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บทคดัย่อ 
ปจัจุบันการท่องเที่ยววัดในท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการ

กระจายรายได้ของชุมชน  อีกทัง้การเข้าชมและเข้ามาไหว้พระใน
บรเิวณวดัยงัเป็นการสร้างศรทัธาในพุทธศาสนา และเงนิรายได้ส่วน
หนึ่งยงัสามารถช่วยบูรณะวดั พื้นที่ฝ ัง่ธนบุรีนับว่ามวีดัเก่าแก่ตัง้แต่
สมยัก่อนกรุงธนบุรแีละมศีลิปะยุคเก่าอยู่ในพื้นที่มากมาย แต่ไม่ไดร้บั
การยกให้เป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยว ทัง้นี้วดัในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรหีลาย
แห่งมชีือ่เสยีงในหลายดา้น โดยน่าจะสามารถพฒันาใหแ้หล่งท่องเทีย่ว 
งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความคดิเหน็ดา้นความต้องการ
พฒันาศกัยภาพวดัฝ ัง่ธนบุรใีห้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากความคดิเห็น
ของชุมชนบริเวณรอบวดั ทัง้นี้ได้ท าการคดัเลือกวดัที่มศีกัยภาพใน
พื้นทีต่ามเกณฑ์ทีก่ าหนดได้จ านวน 8 วดั  ได้แก่  วดัก าแพงบางจาก 
วดัท่าพระ  วดัสงัข์กระจาย วดัโพธิน์ิมติรฯ วดัราชโอรส วดัทองศาลา
งาม วัดขุนจันทร์ ว ัดนาคปรก  โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่างชุมชนจาก
ประชากรพื้นภาษีเจรญิ ฝ ัง่ธนบุร ีจ านวน 400 โดยก าหนดโควตาแห่ง
ละ 50 รายเพื่อท าการส ารวจกับชุมชนรอบวัด ผลการวิจัย พบว่า 
ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นชายกบัหญงิใกลเ้คยีงกนัคอื ชายรอ้ย
ละ 51.75 และหญงิรอ้ยละ 48.25 โดยส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 45 ปีขึน้
ไป นับถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 95 การศกึษาระดบัมธัยมหรอืเทยีบเท่า
ปวช.รอ้ยละ 70 รองลงมาปรญิญาตรรีอ้ยละ 20 ประกอบอาชพีส่วนตวั
รอ้ยละ 70 รายไดส้่วนใหญ่น้อยกว่า 1000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 62  โดย
ชุมชนมากกว่ารอ้ยละ 70 ตอ้งการใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว   

ความพงึพอใจด้านความต้องการพฒันาศกัยภาพวดัแต่ละ
แห่งของชุมชน แบ่งเป็น 7 ดา้น คอื ท าเล สถานที ่ประเพณ ี  
กจิกรรม สิง่อ านวยความสะดวก  ความปลอดภยั ความร่วมมอืชุมชน 
ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นของชุมชน แต่ละด้านพบว่า วดัวดัก าแพง 
(3.66) วดัท่าพระ (3.66)  วดัสงัข์กระจาย(3.82)  วดัขุนจนัทร์ (3.71)  
วดัราชโอรส (3.56)  วดัทองศาลางาม(3.46) มคีวามคดิเห็นในระดบั
มาก และ  วดัโพธ์นิมติร (3.01) วดันาคปรก(3.24) มคีวามคดิเห็นใน
ระดับปานกลาง โดยต้องพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภยั ความร่วมมอืของชุมชน และกจิกรรมเพิม่เตมิภายในวดั  

 
abstract 

Currently, tourism is vital to income distribution of local 
community. There are many visitors visit the temples because of 
their faith of Buddism. Moreover, a portion of the money will help 
renovate the temple. In Thonburi area, there are pre-Thon Buri 

relics and ancient arts. However, they have not been known as 
well-known place for tourism despite the temples are renowned 
and be able to be developed for tourism. This research aims to 
study the potential of the temples for tourism from the opinion of 
communities around the temples selected by considering 
potential of temples such as Kampang Temple, Thapra Temple, 
Sangkrajai Temple, Phothinimit Sathitmahasimaram Temple, 
Ratcha-o-rot Temple, Thong sala ngam Temple, Khunchan 
Temple and Nakprok Temple. The survey used for this research 
had a sample size of 400 people and quotas of 50 people per 
temple area. A questionnaire was used as a survey tool. 
Research statistics are; frequency, percentage, arithmetic mean 
and standard deviation  
 This study found that male and female sample are 
about the same proportion, 51.75 percent male and 48.25 female. 
The most samples are more than 45 years old , Buddhists 95% , 
secondary school /High Vocational Certificate 70 %, bachelor’s 
degree 20%, private employment 70%. Income is Less than 
10,000 Baht, 62%. More than 70 % of communities want temples 
to be touristic area.  
 The opinion of development of temples to be potential 
place for tourists is divided by location, place, festival, activity , 
facility , security and community cooperation. 
Keywords: The Intention  to develop Temple  
 
1. บทน า       
 นับจากอดตีพุทธศาสนาเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดวถิี
ชีวิตของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลป์
วทิยาการและความรูม้ากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของ
ศลิปกรรมทีม่คี่า เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ และจติรกรรมฝาผนัง 
ซึง่งานศลิปกรรมต่างๆ เหล่านี้นบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าและ
เป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทย ด้วยศิลปวฒันธรรมที่
สะทอ้นให้เห็นอารยธรรมและความเจรญิของชาติอนัเป็นแหล่งรวม ที่
สามารถศกึษายอ้นกลบัไดใ้นดา้นประวตัศิาสตร์ โบราณคด ีวฒันธรรม 
ศิลปกรรม สถาปตัยกรรมรวมทัง้การเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วฒันธรรมกบัชุมชนและการตัง้ถิน่ฐานของชุมชน นอกจากนี้วดัยงัเป็น
ทรพัยากรการท่องเทีย่วทีป่ระกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติที่
สวยงาม สงบ สนัโดษตามหลกัพระพุทธศาสนา ซึ่งวดัชุมชนฝ ัง่ธนบุรมีี



ความเป็นมาเก่าแก่และมี ความสวยงาม ตลอดจนคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์บางแห่งเหมาะสมดว้ยสภาพแวดลอ้มดว้ยท าเลตัง้อยู่รมิ
คลอง และความศกัดิส์ทิธิข์องครูบาจารย์ตัง้แต่ในสมยัอดตี  ทัง้นี้กรุง
ธนบุรไีด้ชื่อว่าเป็นเมอืงเก่าแก่ พื้นทีฝ่ ัง่ธนบุรจีงึจดัว่ามวีดัทีม่ชี ื่อเสยีง
และมคีวามศกัดสทิธ์มาแต่อดตี นอกจากนี้ด้วยพฤตกิรรมของคนไทย
ในการท่องเที่ยววดัตามเทศกาล จนกลายเป็นประเพณีท่องเที่ยววดั
ต่างๆ เพือ่กราบไหวข้อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายและการท ากจิกรรมต่าง 
ๆ ในบรเิวณตลอดจนการเทีย่วชมซื้อของรอบบรเิวณวดั กลายเป็นส่วน
หนึ่งในการสรา้งความเจรญิและรายไดแ้ก่เศรษฐกจิชุมชนรอบวดั  

อย่างไรก็ดวีดัฝ ัง่ธนบุร ีมหีลายวดัที่อยู่ไม่ไกลจากกนั และ 
เป็นวดัชุมชนทีม่ชี ื่อเสยีงแต่ละดา้นแตกต่างกนั รวมถงึบางแห่งมที าเล
ตดิคคูลอง ซึง่เหมาะสมในการพฒันาวดัใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเเทีย่วที่
น่าดงึดดูใจ นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งศรทัธาแก่พุทธศาสนิกชนในการ
เขา้วดัและการท าบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะวดัในชุมชนและให้
เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป  

ดว้ยเหตุนี้ ทมีงานผูว้จิยั จงึสนใจศกึษาความต้องการพฒันา
วดัในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรใีหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้เพื่อการสบืทอดประเพณ ี
และวฒันธรรมของวดัที่มศีกัยภาพและมชีื่อเสียงในพื้นที่ โดยความ
ร่วมมือกันระหว่างวัด ชุมชน  เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางการ
ปรบัปรุง พฒันา และประชาสมัพนัธ์วดัให้เป็นที่รู้จกัต่อไปในอนาคต 
และคาดว่าท าให้ชุมชนมกีารตื่นตวัที่จะร่วมมอืกนัพฒันา ฟ้ืนฟู และ
อนุรกัษ์ประเพณ ีวฒันธรรมของวดั และทอ้งถิน่ เพือ่สานต่อไปยงัรุ่นลูก
รุ่นหลานสบืต่อไป 

 
2.วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ศกึษาความตอ้งการพฒันาศกัยภาพวดัของชมุชนให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี 

 
3.ขอบเขต 

3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นการส ารวจวดั ไดศ้กึษาบรเิวณทีม่วีดัหนาแน่น
ในพื้นที่ ฝ ัง่ธนบุรี และเป็นวดัที่มลีกัษณะเด่นตามที่ได้ท าการส ารวจ
เบือ้งตน้ในพืน้ที ่โดยมเีกณฑ ์ก าหนดไวค้อื รอบวงเวยีนใหญ่ในระยะไม่
เกนิ 20 ก.มในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีและมลีกัษณะเด่นประจ าวดัเฉพาะ โดยแต่
ละวัดมีระยะทางที่ไกลเกิน 5 กม.  มีพื้นที่จอดรถยนต์   รถยนต์
สามารถเขา้ออกไดส้ะดวก  มหีอ้งน ้าสะอาด และไดร้บัการยอมรบัจากผู้
มอี านาจภายในแต่ละวดั  

3.2 ขอบเขตดา้นประชากร ชุมชนทีอ่ยู่รอบบรเิวณวดั 

3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ศกึษาความต้องการพฒันาวดัให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วไดศ้กึษาดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท าเล ความสวยงาม  พธิ/ีประเพณ ี 
และกิจกรรมภายในวดั สิง่อ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และ
ความร่วมมอืของชุมชน  เพือ่พฒันาวดัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  

  
4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 การส ารวจบริเวณพืน้ท่ีวดัท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพวดัใน
บริเวณใกล้เคียงกนัเพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ พืน้ท่ีภาษี
เจริญ ฝัง่ธนบรีุ   

ผูว้จิยัด าเนินการส ารวจขอ้มลูและลกัษณะเด่นของวดัในพืน้ที่
เขตภาษเีจรญิ ฝ ัง่ธนบุร ีและเขา้ไปขออนุญาตผิูม้อี านาจ ในการส ารวจ
เพื่อพฒันาศกัยภาพวดัจากชุมชน โดยเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นจาก
สายตาของทีมงานวิจยัทัง้นี้มีลกัษณะดงันี้ไปนี้ครบ คือ มพีื้นที่จอด
รถยนต์   รถยนต์สามารถเข้าออกได้สะดวก  มีห้องน ้ าสะอาด มี
ลกัษณะเด่นประจ าวดั ทัง้นี้ไดจ้ านวน 8 วดั ไดแ้ก่   

-วัดก าแพงบางจาก    เป็นวัดที่เก่าแก่มาก ตัง้แต่สมัย
อยุธยาตอนกลาง  ซึง่มกีารบรูณะใหม ่ตอนรชักาลที ่4 

-วดัท่าพระ     วัตถุมงคลหลวงพ่อเกษรเป็นพระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิ ์

-วดัสงัขก์ระจาย  พระพุทธเก่าแก่ ของชุมชน  คนส่วนมาก
ชอบมาขอโชคลาภ 

-วดัโพธน์ิมติรสถติมหามาราม    สรา้งมาตัง้แต่รชักาลที ่5 มี
ต้นโพธ์ที่เก่าแก่มาก ต้นแรกโดนฟ้าผ่า ปจัจุบนั เป็นต้นที่ 2  และมี
จติรกรรมฝาพนงัทีส่วยงามและเก่าแก่มาก ในสมยัรชักาลที ่5 

-วดันาคปรก   มพีระพุทธรูปนาคปรก ปางส าหรับคนวัน
เสาร ์ชอบรบัไปบชูา  

-วดัขนุจนัทร์   มรีาหู ไวส้ าหรบัสะเดาะเคราะห์  มหีลวงพ่อ
หยก มากราบไหวข้อลูก  และมเีจา้แม่กวนอมิหยกขาว ส่วนมากจะมา
ขอพร 

-วดัราชโอรส   เป็นวดัไทยสไตล์จนี  เป็นทีพ่กัผ่อน แก่คน
ชุมชนนัน้ เช่นใหอ้าหารปลา  

-วดัทองศาลางาม  ลกัษณะเด่นคือ คนส่วนใหญ่มาดูดวง 
ท านาย สะเดาะเคราะห ์ 
 
4.2 ส ารวจความตอ้งการพฒันาวดั 
4.2.1  ประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ชุมชนบรเิวณรอบวดัทัง้ 
8 แห่ง ได้แก่ วดัก าแพงบางจาก วดัท่าพระ วดัสงัข์กระจาย  วดัโพธ์
นิมติรสถิตมหามาราม วดันาคปรก วดัขุนจนัทร์ วดัราชโอรส วดัทอง
ศาลางาม   
4.2.2  กลุ่มตวัอย่าง และการสุ่มตวัอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เนื่องจากไม่ทราบ
ขนาดจ านวนชุมชนที่แ น่นอน จึงใช้สูตรแบบไม่ทราบ
ประชากรทีแ่น่นอน 

 
n     =     P(1-p)Z2          
                    e2 

 
                         n           =       384 

ทัง้นี้ได้รวบรวมจ านวน 400 ราย โดยผู้วิจยัก าหนดโคตา
จ านวนแห่งละ 50 ราย รอบบรเิวณวดั 8 แห่ง  

การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่ าง ใช้วิธีการสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)ในพืน้ทีบ่รเิวณวดัทัง้ 8 แห่ง   

  
4.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม  แบ่งเป็น 
4 ส่วน คอื 
ส่วนที1่ เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  มลีกัษณะ
ค าถามเลอืกตอบ  ( Multiple Choice Question )  
ส่วนที ่2 เป็นค าถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาวดัดา้น
ต่าง ๆ เป็นออก เ ป็น 5 ระดบั (Rating Scale)แบบสอบถามจะเป็นขอ้ความที่
ผูต้อบแสดงความคดิเหน็ โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั  มกีารแบ่งอนัตรภาคชัน้
ของคะแนนโดยใชส้ตูรการหาอนัตรภาคชัน้ดงันี้ 
          ช่วงคะแนนค่าเฉลีย่   แปลผล 
1.00  -  1.80 หมายความว่า   ต้องการน้อยทีสุ่ด 
1.81  -  2.60 หมายความว่า   ต้องการน้อย 
2.61  -  3.40 หมายความว่า   ต้องการปานกลาง 
3.41  -  4.20  หมายความว่า  ต้องการมาก 
4.21  -  5.00 หมายความว่า   ตอ้งการมากทีสุ่ด 
ส่วนที3่  เป็นค าถามความคดิเหน็ตอบโดยอสิระ    ( Open Question)  
 
 
 
 
  
4.4 ทดสอบเครื่องมือ 



การทดสอบความเทีย่งตรง (Content Validity) จากเนื้อหา
และการส ารวจสถานทีจ่รงิ   

การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Test)ผู้วิจ ัยได้น า
แบบทดสอบทีแ่กไ้ขแลว้ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มประชากร
ทีท่ าการศกึษา จ านวน 30 ชุด ในพื้นทีว่ดั วเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามในส่วนที ่2 ไดค้่าความเชื่อมัน่แบบสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า 
(Coefficient of Alpha ) เท่ากบั 0.874 
 
4.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

ความถี่  (Frequency)   รอ้ยละ(Percentage )  ขอ้มลูระดบั
ความต้องการใชส้ถติ ิค่ามชัฌมิเลขคณิต  (Arithmetic Mean )  และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
4.6 การรวบรวมข้อมลู   

ส ารวจบริเวณรอบวดั ทัง้ 8 แหล่ง บริเวณชุมชนในพื้นที่
ในช่วงเย็นวนัธรรมดา และช่วงวนัเสาร์และอาทติย์ ตัง้แต่เวลา 12.00- 
16.30 น.รวบรวม ระยะเวลาเดอืน กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ 2554 
 
 5. ผลงานวิจยั  
5.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างในชมุชนบริเวณวดั 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชายกบัหญงิใกลเ้คยีงกนัคอื ชายรอ้ยละ 
51.75 และหญงิรอ้ยละ 48.25 โดยส่วนใหญ่มอีายุ มากกว่า 45 ปีขึน้ไป 
นบัถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 95 การศกึษาระดบัมธัยมหรอืเทยีบเท่าปวช.
รอ้ยละ 70 รองลงมาปรญิญาตรรีอ้ยละ 20 ปคะกอบอาชพีส่วนตวัรอ้ย
ละ 70 รายไดส้่วนใหญ่น้อยกว่า 1000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 62  
 
5.2 ความคิดเหน็ด้านความต้องการพฒันาวดัด้านต่าง ๆ  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการและแปลผล
ด้านความร่วมมือในชมุชน  
 
ความร่วมมือใน
ชมุชน 

ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

วดัก าแพงบางจาก 3.46 1.14 มาก 
วดัท่าพระ 3.54 0.99 มาก 
วดัสงัขก์ระจาย 3.62 0.94 มาก 
วดัโพธิน์ิมติรฯ 3.18 0.82 ปานกลาง 
วดันาคปรก 3.10 0.8 ปานกลาง 
วดัขนุจนัทร ์ 3.68 0.78 มาก 
วดัราชโอรส 3.6 0.89 มาก 
วดัทองศาลางาม 3.32 0.99 ปานกลาง 
 
       จากตารางที่ 1 พบว่า ความร่วมมอืกบัชุมชน วดัก าแพงบางจาก 
วดัท่าพระ  วดัสงัขก์ระจาย วดัราชโอรส วดัขุนจนัทร์ มคีวามคดิเหน็ใน
ระดบัมาก และวดัโพธิน์ิมติรฯ วดันาคปรก วดัทองศาลางาม มคีวาม
คดิเหน็ในระดบัปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการและแปลผล   

ด้านท าเล และด้านความสวยงามดงัน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
จากตารางที ่2 พบว่า ดา้นท าเล วดัท่าพระ วดัสงัขก์ระจาย 

วดันาคปรก วดัราชโอรส มคีวามคดิเห็นในระดบัมาก และสถานที่วดั
ก าแพงบางจาก วดัโพธิน์ิมติรฯ วดัขุนจนัทร์ วดัทองศาลางาม มคีวาม
คดิเห็นในระดบัปานกลาง  ด้านความสวยงาม พบว่า วดัก าแพงบาง
จาก วดัโพธิน์ิมติรฯ วดันาคปรก มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด และ
สถานทีว่ดัวดัท่าพระ วดัสงัขก์ระจาย วดัขุนจนัทร์ วดัราชโอรส วดัทอง
ศาลางาม มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

   
รปูที ่1 ตวัอย่างรปูพระประธานภายในโบสถ์และจติรกรรมฝาผนงั 
        ภายในโบสถ์ วดันาคปรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
               S.D       
                
                3.22 97         
          3.56 1.1     
               3.84 0.97     
                2.78 0.76         
          3.7 0.73     
             3.4 0.8         
           3.58 0.97     
              3.1 1.07         
                     
                4.32 0.91           
          3.84 0.99     
               3.9 0.93     
                4.18 0.94           
          4.22 0.76           
             3.98 0.91     
           4.18 1.04     
              3.82 1.06     



รปูที ่2 ตวัอย่างรปู บรเิวณภายในวดัและศาลารมิน ้า วดัราชโอรส     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ตวัอย่างรูปพระนอนและองค์พระประดษิฐานอยู่ใกลบ้รเิวณรมิ
คลอง วดัขนุจนัทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่4 ตวัอย่าง รปูองคพ์ระประธานหลวงพอ่เกษร และ ก าแพงโบสถ์  
เก่าของวดัท่าพระ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 ตวัอย่าง รปู พระปรางค ์หลงัโบสถ์   ซุม้ประตูวดัเดมิ 
         วดัก าแพงบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการและแปลผล       
   ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และ ความปลอดภยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
          
           จากตารางที่ 3 พบว่าด้านสิง่อ านวยความสะดวก วดัท่าพระ  
วดัสงัข์กระจาย วดัขุนจนัทร์ วดัราชโอรส มคีวามคดิเห็นในระดบัมาก 
และวดัก าแพงบางจาก วดัทองศาลางาม มคีวามคดิเหน็ในระดบัปาน
กลาง และ วดัโพธิน์ิมติรฯ วดันาคปรก มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 
  
      ด้านความปลอดภยั พบว่า วดัท่าพระ  วดัสงัข์กระจาย  มคีวาม
คดิเหน็ในระดบัมาก วดัก าแพงบางจาก วดัขุนจนัทร์ วดัราชโอรส และ 
วดัทองศาลางาม มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง และ วดัโพธิน์ิมติรฯ 
วดันาคปรก มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 

 
   รปูที ่6 ตวัอย่าง รปู จติรกรรมฝาผนงัภายในและประตูวดัวดัโพธิ
นิมติรสถติมหาสมีาราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                S.D       
                3.26 1.12         
          3.54 1.01     
               3.6 1.01     
                2.5 0.78      
          2.5 0.78      
             3.64 0.92     
           3.46 0.93     
              2.92 1.24         
                      
                3.06 1.15         
          3.56 0.83     
               3.46 1.14     
                2.6 0.94      
          2.6 0.94      
             3.16 1.03         
           3.24 0.87         
              2.94 1.23         



ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการและแปลผลด้าน   
พิธีและประเพณี และกิจกรรมภายในวดั ดงัน้ี 

 
ด้านพิธี/
ประเพณี 

ค่าเฉล่ีย S.D แปลผล 

วดัก าแพงบางจาก 4.2 0.98 มากทีสุ่ด 

วดัท่าพระ 3.66 1.08 มาก 

วดัสงัขก์ระจาย 6.78 0.83 มาก 

วดัโพธิน์ิมติรฯ 2.92 .077 ปาน

กลาง 

วดันาคปรก 3.84 0.99 มาก 

วดัขนุจนัทร ์ 3.76 0.84 มาก 

วดัราชโอรส 3.52 1.01 มาก 

วดัทองศาลางาม 3.68 0.84 มาก 

กิจกรรมภายใน
วดั 

   

วดัก าแพงบางจาก 3.74 1.06 มาก 

วดัท่าพระ 3.02 1.31 ปาน

กลาง 

วดัสงัขก์ระจาย 3.72 0.96 มาก 

วดัโพธิน์ิมติรฯ 2.32 1.03 น้อย 

วดันาคปรก 2.30 1.01 น้อย 

วดัขนุจนัทร ์ 3.6 0.91 มาก 

วดัราโอรส 3.36 0.92 มาก 

วดัทองศาลางาม 3.44 1.14 มาก 

 
จากตารางที ่4 พบว่า ดา้นพธิปีระเพณี วดัก าแพงบางจากมี

ความคดิเหน็มากทีสุ่ด และวดัท่าพระ  วดัสงัขก์ระจาย วดันาคปรก วดั
ขุนจนัทร์ วดัราชโอรส วดัทองศาลางาม  มคีวามคดิเห็นในระดบัมาก 
และวดัก าแพงบางจาก วดัทองศาลางาม มคีวามคดิเห็นในระดบัมาก 
และวดัโพธิน์ิมติรฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง  

 
             และด้านกจิกรรมภายในวดั พบว่า วดัก าแพงบางจาก  วดั
สงัขก์ระจาย วดัขนุจนัทร์ วดัราชโอรส วดัทองศาลางาม มคีวามคดิเหน็
ในระดบัมาก และวดัท่าพระมคีวามคดิเห็นในระดบัปานกลาง และ วดั
โพธิน์ิมติรฯ วดันาคปรก มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 
 

 
6. บทสรปุและอภิปรายผล  

ความคิดเห็นด้านความต้องการพัฒนาวดัแต่ละแห่งของ
ชุมชน แบ่งเป็น 7 ดา้น คอื ท าเล สถานที ่ ประเพณ ี  กิจ ก ร รม  สิ่ ง
อ านวยความสะดวก  ความปลอดภยั ความร่วมมอืชุมชน ค่าเฉลีย่ความ
คดิเหน็ของชุมชนแต่ละดา้นโดยรวมพบว่า วดัวดัก าแพง (3.66) วดัท่า
พระ (3.66)  วดัสงัขก์ระจาย(3.82)  วดัขุนจนัทร์ (3.71)  วดัราชโอรส 
(3.56)  วดัทองศาลางาม(3.46) มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบั รสกิา องักรู   (2544) (2) ไดท้ าการวจิยั เรื่องความพรอ้มของวดัใน
เขตกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการ
น าชมศลิปวฒันธรรม จ านวน  15  วดั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
วัดส่วนใหญ่มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อ ยู่ ในสภาพที่ด ี
องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหว้ดัมภีมูทิศัน์ทีส่วยงาม ไดแ้ก่ การปลูกต้นไม ้
การจดัสวนหย่อม ความสะอาดของบรเิวณวดั ความเป็นสดัส่วนของ
เขตพุทธาวาสและสงัฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยงัพบว่า วดัส่วน
ใหญ่มคีวามพรอ้มในเรือ่งสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มโีบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุทีม่คีุณค่าเป็นเอกลกัษณ์ และสอดคลอ้งกบัวชัรา
ภรณ์ ระยบัศร.ี (2551) (3)  พฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชงิพุทธของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รตันโกสนิทร ์กรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามเหน็
ว่าศิลปกรรมไทยเป็นสิ่งควรช่วยกันอนุรักษ์และศึกษา กิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวชอบได้แก่การเที่ยวชมศลิปกรรมความสวยงามของวดั 
และประโยชน์ทีน่กัท่องเทีย่วไดร้บัจากการเดนิทางมาเทีย่ววดัคอืการได้
ผ่อนคลายความเครยีด เกดิความสบายใจ และไดพ้ฒันาจติใจใหส้งบ 

นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  สุเทพ ผิวเผือด  
(2545) (4)  ไดท้ าการวจิยั เรื่อง ผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรม
ของการท่องเที่ยวที่มต่ีอวดัและชุมชนศกึษาเฉพาะกรณีวดัไผ่โรงววั 
ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การ
บรหิารจดัการการท่องเทีย่วท าใหว้ดัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ส่งผลใหว้ดัมทีุนใน
การพฒันาทางกายภาพมากขึน้ และคนในชุมชนก็ได้รบัผลประโยชน์
จากการจ้างงานของวัดและจากการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกบัการ
ท่องเทีย่วแต่เป็นปญัหาน ามาซึ่งความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ กับกฎเกณฑ์ของวัด รวมทัง้มีผู้เห็นช่องทางในการฉกฉวย
ประโยชน์จากการท่องเทีย่วและยงัต้องแบกรบัปญัหาการจดัการขยะที่
เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้การจะพฒันาใหว้ดัของชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วจงึ
ต้องมกีารบรหิารจดัการที่ด ีและการมสี่วนร่วมกนัรบัผดิชอบและดูแล
ร่วมกนัของชุมชนรอบบรเิวณวดั รวมถึงสามารถจดัการผลประโยชน์
อย่างถูกต้อง โดยจะต้องไม่เข้าไปเกีย่วขอ้งกบัเงนิท าบุญเพื่อบูรณะวดั
และยงัคงด ารงไวซ้ึง่ วดัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นการเขา้มาสกัการะบูชา
เพือ่การเป็นสริมิงคลแก่ผูเ้ขา้มา นอกจากนี้การเทีย่วชมวดัทัง้ดา้นพุทธ
ศลิป์ ตอ้งมสี่วนร่วมกนัอนุรกัษ์ ตามที ่เลีย่วเสง็   (2544:169) (1) ไดท้ า
การวจิยัเรื่อง พุทธศลิป์กบัการท่องเที่ยว   : ศกึษาบทบาทของวดัใน
การอนุรกัษ์พุทธศลิป์เพือ่การท่องเทีย่ว  ทัง้นี้พุทธศลิป์เป็นตวัแทนของ
ศลิปกรรมไทยทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความรุ่งเรอืงทางอารยธรรมของคนไทย
ภายใตร้่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา จงึเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีล่ ้า
ค่าของสงัคมไทย วดั ซึง่เป็นสถานทีต่ ัง้ และมคีวามใกลช้ดิกบัพุทธศลิป์
ตอ้งช่วยกนัดแูลรบัผดิชอบต่อการคงอยู่ของพุทธศลิป์สอดคลอ้งกบั  วชั
ราภรณ์ ระยบัศร.ี (2551) (3)  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิพุทธของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รตันโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวมคีวามเห็นว่า
ศลิปกรรมไทยเป็นสิง่ควรช่วยกนัอนุรกัษ์ 
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         กราบขอบพระคุณท่านเจา้อาวาสและชุมชนบรเิวณวดัในพื้นที ่ทัง้ 
8 แหล่ง คือ วดัก าแพงบางจาก วดัท่าพระ  วดัสงัข์กระจาย วดัโพธิ ์
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