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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ         
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการบริหารจดัการการทอ่งเที่ยว
อย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ และ 3. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของ  
วัดวังพระธาตุ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามถามนักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก
ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ จ านวน 15 คน การสนทนากลุ่มย่อยภาคีที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ จ านวน 15 คน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว
ของวัดวังพระธาตุ จ านวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะหค์่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์เนื้อหา ผลการวจิัย พบว่า สภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ        
ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจ ากัดขดีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวต่อรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เสนอแนะว่าควรบริหารจัดการวัดวังพระธาตุในรูปแบบบรูณาการร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นที ่และวัดรปูแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า 
รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของวัดวังพระธาตุ คือ รูปแบบ “นครไตรตรึงษ”์ 
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ABSTACT 
 

The purposes of this research were 1) to study the tourism management patterns of 
Wangphrathat Temple, 2) to study the opinions of people who involved in the tourism 
management patterns practically of  Wangphrathat Temple and, 3) to create model of tourism 
fairly management patterns of Wangphrathat Temple. The data were collected using 
questionnaires (400 tourists), in-depth interviews and focus group discussion with relevant 
parties (15 participants), workshop the people who related with tourism in Wangphrathat 
Temple (17 participants). The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The research findings were as follows: it was 
discovered that the overall quality of these five patterns of Wangphrathat Temple: physical 
aspects, tourism activities, environmental, limit the ability to accommodate visitors, public 
relations and marketing is at a medium level. The opinions of people who related with 
tourism in these issues suggest that the patterns should be managed by joint efforts between 
the local community, the district organization, and the temple itself. It was found that the 
most suitable model is model “Nakorn Tritrung. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการกิจกรรมและผลลัพธ์อันเกิดจากความสัมพันธ์และการมีปฏิสมัพันธ์กัน
ระหว่างนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  รัฐบาล  ชุมชนและสภาพแวดล้อม (Goeldner, 
Charles R., 2006, p.5) การท่องเที่ยวจะด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการภายใตบ้ริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ พื้นที่ท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท่ีดี ดังท่ี   
ราณี  อิสิชัยกุล (2544, หน้า 202) ได้ให้ความหมายของ “การบริหารการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึงการด าเนินการ
อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้การท่องเทีย่วเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมและ
สังคม” ประกอบกับกระแสการพฒันาการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคทัว่โลกต่างให้ความส าคญัต่อการพฒันาการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยนื ส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมรีะบบการพัฒนาการท่องเที่ยว การบรหิารจัดการการ
ท่องเที่ยวและรูปแบบการบริหารจดัการการท่องเที่ยวท่ีดี มปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น
จะต้องมีรูปแบบการบรหิารจดัการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและเป็นธรรม 

การบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ประเวศ วะสี (2553, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า “ความเป็นธรรมเป็นเรื่อง
ใหญ่ที่สุดต้องร่วมกันสร้าง ความเป็นธรรมคือสิ่งสูงสดุที่จะร่วมกันได้ ไม่มีใครไม่ต้องการความเป็นธรรม  แต่ถ้า
ระบบขาดความเป็นธรรม  พฤติกรรมความไม่เป็นธรรมก็จะปรากฏในบุคคล องค์กร สถาบัน การขับเคลื่อนเรื่อง
ความเป็นธรรมจะท าให้ทุกส่วนของสังคมขยับปรับเปลี่ยนไปหาจดุลงตัวใหม่ จุดลงตัวใหมจ่ะหาไม่พบในสิ่ง
อื่นๆ  นอกจากความเป็นธรรม” และจากค ากล่าวของประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2553, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า “การ
บริหารจดัการทีด่ีในทุกเรื่องนั้นต้องมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งมีหลัก



 
 

ส าคัญ  6  หลักการ ได้แก่ หลักนติิธรรม หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งใช้เป็นหลักการท าให้การบริหารงานต่างๆ เกิดความสมดลุระหว่างฝ่าย
บริหาร ฝ่ายปฏบิัติ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการทีด่ีที่น ามาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรหรือประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสังคมชุมชนท้องถิ่น น ามาซึ่งความเจรญิในด้านต่างๆ เพื่อ
อ านวยประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาตติ่อไป”  เช่นเดียวกับการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์และผลดตี่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว   

วัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เปน็สถานท่ีท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัด
ก าแพงเพชรที่มีประวัติความเป็นมา เรื่องเล่าที่น่าสนใจ อนึ่งนอกจากน้ียังเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีโบราณสถานท่ี
มีลักษณะโดดเด่น คือ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ ์(ทรงดอกบัว) ศิลปะสโุขทัย เป็นเจดีย์ทรงดอกบัว ที่นับว่า
ใหญ่ที่สุดในเมืองก าแพงเพชร จากลักษณะอันโดดเด่น ดังกลา่ว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวชมวัด
วังพระธาตุเป็นจ านวนมาก  แต่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ เช่น ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ กลับไดร้ับผลประโยชน์นอ้ยมากจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดนิทางเข้ามา
เที่ยว  เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของ 
คณะกรรมการบรหิารวัดเพียงกลุม่เดียว ซึ่งการบริหารจัดการวัดที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบุคคลเพียงกลุ่ม
เดียวจะมีข้อจ ากัดดา้นศักยภาพของบุคคลและด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารจดัการ ส่งผลให้
วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มที่บริหารจดัการเท่าน้ัน แต่การท่องเที่ยวของวัดมิได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะประชาชนหรอืชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น หากจะให้วัด        
วังพระธาตุเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรอืชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง และวัดวังพระธาตุได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจดัการวัดควรอยู่ในรูปแบบท่ีเปดิโอกาสให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ และประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดฯ นอกจากน้ี ควรมีการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุอย่าง
เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่วของวัดทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทยีมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุต้องไดร้ับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
นั้นอย่างแท้จริงและเป็นธรรม 

จากความส าคัญที่กลา่วมาทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การบริหารจดัการการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น  จังหวัด  และประเทศ น าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง   

จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการบริหารจดัการ 

การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 



 
 

3. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบล 
ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง   
จังหวัดก าแพงเพชร 
 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

   แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัด        
วังพระธาตุ โดยนักท่องเที่ยว ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินทธิ,์ 
2546, หน้า 43) ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 และค่าความคลาดเคลื่อน + 5% แต่เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดท าการ
เก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวท่ีเดนิทางมาเที่ยววัดวังพระธาตุ ดังนั้น จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งตาม
จ านวนสูงสุดของตาราง Taro Yamane คือ จ านวน 400 คน ซึ่งถือว่ามีขนาดท่ีเหมาะสมและมีความเป็นตัวแทน
ของประชากรที่ดี โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) ส่วนภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครฐั  ตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลตามวิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพจ านวนทั้งสิ้น 15 คน และใช้วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัด    
วังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   

   ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ชนิด  5 ตัวเลือก มีค่าการจัด
อันดับ ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2542, หน้า 73) ดังนี้ 

  1 แปลความหมายว่า เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
  2 แปลความหมายว่า เห็นด้วยน้อย 
  3 แปลความหมายว่า เห็นด้วยปานกลาง 
  4 แปลความหมายว่า เห็นด้วยมาก 
  5 แปลความหมายว่า เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ตามล าดับ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกับการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อท าการสร้างแบบสอบถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย 
 
 



 
 

1. ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน 
การท่องเที่ยวและการวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน  5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) และความเป็นปรนัย 
(Objective)  

2. น าแบบสอบถามที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of 
Item Objective Congruence)  โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC    0.5 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับข้อท่ีใช้ได้มีคา่ IOC ระหว่าง 0.8-1.0 

3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเที่ยวในสถานท่ี 
ท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับวัดวังพระธาตุ คือ วัดพระบรมธาตุนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร
จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 
(Cronbach) ได้แก่ ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.85 และน าข้อมลูที่ไดม้า
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 
ต่อไป 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรงึษ์   
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   1.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ถามนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเที่ยว

วัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จนครบตามจ านวนที่ต้องการ คือ 400 ชุด  
   2.  จัดท าหนังสือขอความร่วมมอืกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุที่เป็นผู้ให้

ข้อมูลเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์เชิงลึก 
   3.  ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด คือ 15 คน    

 4.  น าข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ เพือ่น าไปใช้ในการจัดท าการวิจยัในข้ันตอนท่ี 3 และใช้ในการเขียน
รายงานต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูป
ของค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations) และใช้การบรรยายประกอบค าอธิบายผลของข้อมูลจากตาราง ส่วนข้อมลูเชิงคุณภาพท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมการบรรยายด้วยรูปภาพประกอบ 

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยโดยประยุกต์ตามเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูตร 
(2542, หน้า 73) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง มีสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับไมด่ีหรือต้อง
ปรับปรุง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีน้อย 



 
 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง มีสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดมีาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดมีากทีสุ่ด 

 

 2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อรูปแบบการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

   แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวและภาคีทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ โดย
นักท่องเที่ยว ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินทธิ,์ 2546, หน้า 43) 
ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 และค่าความคลาดเคลื่อน + 5% แต่เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดท าการเก็บรวบรวมสถติิ
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยววัดวังพระธาตุ ดังนั้น จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสูงสดุของ
ตาราง Taro Yamane คือ จ านวน 400 คน ซึ่งถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมและมคีวามเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี 
โดยใช้วิธีการสุม่กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ส่วนภาคีที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวของ  
วัดวังพระธาตุ ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ  ตัวแทนจากหนว่ยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน
ท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมลูตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นแบบสอบถามฉบบัเดียวกับท่ี
ใช้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

2. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เกี่ยวกับความคดิเห็นของภาคีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 4 ฝ่ายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนท้องถิ่นต่อรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัด
วังพระธาต ุ
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 1.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ถามนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเที่ยววดั       
วังพระธาตุ จนครบตามจ านวนทีต่อ้งการ คือ 400 ชุด  

     2.  จัดท าหนังสือเชิญภาคีทีเ่กี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพือ่ร่วมสนทนากลุ่มย่อย จ านวน     
15 คน และด าเนินการสนทนากลุม่ย่อย จ านวน 1 ครั้ง  

     3.  น าข้อมูลที่ได้ในข้อที่ 1 และ 2 มาวิเคราะหผ์ล และสังเคราะห์ผล เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าการ
วิจัยในขั้นตอนท่ี 3 และใช้ในการเขียนรายงานต่อไป 
 
 



 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูป
ของค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations) และใช้การบรรยายประกอบค าอธิบายผลของข้อมูลจากตาราง ส่วนข้อมลูเชิงคุณภาพท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมการบรรยายด้วยรูปภาพประกอบ 

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยโดยประยุกต์ตามเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูตร 
(2542, หน้า 73) ดังนี้ 

คะแนนเฉลีย่  1.00-1.49  หมายถึง เห็นด้วยกับรปูแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง เห็นด้วยกับรปูแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
น้อย 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง เห็นด้วยกับรปูแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มาก 

 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 3. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบล 
ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
   แหล่งข้อมูล คือ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ  ตัวแทนจากภาคเอกชน   นักวิชาการ /ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ  โดย
ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมลูตามวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวนรวมทั้งสิ้น  17 คน และใช้วิธีการสุม่กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างรูปแบบการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  โดยด าเนินการตามล าดบัดังน้ี 

1.   ผู้วิจัยเสนอผลการวจิัยในข้ันตอนที่ 1-2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 

2.   ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม  
3.   ผู้วิจัยสรุปผลรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมตามที่ผูเ้ข้าร่วมประชุม

ร่วมกันสร้างขึ้นมา  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใหส้มบรูณ์ยิ่งข้ึน 



 
 

     การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ส่งหนังสือเชิญผู้ให้ข้อมลูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ   

ภาคเอกชน  ประชาชนท้องถิ่น  และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนัดหมายวัน เวลาและสถานท่ีที่จะด าเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 ครั้ง โดยด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่   
7-8  มีนาคม 2557  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์และจด
บันทึกด้วยตนเอง เพื่อสรา้งรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบล
ไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ด าเนินการรวบรวมข้อมลูที่ไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
     การวิเคราะห์ข้อมลู 

  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรว่มแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
สร้างรูปแบบการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม หลังจากนั้น ผู้วิจัยสรุปผลออกมาเป็นรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุเพื่อน าไปใช้ในการเขียนรายงานการวิจัยต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง   

จังหวัดก าแพงเพชร โดยการสอบถามจากนักท่องเที่ยว พบว่า โดยภาพรวมสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของวัดวังพระธาตุอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.35, S.D. = 0.45) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ด้านการจ ากัดขดีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว   
( = 4.12, S.D. = 0.61) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ( = 3.38, S.D. = 0.40) และด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ( = 3.16, S.D. = 0.44)   ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริหาร 
               จัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ โดยภาพรวม 
 

สภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียว   S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านกายภาพ 3.00 0.30 ปานกลาง 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.16 0.44 ปานกลาง 
ด้านการจ ากดัขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 4.12 0.61 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.38 0.40 ปานกลาง 
ด้านการประชาสมัพันธ์และการตลาด 3.09 0.49 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.35 0.45 ปานกลาง 
 

หากพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบดังน้ี ด้านกายภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีการจดัเส้นทาง
เดินชมสถานท่ีภายในวัดที่สะดวก และมเีส้นทางเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกเส้นทาง ( = 4.29, S.D. = 0.64) และ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุและมีความคดิเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สดุ ได้แก่ มีสินค้าของที่ระลึกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ     



 
 

วัดวังพระธาตุ ( = 1.25, S.D. = 0.43)  และมีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยววัด  ( = 1.34, S.D. = 0.51)  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีกิจกรรมการทอ่งเที่ยวท่ีหลากหลาย และเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวทุกวัย เช่น ไหว้พระ  ถ่ายภาพ ป่ันจักรยาน และนั่งเรือชมวิว เป็นต้น ( = 4.21, S.D. = 0.79)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ มีเจ้าหน้าท่ีอธิบายและน าเที่ยวประจ าวดั ( = 1.12, S.D. = 0.32)  ด้าน
สิ่งแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีการดูแลรักษาความสะอาดพืน้ท่ีทุกส่วนภายในวัดและบรเิวณรอบๆ     
วัดให้สวยงามตลอดเวลา ( = 4.23, S.D. = 0.69) และข้อที่มีค่าเฉลีย่ต่ าที่สุด คือ มีจ านวนถังขยะที่เพียงพอ      
( = 1.76, S.D. = 0.43)    ด้านการจ ากัดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด  
คือ มีความสะดวกในการเยี่ยมชมวัด ( = 4.26, S.D. = 0.59) และดา้นการประชาสัมพันธ์และการตลาด     
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ  มีการแนะน าวัดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบิลท้องถิ่น โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นตน้            
( = 1.86, S.D. = 0.76) 

ส่วนความคดิเห็นของภาคีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุต่อสภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมอืง  จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  วัดวังพระธาตุ
มีสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวในแต่ละด้านดังนี้ ด้านกายภาพภายในวัดในส่วนดา้นโบราณสถานและ
สถานท่ีส าคญั ๆ วัดมีการบรหิารจดัการเป็นอยา่งดี โดยการจัดการสว่นใหญ่มีเจ้าอาวาสวัด คณะสงฆ์ 
คณะกรรมการบรหิารวัด และประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกันบริหารจัดการ แต่ในส่วนของสภาพการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในวัดนั้น พบว่า วัดมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ  มีป้ายอธิบายโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและสถานท่ีส าคัญๆ เกือบทุกแห่ง ยกเว้นป้ายอธิบายศาลาที่ประดิษฐานท้าวแสนปม และ         
พระอุโบสถ์ ซึ่งปัจจบุันอยู่ในสภาพท่ีเก่าและข้อความบางส่วนลบหายไป  ส่วนห้องน้ า ทางวัดได้จัดสร้างห้องน้ า
ไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่ขาดคนท าความสะอาดประจ าวัน ส่งผลใหห้้องน้ าอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมที่จะให้บริการ
และมีจ านวนไมเ่พียงพอท่ีจะรองรบันักท่องเที่ยวจ านวนมาก  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางวัดไมม่ีให้บริการ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ศูนยบ์ริการข้อมูล ร้านขายสินค้าของที่ระลึกและป้ายบอกทิศทาง
ภายในวัด  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า วัด โดยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการบริหารวดัฯ ได้จัดสถานท่ีและ
กิจกรรมภายในวัดส าหรบันักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาเที่ยวชมวัดวังพระธาตุ อาทิเช่น การกราบไหว้และการขอ
พรหลวงพ่อเพชรที่ศักสิทธิ์ ในพระอุโบสถ์  การกราบไหว้หลวงพ่อโต  การถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับหลวงพ่อโต  
และเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบณิฑ์ และการกราบสักการะท้าวแสนปม เป็นต้น อนึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้
รวมถึงการน าเที่ยวภายในวัดวังพระธาตุ แต่ในปัจจุบัน พบว่า ทางวัดไมไ่ด้มีการจดับุคลากรเพื่ออธิบายและ    
น าเที่ยว ณ จุดทีส่ าคัญภายในวัด มีเพียงป้ายอธิบายเพียงเล็กน้อยในแต่ละจดุเท่าน้ัน  ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า   
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของวัดวังพระธาตุด้านการจัดการขยะ เปน็บทบาทหน้าท่ีของวัดและ     
คณะกรรมการบรหิารวัด ซึ่งปัจจบุนั พบว่า วัดมีการบริหารจดัการด้านขยะไมด่ีนัก วัดได้มีการจัดวางถังขยะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปท้ิงขยะเพียงสองแห่งเท่านั้น ด้านการจ ากดัขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว พบว่า เป็นบทบาทหน้าท่ีของวัดและคณะกรรมการบรหิารวัด ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าเที่ยวชมวัดวังพระธาตไุด้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวัดวังพระธาตุได้ง่าย
และสะดวก ด้านการประชาสัมพนัธ์และการตลาด พบว่า ปัจจุบันส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้มีการจัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์วัด และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของจังหวัด  
ส่วนภายในบริเวณวดั ทางวัดไดม้กีารจัดท าป้ายอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความส าคญัของสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด  

 



 
 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อรูปแบบการบริหารจัดการการ 
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ( = 4.30, S.D. = 0.65) หากพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการควรมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ าปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ( = 4.35, S.D. = 0.65) รองลงมา ได้แก่  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยววัด  ( = 4.34, S.D. = 0.67) และคณะบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยววัดต้องเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อวัดและสังคม ( = 4.30, S.D. = 0.65,0.64) ตามล าดับ       
ดังตารางที่ 2   
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการ 
               บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ  

การบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรม   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ควรมีกฎระเบียบในการเที่ยวชมวัดที่ชัดเจน 4.29 0.66 มาก 
2. คณะบริหารจดัการด้านการท่องเที่ยววัดควรยึดหลักการความซื่อสัตย์                                                                                          
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

4.29 0.62 มาก 

3. มีการสรุปรายงานประจ าปเีกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด                                                                                                              4.28 0.65 มาก 
4. มีการเปิดเผยข้อมลูรายงานประจ าปีให้ผู้ที่เกีย่วข้องทราบ                                                                                                                                                4.35 0.65 มาก 
5. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยววัด                                                                                                       4.34 0.67 มาก 
6. คณะบริหารจดัการด้านการท่องเที่ยววดัต้องเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเอง                                          4.30 0.65 มาก 
7. คณะบริหารจดัการด้านการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อวัดและสังคม                                                                                                                                            4.30 0.64 มาก 
8. มีการใช้ทรัพยากรของวัดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อวัด                                                                                                                                          4.26 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.65 มาก 
 

นอกจากน้ี วัดควรมีการจัดตั้งศูนยก์ลางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดในรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน ส่วนผลจากการสนทนากลุม่ภาคีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุไดเ้สนอความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุว่า หน่วยงานตา่งๆ ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการวัดวังพระธาตุ ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี  และชุมชนท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานประสานให้ทุก
หน่วยงานท างานร่วมกันและพัฒนาวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว อน่ึงการบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนัน้ ควรเป็นการบริหารในรูปแบบที่มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่และวัด โดยบรหิารในรูปของ  
“คณะกรรมการบริหารวัด หรืออาสาสมัครพัฒนาวัดวังพระธาตุ” นอกจากนี้ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว



 
 

ของวัดวังพระธาตุไดเ้สนอหลักในการบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องใช้หลักการบริหารที่มี
ส่วนร่วม หลักความเสมอภาคโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

3. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า จาก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ภาคีส่วนใหญเ่สนอรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ โดยตั้งช่ือรูปแบบ (Model) ว่า รูปแบบ        
“นครไตรตรึงษ”์ แสดงในภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1  “รูปแบบ (Model) นครไตรตรึงษ”์ การบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรม  

กลุ่มอาสาพัฒนา 
วัดวังพระธาตุ

(กองทุน) 

บริหารจดัการวดัวังพระ
ธาตแุบบกลุ่มอาสาพัฒนา
วัดเริ่มต้นและยกระดับเป็น
วิสาหกิจชุมชนในอนาคต 

*แหล่งเรียนรู ้
*แหล่งท่องเที่ยว 

* เกิดความภาคภูมิใจ 
* ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
* สร้างงาน/รายได้ เพิ่ม 
* ภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน ได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริงโดยเฉพาะประชาชน
ท้องถิ่น  

ด้านกายภาพ/สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว/
การน าเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการ 
จ ากัดขีดความสามารถใน 
การรองรับนักท่องเที่ยว 

ด้านการประชาสมัพันธ์/
การตลาด 

* การวางแผน 

* การปฏิบัติตามแผน 

* การจัดการองค์ประกอบด้าน
การท่องเที่ยวของวัด 

* การติดตามและประเมินผล 
* การใช้ประโยชน ์

* การบ ารุงรักษา 
 

โดยใช้หลักการบริหารที่ดี
หรือการบริหารที่เป็นธรรม 
6 หลัก ได้แก ่หลักนิตธิรรม  
หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า ร่วมกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ให้เป็น 

มรภ.กพ.พี่เลี้ยง ประชาชน
ในท้องถิ่น 

อบต. 
(หน่วยสนับสนุน) 



 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการบรหิารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเปน็ธรรม รูปแบบ “นครไตรตรึงษ”์    
ทีภ่าคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุไดเ้สนอ ว่า ควรมีการบรหิารจดัการวัดวังพระธาตใุนรูปแบบ
กลุ่มอาสาพัฒนาวดัวังพระธาตุ โดยกลุ่มอาสาพัฒนาวัดท่ีเข้ามาบริหารจะมาจากการรวมตัวของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เต็มใจเสียสละเวลามาดูแลวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งเรียนรูด้้านประวตัิศาสตรโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ
และศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นที่เข้ามาเป็นกลุ่มอาสาพัฒนาวัดวัง    
พระธาตุจะประกอบไปด้วยประชาชนหลากหลายอาชีพในบริเวณวดัวังพระธาตุ เช่น คร/ูนักวิชาการ  ปราชญ์
ท้องถิ่น  และผู้น าชุมชน  เป็นต้น ร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาวดัวังพระธาตุ โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบล
ในพื้นที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ และอุปกรณใ์นการปฏิบัติงาน เป็นต้น สถานศกึษาใน
พื้นที่สนับสนุนยุวมัคคุเทศก์ในการบรรยายให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและผู้ทีเ่ดินทางมาเทีย่วชมวัดวังพระธาตุ  
โดยมมีหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงในทุกด้าน  โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ 
การบริหารที่เป็นธรรม 6 หลัก ไดแ้ก่ หลักนิติธรรม  หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ร่วมกับหลักแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
โดยที่ 3 ห่วงประกอบด้วย พอประมาณ  มเีหตผุล  มภีูมิคุม้กันในตวัท่ีดี และ 2 เง่ือนไข ประกอบด้วย ความรู้ 
และคณุธรรม ซึ่งภาคีที่เกีย่วข้องร่วมกันตั้งช่ือรูปแบบการบรหิารจดัการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนีว้่า 
รูปแบบ  “นครไตรตรึงษ”์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปแบบทีเ่กิดจากการร่วมคดิร่วมสรา้งโดยประชาชนท้องถิ่นใน
ต าบลไตรตรึงษ ์
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง   

จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า นักท่องเที่ยวและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ มีความคิดเห็น
ด้านการประชาสมัพันธ์และการตลาดของวัด ดังนี้ มีการแนะน าวัดผ่านสื่อตา่ง ๆ เช่น เคเบิลท้องถิ่น โทรทัศน์
และวิทยุ เป็นต้น อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การประชาสัมพันธ์และการตลาดของวัดเป็นบทบาท
หน้าท่ีของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ใหก้ับแหล่ง
ท่องเที่ยวท้ังจังหวัด มีงบประมาณจ ากัดในการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้มีการจัดท าการประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาดของวัดวังพระธาตุน้อย  สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ   ดุงศรีแก้ว (2549) ท าการศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณ:ี บ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
พบว่า ชุมชนบ้านวังน้ ามอกมีการจัดการดา้นประชาสัมพันธ์ชุมชนนอ้ยมาก  

2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการบริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า การบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ควรเป็น
การบริหารในรูปแบบบรูณาการรว่มกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่และวัด โดย
บริหารในรูปของ  “คณะกรรมการบริหารวัด หรืออาสาสมัครพัฒนาวัดวังพระธาตุ” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีความคิดว่าการบริหารในรูปแบบดังกล่าวจะส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธร ทิพย์สุวรรณ (2548) ท าการศึกษาวิเคราะห์เพือ่จดัสร้างรูปแบบ การ
จัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

พบว่า การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านม้งผานกกก ควรจดัท าให้เป็นระบบและมคีวามเป็นมาตรฐาน 
โดยรูปแบบการจดัการการท่องเที่ยวนั้น สามารถจัดท าเป็นรายการน าเที่ยวโดยชุมชนได้เข้ามามสี่วนรว่มในการ
แสดงความคดิเห็นและวิเคราะห์  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ท าการศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง พบว่า การก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐ 
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  

3. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า รูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุที่เหมาะสม คือ Model  “นครไตรตรึงษ์”  โดยใช้
หลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลัก ได้แก่ หลักนติิธรรม  หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผดิชอบและหลักความคุ้มค่า ร่วมกับหลักแนวคดิของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข โดยที่ 3 ห่วงประกอบด้วย พอประมาณ  มีเหตผุล  มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี  และ 2 เง่ือนไข ประกอบด้วย 
ความรู้ และคุณธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารในรูปแบบดังกล่าวจะก่อให้เกดิประโยชน์และความเสมอ
ภาคกันในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับ
ประชาชนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ (2553) กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดีต้องมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหลักส าคัญ 6 หลัก ไดแ้ก่ หลักนิติธรรม  หลักคณุธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุ้มคา่ ซึ่งใช้เป็นหลักการท าให้การบริหารงาน
ต่างๆ เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏบิัติ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการบริหารวัดวังพระธาตุ ควรมีการจดัประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวของวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่  นักวิชาการในพื้นที่ ผู้น าชุมชนและประชาชนท้องถิ่น
เพื่อน ารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมท่ีไดจ้ากการวิจัยไปสู่การปฏิบัต ิและร่วมกันในการ
พัฒนาวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นประวตัิศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุและศาสนา และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปที่เดินทางไปท่องเที่ยว
และศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีการพัฒนาดา้นท่ีนักท่องเที่ยวให้ค่าคะแนนเฉลีย่น้อย ได้แก่ ด้าน
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว  ด้านประชาสมัพันธ์และการตลาด ด้านการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิง่แวดล้อม 

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ เป็นต้น 
ควรน าผลการวิจยัที่ไดไ้ปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการท่องเทีย่วอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุอย่างมี
ทิศทาง และมีการจดัการที่เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วนของวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมและแท้จริง 

3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงานจังหวัดสโุขทัย   ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีด้านการตลาดท่องเทีย่ว
ของจังหวัดก าแพงเพชร ควรน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ในการวางแผนพัฒนา  ประชาสัมพันธ์และสนบัสนุนการท่องเที่ยว
ของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชน



 
 

ทั่วไป เนื่องจาก  จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับวัดวังพระธาตุจากญาติ/เพื่อน 
แสดงให้เห็นว่ามีการประชาสมัพันธ์วัดวังพระธาตุน้อย ไม่หลากหลาย และเข้าไม่ถึงกลุม่เป้าหมาย ดังนั้น ควรมี
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

4. ประชาชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ  ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดวังพระธาตใุห้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบตัิตามแผน  การใช้ประโยชน์  การตดิตามและ
ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษา ซึง่การเข้ามามสี่วนร่วมดังกล่าวจะสง่ผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความรัก ความ
หวงแหนแหล่งท่องเทีย่วในท้องถิ่นตน เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

อย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ หลังจากท่ีมีการน ารูปแบบการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวท่ีได้จากการวิจัยไป
ใช้ในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยรูปแบบสนิค้าของที่ระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวัดวังพระธาตุ เนื่องจาก จาก 
ผลการวิจัย พบว่า วัดวังพระธาตไุม่มีสินค้าของที่ระลึกท่ีมเีอกลักษณ์ของวัดอย่างแท้จริง ซึ่งสินค้าของที่ระลึกเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาเยือนวัดวังพระธาตุของนักท่องเที่ยว ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอืนหรือ
ท่องเที่ยว ณ วัดวังพระธาตุ ย่อมมคีวามต้องการที่จะซื้อสินค้าของที่ระลึกไปเป็นของที่ระลึกและของฝากถึงการ
มาเยือนหรือท่องเที่ยววัดวังพระธาต ุ

3. ควรท าการศึกษาศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัด    
วังพระธาตุ เนื่องจาก จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการวัดวงัพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมรีูปแบบที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิน่ทุกภาคส่วน ทุกอาชีพ ได้มโีอกาสเข้ามาร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
ดังนั้น การศึกษาศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจะท าให้ทราบวา่ประชาชน
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด และควรมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านใด 
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