกำรศึกษำเส้นทำงท่องเทีย่วของนกัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชำว

มำเลเซียในประเทศไทย กรณี ศึกษำที่อสำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ของ [143] พบว่ำ กำรจัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล

กำรท่องเที่ยว แผ่นพับเกี่ยวสถำนที่ท่องเที่ยว ตลอดจนเส้นทำง กำรท่องเที่ยวควรมีภำษำต่ำงๆ เช่นภำษำอังกฤษไว้

ด้วย

 นอกจำกน้ีผลกำรประเมินต่อกำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ จำกนกัท่องเทีย่วโดยภำพรวมมี

พึงพอใจระดับมำกและพึงพอใจจะแนะนสำให้เพื่อนๆ ญำติ มำท่องเที่ยววัดอีกเพรำะเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีประโยชน์

ระดับมำกเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่นส้ำเพชรบุรี ของ[154] ที่

พบว่ำ กำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วมีส่วนช่วยให้ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัเพชรบรีุ เป็นทีรู้่จักมำกขึน้ เกดิ

กำรกระจำยรำยได้แก่ชุมชน

 ความพงึพอใจต่อเส้นทางท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วดัในจงัหวดัเพชรบุรี

 จำกกำรศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ผู้

มำท่องเที่ยว มีควำมพึงพอใจโดยรวมระดับมำก ( = 4.44 , S.D = 0.41) คือ มีควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำร

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ทั้ง 9 แห่ง ที่สำมำรถจัดลสำดับเส้นทำง เวลำเดินทำงได้เหมำะสม แสดงข้อมูลสสำคัญได้
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ชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ และในเรื่อง ควำมปลอดภัยมีควำมเหมำะสม

ระดับมำก และอัตลักษณ์ของวัดมีควำมน่ำสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำว

ไทยที่มีต่อวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรำย ของ [165] ที่พบว่ำนักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจโดยรวมระดับมำกและระดับ

มำกที่สุด คือ วัดร่องขุ่นมีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว โดดเด่นแตกต่ำงจำกวัดอื่นๆ

 ด้ำนควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวกับ 

สถำนที่ โดยรวมอยู่ในระดับมำกทั้งด้ำนสิ่งอสำนวยควำมสะดวกในวัดเกี่ยวกับลำนจอดรถ ห้องนส้ำ เส้นทำงเดินในวัด 

และกำรบรหิำรจดักำรในด้ำนกำรจดัระเบยีบเข้ำชมวดั กำรประชำสมัพนัธ์ ควำมพงึพอใจผูใ้ห้ข้อมูลมีควำมสอดคล้อง

กับกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อวัดผำตำกเสื้อ จังหวัดหนองคำย ของ[176] ที่พบว่ำ 

กำรให้บริกำรและสิ่งอสำนวยควำมสะดวก กำรคมนำคมมีควำมพึงพอใจระดับมำก

 อน่ึงในด้ำนควำมพึงพอใจ ด้ำนผลท่ีเกิดขึ้นในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยววัด พบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมพึง

พอใจโดยรวมในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนธรรมผ่ำนงำนศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดเพชรบุรี ในระดับมำกที่สุด ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำรูปแบบและสภำพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย ของ [187] ที่พบว่ำ สภำพกำรจัดกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวในจังหวัดเชียงรำยในด้ำนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสำรประโยชน์ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และเมื่อจสำแนก

เป็นรำยข้อ พบว่ำ ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนที่เหมำะสมในระดับปำนกลำง เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ และในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 สสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัด

อบรมผู้นสำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์วิทยำกรกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญให้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ นสำชมได้อย่ำง

ประทับใจแก่ผู้มำท่องเที่ยว เพรำะผู้นสำเที่ยวเป็นปัจจัยสสำคัญประกำรหน่ึงท่ีทสำให้กำรท่องเที่ยวประสบควำมสสำเร็จ 

หรือล้มเหลวได้ และควรจัดถวำยควำมรู้แก่เจ้ำอำวำสเรื่องกำรจัดกำรวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำ เพื่อจะ

ได้นสำควำมรู้มำเป็นประโยชน์แก่กำรพัฒนำวัดต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 ในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้สำมำรถปรับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมกับกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวของ

แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มท่องเท่ียวได้ รวมถึงกำรปรับเวลำให้เหมำะสมกับสภำพกำรเดินทำงของตนเองโดยยังคง

สำระหลัก คือ เพื่อพัฒนำ ขัดเกลำจิตใจ และร่วมศึกษำเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ดีของชำติที่มีอยู่ในวัดเพื่ออนุรักษ์

ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

 1. กำรศึกษำเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยววัดกับเส้นทำงท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย 

สสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวหลำกหลำยรูปแบบในหนึ่งวัน

 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมหลักบวร ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงพุทธศำสนำ

ในจังหวัดเพชรบุรี
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