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บทคัดย่อ

ปจั จุ บ ัน การท่ อ งเที่ย ววัด ในท้อ งถิ่น มีค วามส าคัญต่ อ การ
กระจายรายได้ข องชุ มชน อีก ทัง้ การเข้า ชมและเข้า มาไหว้พ ระใน
บริเวณวัดยังเป็ น การสร้างศรัทธาในพุทธศาสนา และเงิน รายได้ส่ว น
ั่
หนึ่งยังสามารถช่ ว ยบูรณะวัด พื้น ที่ฝ งธนบุ
ร ีนับว่ ามีว ดั เก่ าแก่ ต งั ้ แต่
สมัยก่อนกรุงธนบุรแี ละมีศลิ ปะยุคเก่าอยู่ในพื้นที่มากมาย แต่ไม่ได้รบั
ั่
การยกให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่อ งเที่ยว ทัง้ นี้ว ดั ในพื้น ที่ฝงธนบุ
รหี ลาย
แห่งมีชอ่ื เสียงในหลายด้าน โดยน่ าจะสามารถพัฒนาให้แหล่งท่องเทีย่ ว
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านความต้องการ
ั่
พัฒนาศักยภาพวัดฝงธนบุ
รใี ห้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จากความคิดเห็น
ของชุมชนบริเวณรอบวัด ทัง้ นี้ไ ด้ทาการคัดเลือ กวัดที่มศี กั ยภาพใน
พื้นทีต่ ามเกณฑ์ทก่ี าหนดได้จานวน 8 วัด ได้แก่ วัดกาแพงบางจาก
วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดโพธิ ์นิมติ รฯ วัดราชโอรส วัดทองศาลา
งาม วัด ขุน จัน ทร์ วัดนาคปรก โดยส ารวจกลุ่ ม ตัว อย่ างชุ ม ชนจาก
ั ่ ร ี จานวน 400 โดยกาหนดโควตาแห่ง
ประชากรพื้นภาษีเจริญ ฝงธนบุ
ละ 50 รายเพื่อ ท าการส ารวจกับ ชุ ม ชนรอบวัด ผลการวิจ ัย พบว่ า
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายกับหญิงใกล้เคียงกันคือ ชายร้อย
ละ 51.75 และหญิงร้อยละ 48.25 โดยส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่า 45 ปีขน้ึ
ไป นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 การศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า
ปวช.ร้อยละ 70 รองลงมาปริญญาตรีรอ้ ยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัว
ร้อยละ 70 รายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 โดย
ชุมชนมากกว่าร้อยละ 70 ต้องการให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ความพึงพอใจด้านความต้อ งการพัฒนาศักยภาพวัดแต่ล ะ
แห่งของชุมชน แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ทาเล สถานที่ ประเพณี
กิจกรรม สิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัย ความร่วมมือชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นของชุมชน แต่ ละด้านพบว่า วัดวัดกาแพง
(3.66) วัดท่าพระ (3.66) วัดสังข์กระจาย(3.82) วัดขุนจันทร์ (3.71)
วัดราชโอรส (3.56) วัดทองศาลางาม(3.46) มีความคิดเห็นในระดับ
มาก และ วัดโพธ์นิมติ ร (3.01) วัดนาคปรก(3.24) มีความคิดเห็นใน
ระดับ ปานกลาง โดยต้อ งพัฒ นาด้า นสิ่ง อ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย ความร่วมมือของชุมชน และกิจกรรมเพิม่ เติมภายในวัด
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. บทนา

นับจากอดีตพุทธศาสนาเป็ นปจั จัยสาคัญในการกาหนดวิถี
ชีว ิต ของชาวไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งเป็ น แหล่ ง ที่ร วบรวมงานศิล ป์
วิทยาการและความรูม้ ากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็ นแหล่งรวมของ
ศิลปกรรมทีม่ คี ่า เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง
ซึง่ งานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นบั เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าและ
เป็ น เสมือ นเอกลักษณ์ ของความเป็ น ชาติไ ทย ด้ว ยศิล ปวัฒนธรรมที่
สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติอนั เป็ นแหล่งรวม ที่
สามารถศึกษาย้อนกลับได้ในด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม
ศิล ปกรรม สถาป ตั ยกรรมรวมทัง้ การเชื่ อ มโยงความเป็ น มาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชน นอกจากนี้วดั ยังเป็ น
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีป่ ระกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ั ่ รมี ี
สวยงาม สงบ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งวัด ชุมชนฝงธนบุ

ความเป็ น มาเก่ า แก่ แ ละมี ความสวยงาม ตลอดจนคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ บางแห่งเหมาะสมด้วยสภาพแวดล้อมด้วยทาเลตัง้ อยู่รมิ
คลอง และความศักดิสิ์ ทธิ ์ของครูบาจารย์ตงั ้ แต่ ในสมัยอดีต ทัง้ นี้กรุง
ั ่ รจี งึ จัดว่ามีวดั ทีม่ ชี ่อื เสียง
ธนบุรไี ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองเก่าแก่ พื้นทีฝ่ งธนบุ
และมีความศักดสิทธ์มาแต่อดีต นอกจากนี้ด้วยพฤติกรรมของคนไทย
ในการท่อ งเที่ย ววัดตามเทศกาล จนกลายเป็ น ประเพณีท่อ งเที่ย ววัด
ต่างๆ เพือ่ กราบไหว้ขอพรสิง่ ศักดิสิ์ ทธิทั์ ง้ หลายและการทากิจกรรมต่าง
ๆ ในบริเวณตลอดจนการเทีย่ วชมซื้อของรอบบริเวณวัด กลายเป็ นส่วน
หนึ่งในการสร้างความเจริญและรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชนรอบวัด
ั ่ ร ี มีหลายวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกัน และ
อย่างไรก็ดวี ดั ฝงธนบุ
เป็ นวัดชุมชนทีม่ ชี ่อื เสียงแต่ละด้านแตกต่างกัน รวมถึงบางแห่งมีทาเล
ติดคูคลอง ซึง่ เหมาะสมในการพัฒนาวัดให้กลายเป็ นแหล่งท่องเเทีย่ วที่
น่าดึงดูดใจ นอกจากนี้ยงั เป็นการสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในการ
เข้าวัดและการทาบุญเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการบูรณะวัดในชุมชนและให้
เป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่
ด้วยเหตุน้ี ทีมงานผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความต้องการพัฒนา
ั ่ รใี ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ เพื่อการสืบทอดประเพณี
วัดในพืน้ ทีฝ่ งธนบุ
และวัฒนธรรมของวัดที่มศี กั ยภาพและมีช่อื เสีย งในพื้น ที่ โดยความ
ร่ ว มมือ กัน ระหว่ า งวัด ชุ ม ชน เพื่อ น าผลที่ไ ด้ม าเป็ น แนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ์วดั ให้เป็ น ที่รู้จกั ต่ อไปในอนาคต
และคาดว่าทาให้ชุมชนมีการตื่น ตัว ที่จะร่ว มมือกันพัฒนา ฟื้ นฟู และ
อนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรมของวัด และท้องถิน่ เพือ่ สานต่อไปยังรุ่นลูก
รุ่นหลานสืบต่อไป

-วัดสังข์กระจาย พระพุทธเก่าแก่ ของชุมชน คนส่วนมาก
ชอบมาขอโชคลาภ
-วัดโพธ์นิมติ รสถิตมหามาราม สร้างมาตัง้ แต่รชั กาลที่ 5 มี
ต้น โพธ์ท่เี ก่ าแก่ มาก ต้น แรกโดนฟ้าผ่ า ปจั จุ บนั เป็ น ต้น ที่ 2 และมี
จิตรกรรมฝาพนังทีส่ วยงามและเก่าแก่มาก ในสมัยรัชกาลที่ 5
-วัดนาคปรก มีพ ระพุทธรูปนาคปรก ปางส าหรับคนวัน
เสาร์ ชอบรับไปบูชา
-วัดขุนจันทร์ มีราหู ไว้สาหรับสะเดาะเคราะห์ มีหลวงพ่อ
หยก มากราบไหว้ขอลูก และมีเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ส่วนมากจะมา
ขอพร
-วัดราชโอรส เป็ นวัดไทยสไตล์จนี เป็ นทีพ่ กั ผ่อน แก่คน
ชุมชนนัน้ เช่นให้อาหารปลา
-วัดทองศาลางาม ลักษณะเด่น คือ คนส่ ว นใหญ่ มาดูดวง
ทานาย สะเดาะเคราะห์

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพวัดของชุมชนให้
ั ่ รี
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ทีฝ่ งธนบุ

ขนาดจ านวนชุ ม ชนที่ แ น่ น อน จึ ง ใช้ สู ต รแบบไม่ ท ราบ
ประชากรทีแ่ น่นอน

4.2 สารวจความต้องการพัฒนาวัด
4.2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ชุมชนบริเวณรอบวัดทัง้
8 แห่ง ได้แก่ วัดกาแพงบางจาก วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดโพธ์
นิมติ รสถิตมหามาราม วัดนาคปรก วัดขุนจันทร์ วัดราชโอรส วัดทอง
ศาลางาม
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่ มตัว อย่ า งในการวิจ ัย เนื่ องจากไม่ ท ราบ

3.ขอบเขต
3.1 ขอบเขตด้านพืน้ ทีใ่ นการสารวจวัด ได้ศกึ ษาบริเวณทีม่ วี ดั หนาแน่ น
ั่
ในพื้น ที่ ฝ งธนบุ
ร ี และเป็ น วัดที่มลี กั ษณะเด่น ตามที่ไ ด้ทาการส ารวจ
เบือ้ งต้นในพืน้ ที่ โดยมีเกณฑ์ กาหนดไว้คอื รอบวงเวียนใหญ่ในระยะไม่
ั ่ ร ี และมีลกั ษณะเด่นประจาวัดเฉพาะ โดยแต่
เกิน 20 ก.มในพืน้ ทีฝ่ งธนบุ
ละวัด มีร ะยะทางที่ไ กลเกิน 5 กม. มีพ้ืน ที่จ อดรถยนต์ รถยนต์
สามารถเข้าออกได้สะดวก มีหอ้ งน้าสะอาด และได้รบั การยอมรับจากผู้
มีอานาจภายในแต่ละวัด
3.2 ขอบเขตด้านประชากร ชุมชนทีอ่ ยู่รอบบริเวณวัด
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ศึกษาความต้องการพัฒนาวัดให้เป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วได้ศกึ ษาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทาเล ความสวยงาม พิธ/ี ประเพณี
และกิจกรรมภายในวัด สิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
ความร่วมมือของชุมชน เพือ่ พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
4. วิ ธีการดาเนิ นงาน
4.1 การสารวจบริ เวณพืน้ ที่ วดั ที่สามารถพัฒนาศักยภาพวัดใน
บริ เวณใกล้เคียงกันเพื่อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวได้ พืน้ ที่ ภาษี
เจริ ญ ฝั ่งธนบุรี
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสารวจข้อมูลและลักษณะเด่นของวัดในพืน้ ที่
ั ่ ร ี และเข้าไปขออนุ ญาติผมู้ อี านาจ ในการสารวจ
เขตภาษีเจริญ ฝงธนบุ
เพื่อ พัฒนาศักยภาพวัดจากชุมชน โดยเกณฑ์ พ ิจารณาเบื้อ งต้น จาก
สายตาของทีมงานวิจยั ทัง้ นี้ม ีล กั ษณะดังนี้ ไ ปนี้ค รบ คือ มีพ้ืน ที่จอด
รถยนต์ รถยนต์ ส ามารถเข้า ออกได้ส ะดวก มีห้อ งน้ า สะอาด มี
ลักษณะเด่นประจาวัด ทัง้ นี้ได้จานวน 8 วัด ได้แก่
-วัด ก าแพงบางจาก เป็ น วัด ที่เ ก่ า แก่ ม าก ตัง้ แต่ ส มัย
อยุธยาตอนกลาง ซึง่ มีการบูรณะใหม่ ตอนรัชกาลที่ 4
-วัดท่าพระ วัต ถุ มงคลหลวงพ่อ เกษรเป็ น พระพุทธรูป
ศักดิสิ์ ทธิ ์

n

=
n

P(1-p)Z2
=

e2

384

ทัง้ นี้ไ ด้รวบรวมจานวน 400 ราย โดยผู้ว ิจยั กาหนดโคตา
จานวนแห่งละ 50 ราย รอบบริเวณวัด 8 แห่ง
การสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ว ิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)ในพืน้ ทีบ่ ริเวณวัดทัง้ 8 แห่ง
4.3 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น
4 ส่วน คือ
ส่วนที1่ เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง มีลกั ษณะ
คาถามเลือกตอบ ( Multiple Choice Question )
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาวัดด้าน
ต่าง ๆ เป็นออก เ ป็น 5 ระดับ (Rating Scale)แบบสอบถามจะเป็นข้อความที่
ผูต้ อบแสดงความคิดเห็น โดยจาแนกออกเป็น 5 ระดับ มีการแบ่งอันตรภาคชัน้
ของคะแนนโดยใช้สตู รการหาอันตรภาคชัน้ ดังนี้
ช่วงคะแนนค่าเฉลีย่
แปลผล
1.00 - 1.80 หมายความว่า ต้องการน้อยทีส่ ุด
1.81 - 2.60 หมายความว่า ต้องการน้อย
2.61 - 3.40 หมายความว่า ต้องการปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายความว่า ต้องการมาก
4.21 - 5.00 หมายความว่า ต้องการมากทีส่ ุด
ส่วนที3่ เป็นคาถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ ( Open Question)

4.4 ทดสอบเครื่องมือ

การทดสอบความเทีย่ งตรง (Content Validity) จากเนื้อหา
และการสารวจสถานทีจ่ ริง
การทดสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability Test)ผู้ว ิจ ัย ได้น า
แบบทดสอบทีแ่ ก้ไขแล้วไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มประชากร
ทีท่ าการศึกษา จานวน 30 ชุด ในพื้นทีว่ ดั วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า
(Coefficient of Alpha ) เท่ากับ 0.874
4.5 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage ) ข้อมูลระดับ
ความต้องการใช้สถิติ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean ) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.6 การรวบรวมข้อมูล
ส ารวจบริเวณรอบวัด ทัง้ 8 แหล่ ง บริเวณชุมชนในพื้น ที่
ในช่วงเย็นวันธรรมดา และช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 12.0016.30 น.รวบรวม ระยะเวลาเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ 2554
5. ผลงานวิ จยั
5.1 ลักษณะทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนบริ เวณวัด
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชายกับหญิงใกล้เคียงกันคือ ชายร้อยละ
51.75 และหญิงร้อยละ 48.25 โดยส่วนใหญ่มอี ายุ มากกว่า 45 ปีขน้ึ ไป
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 การศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่าปวช.
ร้อยละ 70 รองลงมาปริญญาตรีรอ้ ยละ 20 ปคะกอบอาชีพส่วนตัวร้อย
ละ 70 รายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62
5.2 ความคิ ดเห็นด้านความต้องการพัฒนาวัดด้านต่าง ๆ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการและแปลผล
ด้านความร่วมมือในชุมชน
ความร่ ว มมื อ ใน
ชุมชน
วัดกาแพงบางจาก
วัดท่าพระ
วัดสังข์กระจาย
วัดโพธิ ์นิมติ รฯ
วัดนาคปรก
วัดขุนจันทร์
วัดราชโอรส
วัดทองศาลางาม

ค่าเฉลี่ย

S.D

แปลผล

3.46
3.54
3.62
3.18
3.10
3.68
3.6
3.32

1.14
0.99
0.94
0.82
0.8
0.78
0.89
0.99

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ความร่วมมือกับชุมชน วัดกาแพงบางจาก
วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดราชโอรส วัดขุนจันทร์ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก และวัดโพธิ ์นิมติ รฯ วัดนาคปรก วัดทองศาลางาม มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการและแปลผล
ด้านทาเล และด้านความสวยงามดังนี้

S.D
3.22
3.56
3.84
2.78
3.7
3.4
3.58
3.1

97
1.1
0.97
0.76
0.73
0.8
0.97
1.07

4.32
3.84
3.9
4.18
4.22
3.98
4.18
3.82

0.91
0.99
0.93
0.94
0.76
0.91
1.04
1.06

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านทาเล วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย
วัดนาคปรก วัดราชโอรส มีความคิดเห็นในระดับมาก และสถานที่วดั
กาแพงบางจาก วัดโพธินิ์ มติ รฯ วัดขุนจันทร์ วัดทองศาลางาม มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ด้านความสวยงาม พบว่า วัดกาแพงบาง
จาก วัดโพธินิ์ มติ รฯ วัดนาคปรก มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด และ
สถานทีว่ ดั วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดขุนจันทร์ วัดราชโอรส วัดทอง
ศาลางาม มีความคิดเห็นในระดับมาก
รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปพระประธานภายในโบสถ์และจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในโบสถ์ วัดนาคปรก

รูปที่ 2 ตัวอย่างรูป บริเวณภายในวัดและศาลาริมน้า วัดราชโอรส

รูปที่ 3 ตัวอย่างรูปพระนอนและองค์พระประดิษฐานอยู่ใกล้บริเวณริม
คลอง วัดขุนจันทร์

รูปที่ 4 ตัวอย่าง รูปองค์พระประธานหลวงพ่อเกษร และ กาแพงโบสถ์
เก่าของวัดท่าพระ

รูปที่ 5 ตัวอย่าง รูป พระปรางค์ หลังโบสถ์ ซุม้ ประตูวดั เดิม
วัดกาแพงบางจาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการและแปลผล
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และ ความปลอดภัย ดังนี้

3.26
3.54
3.6
2.5
2.5
3.64
3.46
2.92

S.D
1.12
1.01
1.01
0.78
0.78
0.92
0.93
1.24

3.06
3.56
3.46
2.6
2.6
3.16
3.24
2.94

1.15
0.83
1.14
0.94
0.94
1.03
0.87
1.23

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านสิง่ อานวยความสะดวก วัดท่าพระ
วัดสังข์กระจาย วัดขุนจันทร์ วัดราชโอรส มีความคิดเห็นในระดับมาก
และวัดกาแพงบางจาก วัดทองศาลางาม มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง และ วัดโพธินิ์ มติ รฯ วัดนาคปรก มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ด้านความปลอดภัย พบว่า วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย มีความ
คิดเห็นในระดับมาก วัดกาแพงบางจาก วัดขุนจันทร์ วัดราชโอรส และ
วัดทองศาลางาม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และ วัดโพธิ ์นิมติ รฯ
วัดนาคปรก มีความคิดเห็นในระดับน้อย
รูปที่ 6 ตัวอย่าง รูป จิตรกรรมฝาผนังภายในและประตูวดั วัดโพธิ
นิมติ รสถิตมหาสีมาราม

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการและแปลผลด้าน
พิ ธีและประเพณี และกิ จกรรมภายในวัด ดังนี้
ด้านพิ ธี/
ประเพณี
วัดกาแพงบางจาก

ค่าเฉลี่ย

S.D

แปลผล

4.2

0.98

มากทีส่ ุด

วัดท่าพระ

3.66

1.08

มาก

วัดสังข์กระจาย

6.78

0.83

มาก

วัดโพธิ ์นิมติ รฯ

2.92

.077

ปาน
กลาง

วัดนาคปรก

3.84

0.99

มาก

วัดขุนจันทร์

3.76

0.84

มาก

วัดราชโอรส

3.52

1.01

มาก

วัดทองศาลางาม

3.68

0.84

มาก

กิ จกรรมภายใน
วัด
วัดกาแพงบางจาก

3.74

1.06

มาก

วัดท่าพระ

3.02

1.31

ปาน
กลาง

วัดสังข์กระจาย

3.72

0.96

มาก

วัดโพธิ ์นิมติ รฯ

2.32

1.03

น้อย

วัดนาคปรก

2.30

1.01

น้อย

วัดขุนจันทร์

3.6

0.91

มาก

วัดราโอรส

3.36

0.92

มาก

วัดทองศาลางาม

3.44

1.14

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านพิธปี ระเพณี วัดกาแพงบางจากมี
ความคิดเห็นมากทีส่ ุด และวัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดนาคปรก วัด
ขุนจันทร์ วัดราชโอรส วัดทองศาลางาม มีความคิดเห็นในระดับมาก
และวัดกาแพงบางจาก วัดทองศาลางาม มีความคิดเห็นในระดับ มาก
และวัดโพธิ ์นิมติ รฯ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
และด้านกิจกรรมภายในวัด พบว่า วัดกาแพงบางจาก วัด
สังข์กระจาย วัดขุนจันทร์ วัดราชโอรส วัดทองศาลางาม มีความคิดเห็น
ในระดับมาก และวัดท่าพระมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และ วัด
โพธิ ์นิมติ รฯ วัดนาคปรก มีความคิดเห็นในระดับน้อย

6. บทสรุปและอภิ ปรายผล
ความคิดเห็น ด้านความต้อ งการพัฒ นาวัด แต่ ล ะแห่ ง ของ
ชุมชน แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ทาเล สถานที่ ประเพณี กิ จ ก ร ร ม สิ่ ง
อานวยความสะดวก ความปลอดภัย ความร่วมมือชุมชน ค่าเฉลีย่ ความ
คิดเห็นของชุมชนแต่ละด้านโดยรวมพบว่า วัดวัดกาแพง (3.66) วัดท่า
พระ (3.66) วัดสังข์กระจาย(3.82) วัดขุนจันทร์ (3.71) วัดราชโอรส
(3.56) วัดทองศาลางาม(3.46) มีความคิดเห็นในระดับมาก สอดคล้อง
กับ รสิกา อังกูร (2544) (2) ได้ทาการวิจยั เรื่องความพร้อมของวัดใน
เขตกรุงเทพมหานครเกีย่ วกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการ
นาชมศิลปวัฒนธรรม จานวน 15 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
วัด ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารดู แ ลรัก ษาสภาพแวดล้ อ มให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี
องค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้วดั มีภมู ทิ ศั น์ทส่ี วยงาม ได้แก่ การปลูกต้นไม้
การจัดสวนหย่ อม ความสะอาดของบริเวณวัด ความเป็ นสัดส่วนของ
เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วน
ใหญ่มคี วามพร้อมในเรือ่ งสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทม่ี คี ุณค่าเป็ นเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับวัชรา
ภรณ์ ระยับศรี. (2551) (3) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยและต่ า งชาติ ท่ีม าเที่ย ววัด ในบริเ วณเกาะ
รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า นักท่องเทีย่ วมีความเห็น
ว่ า ศิล ปกรรมไทยเป็ น สิ่ง ควรช่ ว ยกัน อนุ ร ัก ษ์ แ ละศึก ษา กิจ กรรมที่
นักท่อ งเที่ย วชอบได้แก่การเที่ย วชมศิล ปกรรมความสวยงามของวัด
และประโยชน์ทน่ี กั ท่องเทีย่ วได้รบั จากการเดินทางมาเทีย่ ววัดคือการได้
ผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ และได้พฒ
ั นาจิตใจให้สงบ
นอกจากนี้ ม ีข ้อ เสนอแนะจากงานวิจ ัย สุ เ ทพ ผิว เผือ ด
(2545) (4) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของการท่อ งเที่ย วที่มตี ่อ วัดและชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีว ดั ไผ่โ รงวัว
ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้ อ ง จัง หวัด สุ พ รรณบุ ร ี พบว่ า การ
บริหารจัดการการท่องเทีย่ วทาให้วดั มีรายได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้วดั มีทุนใน
การพัฒนาทางกายภาพมากขึน้ และคนในชุมชนก็ได้รบั ผลประโยชน์
จากการจ้างงานของวัดและจากการประกอบการธุร กิจเกี่ย วกับการ
ท่องเทีย่ วแต่เป็ นปญั หานามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่ า งๆ กับ กฎเกณฑ์ ข องวัด รวมทัง้ มีผู้เ ห็น ช่ อ งทางในการฉกฉวย
ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วและยังต้องแบกรับปญั หาการจัดการขยะที่
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้การจะพัฒนาให้วดั ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วจึง
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบและดูแล
ร่วมกันของชุมชนรอบบริเวณวัด รวมถึงสามารถจัดการผลประโยชน์
อย่างถูกต้อง โดยจะต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเงินทาบุญเพื่อบูรณะวัด
และยังคงดารงไว้ซง่ึ วัดเป็นสถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ในการเข้ามาสักการะบูชา
เพือ่ การเป็นสิรมิ งคลแก่ผเู้ ข้ามา นอกจากนี้การเทีย่ วชมวัดทัง้ ด้านพุทธ
ศิลป์ ต้องมีส่วนร่วมกันอนุ รกั ษ์ ตามที่ เลีย่ วเส็ง (2544:169) (1) ได้ทา
การวิจยั เรื่อง พุทธศิลป์กบั การท่องเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดใน
การอนุ รกั ษ์พุทธศิลป์เพือ่ การท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้พุทธศิลป์เป็ นตัวแทนของ
ศิลปกรรมไทยทีส่ ะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของคนไทย
ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา จึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีล่ ้า
ค่าของสังคมไทย วัด ซึง่ เป็นสถานทีต่ งั ้ และมีความใกล้ชดิ กับพุทธศิลป์
ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบต่อการคงอยู่ของพุทธศิลป์สอดคล้องกับ วัช
ราภรณ์ ระยับศรี. (2551) (3) พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยและต่ า งชาติ ท่ีม าเที่ย ววัด ในบริเ วณเกาะ
รัต นโกสิน ทร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า นัก ท่อ งเที่ย วมีค วามเห็น ว่ า
ศิลปกรรมไทยเป็นสิง่ ควรช่วยกันอนุรกั ษ์
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