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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรมี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา
สภาพของวัดทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ 2) พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงจาริก
แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้างคู่มือ 3) ทดลองและประเมินความพึงพอใจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวง
บุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
การท่องเทีย่ วจาก 8 หน่วยงาน จ�ำนวน 1011 คน เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของวัดทีเ่ หมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจาริก
แสวงบุญ และการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่น .90 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณลักษณะของวัดที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ 5 ประการ คือ 1) มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญที่น่าสนใจ 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญได้ง่าย 3) มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก 4) มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ 5) ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ให้การสนับสนุน 2.การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรจี ากเกณฑ์การคัดเลือก 5 ประการข้างต้น น�ำมาคัดเลือกวัดได้ 9 แห่ง
ซึ่งมีเส้นทางท่องเที่ยวตามล�ำดับ คือ 1) วัดใหญ่สุวรรณาราม 2) วัดก�ำแพงแลง 3) วัดมหาธาตุวรวิหาร 4) วัดพระพุทธ
ไสยาสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขาบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขาตะเครา 9) วัดในกลาง โดยมีระยะทางประมาณ
40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง และได้คู่มือประกอบการท่องเที่ยว 3. ทดลองและประเมินความพึง
พอใจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญกับนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (= 4.44, S.D = 0.41)
จ�ำแนกเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย คือ 1. มีความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญใน
ระดับมากที่สุด 2. วิทยากรระดับมากที่สุด 3. เส้นทางและคู่มือการท่องเที่ยวระดับมาก 4. การบริหารจัดการของวัด
ในระดับมาก และการจัดสถานที่ในวัดในระดับมาก = 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�ำส� ำคัญ : เส้นทางท่องเที่ยว จาริกแสวงบุญ 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 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 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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วัดเป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากมีหน้าที่หลักเป็นแหล่งปฏิบัติกิจทางศาสนาที่
จรรโลงจิตใจให้ดีงามแล้วยังเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งศิลปวิทยาที่ให้ความรู้หลากหลาย
สาขา สามารถเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นจึงนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญของชาติได้ดียิ่ง
เพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทราวดีและมีวัดเป็นจ�ำนวนมาก ที่ทรงคุณค่า
มีความโดดเด่น เป็นแหล่งรวมฝีมือช่างชั้นเยี่ยมในสมัยอยุธยา จนมีค�ำกล่าวว่า “เพชรบุรีเป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิต” คือ
วัดวาอารามจ�ำนวนมาก เป็นที่รวมศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่จากการถูกเผาท�ำลายในอดีตกาล และแต่ละวัดมีจุดเด่นที่
ทรงคุณค่าแตกต่างกันไป อาทิเช่น วัดใหญ่-สุวรรณาราม มีประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับการรักษาชาติไทยและบุคคลสำ� คัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ วัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดทีส่ งบเงียบมีประวัตคิ วามเป็นมาเก่าแก่ มีลวดลายปูนขึน้ สวยงามและมีพระ
เกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองเพชร วัดมหาธาตุวรวิหาร มีพระปรางค์ 5 ยอด ความเป็นมาเก่าแก่ มีลวดลายปูนปั้นชั้นครู
ที่สวยงาม วัดพระพุทธไสยาสน์ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุกว่า 400 ปี เป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ[1] ฯลฯ วัดจึงเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าควรแก่การเรียนรู้และพัฒนาจิตใจ ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจาริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่มีการกล่าวถึงและมีกลุ่มคนที่สนใจการท่องเที่ยว
ประเภทนี้มีจ�ำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ด้วยคติความเชื่อที่ว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะน�ำความเป็นสิริมงคลมา
สู่ชีวิต ตนเอง และครอบครัว
การพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ นับว่าเป็นการพัฒนาที่มีประโยชน์กล่าวคือ การท่อง
เที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไกการพัฒนาน�ำไปสู่ การเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ขนส่ง ค่าที่พัก อาหาร ของที่ระลึก การน�ำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่า
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 [21] ได้ก�ำหนดเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและการยกระดับการท่องเที่ยว สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อเรียน
รู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัดกลุ่มจังหวัด
และนานาชาติหรือในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กล่าวถึงการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริม
วิถีไทยและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเที่ยวทั่วไทยเป็นการสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศให้แก่คนไทยทุกคน ทุกเพศ [32] ทุกวัยหรือในยุทธศาสตร์การส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เล็งเห็นความส�ำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดย
มีกลยุทธ์บูรณาการพันธกิจส�ำคัญเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม [43]
จากแผนพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาและ
แผนพัฒนาระยะ 20 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล ชุมชน สังคมทัง้ ด้านจิตใจ ปัญญาและเศรษฐกิจอันเป็นการกระจายรายได้สชู่ มุ ชนแล้วยังมีการจัดการท่องเทีย่ ว
ทีส่ ามารถตอบสนอง ความต้องการนักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ เพิม่ มากขึน้ เช่น การท่องเทีย่ วเชิงศาสนา วัฒนธรรม ซึง่ จะ
เป็นการสร้างความสมดุลให้กบั การท่องเทีย่ วไทย มิใช่เน้นการท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ ๆ เดียว ทัง้ นีเ้ พราะเรามีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าหลากหลายอนึ่งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในวัดก็เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตไทยที่มีคนส่วนใหญ่
นับถือ พุทธศาสนาและศาสนานีก้ เ็ ป็นฐานรากทางวัฒนธรรมของไทยทุกแขนงทัง้ ทางด้านจิตใจ ทีแ่ สดงออกเป็นศีล
ธรรมจริยธรรมของคนไทย และทางด้านวัตถุธรรมก็ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาเช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่
สวยงาม ด้านจารีตและขนบธรรมเนียมของเพชรบุรกี ม็ ไี ม่นอ้ ยดังนัน้ การท่องเทีย่ วทางศาสนาจึงเป็นการส่งเสริมการ
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ด�ำรงชีวิตตามแนวทางวิถีไทย ส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
ทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยยธรรมนักท่องเที่ยว เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามของชาติ
จึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญเป็นการพัฒนาคน รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ด้วยการเล็งเห็นความส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุรี
ยังมีการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วลักษณะนีไ้ ม่มากนัก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วอันเป็น
ทางเลือกหนึง่ แก่นกั ท่องเทีย่ วผูส้ นใจได้เลือกเดินทางตามความพร้อมของตนเองไปนมัสการสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ น
วัด เพื่อรับผลบุญกุศลเกิดความซาบซึ้งศรัทธาในหลักการปฏิบัติตามค�ำสอน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
โดยรวม

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาสภาพของวัดที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ
2. เพือ่ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้างคู่มือ
3. เพือ่ ทดลองและประเมินความพึงพอใจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการวิจยั

ขอบเขตการวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตด้าน
เวลา รายละเอียดมี ดังนี้

ขอบเขตด้ านเนือ้ หา

ศึกษาสภาพของวัดทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว และน�ำมาสร้างเป็นเส้นทางท่องเทีย่ ว
เชิงจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี และน�ำไปทดลองใช้จริงกับนักท่องเทีย่ วเพือ่ ให้ทดลองเดินทางไปยังวัด
ต่างๆ ตามเส้นทางพร้อมทัง้ ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ เส้นทางท่องเทีย่ วทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในครัง้ นีโ้ ดย
ใช้แนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวตามหลัก 5As และการสังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญใน
การวิจัยนี้

ขอบเขตด้ านพืน้ ที่

สร้างเส้นทางท่องเทีย่ ววัดในอ�ำเภอเมืองเพชรบุรแี ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีไ่ ด้จากการประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การท่องเที่ยวและนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมและไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง
เที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดทั้ง 9 แห่ง พร้อมทั้งประเมินผล

ขอบเขตด้ านเวลา

ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

การวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีเป็น การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพวัดทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ 2) พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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บุญและสร้างคู่มือ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อเส้นทางท่องเที่ยว โดยได้ท�ำการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้
การศึกษาสภาพวัดทีม่ คี ุณลักษณะเหมาะสมเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพวัดในจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวิธีการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussionp) จากผู้ให้ข้อมูลที่มีความ
รู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดย ผู้วิจัยด�ำเนินการ สนทนากลุ่มด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และตามประเด็นกรอบแนวคิดตามล�ำดับดังนี้
1. ผู้ให้ ข้อมูลส� ำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Performance) จ�ำแนกตามภาระหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จ�ำนวน 10
คน จาก 8 หน่วยงาน เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นย�ำเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ประกอบด้วย
		 1.1 ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 2) นายก
เทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี หรือตัวแทน จ�ำนวน 3 คน
		 1.2 ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ผูอ้ ำ� นวยการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรหี รือผูแ้ ทนหรือตัวแทน
2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 3) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน จ�ำนวน 3 คน
		 1.3 นักวิชาการ ตัวแทน 1) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือตัวแทน 2) พัฒนาการจังหวัด
เพชรบุรี หรือตัวแทน 3) ตัวแทนอาจารย์ประจ�ำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จ�ำนวน 4 คน
2. เครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเด็นข้อค�ำถามในการสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การสังเคราะห์จากแนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญโดยครอบคลุมการสร้างเส้นทางท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรี
ที่เหมาะสมตามกรอบแนวคิด จากนั้นน�ำแบบประเด็นข้อค�ำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมของข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 1) ด้านการท่องเที่ยว 2) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 3) ด้านการพัฒนาและน�ำ
ข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงให้ถูกต้อง ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ดร.อัจฉรา
พรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ด้านการพัฒนา ได้แก่ ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
ผลการตรวจสอบเครื่องมือในแบบการสนนาทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสม
3. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion))
		 3.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินรายการโดยเชิญชวนให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
		 3.2 นำ� คำ� ถามทีจ่ ดั วางไว้ตามประเด็นหัวข้อวิจยั โดยมีคำ� ถามเริม่ ต้นทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ข้าร่วมรูส้ กึ คุน้ เคยกับหัวข้อ
วิจัย ค�ำถามที่ผู้วิจัยได้รับค�ำตอบที่ต้องการ และค�ำถามสิ้นสุดที่ช่วยให้แน่ใจได้รับข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ในด้านอุปกรณ์มีการเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เครื่องบันทึกเสียงขณะสนทนากลุ่ม
เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปรความข้อมูลและ หาข้อมูลสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป และมีกล้อง
ดิจิตอลบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม และขั้นตอน กระบวนการวิจัยมีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์ บันทึก
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุม่ ตามขัน้ ตอนอย่างต่อเนือ่ งตลอดกระบวนการวิจยั และน�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยยึดหลักตามแนวคิดของ [54] แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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		 4.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing /Data Reduction) เป็นกระบวนการจัดการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อ
ท�ำให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งทางกายภาพและในทางเนื้อหาพร้อมที่จะแสดง และน�ำเสนออย่างเป็นระบบได้
		 4.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการน�ำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการพรรณนา
อันเป็นผลมาจากการเชือ่ มโยงข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วเข้าด้วยกันตามกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพือ่ มองเรือ่ ง
ราวของสิ่งที่ศึกษาตามความหมายที่ข้อมูลซึ่งได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีแล้ว
4.3 การหาข้อสรุป และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion Drawing and
Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และการตีความหมายของผลหรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวม
ถึงการตรวจสอบว่า ข้อสรุปความหมายที่ได้นั้นมีความถูกต้องตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
การก�ำหนดเส้ นทางท่ องเทีย่ วและคู่มอื การท่ องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี
ขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การคัดเลือกวัดตามองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ ซึง่ เป็น
ข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1 และพิจารณาวัดที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�ำไว้พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้น�ำมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาวัดที่เหมาะสมโดยวิธีดังต่อไปนี้
1. คณะผูว้ จิ ยั พิจารณาคัดเลือกวัดทีเ่ หมาะสมกับการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ จำ� นวน 4 คน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.
กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ 2) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมส�ำอางค์ 3) ดร.ร�ำไพ ประสานธ�ำรงศิริ 4) อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ
อยุธยา โดยใช้เกณฑ์ การพิจารณาคือ 1.วัดต้องมีสิ่งดีงดูดใจ 2.มีเส้นทางเข้าถึงวัดได้ง่าย 3.มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
4.มีกิจกรรมให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว 5.มีชุมชน ภาคส่วนอื่นให้การสนับสนุน
2. ประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อท�ำการคัดเลือกวัดที่เหมาะสมให้ได้ 9 วัด สาเหตุที่เลือก 9 วัด เพราะเป็นเลขมงคล
ตามความเชื่อของสังคมไทย
3. คณะผู้วิจัยเดินทางไปส�ำรวจวัดที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ ณ สถานที่จริง จ�ำนวน
9 วัด
4. คณะผูว้ จิ ยั ประชุมสรุปผลการคัดเลือกวัดทีเ่ หมาะสมแก่การท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี
จ�ำนวน 9 วัด
5. เมื่อได้วัดทั้ง 9 แห่ง ที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญแล้ว ผู้วิจัยจึงเดินทางไปขออนุญาต
กับเจ้าอาวาสของวัดที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงรวบรวมข้อมูลน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้
ได้เนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมน�ำไปจัดท�ำแผนที่ท่องเที่ยวและคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัด
เพชรบุรี
6. เมือ่ ได้แผนทีแ่ ละคูม่ อื เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญแล้ว จึงให้เจ้าอาวาสหรือผูแ้ ทนทีเ่ จ้าอาวาส
มอบหมายท�ำการประเมินตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
จึงสรุปวิธีศึกษาในขั้นตอนการก�ำหนดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและสร้างคู่มือได้ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและคู่มือ
ในการตรวจสอบแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญและคู่มือการท่องเที่ยว ผู้ตรวจสอบได้แก่
1.1 เจ้าอาวาสหรือผู้แทนที่เจ้าอาวาสมอบหมาย จ�ำนวน 9 รูป/คน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาได้แก่
1) วัดใหญ่สวุ รรณาราม 2) วัดกำ� แพงแลง 3) วัดมหาธาตุวรวิหาร 4) วัดข่อย 5) วัดพระพุทธไสยาสน์ 6) วัดเขาบันไดอิฐ
7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขาตะเครา 9) วัดในกลาง
1.2 ผูร้ ้ดู ้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบการใช้ภาษา จ�ำนวน 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ป้อม
กิมวังตะโก
1.3 ผู้รู้ด้านศิลปะ จ�ำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนฤมล มัจฉา
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคูม่ อื นี้ ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ด้าน
การใช้ภาษา และด้านศิลปะ
เมื่อได้รับข้อมูลครบทุกด้านแล้ว ผู้วิจัยปรับแก้ข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่ผู้ตรวจสอบได้แสดงความคิดและข้อ
เสนอในด้านนั้น
ผลการตรวจสอบผู้รู้ทั้ง 3 ด้าน มีความเห็นว่าแผนที่และคู่มือที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
3. ขั้นตอนประเมินความพึงพอใจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี
การทดลองและประเมิน
เมือ่ ได้คมู่ ือเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรแี ล้วจึงน�ำไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มทดลองเป้ าหมาย
กลุ่มทดลองเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว วัดในจังหวัด
เพชรบุรีตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 9 แห่ง ที่ก�ำหนดขึ้น จ�ำนวน 30 คน
โดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติดังนี้
		 1.1 เป็นผูท้ อี่ าศัยในจังหวัดเพชรบุรหี รือนอกเขตจังหวัดเพชรบุรแี ละมิได้มบี า้ นพักอาศัยอยูใ่ กล้ชดิ ติดวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ
		 1.2 มีจติ อาสาสมัครและมีเวลาในการเข้าร่วมศึกษาเดินทางในครัง้ นีต้ ามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ
1.3 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครือ่ งมือการวิจยั นีใ้ นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณคือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริก
แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ค�ำถามเป็นแบบ
แสดงรายการให้เลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี
จ�ำนวน 9 แห่ง เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบโดยใช้วธิ กี ารท�ำเครือ่ งหมายตามทีก่ ำ� หนดลงในช่องตาม
ความคิดเห็น คือ 1 คะแนน ความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ดุ 2 คะแนน มีความพึงพอใจในระดับน้อย 3 คะแนน ความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง 4 คะแนน ความพึงพอใจในระดับมาก และ 5 คะแนน ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญครั้งนี้
3. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยวิธีการ
		 3.1 ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัด
ในจังหวัดเพชรบุรี
		 3.2 ศึกษาปัญหาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ
วัดในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
		 3.3 ให้ความหมายและนิยามจากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ
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		 3.4 เขียนข้อค�ำถามให้กลมกลืนกับเนื้อหาซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
		 3.5 น�ำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ มยุรี วัดแก้ว ด้านเนื้อหาศาสนา
และวัฒนธรรม 2) ดร.อัจฉราพรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้านการท่องเที่ยว 3) อาจารย์ป้อม กิมวังตะโก ด้านการพัฒนา
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยใช้สตู รของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)
[65] รวมถึงภาษาและส�ำนวนที่ใช้ในแบบสอบถามและน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยก�ำหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่า
ข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 2) 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
3) -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ผลการตรวจสอบความเที่ยวตรงระหว่าง 0.67 - 1.00
3.6 ผู้น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ทั้งนักทัศนาจรที่มาท่องเที่ยววัดที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน
30 คนแล้วน�ำค่าคะแนนที่ได้ไปค�ำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ [5] ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนำ� แบบสอบถามแจกให้แก่นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ เป้าหมาย
และรอรับคืนด้วยตนเองน�ำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละชุดเพื่อน�ำไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลมีดงั นี้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักท่องเที่ยววิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยก�ำหนดเกณฑ์การ
แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตามแนวคิดของ [76] ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ
4.50 - 5.00 มากที่สุด 3.50 - 4.49 มาก 2.50 - 3.49 ปานกลาง 1.50 - 2.49 น้อย 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด
6. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั ครั้งนี้
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้
1. ผลศึกษาสภาพของวัดที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญได้องค์ประกอบ
ส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1.1 วัดจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจ คือ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ได้ เช่น โบราณ โบราณวัตถุ พระพุทธรูป หรือมีเกจิอาจารย์เป็นที่เคารพบูชา
1.2 การเข้าถึงวัดต้องมีความสะดวก คือ เดินทางไปสูว่ ดั ได้งา่ ย มีเส้นทางจราจรได้สะดวกทีส่ ามารถเดินทาง
มาได้ด้วยพาหนะของตนเองหรือมีบริการเสริมในการรับ ส่งส�ำหรับผู้ไม่มีพาหนะของตนเอง
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1.3 วัดมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกคือ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ ห้องสุขาสะอาด
เพียงพอ ลานจอดรถ
1.4 มีกิจกรรมให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ในวัด คือ ทางวัดมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญได้ท�ำ เช่น การ
ไหว้พระ การบ�ำเพ็ญสติ สมาธิ การถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
1.5 มีภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ให้การสนับสนุน คือ วัดได้รับความร่วมมือ จากชุมชน ภาคราชการ หรือภาค
เอกชนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานของวัด
จากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการ ข้างต้นน�ำไปสู่การตัดสินใจเลือกวัดทั้ง 9 แห่ง จากค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสนทนากลุ่มและจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของคณะผู้วิจัยทั้ง 4 คน ได้วัดทั้ง 9 แห่ง โดยสามารถเดินทาง
ได้ภายใน 1 วัน ได้แก่ 1) วัดมหาธาตุวรวิหาร 2) วัดใหญ่สุวรรณาราม 3) วัดข่อย 4) วัดก�ำแพงแลง 5) วัดเขาบันไดอิฐ
6) วัดพระพุทธไสยาสน์ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดในกลาง 9) วัดเขาตะเครา
จากนัน้ น�ำวัดทัง้ 9 แห่ง น�ำมาก�ำหนดเป็นเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญทีส่ ามารถเดินทางได้ตอ่ เนือ่ ง
อย่างสะดวก โดยเริ่มจากวัดล�ำดับที่ 1 ถึง ล�ำดับที่ 9 ดังนี้ 1) วัดใหญ่สุวรรณาราม 2) วัดก�ำแพงแลง 3) วัดมหาธาตุ
วรวิหาร 4) วัดพระพุทธไสยาสน์ 5) วัดข่อย 6)วัดเขาบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขาตะเครา 9) วัดในกลาง โดย
ใช้เวลาท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญเป็นเวลา 6.30 ชั่วโมง เวลาเดินทางรวมกัน 1.30 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 8.00 ชั่วโมง
ส่วนคู่มือประกอบการท่องเที่ยวเป็นขนาด A5 จ�ำนวน 8 หน้า ประกอบด้วย หน้าปก แผนที่เส้นทางที่ล�ำดับ
การเดินทางไปยังวัดทัง้ 9 แห่ง สาระส�ำคัญของแต่ละวัดทีไ่ ปท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ ได้แก่ ประกอบด้วยประวัติ
วัด แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของวัด กิจกรรมเชิงจาริกแสวงบุญ สถานทีต่ งั้ หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและสรุปสัญลักษณ์ การไปเยือนวัด
2. การทดลองและประเมินความพึงพอใจของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี
ในการทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วัด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวผู้สมัครใจท่อง
เที่ยวทั้ง 9 วัด ในเวลา 1 วัน จ�ำนวน 30 คน แสดงข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจเรียงตามล�ำดับประเด็นใหญ่ คือ
ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี การศึกษาประถมปีที่ 6 ประกอบอาชีพรับจ้าง
และมีอาชีพอิสระรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท
ความพึงพอใจต่อเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรโี ดยภาพรวมนักท่องเทีย่ วมีความ
พึงพอใจระดับมาก ( = 4.44 , S.D = 0.41) โดยจ�ำแนกเป็นรายด้านตามล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้คือ 1) นักท่อง
เที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D = 0.35) 2) ความ
พึงพอใจต่อวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( = 4.50 , S.D = 0.47) 3) ความพึงพอใจต่อเส้นทางและคู่มือการ
ท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในระดับมาก (  = 4.49 , S.D = 0.40) 4) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของวัด
อาทิ การจัดระเบียบในการเข้าชมวัด การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย ในระดับมาก ( = 4.36, S.D =
0.55) 5) ความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ สุขา เส้นทางการ
เดินภายในวัด อยู่ในระดับมาก ( = 4.29 , S.D = 0.53)

อภิปรายผลการวิจยั

1. ศึกษาวัดทีม่ คี ุณลักษณะเหมาะสมเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ
จากการศึกษาคุณลักษณะของวัดที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี พบ
ว่า มีองค์ประกอบ คือ 1) มีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวมาชมหรือมีเสน่ห์เฉพาะตัว หมายถึง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ให้เคารพ กราบไหว้เป็นพระพุทธรูปหรือเกจิกอาจารย์ชื่อดัง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือมีวิถีชีวิตชุมชนที่น่า
สนใจ 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงง่าย 3) มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่การมาท่องเที่ยว เช่น ห้อง
สุขาที่สะอาดพอเพียง มีความปลอดภัย 4) มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ปฏิบัติ เช่น สามารถเข้าไปไหว้พระท�ำบุญ
เจริญสติได้ 5) มีชมุ ชนให้การสนับสนุนด�ำเนินการจากคุณสมบัตมิ าทัง้ 5 ประการนี้ เป็นเกณฑ์ในการเลือกวัด 9 แห่ง
ในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นวัดแห่งการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์ประกอบร่วมของความพึงพอในใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเขตพุทธาวาสของผู้
สูงอายุ จังหวัดนครปฐม ของ [87] ทีพ่ บว่า การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะองค์ประกอบร่วมของความพึงพอใจในพฤติกรรม
ของการท่องเที่ยวในเขตพุทธาวาสของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม คือ การมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนในการเดินทาง มี
การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีห้องน�้ำที่สะอาด พนักงานหรือผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดีเต็มใจให้บริการ
คุณลักษณะข้างต้นสอดคล้องกับองค์ประกอบข้อที่ 3 ในเรือ่ งการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ คือ มีสงิ่
อ�ำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ ววัดทัง้ 9 แห่งนี้ และสอดคล้องกับการวิจยั เรือ่ ง แนวทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของ [98] ที่พบว่า จุดเด่นที่ท�ำให้
นักท่องเทีย่ วต้องการมาเทีย่ ววัดไร่ขงิ คือ หลวงพ่อวัดไร่ขงิ ทีอ่ ยูใ่ นอุโบสถ ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือและเลือ่ มใสศรัทธา
ของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ท�ำให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจากนี้ทางวัด
จะมีการบริการเปิดโบสถ์ 24 ชั่วโมง และวัดได้ให้ความส�ำคัญกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด
มีลานจอดรถให้เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่คอยท�ำความสะอาด มีห้องน�้ำและทางวัดจะมีการประชาสัมพันธ์แนะน�ำสถาน
ที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ในข้อที่
1, 3 และข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งจูงใจการกราบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และวัดมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมากราบ
ไหว้ได้ตามที่ต้องการมิใช่เป็นสถานที่ปิดและไม่สะดวกในการท�ำกิจกรรมเชิงจาริกแสวงบุญ วัดมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกแก่การมาท่องเที่ยว และสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิง
ศาสนา กรณี ศึกษาวัดบูรพาภิราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของ [109] ที่พบว่า ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจใน
การมาท่องเที่ยว คือ 1. แรงจูงใจทางวัฒนธรรม คือ มีสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ มีพระพุทธรูปปาง
ประทานพรองค์ใหญ่ที่สุด 2. แรงจูงใจบุคคลในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เดินทางมาเคารพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ
ร่วมท�ำบุญและจุดแข็งของสถานที่ท่องเที่ยว คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีหน่วยงานรัฐให้การช่วย
เหลือจัดกิจกรรมส�ำคัญทางพุทธศาสนา จากงานวิจัยข้างต้นของ กมลภัทร ศรีตะวัน นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี คือ ข้อ 1 การมีการมีสิ่งดึงดูดใจเป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและข้อที่ 5 คือ การที่ชุมชน เช่นภาครัฐให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ สอดคล้อง
กับวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน�้ำวัดกลางคูเวียง ต�ำบล
สัมปทาน อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของ [110] ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจส่วนที่ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุทสี่ ะท้อนถึงความงดงาม เก่าแก่ และมีชอื่ เสียงในด้านความพึงพอใจ รอง
ลงมา คือ กิจกรรมเชิงศาสนาโดยเฉพาะการบริการเครื่อง ไทยธรรม ส่วนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสิ่งบริการโดย
เฉพาะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย สอดคล้องกันกับการวิจัยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญนี้ ในข้อ
ที่ 1 ถึงข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งดึงดูดใจ วัดเข้าถึงได้ง่าย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 5 ประการ ข้างต้น มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวมา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

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

107

2. การพัฒนาเส้ นทางท่ องเทีย่ วจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรีและการสร้ างคู่มอื
เส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 9 วัด ได้คัดเลือกมาจากวัดที่มีองค์ประกอบ
การตามลักษณะการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ ทั้ง 5 องค์ประกอบข้างต้น โดยเริ่มต้นเดินทางตามล�ำดับ คือ 1) วัด
ใหญ่สุวรรณาราม 2) วัดก�ำแพงแลง 3) วัดมหาธาตุวรวิหาร 4) วัดพระพุทธไสยาสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขาบันไดอิฐ 7)
วัดทองนพคุณ 8) วัดเขาตะเครา 9) วัดในกลาง โดยคิดรวมระยะทาง 40 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางจากวัดที่ 1 ไป
สู่วัดที่ 2 จนครบทั้ง 9 วัด ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง และหากรวมเวลาเดินทางและ เวลาท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวง
บุญทั้ง 9 วัด รวมเวลา 8 ชั่วงโมง เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อความเหมาะสมต่อเส้นทางและเวลาในการท่องเที่ยว
จาริกแสวงบุญจากนักท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง เส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ของ [121] ที่น�ำคนไปท่องเที่ยวใน 7 สถานที่
เวลา 1 วัน ประกอบด้วยวัด 6 แห่ง และถนนสายดอกไม้ประดับบางกรวย 1 แห่ง พบว่า นักท่องเที่ยว 34 ใน 35 คน
จะกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำอีก โดยใช้เวลาในการเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนี้เป็นเวลา 7 ชั่วโมง
40 นาที ซึ่งเป็นเวลาท่องเที่ยวใกล้เคียงกับงานวิจัยการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ
ในส่วนของคูม่ อื การท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วัด ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงเนือ้ หา สาระส�ำคัญของวัด
ทั้ง 9 แห่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ โดยมีขนาด A5 เพื่อเน้นการพกพาสะดวกส�ำหรับนัก
ท่องเที่ยว และภายในประกอบด้วย เนื้อหา สาระส�ำคัญของวัดทั้ง 9 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวง
บุญ มีภาพประกอบทีส่ วยงาม มีแผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของวัดทัง้ 9 แห่ง อย่างละเอียดชัดเจน เมือ่ ประเมินแล้วนักท่องเทีย่ ว
มีความพึงพอใจต่อ คู่มือระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง คู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนก
แขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ของ[132] พบว่า รูปแบบคู่มือทางการท่องเที่ยวต้องมีขนาดเหมาะสม คือ มีขนาด A5
เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยว มีแผนที่ด้านในใหญ่ดูได้ชัดเจน แสดง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อนึง่ ในคูม่ อื ท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วัด ในจังหวัดเพชรบุรี มีเนือ้ หา สาระทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทัง้ นีเ้ พื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคโลกาภิวตั น์และสังคมประชาคมอาเซียนที่ การเดินทางมีความ
สะดวกขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวชมจ�ำนวนไม่น้อยในยุคโลกไร้พรมแดน จึงได้แปลเป็น
ภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั เรือ่ งการศึกษาเส้นทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาว
มาเลเซียในประเทศไทย กรณี ศึกษาที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของ [143] พบว่า การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล
การท่องเที่ยว แผ่นพับเกี่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนเส้นทาง การท่องเที่ยวควรมีภาษาต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษไว้
ด้วย
นอกจากนีผ้ ลการประเมินต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ จากนักท่องเทีย่ วโดยภาพรวมมี
พึงพอใจระดับมากและพึงพอใจจะแนะน�ำให้เพื่อนๆ ญาติ มาท่องเที่ยววัดอีกเพราะเป็นการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์
ระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่น�้ำเพชรบุรี ของ[154] ที่
พบว่า การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วมีสว่ นช่วยให้ชมุ ชนและแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรี เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เกิด
การกระจายรายได้แก่ชุมชน
ความพึงพอใจต่ อเส้ นทางท่ องเทีย่ วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ผู้
มาท่องเที่ยว มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ( = 4.44 , S.D = 0.41) คือ มีความพึงพอใจต่อเส้นทางและคู่มือการ
ท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ ทั้ง 9 แห่ง ที่สามารถจัดล�ำดับเส้นทาง เวลาเดินทางได้เหมาะสม แสดงข้อมูลส�ำคัญได้
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ชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญ และในเรื่อง ความปลอดภัยมีความเหมาะสม
ระดับมาก และอัตลักษณ์ของวัดมีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ของ [165] ที่พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากและระดับ
มากที่สุด คือ วัดร่องขุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ
ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวกับ
สถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในวัดเกี่ยวกับลานจอดรถ ห้องน�้ำ เส้นทางเดินในวัด
และการบริหารจัดการในด้านการจัดระเบียบเข้าชมวัด การประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสอดคล้อง
กับการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย ของ[176] ที่พบว่า
การให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การคมนาคมมีความพึงพอใจระดับมาก
อนึ่งในด้านความพึงพอใจ ด้านผลที่เกิดขึ้นในการเดินทางมาท่องเที่ยววัด พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านธรรมผ่านงานศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดเพชรบุรี ในระดับมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ของ [187] ที่พบว่า สภาพการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวในจังหวัดเชียงรายในด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจ�ำแนก
เป็นรายข้อ พบว่า ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนที่เหมาะสมในระดับปานกลาง เช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ และในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
อบรมผู้น�ำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์วิทยากรการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญให้ที่มีความรู้ ความสามารถ น�ำชมได้อย่าง
ประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว เพราะผู้น�ำเที่ยวเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้การท่องเที่ยวประสบความส�ำเร็จ
หรือล้มเหลวได้ และควรจัดถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสเรื่องการจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา เพื่อจะ
ได้น�ำความรู้มาเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาวัดต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ในการน�ำผลการวิจัยไปใช้สามารถปรับเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการเดินทางมาท่องเที่ยวของ
แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มท่องเที่ยวได้ รวมถึงการปรับเวลาให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทางของตนเองโดยยังคง
สาระหลัก คือ เพื่อพัฒนา ขัดเกลาจิตใจ และร่วมศึกษาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ดีของชาติที่มีอยู่ในวัดเพื่ออนุรักษ์
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึกษาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววัดกับเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในหนึ่งวัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักบวร ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา
ในจังหวัดเพชรบุรี
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