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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 การบริหารจัดการศักยภาพ

ของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

ศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	3)	ปัญหา	อุปสรรค	และแนวทาง

ในการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 พระภิกษุสามเณรของวัดท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีจ�านวน	 70	 วัด	 จ�านวน

ทั้งสิ้น	 327	ตัวอย่าง	 ซึ่งก�าหนดขนาดตามสูตรของ	Yamane	และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	และสถิติวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่,	

ร้อยละ,	 ค่าเฉลี่ย,	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน,	 สหสัมพันธ์	 และการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 พระสังฆาธิการ,	 ผู้บริหารส�านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด,	ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด,	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,	และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 จ�านวนรวม	12	รูป/คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก	และการ

วิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	2)	ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการศกัยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม	 โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จ�านวน	 5	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ปัจจัยบุคลากร	

ปัจจัยงบประมาณ	 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และปัจจัยการสนับสนุนจากชุมชน

โดยมีสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	Ẑ	=	.22Z
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	3)	สภาพปัญหา



380

◆ พระสมพงษ์ โมฆรัตน์ ปิยากร หวังมหาพร ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

อุปสรรคแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 พบว่า

ประกอบด้วย	ปัญหาสิง่อ�านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน	การประชาสมัพนัธ์	การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การพัฒนาบุคลากร	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน	 และขาดงบประมาณการพัฒนา	 และ

ประเด็นการพัฒนา	ได้แก่	การประสัมพันธ์	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	การพัฒนาบุคลากร	การพัฒนา

สาธารณูปโภค	รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสีย

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการบริหารจัดการวัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Abstract

 The objectives of this mixed-method research were to study 1) the management

of temple potentials in being cultural tourist attractions in Nonthaburi province, 2) factors 

affecting the management of temple potentials in being tourist attractions in Nonthaburi 

province, and 3) the problems, obstacles and guidelines in the management of temple 

potentials in Nonthaburi province. Samples of the quantitative research were 327 monks in 

70 temples, sized by Taro Yamane’s formulation. Data were collected by a 5-level rating 

scale questionnaire with reliability value of .98. Statistics in data analyzing were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation and multiple linear regression 

analysis, stepwise method. Informants for the qualitative research were 12 samples consisting 

of high ranking Buddhist monks, executives from the Nonthaburi Provincial Office of

Buddhism, the Office of Tourism and Sports as well as the Nonthaburi Provincial Local 

Administration Organization. Data were collected through the in-depth interviews. Content

analyzing method was implemented.

 The research findings were:

 1) The overall management of temple potentials in being the cultural tourist 

attractions was found to be in the medium level,

 2) The overall effect of the factors that affected the management of temple

potentials in being the cultural tourist attractions was at the statistically significant level of

.01. There were five variables, namely personnel factor, budgeting factor, public relations

factor, information technology factor, and community support factor. The standardized 

regression equation could be written as: Ẑ = .22Z
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 3) Problems and obstacles in being cultural tourist attractions of Nonthaburi

Province were basic facilities and utilities, public relations, information technology, relation 

between temples and communities, as well as the lack of development budget. The 

recommended guidelines were the development of the public relations, information

technology usage, human resources, public utilities including the participation of local 

communities and stakeholders.

Keywords : Management Factors of Temples, Cultural Tourist Attractions
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บทน�ำ

	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ได้กลายเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักที่มีความส�าคัญ

อย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของโลก	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน	 โดยประเทศไทยได้มีนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยว	 เมื่อการท่องเที่ยวได้เริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเป็น

ครั้งแรก	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 4	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อให้เกิด

การจ้างงาน	การสร้างรายได้	และเป็นการถ่ายเทความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค	(กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา,	2560	:	10-11)

	 การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	เป็นการท่องเทีย่วเพือ่จะไปชมสิง่ทีแ่สดงความเป็นศิลปวัฒนธรรม	

เช่น	โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	วัด	ปราสาท	พระราชวัง	ประเพณี	วิถีการด�าเนินชีวิต	ศิลปะทุกแขนง	

และรวมถึงสิ่งต่าง	ๆ	ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง	เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	และท�าให้เกิด

การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป	 ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมบริการ

ทีส่ร้างรายได้และการจ้างงานให้กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก	จึงได้รบัความสนใจเพิม่สงูขึน้	เน่ืองจาก

สถานที่ท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี	 “ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว”	 และ

ได้มกีารถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสบืเนือ่งมาเป็นเวลานาน	โดยปัจจบุนัวัดได้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จากที่เคยจ�ากัดไว้ส�าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์

และศาสนพิธีของชาวบ้าน	หรือเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนนั้น	ๆ	จนกลายมา

เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่น	 เหตุให้วัดหลายแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพิ่มจากเดิม	

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทาง

ศาสนา	พ.ศ.	2557	โดยกรมการศาสนาในสงักดักระทรวงวฒันธรรมได้สนับสนุนให้น�าทนุทางวฒันธรรม

ของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว	 เพื่อเป็นการสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของไทยต่อไป	(ภัคณิษา	อภิศุภกรกุล	และกุลกันยา	ศรีสุข,	2557	:	2)

	 ทั้งนี้	ในการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น	ผู้ดูแลวัด

อันหมายถึง	 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	 รองเจ้าอาวาส	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 และคณะกรรมการวัด

จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	 วางแผนโครงการพัฒนาวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	

เช่น	เส้นทางคมนาคม	และการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	และการจัดโครงสร้างองค์กร

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดการบริหารจัดการวัดหรือการพัฒนาวัดท่ี

เหมาะสมในการร่วมกันหาจุดเด่นของวัด	(ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,	2559	:	61)
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	 อย่างไรกต็าม	จาการศึกษาวจิยัทีผ่่านมานัน้	ได้มกีารพบว่า	การจัดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัดที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 การจัดการแหล่งโบราณสถาน	 โบราณ

วัตถุ	 และพุทธศิลป์ในแต่ละพื้นที่	 ยังมีปัญหาในเรื่องของศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 (พระครูวิสุทธานันทคุณ,	 2557	 :	 3;

พระครูวิมลศิลปกิจ,	ฤทธิชัย	แกมนาค	และนเรศร์	บุญเลิศ,	2555	:	2)	โดยจังหวัดนนทบุรี	เป็นพื้นที่

หนึ่งซ่ึงมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่	 มีแหล่งโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 และสถานที่

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมมากมายซ่ึงเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่วจ�านวนมาก	อีกทัง้ยังขาดการศึกษาวจัิย

อย่างเป็นระบบถึงการบริหารจัดการ	 และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในพืน้ทีจ่งัหวดั	ผู้วจิยัจึงเหน็ว่าเป็นการส�าคัญท่ีจะต้องมกีารศึกษาวจัิยถึงการบรหิารจัดการ	

หรอืการพฒันาศักยภาพของวัดในจังหวดันนทบรุใีห้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม	โดยการศึกษา

วจัิยเรือ่ง	“ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมใน

จังหวัดนนทบุรี”	ที่เน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของวัดในบริหารจัดการเพื่อจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม	 ตลอดจนแนวทางต่าง	 ๆ	 ในบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดในพื้นที่จังหวัด

นนทบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบผลส�าเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดนนทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	

	 3.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของ

วัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 ปัจจัยด้านนโยบาย	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 ปัจจัยด้านงบประมาณ	 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือ	เครื่องใช้	ปัจจัยด้านทัศนคติและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ	ปัจจัยด้านการวางแผน	และการ

ควบคมุ	ปัจจัยด้านการก�าหนดภารกิจและมอบหมายงาน	ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั	และ	ปัจจัยด้านการสนบัสนนุจากชุมชนและ

สังคม	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05



384

◆ พระสมพงษ์ โมฆรัตน์ ปิยากร หวังมหาพร ◆

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและตัวแปรของกำรวิจัย

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัด

ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	ซึ่งแบ่งได้เป็น	1)	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ภายในองค์การ	และ	2)	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ	ดังนี้	(Van	Meter	&	Van	Horn,	

1975;	Sabatier	&	Mazmanian,	1979;	Edwards	III,	1980;	Larson,	1980)	

  1.1	ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร	 ประกอบด้วยตัวแปร	 ดังนี้	 1)	 ปัจจัย

ด้านนโยบาย	2)	ปัจจัยด้านบุคลากร	3)	ปัจจัยด้านงบประมาณ	4)	ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์	เครื่องมือ	

เครือ่งใช้	5)	ปัจจัยด้านทศันคติและความร่วมมอืของผู้ปฏิบติั	6)	ปัจจัยด้านการวางแผน	และการควบคุม	

7)	ปัจจัยด้านการก�าหนดภารกิจและมอบหมายงาน	และ	8)	ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.2	ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร	ประกอบด้วยตัวแปร	ดังนี้	1)	ปัจจัย

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	และ	2)	ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม

	 	 นอกจากนี้	ผู้วิจัยยังได้มุ่งศึกษาถึงศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของวัดเพื่อเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม	ซ่ึงประกอบด้วยศักยภาพในการบรหิารจัดการท่องเทีย่ว	จ�านวน	3	ด้าน

ได้แก่	1)	ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจและการเข้าถึงสถานที่ท่องเท่ียว	2)	ศักยภาพด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว	 และ	 3)	 ศักยภาพด้านการบริการทางการท่องเที่ยว	 (กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)

 2.	ขอบเขตด้ำนประชำกร	กลุ่มตัวอย่ำง	และกลุ่มเป้ำหมำยผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ

	 	 ในการวิจัยนี้	ผู้วิจัยมีขอบเขตด้านประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ	ดังนี้

  2.1	ขอบเขตด้ำนประชำกร	

	 	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้น้ีได้แก่	พระภิกษุสามเณรของวดัท่ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	จ�านวน	70	วัด	จ�านวน	1,774	รูป	

  2.2	ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง	

	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 พระภิกษุสามเณรของวัดท่ีเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 จ�านวน	70	 วัด	 จ�านวนทั้งสิ้น	 327	ตัวอย่าง	 ซึ่งก�าหนดขนาด
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กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ	Yamane	(1973,	p.	727)	

  2.3	ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	

	 	 	 กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	ได้แก่	พระสังฆาธิการใน

จังหวัดนนทบุรีระดับเจ้าคณะอ�าเภอและรองเจ้าคณะอ�าเภอ	 จ�านวน	 2	 รูป	 พระสังฆาธิการระดับ

เจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาสวัดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 6	 รูป	 ผู้บริหารส�านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด	จ�านวน	1	คน	ผู้บริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	จ�านวน	1	คน	ผู้บริหารการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด	จ�านวน	1	คน	และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จ�านวน	1	คน	รวมจ�านวนผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	12	รูป/	คน

 3.	ขอบเขตด้ำนพื้นที่	

	 	 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย	 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	และกระบวนการวิจัยดังแสดงในภาพที่	1	ดังนี้

ภำพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง

	 วัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรศักยภำพ

ของวัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร

	 1.	ด้านนโยบาย

	 2.	ด้านบุคลากร

	 3.	ด้านงบประมาณ

	 4.	ด้านวัสดุอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้

	 5.	ด้านทัศนคติความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน

	 6.	ด้านการวางแผน	และการควบคุม

	 7.	ด้านการก�าหนดภารกิจและมอบหมายงาน

	 8.	ด้านการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร

	 9.	ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

	 10.	 ด้านการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม

ศักยภำพของวัดในกำรบริหำรจัดกำรให้

เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.	ด้านสิ่งดึงดูดใจและการเข้าถึงสถานที่

	 ท่องเที่ยว	

2.	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกของสถาน

	 ที่ท่องเที่ยว

3.	ด้านการบริการทางการท่องเที่ยว

แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของวัด

ในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นสถำนที่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

➤

➤
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัยในขั้นตอนที่	 1	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)

ซ่ึงมุ่งศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของวัด	 ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวดันนทบุร	ีโดยมรีายละเอียดดังน้ี

	 1.	ขอบเขตด้ำนประชำกร	และกลุ่มตัวอย่ำง	สามารถแบ่งได้ดังนี้	

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนน้ี	 ได้แก่	 พระภิกษุสามเณรของวัดที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	จ�านวน	70	วัด	จ�านวน	1,774	รูป	(ส�านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนนทบุรี,	2562	:	2-4)

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้	ได้แก่	พระภิกษุสามเณรของวัดที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 จ�านวน	 70	 วัด	 ซ่ึงขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	 Yamane	

(1973,	p.	727)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	327	ตัวอย่าง	จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วน	โดยใช้รายชื่อวัดท่องเที่ยวจ�านวนทั้ง	70	วัดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งจนครบตาม

จ�านวนที่ได้ก�าหนดไว ้

	 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย	 การวิจัยขั้นตอนนี้	 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	(5	-	Rating	Scale	Questionnaire)	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง	โดยค่าความสอดคล้อง	(Item	of	Objective	Congruence	:	IOC)	ตั้งแต่	0.80-1.00	ขึ้นไป

ทกุข้อ	และได้ผ่านการทดลองใช้เพือ่หาคุณภาพจากประชากรการวจัิยซ่ึงมใิช่กลุม่ตัวอย่างของการวจัิย

จ�านวน	 40	 รูป	 โดยผลของการทดลองใช้พบว่า	 เครื่องมือมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา

ทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	และมากกว่า	0.20	ขึ้นไปในทุกรายข้อ	(Cronbach,	1970,	p.	161)

	 3.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 ในการวิจัยขั้นตอนน้ี	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	(Description	Statistics)	ได้แก่	ความถี่	 (Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	สถิติ

การวัดแนวโน้มเข้าส่วนกลาง	และสถิติการวัดการกระจายได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	

Moment	 Correlation)	 และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน	 (Multiple	 Linear	

Regression	Analysis	:	Stepwise	Method)	

	 กำรวิจัยขั้นตอนที่	 2	 การวิจัยในขั้นตอนที่	 2	 น้ี	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	ซึ่งมุ่งสภาพปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางในพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจงัหวดันนทบรุ	ีโดยใช้การใช้วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึ	(In-depth	
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Interview)	ซึ่งเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	ที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้	ประกอบด้วย	พระสังฆาธิการในจังหวัด

นนทบรุรีะดับเจ้าคณะอ�าเภอและรองเจ้าคณะอ�าเภอ	จ�านวน	2	รปู	พระสงัฆาธกิารระดับเจ้าอาวาสหรอื

รองเจ้าอาวาสวัดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	6	คน	ผู้บริหารส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	จ�านวน	1	คน	

ผู้บริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 จ�านวน	 1	 คน	 ผู้บริหารการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 จ�านวน

1	คน	และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จ�านวน	1	คน	จ�านวนทั้งสิ้น	12	รูป/	คน	ซึ่งใช้การ

เลือกแบบเจาะจง	

 2.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	การวิจัยขั้นตอนนี้	ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-

Structured	 Interview	 Form)	 ซ่ึงได้ผ่านค่าความสอดคล้องของเน้ือหา	 (Item	 of	 Objective	

Congruence	:	IOC)	ระหว่างวตัถปุระสงค์กบัข้อค�าถามของเครือ่งมอืจากผู้ทรงคุณวุฒ	ิจ�านวน	5	ท่าน

เป็นที่เรียบร้อย	โดยแบบสัมภาษณ์นี้มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.80-1.00	ขึ้นไปทุกข้อค�าถาม

	 3.	กำรวเิครำะห์ข้อมูล	การวิจัยขัน้ตอนนี	้ผู้วจัิยท�าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา	

(Content	Analysis)	จากการบันทึกข้อสนเทศในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-Structured	

Interview	Form)	และการถอดเทปข้อสนเทศจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลู	ทัง้	12	รปู/คน	เก่ียวกับสภาพปัญหา	

อุปสรรค	และแนวทางในพฒันาการบรหิารจดัการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานท่ีท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

สรุปผลกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	

 1. ผลกำรวิจัยขั้นตอนที่	1	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยขั้นตอนที่	1	ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

  1.1	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม	จ�ำนวน	327	ตัวอย่ำง 

สามารถสรุปได้ว่า	เพศ	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	317	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.90	

อายุ	 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	 51-60	 ปี	 มีค่าความถี่เท่ากับ	 98	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.00	 ระดับ

การศึกษานักธรรม	ส่วนใหญ่ระดับการศึกษานักธรรมในระดับนักธรรมชั้นเอก	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	

200	คน	คิดเป็นร้อยละ	61.20	ระดับการศึกษาบาล	ีส่วนใหญ่ไม่มรีะดับการศึกษาบาล	ีโดยมค่ีาความถี่

เท่ากับ	207	คน	คิดเป็นร้อยละ	63.30	และระดับการศึกษาทางโลก	ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาทาง

โลกในระดับปริญญาตรี	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.10	
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  1.2	ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับศักยภำพของ

วัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	โดยรวม	และรำยด้ำน	สามารถสรุปได้

ว่า	ระดับศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจังหวัดนนทบรุ	ีโดยรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.27	เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ�านวน	

1	 ด้าน	 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	 2	 ด้าน	 โดยสามารถเรียงล�าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยได้ดังนี	้ศักยภาพของวดัในด้านสิง่ดึงดูดใจและการเข้าถงึสถานทีท่่องเทีย่ว	โดยมค่ีา

เฉลี่ยเท่ากับ	 3.441	 รองลงมาได้แก่	 ศักยภาพของวัดในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานที่

ท่องเที่ยว	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.28	 และสุดท้ายได้แก่	 ศักยภาพของวัดในด้านการบริการทาง

การท่องเที่ยว	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.10	

  1.3	ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรศักยภำพของวัดให้เป็น

สถำนทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจงัหวดันนทบรีุ	โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณเชิงเส้นตรง

แบบเป็นขั้นตอน	ซึ่งเป็นการก�าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการเป็นขั้นตอน	(Stepwise	Method)	เพื่อหา

ตัวแปรพยากรณ์มอิีทธพิลต่อการบรหิารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ในจังหวัดนนทบุรี	โดยรวม	จากปัจจัยที่มีผลจ�านวน	10	ตัวแปร	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 	 1.3.1	ผลการทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น	 และเง่ือนไขของการใช้สถิติการวิเคราะห์

การถดถอยพหคูุณเชิงเส้นตรง	พบว่า	การแจกแจงของกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบปกติ	

(Normal	Distribution)	และตัวแปรอิสระทั้ง	10	ตัวแปรกับตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	มีความ

สมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกนั	โดยตัวแปรอิสระทัง้	10	ตัวแปรมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ทุกตัวแปร	 แต่ไม่พบว่ามีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกนัเองเท่ากับหรอืมากกว่า	0.80	ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลง

เบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

	 	 	 1.3.2	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 มีจ�านวน	 5	 ตัวแปร

ได้แก่	ปัจจัยด้านบุคลากร	(X
2
)	ปัจจัยด้านงบประมาณ	(X

3
)	ปัจจัยด้านทัศนคติและความร่วมมือของ

ผู้ปฏิบัติงาน	 (X
5
)	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (X

8
)	 และปัจจัย

ด้านการสนบัสนนุจากชุมชน	(X
10
)	โดยปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

(X
8
)	 สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดนนทบุรี	 โดยรวมได้ดีที่สุด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

นนทบุรี	โดยรวมในระดับสูง	(R	=	.78)	ซึ่งสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการ
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ศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 โดยรวมได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ	61	(R
2
	=	.61)	โดยเมื่อเพิ่มปัจจัยด้านทัศนคติและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน	(X

5
)	ปัจจัย

ด้านบุคลากร	(X
2
)	ปัจจัยด้านงบประมาณ	(X

3
)	และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน	(X

10
)	เข้าไป

ในสมการถดถอย	พบว่า	 ปัจจัยทั้ง	 5	 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการศักยภาพของ

วดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจังหวัดนนทบรุ	ีโดยรวมได้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	

0.01	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	โดยรวมในระดับสูง	(R	=	.84)	ซึ่งสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง

ของการบรหิารจัดการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบรุ	ีโดยรวม

ได้อย่างถูกต้องเป็นร้อยละ	70	 (R
2
	=	 .70)	 โดยเรียงล�าดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการผันแปรใน

ตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากทีส่ดุไปหาน้อย	ดังน้ี	ปัจจัยด้านการประชาสมัพนัธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(X
8
	Beta	=	.49)	ปัจจัยด้านทัศนคติและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน	(X

5
	Beta	=	.30)	

ปัจจัยด้านบุคลากร	 (X
2
	Beta	 =	 .22)	ปัจจัยด้านงบประมาณ	 (X

3
	Beta	 =	 0.21)	 และปัจจัยด้าน

การสนับสนุนจากชุมชน	 (X
10
	 Beta	 =	 .13)	 ทั้งนี้	 สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูป

คะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้	Ŷ =	.61	+	(.21X
2
)	+	(.22X

3
)	+	(.26X

5
)	+	(.46X

8
)	+	

(.11X
10
)	และ	Ẑ	=	.22Z

2
	+	.21Z

3
	+	.30Z

5
	+	.49Z

8
	+	.13Z

10
	เมื่อ	Ŷ และ Ẑ	=	การบริหาร

จัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรีโดยรวมในรูป

คะแนนดิบ	(Unstandardized)	และคะแนนมาตรฐาน	(Standardized)	ตามล�าดับ	

 2. ผลกำรวิจัยขั้นตอนที่	2	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยขั้นตอนที่	 2	 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	 (In-Depth	 Interview)	 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	 จ�านวน	 12	 รูป/	 คน	

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

  2.1	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	 สามารถสรุปได้ว่า	

ผู้ให้ข้อมลูส�าคัญส่วนใหญ่อยูใ่นกลุม่เจ้าอาวาสวัดจังหวดันนทบรุ	ีซ่ึงมตี�าแหน่งเป็นพระสงัฆาธกิารระดับ

เจ้าอาวาสวัด	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.98	รองลงมาได้แก่	กลุ่มผู้อ�านวยการ/

ตัวแทนส�านักงานจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมีต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ-หัวหน้าส�านักงานจังหวัดนนทบุร	ี

โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.00	ล�าดับต่อมาได้แก่	กลุ่มเจ้าคณะอ�าเภอจังหวัด

นนทบุรีซึ่งมีต�าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ�าเภอ	 โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	2	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	16.69	และล�าดับสดุท้ายได้แก่	กลุม่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัดนนทบุร	ีซ่ึงมตี�าแหน่ง

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยมีค่าความถี่เท่ากับ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.34
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  2.2	ผลกำรวเิครำะห์ข้อสนเทศเกีย่วกบัสภำพปัญหำ	และอปุสรรคในกำรบริหำรจดักำร

ศักยภำพของวัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 จากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งจ�านวน	12	รูป/	คน	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 ประกอบด้วยสภาพ

ปัญหา	 และอุปสรรคที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 ปัญหาสิ่งอ�านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ปัญหาการประชาสมัพนัธ์	ปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	ปัญหาการพฒันาบคุลากร	ปัญหาทศันคติ/

พฤติกรรม/ค่านิยมการท�างานของบุคลากร	 ปัญหาหาการท�างานขาดการตรวจสอบการท�างาน	 ปัญหา

ความสัมพันธ์	 ระหว่างวัดกับชุมชน	 ปัญหางบประมาณการพัฒนา	 และปัญหาการขาดการส่งเสริมให้

เยาวชนท�าประโยชน์และการอบรมศาสนาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน	 	 	 	

  2.3	ผลกำรวิเครำะห์ข้อสนเทศจำกกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับแนวทำงพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำรศักยภำพของวัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	จากการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งจ�านวน	12	รูป/	คน	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า	แนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศักยภาพของวัดในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ว่า	ประกอบด้วยประเด็นในการพัฒนา	ดังนี้

   2.3.1	ประเด็นกำรพัฒนำ	 :	 ด้ำนกำรประสัมพันธ์	 ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อ

พฒันาการบรหิารจัดการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม	ได้แก่	การจัดท�าเอกสาร

สือ่ประชาสมัพนัธ์	เช่น	แผ่นพบั	ซ่ึงให้ข้อมลูเก่ียวกบั	การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของวัด	การท่องเทีย่ว

ภายนอกได้แก่	ร้านอาหาร	ถนน	ป้ายบอกทาง	และแหล่งธรรมชาติ	เพื่อแจกให้แก่นักท่องเที่ยว

   2.3.2	ประเดน็กำรพัฒนำ	:	ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	ประกอบด้วยกจิกรรม

เพือ่พฒันาการบรหิารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	ได้แก่	การจัดอบรม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	 และ	 การก�าหนดให้มีบุคลากร

ผู้รับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน

   2.3.3	ประเดน็กำรพัฒนำ	:	ด้ำนศิลปวฒันธรรม	และสภำพแวดล้อมทัว่ไป	ประกอบ

ด้วยกจิกรรมเพือ่พฒันาการบรหิารจดัการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	ได้แก่	

การก�าหนดมาตรการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่าง	 ๆ	 ของวัด	 และการด�าเนินโครงการปรับปรุง

ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	และภูมิทัศน์ร่วมกันระหว่างวัดและท้องถิ่น

   2.3.4	ประเด็นกำรพัฒนำ	 :	 ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 และสำธำรณูปโภค

พ้ืนฐำน	 ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม	 ได้แก่	 การเพิ่มจ�านวนป้ายบอกทางให้เหมาะสม	 รวมถึงจ�านวนป้ายบอกข้อมูล
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี ◆

การท่องเที่ยวภายนอกได้แก่	 ร้านอาหาร	 ถนน	 และแหล่งธรรมชาติ	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่	ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น	การจัดให้มีบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดได้อย่างถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	 การจัดให้มีระบบ

บริหารจัดการดูแลห้องน�้า/สุขาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ	โดยการจัดให้

สามเณร	 และเยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารจัดการดูแลสภาพการใช้งาน

และดูแลความสะอาด	 และการจัดท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างวัด	 กับสถานที่ใกล้เคียงภายในชุมชน

ซ่ึงมีศักยภาพเพียงพอในการจัดท�าลานจอดรถช่ัวคราวเพื่อรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวในช่วง	 High	

Season

   2.3.5	ประเดน็กำรพัฒนำ	:	ด้ำนศักยภำพ	ทศันคติ	และพฤตกิรรมกำรท�ำงำนของ

บุคลำกร	ประกอบด้วยกิจกรรมในการด�าเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	ได้แก่	การส�ารวจความต้องการและความจ�าเป็นในการพฒันาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการท่องเที่ยววัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 และการจัดฝึกอบรมตามความ

ต้องการความจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพในงานบริหารจัดการท่องเท่ียววัด	 โดยการประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

   2.3.6	ประเด็นกำรพัฒนำ	 :	 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม	 ประกอบด้วยกิจกรรมในการ

ด�าเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ได้แก่	

การด�าเนินการส�ารวจความต้องการความจ�าเป็นในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	ศาสนพิธี	และ

วัฒนธรรม	 ประเพณีไทยด้านต่าง	 ๆ	 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�าหนดความต้องการกิจกรรม

การท่องเที่ยวของวัดเสมอ

	 ทัง้นี	้จากข้อสนเทศทีไ่ด้รบัในการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายผู้ให้ข้อมลูส�าคัญจ�านวนทัง้	12	รปู/คน

ตัวอย่างผู้วจัิยสามารถสรปุเป็นตัวแบบทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ของแนวทางในพฒันาการบรหิารจดัการ

ศักยภาพของวัดในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ดังภาพที่	2	ดังนี้
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◆ พระสมพงษ์ โมฆรัตน์ ปิยากร หวังมหาพร ◆

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	สามารถน�าไปสู่อภิปรายผลจ�าแนกตามตัวแปรที่ส่งผลฯ	ได้	ดังนี้	

 1.	ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	(X
8
)

	 	 จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

(X
8
	Beta	=	0.49)	เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01	สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นสิ่งที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย	 และการให้ข้อมูลข่าวสาร	 และการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์	

โดยเป็นการติดต่อสื่อสารจากภายนอกไปยังแหล่งท่องเที่ยว	 และจากแหล่งท่องเที่ยวไปยังภายนอก

ให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ�าเป็น	ซึ่งต้องให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	สะดวก	และเพียงพอ	

โดยผลการวิจัยดังกล่าว	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ภัคณิษา	อภิศุภกรกุล	และ	กุลกันยา	ศรีสุข	

(2557	 :	 252-254)	 ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเช่ือมโยง

ภำพที่	2	ตัวแบบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดนนทบุรี
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี ◆

ในกลุม่จังหวดัภาคอีสานใต้	โดยพบว่า	การประชาสมัพนัธ์และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพฒันาท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ	

 2.	ปัจจัยด้ำนทัศนคติและควำมร่วมมือของผู้ปฏิบัติงำน	(X
5
) 

	 	 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า	ปัจจัยด้านทัศนคติและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน	(X
5
 Beta

=	0.30)	เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการศักยภาพของวดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวดันนทบรุ	ีโดยรวมอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.01	สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวจัิย

ที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน	 เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ของการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างยิ่ง	 ทั้งนี้เพราะนโยบายอาจจะขัดแย้งกับทัศนคติของผู้ปฏิบัติ	 หรือ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ขององค์การ	ดังนั้น	จุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติ	

จึงส่งผลกระทบต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 โดยผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ราเชนทร์	นพณัฐวงศกร	(2556	:	5)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ปัจจัย

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายเรียนฟรี	 15	 ปีสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเอกชนประเภท

อาชีวศึกษา	โดยผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยด้านด้านทศันคติของบคุลากรเป็นปัจจัยทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็

ของการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 3.	ปัจจัยด้ำนบุคลำกร	(X
2
)

	 	 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า	ปัจจัยด้านบุคลากร	 (X
2
	Beta	=	0.22)	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 โดยรวม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะ

ปัจจยัด้านบคุลากรเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการท�างานของกลไกทีส่�าคัญทัง้หมดให้สามารถ

บรรลุผลลัพธ์ที่ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้	 อันจะมีผลกระทบต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 โดยผลการ

วจัิยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวจัิยของพระครวูสิทุธานนัทคุณ	(2557	:	5-6)	ได้ศึกษาวิจัยเรือ่งการ

บริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา	โดยพบว่า	ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อบริหารจัดการของวัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

	 4.	ปัจจัยด้ำนงบประมำณ	(X
3
) 

	 	 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า	ปัจจัยด้านงบประมาณ	(X
3
	Beta	=	0.21)	เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 โดยรวม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะ

ปัจจัยด้านงบประมาณ	 เป็นทรัพยากรที่อ�านวยความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย	 และประสิทธิผล
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◆ พระสมพงษ์ โมฆรัตน์ ปิยากร หวังมหาพร ◆

ของนโยบาย	โดยผลการวจัิยดังกล่าวสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ	สนุทร	วัฒนาพร	(2555	:	145-146)	

ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร	

โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า	ปัจจัยด้านงบประมาณในการบริหารจัดการของภาครัฐ	เป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารจัดการยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วแบบบูรณาการในจังหวดัสมทุรสาคร	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

 5.	ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนจำกชุมชน	(X
10
) 

	 	 จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า	 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน	 (X
10
	 Beta	 =	 0.13)

เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในจงัหวดั

นนทบุรี	โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	

ทั้งนี้เป็นเพราะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น	 เป็นการเดินทางของผู้คนจากสถานที่ที่อยู่ประจ�าไปยัง

ท้องถิ่นอ่ืน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในการแสวงหาประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 และเป็นการ

ท่องเทีย่วในลกัษณะทีใ่ห้ชุมชนท้องถิน่มส่ีวนร่วมและได้รบัผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ว	อันเป็นการ

กระจายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน	 โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ภัชรบถ	 ฤทธิ์เต็ม	

(2556)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด	โดยผลการ

ศึกษาพบว่า	 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยท้องถิ่นมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาการจัด

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้เชิงนโยบำย

	 	 ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี	 ปัจจัยทัศนคติและ

ความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน	 ปัจจัยบุคลากร	 ปัจจัยงบประมาณ	 ปัจจัยการสนับสนุนจากชุมชน	 และให้

ความส�าคัญกับตัวแบบแนวทางในพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพของวัดในจังหวัดนนทบุรีให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรมกีารวจัิยเพือ่ติดตามถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้จากการน�าตัวแบบแนวทางพฒันาการ

บริหารจัดการศักยภาพของวัดในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปใช้ในด�าเนิน

งาน
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี ◆
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