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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่ีจดัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือส ารวจประเด็นหัวขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ตัวอย่างท่ีให้ข้อมูล คือ เจ้าอาวาสและ/หรือเจ้าหน้าท่ีของวัดท่ีเก่ียวข้องกับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 9 วดั ไดแ้ก่ 1.วดักลัยาณมิตร 2.วดัชนะ
สงคราม 3.วดับวรนิเวศวิหาร 4.วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 5.วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 6.วดั
ระฆงัโฆสิตาราม 7.วดัสุทศันเทพวราราม 8.วดัสระเกศ 9.วดัอรุณราชวราราม  จ  านวนวดัละ 5 ชุด 
รวม 45 ชุด และสมัภาษณ์มคัคุเทศกท่ี์มีดปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงใน 9 วดั จ  านวน 5 คน 
 ผลการศึกษา พบว่า ภาษาต่างประเทศท่ีวดัทั้ง 9 วดัต้องการมากท่ีสุด คือ ภาษาองักฤษ 
รองลงมาคือ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเกาหลี ตามล าดบั เพื่อจดัท าป้ายบอกทางภายในวดั ป้าย
อธิบายสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบัติต่างๆในการเยี่ยมชมวดั แผ่นพบัข้อมูล
เก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั และบทบรรยายประวติั และแนะน าสถานท่ีภายในวดั  ส่วนประเด็นหัวขอ้ 
และเน้ือหาในการน าชมวดัท่ีวดัทั้ง 9 แห่งต้องการ ประกอบด้วย ค  าอธิบายในการเยี่ยมชมพระ
อุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ค  าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขต
พุทธาวาส ค าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ค  าอธิบายในการเช่าซ้ือวตัถุมงคลของวดั 
และการใหค้  าแนะน าทัว่ไป 
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Abstract 
 
 The research entitled “The Requirement of Foreign Languages of Buddhist Temples in 
Bangkok” was a quantitative and qualitative study with its objectives to investigate the 
requirement of foreign languages of tourist attraction temples in Bangkok and to study topics and 
contents in guiding tourists to visit the tourist attraction temples in Bangkok.  The data were 
collected through questionnaires from the abbots and / or the temple personnel whose duty was 
related to tourists visiting 9 temples in Bangkok: Wat Kanlayanamit, Wat Chanasongkhram, Wat 
Bovornivesvihar, Wat Phrachetuphon vimolmanghararam, Wat Phrasrirattanasasadaram, Wat 
Rakhangkhositaram, Wat Suthatthepvararam, Wat Saket and Wat Arunrajavararam,  and 5 
questionnaires were used to collect the data from each temple, and interviewed 5 certified tourist 
guides leading tourists to visit any one of the 9 temples to confirm the results of quantitative data 
analysis. 
 The results of the study found that the foreign language most needed for all 9 temples was 
English followed by Chinese, Japanese and Korean respectively. Direction signs, signs giving 
details of places in the temples, signs for rules and regulations in temple visit, temple brochures, 
and scripts for temple backgrounds and introducing significant places in the temples all need to be 
made and displayed in English. 
 Topics and contents in guiding the temple visit of the 9 temples were composed of an 
explanation in visiting the ordination hall, the principal Buddha image, mural paintings, 
constructions in Buddha Vasa area, sacred places or objects in the temples, buying Buddhist sacred 
objects, and giving general information. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนักำรเปล่ียนแปลงของโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วทั้งดำ้นสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ
เทคโนโลย ีในส่วนของเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัตวัส ำคญัของควำมเจริญกำ้วหน้ำควำมมัน่คัง่ของ
ประเทศนั้น ในหลำยประเทศเดิมทีเป็นประเทศเกษตรกรรม  ต่อมำควำมเจริญของเคร่ืองจักร
เคร่ืองกลเทคโนโลยีมีมำกข้ึนโลกเกิดกำรปฏิวติัเปล่ียนเป็นเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส่วนในบำง
ประเทศท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนประเทศของตนเป็นประเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได  ้เพรำะปัจจยับำง
ประกำร ประเทศเหล่ำนั้นจึงหนัมำมองส่ิงท่ีมีในประเทศของตน เช่นธรรมชำติแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงต่ำงๆท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศตนเป็นตน้โดยจดักำรส่ิงดีๆท่ีมีอยู่ในประเทศของตนให้มี
มูลค่ำเป็นสินค้ำขำยเพื่อท ำรำยไดใ้ห้แก่ประเทศ   ปัจจุบนัสินคำ้ประเภทกำรท่องเท่ียวแพร่ขยำย
เติบโตในมุมกวำ้งข้ึนเร่ือยๆจนกลำยเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ
โลกในปัจจุบนั  เป็นท่ียอมรับของโลกว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวมีส่วนส ำคัญในกำรพฒันำ
สถำบนัหลกัของสงัคมโลก ทั้งดำ้นกำรพฒันำ ดำ้นสงัคมและดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นกำรพฒันำ กล่ำวคือ
เมื่อมีกำรเดินทำงเขำ้ไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ ก็จะเกิดกำรพฒันำควำมเจริญหลำยดำ้น
ตำมเขำ้ไปถึงแหล่งนั้นชุมชนนั้นสังคมนั้น  ควำมเจริญท่ีว่ำคือระบบสำธำรณูปโภค  กำรคมนำคม 

โรงแรม ร้ำนคำ้และส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ดำ้นสังคมในระดบัทอ้งถ่ินเกิดกำรกินดีอยู่ดีมี
ควำมสุข  ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งท่องเท่ียว ขจดัปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงเมือง
กบัชนบท  ท ำให้คนรักถ่ินเกิด  ระดบัประเทศ กำรท่องเท่ียวเป็นกำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ควำมเข้ำใจอนัดีระหว่ำงประเทศเจำ้ของบ้ำนและผูม้ำท่องเท่ียว   ด้ำนเศรษฐกิจ
ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้ป็นเงินตรำต่ำงประเทศเขำ้ประเทศเป็นจ ำนวนมำก   รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวเป็น
กำรสร้ำงรำยไดห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท ำให้มีกำรกระจำยรำยไดไ้ปสู่ภูมิภำค  เกิดกำรสร้ำง
งำนสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยไดใ้ห้แก่ประชำชน ท ำให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศมีมูลค่ำสูงข้ึน  เมื่อ
ประชำชนมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน  ส่งผลให้ประเทศไดรั้บรำยไดใ้นรูปภำษีอำกรต่ำงๆ  ท ำให้มีเงินในรูป
งบประมำณกลบัมำใชพ้ฒันำประเทศใหเ้จริญกำ้วหน้ำไดร้วดเร็วข้ึน  นอกจำกน้ีกำรท่องเท่ียวยงัมี
ควำมส ำคญัต่อกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธช่ื์อเสียงของประเทศใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของสงัคมโลก (บุญเลิศ
จิตตั้ งว ัฒนำ , 2548: 20) ดังนั้ นเม่ือกำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคัญ  ประเทศต่ำงๆทั่วโลกจึงใช้
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันำประเทศกนัอย่ำงกวำ้งขวำงและก ำหนดเป็น
นโยบำยมีกำรส่งเสริมอยำ่งจริงจงั (ปรีชำ  แดงโรจน์, 2544: 30)  
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ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมกีำรขยำยตวัในดำ้นต่ำงๆอยำ่งรวดเร็ว มีกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงไปสู่กำรผลิตเพ่ืออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวอยำ่งชดัเจน ปัจจุบนัอุตสำหกรรมกำร
ท่องเท่ียวเป็นอุตสำหกรรมหลกัของประเทศไทย สร้ำงช่ือเสียง สร้ำงรำยไดเ้ขำ้ประเทศ จำกสถิติ
นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติของกรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ พบว่ำ ภำพรวมกำร
ท่องเท่ียวในปี 2556 จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำเท่ียวประเทศไทยมีจ ำนวนทั้งส้ินประมำณ 26 
ลำ้นคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 ถึง 19.60 เปอร์เซนต ์ และรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวในปีดงักล่ำว มี
รำยไดร้วมทั้งส้ิน 1 ลำ้น 1 แสน 7 หมื่น 1 พนัลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 ถึง 19.08 เปอร์เซนต ์ใน
จ ำนวนนกัท่องเท่ียวดงักล่ำว เป็นนกัท่องเท่ียวจำกประเทศจีน รัสเซีย มำเลเซีย ลำว ญ่ีปุ่น เกำหลี 
เยอรมนั องักฤษ อินเดีย และอเมริกำตำมล ำดบั แมว้่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศซ่ึงเร่ิมมำ
ตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ. 2556 ไดมี้ผลกระทบต่อควำมมัน่ใจของนกัท่องเท่ียวในกำรมำท่องเท่ียวประเทศ
ไทยก็ตำม แต่จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำท่องเท่ียวกลบัมีจ  ำนวนท่ีมำกข้ึนกว่ำปีท่ีผำ่น
มำถึง 19.60 เปอร์เซนต ์ เม่ือสถำนกำรณ์กำรเมืองคล่ีคลำยเร็ว นกัท่องเท่ียวก็มีควำมมัน่ใจเดิน
ทำงเขำ้มำท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในปี พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นปีท่ีประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนจะเปิดเป็นเขตเสรีดำ้นกำรคำ้ อำชีพ และกำรเดินทำงท่องเท่ียว ซ่ึงจะท ำให้
นกัท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอำเซียน 10 ประเทศเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยไดอ้ยำ่ง
เสรี 

นอกจำกน้ีกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยจดักิจกรรม “ไหวพ้ระ 9 วดั” เพื่อใหป้ระชำชนและนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ
ได้เดินทำงท่องเท่ียวสักกำระสถำนท่ีอนัเป็นมงคลในแต่ละจังหวดัทั่วประเทศ ส ำหรับในเขต
กรุงเทพมหำนครไดก้  ำหนดพระอำรำมหลวง 9 แห่งเป็นเสน้ทำงไหวพ้ระ 9 วดั และเป็นแหล่งศึกษำ
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน ประกอบดว้ย 1. วดักลัยำณมิตร 2. วดัชนะสงครำม 3. วดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลำรำม 4. วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม 5. วดัระฆงัโฆสิตำรำม 6. วดัสุทศันเทพวรำรำม 7. วดั
อรุณรำชวรำรำม 8. วดับวรนิเวศวิหำร 9. วดัสระเกศ 

นักท่องเท่ียวท่ีไปเยี่ยมชมวัดดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นนักท่องเท่ียวชำวไทยแลว้ ยงัมี
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติอีกเป็นจ ำนวนมำก ส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวไทยนั้น นอกเหนือจำกท่ีไป
สกักำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภำยในวดัแลว้  ควรจะไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสถำนท่ีนั้นดว้ย ส่วน
นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเดินมำท่องเท่ียวเองโดยไม่ผำ่นช่องทำงของบริษทัน ำเท่ียวควรจะไดรั้บขอ้มลู
ควำมรู้ท่ีถูกตอ้งของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆเช่นกนั แมว้่ำบำงแหล่งท่องเท่ียวจะมีป้ำยประกำศ ป้ำย
บอกข้อมูลและแผ่นพับ เ ป็นต้น  แต่พบว่ำ  อำจย ังมีข้อบกพร่องทำงด้ำนภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น มีแหล่งท่องเท่ียวจ ำนวนไม่น้อยท่ีไม่มีขอ้มูลหรือบุคคลำกรท่ีให้
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ขอ้มูลเพื่อบริกำรแก่นักท่องเท่ียว จำกขอ้มูลของ Watts, Noell (1994:73-84) ท่ีศึกษำเร่ืองกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกิจกรรมกำรท่องเท่ียวในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ พบว่ำ 
เอกสำรกำรท่องเท่ียวเพื่อบริกำรแก่นักท่องเท่ียวมีควำมส ำคญัมำก แต่ในประเทศทั้งสองยงัขำด
เอกสำรท่ีเป็นข้อมูลเพื่อบริกำรแก่นักท่องเท่ียวท่ีไม่สำมำรถใช้ภำษำองักฤษส่ือสำรได้ ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของHuisman S. and Moore K.(1999:445-448) ท่ีว่ำนักท่องเท่ียวตอ้งกำร
ขอ้มลูของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นภำษำของตนเอง และถึงแมว้่ำภำษำองักฤษจะเป็นภำษำของโลกก็
ตำม แต่นักท่องเท่ียวยงัต้องกำรให้เจ้ำของแหล่งท่องเท่ียวสำมำรถส่ือสำรด้วยภำษำอ่ืนๆได้  
(Blunkett,1998:1) ดงันั้นวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำร
ขอ้มลูและควำมรู้เก่ียวกบัสถำนท่ีส ำคญัภำยในวดัท่ีเป็นภำษำต่ำงประเทศแก่นกัท่องเท่ียว  

ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้น้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำควำมตอ้งกำรภำษำต่ำงประเทศของ
วดัท่ีจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวส ำคญัของกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 9 วดั และส ำรวจประเด็นหัวข้อ 
เน้ือหำของป้ำยบอกขอ้มลูและภำษำท่ีใชใ้นกำรน ำชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของวดั นอกจำกนั้น 
ผลกำรวิจยัน้ีจะน ำไปสู่กำรจดัท ำป้ำยประกำศ ป้ำยบอกขอ้มูล คู่มือกำรน ำชมแหล่งท่องเท่ียวและ
หลกัสูตรกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศใหก้บับุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆอนัก่อใหเ้กิด
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถกูตอ้งต่อแหล่งท่องเท่ียวและควำมซำบซ้ึงในศิลปวฒันธรรมของชำติ 

 
1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1.2.1 เพื่อส ำรวจควำมตอ้งกำรภำษำต่ำงประเทศของวดัท่ีจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั
ของกรุงเทพมหำนคร 

 1.2.2 เพ่ือส ำรวจประเด็นหวัขอ้และเน้ือหำในกำรน ำชมวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั
ของกรุงเทพมหำนคร 

 

1.3 นิยามศัพท์ 
 1.3.1 วดัในกรุงเทพมหำนคร หมำยถึง วดัท่ีเป็นพระอำรำมหลวง 9 แห่งท่ีกำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงวฒันธรรมก ำหนดใหเ้ป็นวดัในโครงกำรส่งเสริมใหป้ระชำชนไปไหว้
พระ 9 วดั ไดแ้ก่ 1.วดักลัยำณมิตร 2.วดัชนะสงครำม 3.วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลำรำม 4.วดัพระศรี
รัตนศำสดำรำม 5.วดัระฆงัโฆสิตำรำม 6.วดัสุทศันเทพวรำรำม 7.วดัอรุณรำชวรำรำม 8.วดับวรนิเวศ
วิหำร 9.วดัสระเกศ 
 1.3.2 ภำษำต่ำงประเทศ หมำยถึง ภำษำต่ำงประเทศท่ีวดั 9 แห่งตอ้งกำรน ำไปใชใ้นกำร
ส่ือสำรกบันกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีเขำ้ไปเยีย่มชมวดั 
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 1.3.3 ควำมตอ้งกำรภำษำต่ำงประเทศ หมำยถึง ประเด็นท่ีจะจดัท ำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ไดแ้ก่ ป้ำยบอกเส้นทำงภำยในวดั ป้ำยอธิบำยเก่ียวกบัสถำนท่ีแต่ละจุดภำยในวดั ป้ำยอธิบำยข้อ
ปฏิบติัต่ำงๆในกำรเยีย่มชมวดั ป้ำยอธิบำยกำรไหวพ้ระขอพร แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบักำรเยี่ยมชมวดั
แผน่พบัประชำสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั บทบรรยำยประวติัและแนะน ำสถำนท่ีภำยในวดั ผูบ้รรยำย
ใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสถำนท่ีภำยในวดั ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) ห้องนิทรรศกำรให้ควำมรู้
สถำนท่ีต่ำงๆในวดั 
 
1.4 ขอบเขตการวจิยั 
 1.4.1 ดำ้นเน้ือหำ ศึกษำควำมตอ้งกำรภำษำต่ำงประเทศของวดั และประเด็นหัวขอ้และ
เน้ือหำในกำรน ำชมวดั 
 1.4.2 ดำ้นพ้ืนท่ีและประชำกร พ้ืนท่ีศึกษำจำกวดั 9 แห่งในเขตกรุงเทพมหำนครซ่ึงเป็นวดัท่ี
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวฒันธรรมไดก้  ำหนดพระอำรำมหลวง 9 แห่งเป็น
เสน้ทำงไหวพ้ระ 9 วดัและเป็นแหล่งศึกษำศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 1. วดักลัยำณมิตร   
2. วดัชนะสงครำม 3. วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลำรำม 4. วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม 5. วดัระฆงัโฆสิ
ตำรำม 6. ว ัดสุทัศนเทพวรำรำม 7. วดัอรุณรำชวรำรำม 8. ว ัดบวรนิเวศวิหำร 9. วดัสระเกศ  
ประชำกรในงำนวิจัยคร้ังน้ี  คือเจ้ำอำวำสและ/หรือเจ้ำหน้ำท่ีของวัดท่ีท ำงำนเก่ียวข้องกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมำเยีย่มชมวดัในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 9 วดัไดแ้ก่ 1. วดักลัยำณมิตร 2. วดัชนะ
สงครำม 3. วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลำรำม 4. วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม 5. วดัระฆงัโฆสิตำรำม          
6. วดัสุทศันเทพวรำรำม 7. วดัอรุณรำชวรำรำม 8. วดับวรนิเวศวิหำร 9. วดัสระเกศรำช และ
มคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน ำเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ ำนวน 9 วดั 
 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.5.1 ไดท้รำบควำมตอ้งกำรและระดบัควำมตอ้งกำรภำษำต่ำงประเทศของวดั 9 แห่งใน
กรุงเทพมหำนคร 
 1.5.2 ไดท้รำบประเด็นหวัขอ้และเน้ือหำในขอ้มลูท่ีจะใชใ้นกำรเท่ียวชมวดั 
 1.5.3 ไดคู้่มือในกำรเท่ียวชมวดั 9 แห่ง 
 1.5.4 ไดข้อบเขตของหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศส ำหรับใชใ้นกำรอบรมบุคลำกรของวดัให้
มีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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บทที่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก  าหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2. สถานการณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในประเทศไทย 

3. ภาษาต่างประเทศกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ความหมายของการท่องเท่ียวและความส าคญั 
 วิกิพีเดีย (www.wikipedia.org)  กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อหาความรู้ 

 สมบติั กาญจนกิจ (2544, น. 84-85) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการนันทนาการท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาว่างและมีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยเป็นการเดินทางจากแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง เพื่อการเปล่ียนแปลงบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมีแรงกระตุน้จากความ
ตอ้งการในดา้นกายภาพ ดา้นวฒันธรรม ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์และดา้นสถานะเขา้มาร่วมดว้ย 

 วรรณา วงษ์วาณิช (2546, น. 7) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือเพื่อความสนุก นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการเคล่ือนยา้ยจากแหล่งหน่ึงไปสู่แหล่งหน่ึงไม่
ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ี
มีความสมัพนัธต่์อกนั มีกิจกรรมร่วมกนั ไดรั้บความรู้ สนุกสนานและเพลิดเพลินร่วมกนั 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548, น. 6) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางชัว่คราวดว้ยความ
สมคัรใจ 

 ประภสัสร ศรีภกัดี (2548, น. 13-14) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อน 
เพื่อหาความสนุก เพื่อท าธุรกิจ ประชุม สมัมนา การศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเพื่อเยีย่มญาติพี่นอ้ง 

 สรุปว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงเพื่อ
วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง เช่นพกัผ่อน ท าธุรกิจ ประชุมสัมมนา เป็นต้น ซ่ึงผลของการ
เดินทางนั้นก่อใหเ้กิดความรู้ ความสนุกสนาน ความสบายใจ ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  
 
 
 

DPU



6 
 

ความส าคญัของการท่องเที่ยว 

 สมพร โกมารทตั (2555, น. 112) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีผสมผสาน
สินค้าและการบริการ โดยมีองค์ประกอบท่ีแยกออกเป็นอุตสาหกรรมประเภทสินค้าและ
อุตสาหกรรมการบริการ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบประเภทสินค้า ได้แก่ สถานท่ีหรือแหล่ง
ท่องเท่ียว ประเภทบริการไดแ้ก่องคป์ระกอบเร่ืองส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ิงอ  านวยความสบาย การ
เขา้ถึงแหล่ง และการบริการตอ้นรับท่ีดี ส่ิงท่ีกล่าวมานั้น คือ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวติดใจ 
ประทับใจ เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นซ ้ าอีก ท าให้การท่องเท่ียวกลายเป็น
อุตสาหกรรมของประเทศ ท ารายไดเ้ขา้ประเทศจ านวนมาก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากร
การท่องเท่ียวมากมายประเทศหน่ึง เกิดเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้ห้กบัประเทศ เมื่อประเทศมี
รายไดท้ าให้คนในประเทศมีงานท า คนมีรายได ้ความเป็นอยู่และสังคมก็เจริญก้าวหน้า ดงันั้น 
ความส าคญัของการท่องเท่ียวมีผลต่อเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 

1. ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา,  

2548;  นิศา  ชชักุล, 2551 ; ปรีชา  แดงโรจน์, 2544) 
 1.1 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวน 

มาก 

 1.2 ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

1.3 ท าใหภ้าวะการมีงานท ามากข้ึน  รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น 

รายไดท่ี้กระจายสู่ประชากรทัว่ประเทศ 

1.4 การท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุน้ใหเ้กิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของ 

ประเทศมาใชอ้ยา่งสูงสุด  เป็นอุตสาหกรรมเชิงซอ้นท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1.5 ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน  กล่าวคือระยะ 

เร่ิมแรกประชาชนในทอ้งถ่ินไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวได้  ต่อมามีการ
ขยายตวัมากข้ึน  ประชากรในทอ้งถ่ินผลิตสินคา้และการบริการไดเ้อง จึงส่งผลกบัการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

2.  ความส าคญัต่อสงัคม การเมือง วฒันธรรม สรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน  สืบเน่ืองจากผลของ 

การกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานไปสู่คนในทอ้งถ่ิน ท าใหค้นในทอ้งถ่ินมีอาชีพมีรายไดใ้นการซ้ือ
สินคา้และการด าเนินชีวิตดีข้ึน  เป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน 

 2.2 ช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญทางสงัคมใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ เมื่อเกิดการเดิน 
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ทางเขา้ไปท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินใด ยอ่มก่อใหเ้กิดความเจริญแก่ทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น มีการสร้างโรงแรม
ร้านอาหาร ถนนหนทาง การคมนาคมท่ีทนัสมยั 

2.3 ช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มและรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของ 

ชาตินั้นๆ 

2.4 ช่วยลดปัญหาการอพยพเขา้มาใชชี้วิตในเมืองใหญ่  เพราะในทอ้งถ่ินมีรายได ้

ข้ึน 

2.5 ช่วยสร้างสนัติภาพและความสามคัคีของคนในประเทศและผูท่้องเท่ียวท่ี 

เดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทย 

2.6 ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินดีข้ึนหมด หรือปราศจากความสกปรก ความ 

เส่ือมโทรม ความไม่ปลอดภยั 

  2.7 ก่อใหเ้กิดการอนุรักษฟ้ื์นฟมูรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษ์และ
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

 วิกิพีเดีย กล่าวถึง ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวและเยี่ยม
ชมสถานท่ีแสดงถึงความเป็นวฒันธรรมเช่น การชมโบราณวตัถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวงั
วดั ประเพณี รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 

 ช่ืน ศรีสวสัด์ิ และคณะ (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ การท่องเท่ียวเพื่อ
ชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี 
วิถีการด ารงชีวิต ศิลปะทุกแขนงและส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพฒันาให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมยั ผูท่้องเท่ียวจะไดรั้บทราบ
ประวติัความเป็นมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอด
มาถึงปัจจุบนัผา่นส่ิงเหล่าน้ี 

 ชาญวิทย ์เกษตรศิริ (2540) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้น
การพฒันาดา้นภูมิปัญญา สร้างสรรค ์ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม ไม่มีการซ้ือขายวฒันธรรมและชีวิต
ผูค้น 

 บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา ( 2548 ) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมไว้
ว่าเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยมีการให้ความรู้และความภูมิใจท่ีเน้น
ลกัษณะวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสถานท่ีต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเก่ียวเน่ืองกบั
ความเป็นอยูข่องสงัคมและใหทุ้กฝ่ายร่วมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ไดอ้ธิบายว่าการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวฒันธรรมประกอบดว้ย 1. ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ 2. โบราณคดีและ
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พิพิธภณัฑ ์3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 4. ศิลปะหัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน
และแกะสลกั 5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7. 
ภาษาและวรรณกรรม 8. วิถีชีวิต เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย อาหาร 9. ประเพณีวฒันธรรมพ้ืนบ้าน
เทศกาลต่างๆ 10. ลกัษณะงานและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน 

 ชวลิต ตั้งสมบูรณ์กิตติ (2554, น 12) กล่าวว่า การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เป็นการเดินทาง
เพ่ือเรียนรู้ ศึกษา สงัเกต ใหเ้ขา้ใจและซาบซ้ึง หรือร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว มุ่งเสนอลกัษณะ
ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสถานท่ีต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและเก่ียวเน่ืองกบัความ
เป็นอยูข่องสงัคม เป็นการท่องเท่ียวในเชิงการใหค้วามรู้และความภาคภูมิใจทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอด  
 สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดง
ถึงแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี
รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยคุสมยั เพื่อชม หาความรู้ หรือไดรั้บความเพลิดเพลิน
จากแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดแ้บ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 7 ประเภท คือ (อุษณีย ์ศรี
ภูม,ิ 2544 น 15) 

1. แหล่งท่องเท่ียวประเภทโบราณสถาน ไดแ้ก่ พระราชวงั ส่ิงก่อสร้าง และอาคารท่ีมี 

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งอนุสาวรียต่์างๆ 

2. แหล่งท่องเท่ียวประเภทศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดั โบสถ ์เจดีย ์ศนูยกิ์จกรรมทางศาสนา 

3. แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเล ป่าไม ้ภูเขา น ้ าตก 

4. แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม 

5. แหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานเริงรมย ์ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร 

6. แหล่งท่องเท่ียวประเภทอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร
สาน การทอผา้ ท าร่ม เป็นตน้ 

7. แหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนกีฬาเป็น
ตน้ 

วดั เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทศาสนสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (ช่ืน ศรี 

สวสัด์ิและคณะ, 2550 น 63) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเท่ียว
ชม เพื่อชมความงามทางพุทธศิลป์ และความเป็นมาของศาสนาและประวติัศาสตร์   วดัหมายถึง
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สถานท่ีทางศาสนาซ่ึงมีเสนาสนะและอาคารถาวรวตัถุต่างๆเป็นท่ีพ  านกัอยูอ่าศยั ศึกษาปฏิบติัธรรม
วินยัและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ์ตลอดจนเป็นท่ีบ าเพญ็กุศลต่างๆของพุทธศาสนิกชน
ทั้งทางดา้นจิตใจและกิจกรรมตามประเพณีนิยม รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางการบริการทางการศึกษาและ
ทางสงัคม (มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 อา้งในพระมหาบุญพิเชษฐ ์จนัทร์เมือง 2553 หนา้ 10) 

พระมหาบุญพิเชษฐ ์ จนัทร์เมือง (2553, น 10-11) กล่าวว่า วดัในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ วดัหลวง หรือพระอารามหลวง หมายถึงวดัท่ีพระมหากษตัริย ์หรือพระบรมวงศานุ
วงศ์ทรงสร้าง หรือวดัท่ีรัฐบาล หรือราษฎรทัว่ไปสร้างข้ึนแลว้ทรงรับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์ 
และวัดราษฎร์ หมายถึง ว ัดท่ีราษฎรทั้ งหลายสร้างข้ึนตามศรัทธา และได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาถกูตอ้งตามกฎหมายจากทางราชการแลว้ และช่วยกนัทานุบ ารุงวดัสืบต่อกนัมา 

พระอารามหลวงแบ่งตามระดบัออกเป็น 3 ชั้น 

1. พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วดัท่ีบรรจุพระบรมอฐิั หรือวดัท่ีมีเกียรติอย่างสูงมี 3 
ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร 

2. พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วดัท่ีมีเจดียสถานส าคญั หรือวดัท่ีมีเกียรติมี 4 ชนิดคือ
ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร 

3. พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วดัท่ีมีเกียรติ วดัประจ าหวัเมือง หรือวดัสามญัมี 3 ชนิด
คือราชวรวิหาร วรวิหาร และสามญัไม่มีสร้อยต่อทา้ยช่ือ 

พระอารามหลวงแบ่งตามฐานนัดรศกัด์ิออกเป็น 4 ชนิดคือ 

1. ราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช
ทรงสร้างหรือปฏิสงัขรณ์เป็นการส่วนพระองค ์

2. วรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยพุราชทรง
สร้างหรือปฏิสงัขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผูต้  ่าศกัด์ิลงมา  ทั้งป็นวดัท่ีประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสงัขรณ์ และทรงรับไวเ้ป็นพระอารามหลวงและยกเป็นเกียรติยศจดัว่าเป็นวดัมีเกียรติ 

3. ราชวรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ เป็นพระอารามใหญ่โดยท่ีส่ิงปลูกสร้างมี
ขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติ 

4. วรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหาร   แต่มี
ความส าคญันอ้ยกว่าและทรงสร้างหรือปฏิสงัขรณ์แลว้พระราชทานเป็นเกียรติแก่ผูอ่ื้น 

ความส าคญัของวดั แสง  จนัทร์งาม (2530) กล่าวว่าวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน
ส่วนพระสงฆท่ี์เป็นตวัแทนของวดัในบทบาทเหล่าน้ีก็กลายเป็นผูน้  าจิตใจของประชาชน  เป็นศูนย์
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รวมแห่งความเคารพเช่ือถือและร่วมมือ โดยนยัน้ี วดัก็เป็นหลกัประกนัความมัน่คงของประเทศชาติ
ในฐานะวดัเป็นท่ียดึเหน่ียวของประชาชนใหม้ีความสามคัคีและรวมตวักนัเขา้เป็นหน่วยหน่ึงได้ 

สุรศกัด์ิ  ศิลาวรรณา (2550) วดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับศึกษาถึงสถาปัตยกรรมและ
พุทธศิลป์ต่างๆของคนในชาติและชาวต่างชาติ  ส่งผลให้วดัสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างชาติ
ต่างศาสนาเดินทางมาเท่ียวชมศิลปะความงามต่างๆภายในวดั  ซ่ึงวดัจะไดรั้บความนิยมจนกลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกัน ข้ึนอยู่ก ับประวติัศาสตร์ความส าคญัของวดัศิลปกรรมต่างๆและ
ช่ือเสียงของวดัดว้ย 

สุภาภรณ์  วรพล (2546, หนา้ 48) กล่าวว่าวดัป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัเพราะ
มีพุทธศิลป์เป็นแหล่งจูงใจ  พุทธศิลป์เป็นทศันูปกรณ์ในการสอนธรรมะไดอ้ย่างยอดเยี่ยม ฉะนั้น 
เมื่อศึกษาความหมายของพุทธศิลป์ใหลึ้กซ้ึงลงไปแลว้ จะเห็นว่าเป็นเร่ืองของธรรมะทั้งส้ิน  จึงเห็น
ว่าการอนุรักษไ์วน้ั้นมีคุณค่าทางการด ารงพระพุทธศาสนาไวแ้ละเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ดว้ยและยงัเป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสามารถท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ึนได ้

 สรุป ความส าคญัของวดั วดัเป็นแหล่งท่ีมีศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและ
จิตรกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน มีต  านานและมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ มีวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม ท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถมีส่วนร่วมได ้ นักท่องเท่ียวให้ความสนใจและเดินทางเขา้ชมอย่างสม ่าเสมอ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

2. สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในประเทศไทย  

 ช่ืน ศรีสวัสด์ิ และคณะ (2550, น63) กล่าวว่า ประเทศไทยเมื่อกล่าวในสายตาของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มี
ขนมธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงาม โดยเฉพาะเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาซ่ึง
นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงไดใ้หค้วามสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษา ปฏิบติัธรรม และจากบทสรุปของ
โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ี ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ กล่าวว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากแต่ละประเทศ มีความนิยมในผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมมาประเทศไทย คือ 
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประเพณี และประวติัศาสตร์ (Cultural and Historical Tourism) การ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (Natural – based Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (Adventure Tourism) 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Health-Wellness Tourism)นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั ยุโรป 
ญ่ีปุ่นนิยมไปแหล่งท่องเท่ียวประเภทวดั และสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของประเทศ 
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จากบทสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ปี 2555 และทิศทางในอนาคต
(กรมการท่องเท่ียว : www.tourismkm-asean.org.) กล่าวว่าแนวโน้มการท่องเท่ียวโลก การ
เพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้
พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปีพ.ศ. 2563 จะมีนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ลา้นคน  ภูมิภาคท่ีมี
แนวโนม้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมคือภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน) มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและมี
ศกัยภาพในการส่งออกนกัท่องเท่ียวในอนาคตการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวสูงข้ึน การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรโลก นกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน นักท่องเท่ียวมีแนวโน้ม
สนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั(Adventure Tourism) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา(Spiritual 
Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) เป็นต้น โดยท่ีนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวหลกัของไทย 

ธนณัชยั  สิงห์มาตย  ์(http://www.gotoknow.org/posts/500987) กล่าวว่า วิกฤตหรือโอกาส
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบนันั้น โลกก าลงัให้
ความส าคญักบัการน าเอาวฒันธรรมมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ  หลายประเทศให้
ความส าคญัในการร้ือฟ้ืนวฒันธรรมของตนเองข้ึนมา เพื่อเป็นการถ่ายทอดและพยายามบอกเล่าให้
ต่างชาติไดรั้บรู้และใหค้วามสนใจ  เกาหลีเป็นประเทศท่ีสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมของตนเองออก
สู่ภายนอกประเทศไดดี้ท่ีสุด จากซ่ีร่ีเกาหลีบนัเทิงหลงัจากการถ่ายทอดวฒันธรรมเหล่านั้นออกไป
แลว้ ส่ิงท่ีตามมาคือการท่ีประเทศเกาหลีมีศกัยภาพของการแข่งขนัท่ีมากข้ึน ผูค้นให้ความสนใจใน
ประเทศเกาหลีมากข้ึน และการท่องเท่ียวตลอดจนสินคา้ของประเทศเกาหลีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน 
จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้เห็นไดว้่าการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ข้อ
ส าคญั คือ จะตอ้งถ่ายทอดวฒันธรรมของประเทศนั้นๆให้ชาวต่างชาติไดย้อมรับ หากชาวต่างชาติ
ยอมรับได ้ในอนาคตก็หมายความว่าประเทศย่อมจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีข้ึนดว้ยเช่นกัน  เมื่อหัน
หลบัมามองประเทศไทย เรามีศิลปวฒันธรรมประเพณีการอยูก่ารกินท่ีประณีตงดงามเป็นอย่างมาก  
ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น หากมองว่าประเทศไทยอยูใ่นฐานะเป็นประเทศท่ีมีความ
เขม้แข็งในการท่องเท่ียว  และหากมองตามภูมิศาสตร์นั้น ประเทศไทยตั้งอยูศ่นูยก์ลาง  ประกอบกบั
มีสนามบินสุวรรณภูมิในการท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวในภูมิภาคของอาเซียน  หากเราสามารถ
ปรับตัว มีการร่วมมือร่วมแรงกัน การท่องเท่ียวในประเทศก็สามารถท่ีจะสร้างเม็ดเงินได้อย่าง
แน่นอน 
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 ดร.กาญจนา  แสงล้ิมสุวรรณและ ศรันยา  แสงล้ิมสุวรรณ (2555) กล่าวว่าในประเทศไทย
นอกจากการท่องเท่ียวจะเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายได้และน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่
ประเทศไทยแลว้  การท่องเท่ียวยงัก่อใหเ้กิดการสร้างอาชีพสืบเน่ืองจากการท่องเท่ียว เช่น การผลิต
หตัถกรรมพ้ืนบา้นหรือการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  นบัไดว้่าการท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุน้ให้
เกิดการผลิตและการน าทรัพยากรของประเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
สถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง  ประเทศไทยจึงควรส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยใหค้วามส าคญักบัการใชว้ฒันธรรมเป็นจุดขายในการแข่งขนั แหล่งท่องเท่ียว จดั
ไดว้่าเป็นแหล่งมรดกโลกท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนแลว้จ  านวน 5 แห่งดว้ยกนัและรอการข้ึนทะเบียน
จ านวน 2 แห่ง (กระทรวงวฒันธรรม, 2555) นอกจากน้ียงัมีมรดกทางวฒันธรรมอีกจ านวนมากเช่น
ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณีและวิถีการด าเนินชีวิต ทั้งน้ี หัวใจ
ส าคญัของการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้มีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน คือ
การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ซ่ึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดจ้ะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรอิสระและชุมชน ขั้นตอนของการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาการท่องเท่ียวแบบย ัง่ยืนนั้น ประกอบดว้ยการตลาดท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  การวางแผนโครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ซ่ึงรวมถึงการวางแผนการใชพ้ื้นท่ี การวางแผนการขนส่ง การประเมินผลกระทบและศกัยภาพใน
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  นอกจากน้ียงัรวมถึงการจดัการโครงสร้างองค์กรและการ
จดัการท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและการด าเนินโครงการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ  านวยความ
สะดวกต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พร้อมกบัการอนุรักษ์พฒันาวฒันธรรมให้
ย ัง่ยนืในระยะยาวต่อไป 

 พระครูปลดัสุวฒันจริยคุณ (2556) กล่าวว่า นักท่องเท่ียวได้ให้ความสนใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวตามวดัส าคญัต่างๆเป็นจ านวนมาก ดงันั้น วดัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการดา้น
การท่องเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวใหม้ีความเหมาะสม  การจดัการภายในวดัส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่
กบันโยบายของเจา้อาวาสของแต่ละวดั บางวดัใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียวมาก แต่บางวดัไม่ได้
เนน้เร่ืองการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร  การจดัการของแต่ละวดัก็ข้ึนอยู่กบัปริมาณของนักท่องเท่ียวดว้ย 
วดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเป็นจ านวนมาก จะมีระบบการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี เช่น มีการ
จดัท าแผนท่ีบอกทาง ป้ายอธิบาย ลานจอดรถและห้องน ้ าส าหรับนักท่องเท่ียว  แต่วดัท่ีไม่ค่อยมี
นกัท่องเท่ียวก็จะไม่ค่อยพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
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3. ภาษาต่างประเทศกบัการท่องเที่ยว 

 ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอ่ืนๆท่ีบุคคลหน่ึงไม่ไดใ้ชส่ื้อสาร พูดคุยกนัในชีวิตประจ าวนั
เป็นภาษาท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรือการติดต่อกนัเพื่อความสัมพนัธ์หรือผลประโยชน์อย่าง
ใดอยา่งหน่ึง เช่นการคา้ขาย การทูต การทหาร การท่องเท่ียว เป็นตน้ ในโลกยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุค
ของการติดต่อส่ือสารกนัอย่างไร้พรมแดน ดงันั้น ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ภาษาต่างประเทศจะเป็นส่ือกลางของการติดต่อนั้น  

อย่างท่ีทราบกันว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้ให้กับ
ประเทศมากเป็นอนัดบัหน่ึง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หม้ากข้ึนและขณะเดียวกนัเป็นการรักษารายได้
ให้คงท่ีและต่อเน่ืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต นอกจากส่วนรัฐจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแลว้ คนหรือ
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต้องพฒันาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นมคัคุเทศก์ คนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ี
ของวดั วงั พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ควรส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการสร้างรายได ้เน่ืองจากต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
โดยตรง ดงันั้น ความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบันักท่องเท่ียว และณรงค์ฤทธ์ิ โสภา (2553, น 42-43) กล่าวว่า เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงในระดบัโลก ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าใหป้ระเทศไทยแข่งขนัได้
ในเวทีโลก คือ ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ เพราะภาษาองักฤษจดัเป็นภาษาสากลท่ีมีการเรียนรู้กนัแพร่หลายท่ีสุดและใชก้นัมาก
ท่ีสุดภาษาหน่ึง (ธีรวิทย ์ ภิญโญณัฐกานต,์ 2538) 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ผาณิต บุญยะวรรธนะ (2542, หนา้7-12) ไดศ้ึกษาความตอ้งการภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา พบว่า บุคลากรด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ 
มคัคุเทศก ์ต ารวจท่องเท่ียว บุคลากรท่ีท างานในแหล่งท่องเท่ียว พนักงานโรงแรม เป็นตน้ ร้อยละ 
91.25 เห็นว่าภาษาองักฤษมีความจ าเป็นส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว ทกัษะฟังและทกัษะพูดนอกจากจะ
เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัแลว้ ยงัเป็นทกัษะท่ีมีปัญหามากท่ีสุดส าหรับบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว โดยท่ีการออกเสียงใหถ้กูตอ้งร้อยละ 53.33 

 ยลรวี อินต๊ะ (2548) ไดศ้ึกษาปฏิสมัพนัธท์างภาษาระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัผูน้  าเท่ียว พบว่า 
ผูน้  าเท่ียวใชค้  าศพัท์ภาษาองักฤษไม่เหมาะสมและไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ใชค้  าแสดงและ
ภาษาเทียบเคียงระหว่างภาษาแม่กบัภาษาเป้าหมาย และออกเสียงภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง และผล
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การศึกษาช้ีให้เห็นว่า มัคคุ เทศก์ท่ี มีประสิทธิภาพต้องมีความรู้  ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศและรู้วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายดว้ย 

เพทาย  บ ารุงจิตตแ์ละคณะ (2549) ศึกษาเร่ืองศกัยภาพและความพร้อมของผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  พบว่าว ัดควรจัดท าแผ่นป้ายให้
นกัท่องเท่ียวไดศ้ึกษาประกอบการเยีย่มชมและมีมคัคุเทศกป์ระจ าวดั 

ณัฏพงศ์  ถือค าและสมหมาย  ป่ินพุทธศิลป์ (2550) ศึกษาเร่ืองระบบการจัดพิพิธภัณฑ์
โบราณสถาน ศาสนสถาน ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื พบว่า ศาสนสถานตอ้ง
จดัการดา้นศาสนมงคล จุดขายตอ้งชดัเจน สถานท่ีจอดรถเพียงพอ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สะอาดและปราศจากแมวและสุนขัจรจดั มีหอ้งน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอ มีท่ีนัง่พกั มีสถานท่ีส าหรับ
กราบนมสัการพระ สนทนาธรรมและประพรมน ้ าพุทธมนต์เป็นสัดส่วน มีเอกสารแนะน าการใช้
ภาษาในการสนทนาธรรมกับพระ  องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินควรจัดบุคลากรท่ีสามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารได้ให้ค  าแนะน ากับนักท่องเท่ียวและเป็นประชาสัมพนัธ์ของศาสนสถาน  
ทางศาสนสถานควรก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจนเพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมและจดัสร้าง
เวบ็ไซตข์องวดัเพื่อใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว 

โคลิโออุ อะดามนัเทีย (Koliou, Adamantier, 1997: 71-76) ศึกษาเร่ืองภาษาต่างประเทศและ
บทบาทของภาษาต่างประเทศในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในสหราชอาณาจกัร พบว่านักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัจะมีปัญหาในการส่ือสารเมื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ฉะนั้น
จึงควรเตรียมเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศอ่ืนไวด้ว้ย 

 วตัส์โนเอล (Watts, Noel,1994: 73-84) ศึกษาเร่ืองการใชภ้าษาต่างประเทศกบัการท่องเท่ียว
ท าการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์พบว่าทั้งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยงั
ขาดขอ้มลูดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

 บลนัเกตต์ดี (Blunkett, D.,1998: 1) ศึกษาเร่ืองภาษาต่างประเทศยุคใหม่  พบว่าแมว้่า
ภาษาองักฤษจะใชส่ื้อสารกนัทัว่โลกก็ตาม แต่ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาอ่ืนไดเ้ป็นเร่ือง
ส าคญัข้ึนเร่ือยๆในธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและธุรกิจของโลก 

 เดวิด เลสลีและฮิลาลี รัสเซล (David Leslie and Hilary Russell, 2004: 261)  ศึกษาเร่ือง
ความส าคัญของทักษะภาษาต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาในสหราช
อาณาจกัรและทวีปยุโรป พบว่าการส่ือสารกบันักท่องเท่ียวดว้ยภาษาท่ีนักท่องเท่ียวพูด จะท าให้
นกัท่องเท่ียวผอ่นคลาย และนกัท่องเท่ียวนิยมเลือกใชส้ถานท่ีพกัแรมท่ีพนกังานสามารถส่ือสารดว้ย
ภาษาของนกัท่องเท่ียวได ้
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 เทน โคล เอส และครอมตนั เจ เอล (Tain Cole S. and Crompton J.L.,2003: 65-80) ศึกษา
เร่ืองแนวคิดความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว พบว่าความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศกบันักท่องเท่ียว  ท าให้
นกัท่องเท่ียวรับรู้ถึงคุณภาพการใหบ้ริการในภาพรวม  ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงใหก้บันกัท่องเท่ียวเลือก
กลบัมาเท่ียวยงัสถานท่ีนั้นอีกในอนาคต 

 เคนเน็ตต ์เอฟ (Kennett, F. 1997: 557-559) ศึกษาผูเ้รียนภาษาในฐานะนักท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม พบว่าความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคการท่องเท่ียว 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ แนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแนวคิดของ
Cocoa & Turner (1997) ท่ีว่าความสามารถในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวดว้ยภาษาของนกัท่องเท่ียว
เองเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือนักท่องเท่ียวประสบปัญหา  แนวคิดของ Devereux (1998) 
ท่ีว่าสมัพนัธภาพท่ีดีจะคงอยูไ่ดด้ว้ยการส่ือสารท่ีดีระหว่างเจา้ของประเทศกบันกัท่องเท่ียว  แนวคิด
ของ Chen & Hsu (2000) ท่ีว่าอุปสรรคในการใชภ้าษามีผลต่อการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียว  แนวคิด
ของ Kennett (2000) ท่ีว่าความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศจะสร้างคุณประโยชน์อย่าง
มากมายให้กับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางการท่องเท่ียว  แนวคิดของ Tain-Cole & 
Crompton (2003) ท่ีว่าภาษาต่างประเทศเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น และแนวคิดของ David Leslie & Hilary Russell (2004) ท่ีว่าการใชภ้าษาต่างประเทศ
ส่ือสารกบันักท่องเท่ียวจะท าให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกผ่อนคลายและความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรในองคก์รนอกจากเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบันกัท่องเท่ียวแลว้
ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อประเทศนั้นดว้ย  

DPU



บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
  

 การวิจยัเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อส ารวจความตอ้งการภาษาต่างประเทศ
ของวดัท่ีจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร  2. เพื่อส ารวจประเด็นหัวขอ้และ
เน้ือหาในการน าชมวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวิธีวิจยัตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี  คือเจา้อาวาสและ/หรือเจา้หน้าท่ีของวดัท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 9 วดัไดแ้ก่ 1. วดักลัยาณมิตร 2. วดัชนะ
สงคราม 3. วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 4. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 5. วดัระฆงัโฆสิตาราม          
6. วดัสุทัศนเทพวราราม 7. วดัอรุณราชวราราม 8. วดับวรนิเวศวิหาร 9. วดัสระเกศราช  และ
มคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดั 

 ส าหรับตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี ใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Targeting Sample) จากเจา้
อาวาสและ/หรือเจ้าท าหน้าท่ีของวดัท่ีท างานเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 9 วดัๆละ 5 รูป/คนและมคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรม
ท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดั จ  านวน 5 คน 
 

3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความต้องการภาษาต่างประเทศของวดัใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ดงัน้ี 

3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นพระภิกษุ หรือ
เจา้หนา้ท่ีของวดัท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวจ านวน 4 วดั คือ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
วดัอรุณราชวราราม วดักลัยาณมิตร และวดัสระเกศ  เพื่อเป็นขอ้มลูในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่านตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถาม 
ความเขา้ใจของผูต้อบ และการส่ือความหมายไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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3.2.3 ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ได้แบบสอบถามท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เน้ือหาดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการภาษาต่างประเทศของวัด  ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นการจดัล  าดบั (Ranking Questions) 
ตอนท่ี 3 ประเด็นหัวขอ้ และเน้ือหาในการน าชมวดั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการ

จดัล  าดบั (Ranking Questions) 
3.2.3 แบบสมัภาษณ์เพื่อยนืยนัขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

 
3.3 วธิีด าเนินการวจิยั 

 การวิจยั เร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจยั 2 ขั้นตอน 

 ขั้ นตอน ท่ี  1  ก าร ศึกษา เ ชิงปริมาณเ พ่ือให้ได้ข้อมูลภาษา ต่างประเทศ ท่ีว ัดใน
กรุงเทพมหานคร 9 แห่งตอ้งการ สาระของความตอ้งการ และไดข้อ้มลูประเด็นหวัขอ้ เน้ือหาในการ
น าชม ด าเนินการดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้พระภิกษุหรือเจา้หน้าท่ี
ของวดัท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียวจ านวน 4 วดั คือวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  วดัอรุณ
ราชวราราม วดักลัยาณมิตร และวดัสระเกศ เพื่อเป็นขอ้มลูในการสร้างแบบสอบถาม 

 1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ท าการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยด าเนินการ ดงัน้ี คือ น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก) ประเมินให้ความเห็นและประเมินความตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดย
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

 คะแนน + 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั 

 คะแนน  0    หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 

 คะแนน – 1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้มต่รงตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 

 1.3 น าคะแนนการประเมินท่ีผูเ้ชียวชาญประเมินในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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สูตรการหาค่า IOC     = R 
       n 

 

  R หมายถึงผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

  n หมายถึงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (5 ท่าน) 
ผูว้ิจยัตั้งเกณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถาม ดงัน้ี ขอ้ค  าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 จะคดัเลือก

ไว ้แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC  ต ่ากว่า 0.80  จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คดัเลือกไว ้ขอ้ค  าถามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ จะน ามาพิจารณาปรับปรุง  ผลการตรวจสอบพบว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า 
IOC  ท่ีระดบั 1.00 

1.4 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบัตวัอยา่งวิจยัซ่ึงใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง ประกอบดว้ยเจา้
อาวาสและ/หรือเจ้าท าหน้าท่ีของวดัท่ีท างานเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 9 วดัๆละ 5 รูป/คน 

1.5 น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากวดัทั้ง 9 วดั จ  านวน 45 ชุดวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และการค านวณผลรวม 

1.6 ประมวลผล และสรุปผลการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 สมัภาษณ์เพื่อยืนยนัผลการศึกษาเชิงปริมาณและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นจริงยิง่ข้ึน โดยท าการสัมภาษณ์ตวัอย่างวิจยัซ่ึงใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง ประกอบดว้ย มคัคุเทศก์
หรือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดัจ  านวน 5 คน 

2.2 ประมวลผล และสรุปผลโดยเขียนเป็นรายงานเชิงพรรณนา 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผุว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีดงัน้ี 

3.4.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากวดัทั้ง 9 วดัท่ีเป็นประชากรในการวิจยัน้ี 

3.4.2 เดินทางไปส่งและรับแบบสอบถามดว้ยตนเองเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2557 
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.3 เดินทางไปสมัภาษณ์มคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดั
ใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดัจ  านวน 5 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัรวบรวมไดจ้ากผลการศึกษา
เชิงปริมาณท าการสมัภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัน้ี 

 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) คือความถ่ีและร้อยละ 

 3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดั และประเด็น
หวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดั ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบแบบเรียงล าดบัความส าคญั ใช้
การค านวณผลรวม (Sum)โดยด าเนินการดังน้ี คือ ตั้ งเกณฑ์การแปลค่าโดยให้อนัดับท่ี 1 เป็น
คะแนนสูงสุดของตวัเลือกในขอ้นั้นๆ และลดหลัน่ตามล าดบัความส าคญัเช่น 

ตวัอยา่ง  ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน(กรุณาใส่ล  าดบั 1 2 3......) 
  ( 1 ) ภาษาองักฤษ 

  ( 2 ) ภาษาจีน 

  ( 3 ) ภาษาญ่ีปุ่น 

  ( 4 ) ภาษาเกาหลี 

  (    ) ภาษาอ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 
การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี  ล าดบั 1   มีค่าเท่ากบั 4  
     ล าดบั 2   มีค่าเท่ากบั 3 

ล าดบั 3   มีค่าเท่ากบั 2 

ล าดบั 4   มีค่าเท่ากบั 1 

แลว้ค านวณผลรวมนั้นๆ 

 3.5.3 ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ ท าการรวบรวมข้อมูล สรุปและ
รายงานเป็นความเรียง 
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บทที่ 4 

ผลการวจิยั 

 

 การวิจยั เร่ือง ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงปริมาณ ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิง
คุณภาพ ในบทน้ีขอน าเสนอผลการวิจยัตามขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ผลการศึกษาเชิงปริมาณไดข้อ้มลู 3 ส่วนไดแ้ก่ 1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
และผูม้าเยีย่มชมวดัทั้ง 9 แห่ง  2. ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัทั้ง 9 แห่ง และ 3. ประเด็น
หวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัทั้ง 9 แห่ง 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้มาเยีย่มชมวดัทั้ง 9 แห่ง 

 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจากวดั 9 แห่ง เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาของการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ค่าร้อยละของเพศ   ภาพที่ 4.2 ค่าร้อยละของอาย ุ

 

 จากภาพท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นว่าตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 
พบว่า ร้อยละ 68.88 เป็นเพศชาย ร้อยละ 31.12 เป็นเพศหญิง และ ส่วนใหญ่ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีอายรุะหว่าง 21-30 ปีและ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.89  อายุระหว่าง 51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 15.55  อายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 และอายุน้อยกว่า 20 ปี และมากกว่า 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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ภาพที่ 4.3 ค่าร้อยละของการศึกษา                   ภาพที่ 4.4 ค่าร้อยละของระยะเวลาปฏิบติังาน 

 

 จากภาพท่ี 4.3 และ 4.4 แสดงให้เห็นว่าตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี 
พบว่า ร้อยละ 35.56 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 26.66 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ร้อยละ 22.22 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และร้อยละ 15.58 จบการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือ 
ปวส. ระยะเวลาการท างานในหนา้ท่ีมากกว่า 5 – 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.56 ร้อยละ 33.33 ท างานใน
หนา้ท่ีมากกว่า 3-5 ปี และมากกว่า 10ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 20 
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 1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของวดั 9 แห่ง และผูม้าเยีย่มชมวดั 

  ในส่วนน้ีเป็นข้อมูลเก่ียวกับวัดทั้ ง 9 แห่ง จ  านวน ลักษณะ และเหตุผลของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดั 9 แห่ง  
 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัวดัทั้ง 9 แห่ง 

 

ช่ือวดั 

ลกัษณะท่ีตั้งของวดั 

ในเกาะ 

รัตนโกสินทร์ 
รอบเกาะ 

รัตนโกสินทร์ 

ในเส้นทางทวัร์ นอกเส้นทางทวัร์ 

วดักลัยาณมิตร     

วดัชนะสงคราม     

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม     

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม     

วดัระฆงัโฆสิตาราม     

วดัสุทศันเทพวราราม     

วดัอรุณราชวราราม     

วดับวรนิเวศวิหาร     

วดัสระเกศ     

  

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่าวดัทั้ง 9 แห่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพระอารามหลวง
ตั้งอยูใ่นเกาะรัตนโกสินทร์ 5 วดั คือ วดัชนะสงคราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม วดัสุทศันเทพวราราม และวดับวรนิเวศวิหาร ส่วนอีก 4 วดัตั้งอยูร่อบเกาะรัตนโกสินทร์
คือ วดักลัยาณมิตร วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัอรุณราชวราราม และวดัสระเกศ ใน 9 วดัน้ี 3 วดัถูกจดั
ใหอ้ยูใ่นเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว ไดแ้ก่วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัพระศรี
รัตนศาสดาราม และวดัอรุณราชวราราม ส่วนอีก 6 วดัท่ีเหลือไม่จดัอยู่ในเส้นทางการจดัน าเท่ียว
ของบริษทัน าเท่ียว แต่จดัอยูใ่นเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดัของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของนกัท่องเท่ียวท่ีมาชมวดั 9 แห่ง 

 

ช่ือวดั ค่าเฉล่ีย 

นกัท่องเท่ียว / วนั 
ค่าเฉล่ีย 

นกัท่องเท่ียว / ปี 

ลกัษณะนกัท่องเท่ียว 
ชาวไทย (%) ชาวต่างชาติ (%) 

วดักลัยาณมิตร 200-300 คน 100,000 คน 70 30 

วดัชนะสงคราม 100-200 คน 60,000 คน 70 30 

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม มากกว่า 300 คน 2,000,000 คน 20 80 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม มากกว่า 300 คน 3,000,000 คน 20 80 

วดัระฆงัโฆสิตาราม  100-150 คน        50,000 คน         70                         30 

วดัสุทศันเทพวราราม 200-300 คน 80,000 คน 60 40 

วดัอรุณราชวราราม มากกว่า 300 คน 500,000 คน 60 40 

วดับวรนิเวศวิหาร มากกว่า 300 คน 500,000 คน 80 20 

วดัสระเกศ มากกว่า 300 คน 400,000 คน 60 40 

  

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นว่า วดัทั้ง 9 แห่งส่วนใหญ่มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมค่าเฉล่ีย/ปี 

มากกว่าหน่ึงแสนคน  ยกเวน้วดัชนะสงคราม วดัระฆงัโฆสิตารามและวดัสุทศันเทพวรารามมี
จ านวนเฉล่ีย หกหมื่นคน หา้หมื่นคน และแปดหมื่นคนตามล าดบั ในจ านวนวดัทั้ง 9 แห่ง ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 60-80%  ยกเวน้วดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม และวดัพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากจ านวนท่องเท่ียวเฉล่ียต่อปีมีจ  านวนมากกว่าสอง
ลา้นคน และในจ านวนดงักล่าวร้อยละ 80 เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  ปริมาณของนกัท่องเท่ียวมีส่วน
สมัพนัธก์บัวดัในเส้นทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว จะเห็นไดว้่า วดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัอรุณราชวราราม จะมีปริมาณนักท่องเท่ียวมากกว่าวดัท่ี
อยูน่อกเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัน าเท่ียวอีก 6 วดั คือวดักลัยาณมิตร วดัชนะสงคราม วดั
บวรนิเวศวิหาร วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสระเกศ และวดัสุทศันเทพวราราม 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดักลัยาณมิตร 

วดักลัยาณมิตร คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 27 1 

             ญ่ีปุ่น 18 3 

             เกาหลี 15 5 

             อินเดีย 1 6 

            กลุ่มอาเซียน 16 4 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 22 2 

 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดักลัยาณมิตรมากเป็นอนัดบัท่ี 
1 คือ ชนชาติจีน รองลงมาคือ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น กลุ่มอาเซียน อินเดีย และเกาหลี 
ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัชนะสงคราม 
วดัชนะสงคราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 23 1 

             ญ่ีปุ่น 20 2 

             เกาหลี 17 3 

             อินเดีย 10 5 

            กลุ่มอาเชียน 10 5 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 16 4 

 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัชนะสงครามมากเป็นอนัดบัท่ี 
1 คือ ชนชาติจีน รองลงมา คือ ญ่ีปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย และกลุ่มอาเซียน 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัพระเชตุพนวิมงัคลาราม 
วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 14 3 

             ญ่ีปุ่น 14 3 

             เกาหลี 16 2 

             อินเดีย 12 4 

            กลุ่มอาเชียน 9 5 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 30 1 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม
มากเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ ชนชาติยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย รองลงมา คือ เกาหลี ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย 
และกลุ่มอาเซียน ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 24 1 

             ญ่ีปุ่น 3 6 

             เกาหลี 9 4 

             อินเดีย 8 5 

            กลุ่มอาเชียน 21 2 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 19 3 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัพระศรีรัตนศาสดารามมาก
เป็นอนัดบัท่ี 1 คือ จีน รองลงมา คือ กลุ่มอาเซียน ชนชาติยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี อินเดีย 
และญ่ีปุ่น ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัระฆงัโฆสิตาราม 

วดัระฆงัโฆสิตาราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 28 1 

             ญ่ีปุ่น 19 2 

             เกาหลี 9 3 

             อินเดีย 1 4 

            กลุ่มอาเชียน 19 2 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 9 3 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัระฆงัโฆสิตารามมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 คือ จีน รองลงมา คือ ญ่ีปุ่น กลุ่มอาเซียน  เกาหลี ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย 
ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัสุทศันเทพวราราม 

วดัสุทศันเทพวราราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 30 1 

             ญ่ีปุ่น 21 2 

             เกาหลี 7 4 

             อินเดีย 1 6 
            กลุ่มอาเชียน 4 5 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 17 3 

 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัสุทศันเทพวรารามมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 คือ จีน รองลงมา คือ ญ่ีปุ่น ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี กลุ่มอาเซียน และอินเดีย 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัอรุณราชวราราม 

วดัอรุณราชวราราม คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 26 1 

             ญ่ีปุ่น 20 3 

             เกาหลี 10 5 

             อินเดีย 4 6 

            กลุ่มอาเชียน 27 2 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 13 4 

 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัอรุณราชวรารามมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 คือ จีน รองลงมา คือ กลุ่มอาเซียน ญ่ีปุ่น ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี และอินเดีย 
ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดับวรนิเวศวิหาร 
วดับวรนิเวศวิหาร คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 23 2 

             ญ่ีปุ่น 21 3 

             เกาหลี 17 4 

             อินเดีย 7 6 

            กลุ่มอาเชียน 11 5 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 26 1 

 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดับวรนิเวศวิหารมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 คือ ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย รองลงมา คือ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี กลุ่มอาเซียนและอินเดีย 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัสระเกศ 

วดัสระเกศ คะแนน ล าดบั 

ชนชาติ   

             จีน 15 2 

             ญ่ีปุ่น 7 3 

             เกาหลี 2 4 

             อินเดีย 1 5 

            กลุ่มอาเซียน 15 2 

            ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย 28 1 

 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัสระเกศมากเป็นอนัดบัท่ี 1 
คือ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย รองลงมา คือ จีนและกลุ่มอาเซียน ญ่ีปุ่น เกาหลี และอินเดีย 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์ล  าดบัชนชาติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัแยกตามประเภทของวดั 

ชนชาติ วดัในเส้นทางการจดัน าเที่ยว วดันอกเส้นทางการจดัน าเที่ยว 
คะแนน ล าดบั คะแนน ล าดบั 

จีน 64 1 146 1 
ญ่ีปุ่น 37 4 126 2 
เกาหลี 35 5 67 5 
อินเดีย 24 6 21 6 
กลุ่มประเทศอาเซียน 57 3 75 4 
ยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 62 2 118 3 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยี่ยมชมวดัทั้ง 9 แห่งเป็น

นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากวดัท่ีอยูใ่นเสน้ทางการจดัน าเท่ียว พบว่า วดั
เหล่านั้นไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียวจากประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศ
อาเซียน ญ่ีปุ่น เกาหลี และอินเดียตามล าดบั ส่วนวดัท่ีอยู่นอกเส้นทางการจดัน าเท่ียว พบว่า เป็น
นกัท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน เกาหลี และ
อินเดียตามล าดบั 
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          ภาพที่ 4.5  ค่าร้อยละของเหตุผลของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยีย่มชมวดัในเส้นทางการจดัน าเที่ยว 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นว่าเหตุผลของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยี่ยมชมวดัในเส้นทาง
การจัดน าเท่ียวของทั้งสามวดัพบว่ามีความสอดคลอ้งกนั คือนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมวดั
เพราะตอ้งการชมความงามของวดัและศิลปะของวดั ไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและมาตามค าแนะน า
จากเอกสารการท่องเท่ียวตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการของเหตุผลดงักล่าวพบว่า 
1. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมเพราะตอ้งการชมความงาม

ของวดัและศิลปะของวดัมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.53)   ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัและ
ความมีช่ือเสียงของวดั  (ร้อยละ 17.65) มาเพ่ือท่องเท่ียวทัว่ไปและมาตามค าแนะน าของเอกสารการ
ท่องเท่ียว (ร้อยละ 11.76) 

2. วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมเพราะตอ้งการชมความ
งามของวดัและศิลปะของวดัและความมีช่ือเสียงของวดัมากท่ีสุด (ร้อยละ23.81) ตอ้งการไหวพ้ระ
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั (ร้อยละ 19.05) ท่องเท่ียวทัว่ไป (ร้อยละ19.05)  และมาตามค าแนะน า
ของเอกสารการท่องเท่ียว (ร้อยละ14.28) 

3. วดัอรุณราชวราราม นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมเพราะตอ้งการชมความงามของวดั
และศิลปะของวดั ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัและความมีช่ือเสียงของวดั (ร้อยละ
21.74)  
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         ภาพที่ 4.6  ค่าร้อยละของเหตุผลของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยีย่มชมวดันอกเส้นทางการจดัน าเที่ยว 
 

 จากภาพท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นว่าเหตุผลของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยีย่มชมวดันอกเส้นทาง
การจัดน าเท่ียวพบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีสอดคลอ้งกัน เหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติมาตาม
ค าแนะน าของเอกสารการท่องเท่ียวจะปรากฏใหเ้ห็นเกือบทุกวดั ยกเวน้วดัสุทศันเทพวราราม 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการของเหตุผลดงักล่าวพบว่า 

1. วดักลัยาณมิตร นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชมเพราะตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ภายในวดั (ร้อยละ22.72) ความมีช่ือเสียงของวดัและมาตามค าแนะน าของเอกสารการท่องเท่ียว 
(ร้อยละ18.18) 

2. วดัชนะสงคราม นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมเพราะค าแนะน าของเอกสารการ
ท่องเท่ียว (ร้อยละ25) ตอ้งการชมความงามของวดัและศิลปะของวดั (ร้อยละ20) 

3. วดัระฆงัโฆสิตาราม นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชมเพราะตอ้งการชมความงามของวดั
และศิลปะของวดั  ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ท่องเท่ียวทัว่ไปตามค าแนะน าของ
เอกสารการท่องเท่ียว (ร้อยละ17.40) 

4. วดัสุทศันเทพวราราม นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชมเพราะตอ้งการชมความงามของวดั
และศิลปะของวดั ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั (ร้อยละ16.13) 
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5. วดับวรนิเวศวิหาร นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมเพราะตอ้งการชมความงามของวดั
และศิลปะของวดั ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ท่องเท่ียวทัว่ไป (ร้อยละ18.52) มา
ตามค าแนะน าของเอกสารการท่องเท่ียว (ร้อยละ14.81) 

6. วดัสระเกศ นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชมเพราะตอ้งการชมความงามของวดัและศิลปะ

ของวดั (ร้อยละ 22.22) ตอ้งการไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ท่องเท่ียวทั่วไปและมาตาม

ค าแนะน าของเอกสารการท่องเท่ียว (ร้อยละ16.66) 
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2. ความต้องการภาษาต่างประเทศของวดัทั้ง 9 แห่ง 
ในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศ จุดประสงค์ของความ

ตอ้งการ รายละเอียดของความตอ้งการภาษาต่างประเทศ โดยจะน าเสนอขอ้มูลแยกวดัตามเส้นทาง
การจดัน าเท่ียวและนอกเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว 

 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในเสน้ทางการจดัน าเท่ียว 

  

วดั /  ภาษาต่างประเทศ คะแนน ล าดบัท่ี 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   

                       ภาษาองักฤษ 19 1 
                       ภาษาจีน 16 2 
                       ภาษาญ่ีปุ่น 12 3 
                       ภาษาเกาหลี 6 4 
ภาษาอ่ืน(ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน เยอรมนั) 3 5 

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 

                       ภาษาจีน 13 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 11 3 

                       ภาษาเกาหลี 6 4 

                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) -  

วดัอรุณราชวราราม   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 

                       ภาษาจีน 16 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 12 3 

                       ภาษาเกาหลี 1 4 

                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) - - 

 
 

 จากตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นว่าวดัในเส้นทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียวไดแ้ก่ 
วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัอรุณราชวรรามมีความตอ้งการ
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ภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง รองลงมา คือภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น และในขณะท่ีวดัพระศรี
รัตนศาสดารามมีความตอ้งการภาษาฝร่ังเศส อิตาลี สเปน และเยอรมนัดว้ย 
   

ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดันอกเส้นทางการจดัน า
เท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว 

 

วดั /  ภาษาต่างประเทศ คะแนน ล าดบัท่ี 

วดักลัยาณมิตร   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 
                       ภาษาจีน 12 2 
                       ภาษาญ่ีปุ่น 6 3 
                       ภาษาเกาหลี 2 4 
                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) - - 
วดัชนะสงคราม   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 

                       ภาษาจีน 15 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 10 3 

                       ภาษาเกาหลี 4 4 

                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) - - 

วดัสุทศันเทพวราราม   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 

                       ภาษาจีน 15 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 6 3 

                       ภาษาเกาหลี 2 4 

                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) - - 
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วดั /  ภาษาต่างประเทศ คะแนน ล าดบัท่ี 

วดัระฆงัโฆสิตาราม   

                       ภาษาองักฤษ 18 1 

                       ภาษาจีน 17 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 9 3 

                       ภาษาเกาหลี 3 4 

                       ภาษาอ่ืน(ระบุ) - - 

วดัสระเกศ   

                       ภาษาองักฤษ 20 1 

                       ภาษาจีน 9 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 5 3 

                       ภาษาเกาหลี 0 0 

                       ภาษาอ่ืน(รัสเชีย) 3 4 
วดับวรนิเวศ   

                       ภาษาองักฤษ 16 1 

                       ภาษาจีน 15 2 

                       ภาษาญ่ีปุ่น 11 3 

                       ภาษาเกาหลี 8 0 

                       ภาษาอ่ืน - - 
 

 จากตารางท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นว่าวดันอกเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียวไดแ้ก่

วดักลัยาณมิตร วดัชนะสงคราม วดัสุทศันเทพวราราม วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสระเกศ และวดับวร

นิเวศวิหาร มีความต้องการภาษาองักฤษมากเป็นล าดบัท่ีหน่ึงเช่นกัน รองลงมาคือภาษาจีนและ

ภาษาญ่ีปุ่น แต่ในขณะท่ีวดัสระเกศมีความตอ้งการภาษารัสเซียอีกภาษาหน่ึง 
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 ภาพที่ 4.7 ล  าดบัของจุดประสงคข์องความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในเส้นทางการจดัน าเที่ยว 

 จากภาพท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ว ัดในเส้นทางการจัดน าเท่ียวของบริษัทท่องเท่ียวมี
จุดประสงค์ของความตอ้งการภาษาต่างประเทศตามรายการการขา้งตน้ทุกรายการ แต่ล  าดบัของ
ความตอ้งการค่อนขา้งแตกต่างกนั กล่าวคือ 

 วดัพระศรีรัตนศาสดารามตอ้งการภาษาต่างประเทศ ล าดบัท่ี 1 เพื่อน าชมสถานท่ี รองลงมา 
คือ ใหค้  าแนะน าทัว่ไปและการบรรยายธรรม 
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามตอ้งการภาษาต่างประเทศ ล  าดบัท่ี1เพื่อให้ค  าแนะน าทัว่ไป 
รองลงมา คือน าชมสถานท่ีภายในวดั  
 วดัอรุณราชวรารามตอ้งการภาษาต่างประเทศ เพื่อน าชมสถานท่ีภายในวดัและใหค้  าแนะน า
ทัว่ไปมีล  าดบัความตอ้งการเท่ากนั  ในส่วนของการบรรยายธรรมมีความตอ้งการในระดบัท่ีมากกว่า
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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     ภาพที่ 4.8 ล  าดบัของจุดประสงคข์องความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดันอกเส้นทางการจดัน าเที่ยว  

จากภาพท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่าพระอารามหลวงนอกเส้นทางการจดัน าเท่ียวมีล  าดบัของ

ความต้องการภาษาต่างประเทศในจุดประสงค์ท่ี ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน ความต้องการ

ภาษาต่างประเทศในอนัดบัท่ี 1 และ 2 คือ เพ่ือน าชมสถานท่ีภายในวดั และใหค้  าแนะน าทัว่ไป 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละวดั พบว่า 

 วดักลัยาณมิตรตอ้งการภาษาต่างประเทศ ล  าดบัท่ี 1 เพื่อน าชมสถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 2 
ใหค้  าแนะน าทัว่ไป ล  าดบัท่ี 3 บรรยายธรรม 

 วดัชนะสงครามตอ้งการภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี 1 เพื่อให้ค  าแนะน าทัว่ไป ล  าดบัท่ี 2 น า
ชมสถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 3 การบรรยายธรรม 
 วดัระฆงัโฆสิตารามตอ้งการภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี 1 เพื่อน าชมสถานท่ีภายในวดั ล  าดบั
ท่ี 2 ใหค้  าแนะน าทัว่ไป ล  าดบัท่ี 3 บรรยายธรรม 

 วดัสุทศันเทพวรารามตอ้งการภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี 1 เพื่อน าชมสถานท่ีภายในวดัล  าดบั
ท่ี 2 ใหค้  าแนะน าทัว่ไปล าดบัท่ี 3 บรรยายธรรม 

วดับวรนิเวศตอ้งการภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี 1 เพื่อให้ค  าแนะน าทัว่ไป ล  าดบัท่ี 2 น าชม
สถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 3 การบรรยายธรรม 

วดัสระเกศตอ้งการภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี 1 เพื่อให้ค  าแนะน าทัว่ไป ล  าดบัท่ี 2 น าชม
สถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 3 การบรรยายธรรม 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 38 2 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 41 1 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 20 5 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 20 5 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 37 3 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 13 6 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 33 4 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 7 8 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 10 7 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 13 6 

 

 จากตาราง ท่ี  4 .15  แสดงให้ เ ห็นว่ าว ัดพระศรี รัตนศาสดารามมีคว ามต้องการ
ภาษาต่างประเทศตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 คือป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ล  าดบัท่ี 2 ป้ายบอกทางในวดั  ล  าดบัท่ี 3 
แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั ล  าดบัท่ี 4 บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 
ล  าดบัท่ี 5 ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั และป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัพระเชตุพน 

วิมลมงัคลาราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 0  

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 50 1 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 16 5 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 0  

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 41 2 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 0  

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 28 4 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 32 3 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 8 6 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 0  

 

 จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมีความตอ้งการภาษาต่าง 

ประเทศตามรายการขา้งตน้เพียงบางรายการ โดยมีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 
1 ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ล  าดบัท่ี 2  แผ่นพบัขอ้มูลเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั 
ล  าดบัท่ี 3 ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 4 บทบรรยายประวติัและแนะน า
สถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 5 ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัอรุณราชวราราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 29 4 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 40 2 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 12 7 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 4 10 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 41 1 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 23 5 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 14 6 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 33 3 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 9 8 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 8 9 

 

 จากตารางท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัอรุณราชวรารามมีความตอ้งการภาษาต่างประเทศตาม
รายการขา้งตน้ทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 แผ่นพบัขอ้มูล
เก่ียวกับการเยี่ยมชมวัด ล  าดับท่ี 2 ป้ายอธิบายเก่ียวกับสถานท่ีแต่ละจุดภายในวัด ล  าดับท่ี 3 
ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั ล  าดบัท่ี 4 ป้ายบอกทางภายในวดั ล  าดบัท่ี 5 แผ่นพบั
ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดักลัยาณมิตร 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 29 3 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 43 1 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 26 4 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 34 2 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 13 7 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 16 6 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 21 5 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 11 8 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 7 9 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 11 8 

 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นว่าวดักลัยาณมิตรมีความต้องการภาษาต่างประเทศตาม
รายการข้างตน้ทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกันดังน้ี ล  าดับท่ี 1 ป้ายอธิบาย
เก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั รองลงมา ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร  ป้ายบอกทางภายในวดั 
ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั และบทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัชนะสงคราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 29 3 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 35 1 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 24 6 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 7 8 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 32 2 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 18 7 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 27 4 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 25 5 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 5 9 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 2 10 

 

 จากตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นว่าวดัชนะสงครามมีความตอ้งการภาษาต่างประเทศตาม
รายการข้างต้นทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดับท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 ป้ายอธิบาย
เก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั รองลงมาแผ่นพบัขอ้มูลเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั ป้ายบอกทาง
ภายในวดั บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั ผูบ้รรยายให้ความรู้เก่ียวกับสถานท่ี
ภายในวดัตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัระฆงัโฆสิตาราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 49 1 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 32 2 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 32 2 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 24 3 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 12 6 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 17 5 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 21 4 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 2 8 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 1 9 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 11 7 

 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัระฆงัโฆสิตารามมีความตอ้งการภาษาต่างประเทศตาม
รายการขา้งตน้ทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 ป้ายบอกทาง
ภายในวดั รองลงมา คือ ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆ
ในการเยีย่มชมวดั ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 
และแผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดัตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัสุทศันเทพวราราม 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 50 1 
ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 45 2 
ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 43 3 
ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 14 5 
แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 22 4 
แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 0 - 
บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 10 6 
ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 0 - 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 0 - 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 0 - 

 

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัสุทศันเทพวราราม มีความตอ้งการภาษาต่างประเทศ
ตามรายการขา้งตน้เพียงบางรายการโดยมีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 คือ 
ป้ายบอกทางภายในวดั ล  าดบัท่ี 2 ป้ายอธิบายเก่ียวกับสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ล  าดบัท่ี 3 ป้าย
อธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั ล  าดบัท่ี 4 แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั ล  าดบัท่ี 5
ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดับวรนิเวศวิหาร 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 41 1 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 37 2 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 36 3 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 26 6 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 21 8 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 9 10 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 22 7 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 31 5 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 33 4 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 19 9 

 

 จากตารางท่ี 4.22 แสดงใหเ้ห็นว่าวดับวรนิเวศวิหารมีความตอ้งการภาษาต่างประเทศตาม
รายการขา้งตน้ทุกรายการ แต่มีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 ป้ายบอกทาง
ภายในวดั รองลงมา คือ ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆ
ในการเยีย่มชมวดั ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัสระเกศ 

 

รายการความตอ้งการ คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 9 4 

ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 9 4 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 8 5 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 0 - 

แผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 36 1 

แผน่พบัประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของวดั 9 4 
บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั 10 3 
ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 20 2 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 10 3 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 0 - 

 

 จากตารางท่ี 4.23 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัสระเกศมีความตอ้งการภาษาต่างประเทศตามรายการ
ขา้งตน้เพียงบางรายการ โดยมีความตอ้งการในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 คือแผน่พบัขอ้มูล
เก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั ล  าดับท่ี 2 ผูบ้รรยายให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั ล  าดับท่ี 3 ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) ล  าดบัท่ี 4 แผ่นพบัขอ้มูลเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั ล  าดบัท่ี 5 ป้าย
อธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์รายการความตอ้งการการใชภ้าษาต่างประเทศแยกประเภทวดั 

รายการความตอ้งการการใชภ้าษาต่างประเทศ วดัในเส้นทางการจดัน าเที่ยว วดันอกเส้นทางการจดัน าเที่ยว 

คะแนน ล าดบั คะแนน ล าดบั 

ป้ายบอกทางภายในวดั 67 5 207 1 

ป้ายอธิบายเกี่ยวกบัสถานที่แต่ละจุดภายในวดั 131 1 201 2 

ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั 48 6 169 3 

ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 24 9 105 6 

แผ่นพบัขอ้มูลเกี่ยวกบัการเยีย่มชมวดั 118 2 136 4 

แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวดั 36 7 69 8 

บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานที่ภายในวดั 75 3 111 5 

ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสถานที่ภายในวดั 72 4 89 7 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์) 27 8 56 9 

หอ้งนิทรรศการใหค้วามรู้สถานที่ต่างๆในวดั 21 10 43 10 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่า วดัท่ีอยู่ในเส้นทางและนอกเส้นทางการจดัน าเท่ียวมีความ
ตอ้งการภาษาต่างประเทศตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า วดัท่ีอยู่
ในเสน้ทางการจดัน าเท่ียว ตอ้งการภาษาต่างประเทศ เพื่อจดัท าป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่ละจุด
ภายในวดัเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ การจดัท าแผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั บทบรรยาย
ประวติั และแนะน าสถานท่ีภายในวดั ผูบ้รรยายให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั และป้ายบอก
ทางภายในวดัตามล าดบั ส่วนวดัท่ีอยูน่อกเสน้ทางการจดัน าเท่ียวตอ้งการใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อ
ท าป้ายบอกทางภายในวดัเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ป้ายอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีแต่จุดภายใน ป้าย
อธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยี่ยมชมวดั แผ่นพบัข้อมูลเก่ียวกับการเยี่ยมชมวดั และบทบรรยาย
ประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดัตามล าดบั 
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3. ประเด็นหัวข้อ และเนือ้หาในการน าชมวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 9 วดั 

ภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                   

 จากภาพท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า วดัพระศรีรัตนศาสดารามมีความต้องการประเด็นและ
เน้ือหาในการน าชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล  าดบั
แรก พบว่า ล  าดบัท่ี 1 ตอ้งการค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง รองลงมา คือ ค  าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาสและการให้ค  าแนะน า
ทัว่ไปตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
 

 

จากภาพท่ี 4.10 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมีความตอ้งการประเด็นและ
เน้ือหาในการน าชมวดัตามรายการขา้งตน้เกือบทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 
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ล าดบัพบว่า ล  าดบัท่ี 1 ตอ้งการค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส รองลงมา คือ
ค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง และค าอธิบายในการ
เยีย่มชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัอรุณราชวราราม 

 

จากภาพท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัอรุณราชวรารามมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาใน
การน าชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล  าดบัพบว่า ล  าดบั
ท่ี 1 ตอ้งการค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนงั รองลงมา
คือค าอธิบายในการท าบุญและค าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดักลัยาณมิตร 

 

 จากภาพท่ี 4.12 แสดงใหเ้ห็นว่าวดักลัยาณมิตรมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาในการน า
ชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล าดบั พบว่าล  าดบัท่ี1 
ตอ้งการค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง รองลงมาคือ
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ค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาสและค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ภายในวดัและการท าบุญตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัชนะสงคราม 
 

 

 จากภาพท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัชนะสงครามมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาในการ
น าชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล  าดบั พบว่าล  าดบัท่ี 1 
ตอ้งการค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง รองลงมาคือ
ค าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาสและค าอธิบายในการปฏิบติัธรรมตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัระฆงัโฆสิตาราม 
 

 

 จากภาพท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัระฆงัโฆสิตารามมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาใน
การน าชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล าดบั พบว่าล  าดบั
ท่ี 1 ค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั รองลงมาคือค าอธิบายในการเยี่ยมชมพระ
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อุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง และค าอธิบายในการเช่าซ้ือวตัถุมงคลของวดั
ตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัสุทศันเทพวราราม 

 

 จากภาพท่ี 4.15 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัสุทศันเทพวรารามมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาใน
การน าชมวดัตามรายการขา้งตน้เกือบทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัพบว่า
ล  าดบัท่ี 1 ตอ้งการค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส รองลงมาคือค าอธิบายใน
การเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง และค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดับวรนิเวศวิหาร 
 

 

จากภาพท่ี 4.16 แสดงให้เห็นว่าวดับวรนิเวศวิหารมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาใน
การน าชมวดัตามรายการขา้งตน้ทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัพบว่า ล  าดบั
ท่ี 1 ค าอธิบายในการเยี่ยมชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง รองลงมาคือ
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ค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส และค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ภายในวดัตามล าดบั 
ภาพท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ประเด็นและเน้ือหาในการน าชมวดัสระเกศ 

 

 จากภาพท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นว่าวดัสระเกศมีความตอ้งการประเด็นและเน้ือหาในการน าชม
วดัตามรายการขา้งตน้เกือบทุกรายการ เมื่อพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัพบว่า ล  าดบัท่ี 1 
การให้ค  าแนะน าทัว่ไป รองลงมา คือค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส และ 
ค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์หวัขอ้ ประเด็น เน้ือหาในการน าชมวดัแยกตามประเภทของวดั 

รายการประเดน็ เน้ือหาในการน าชมวดั วดัในเส้นทางการจดัน าเท่ียว วดันอกเส้นทางการจดัน าเท่ียว 

คะแนน ล าดบั คะแนน ล าดบั 

ค าอธิบายในการเยี่ ยมชมส่ิงก่อสร้ างในเขต
พุทธาวาส 

102 2 190 2 

ค าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธาน
และภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

116 1 215 1 

ค าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 77 3 149 3 
ค าอธิบายในการไหวพ้ระขอพร 46 6 99 6 
ค าอธิบายในการท าบุญ 70 4 101 4 
ค าอธิบายในการเช่าซ้ือวตัถุมงคลของวดั 8 9 51 8 
ค าอธิบายในการเยีย่มชมพิพิธภณัฑข์องวดั 38 7 49 9 
ค าอธิบายในการปฏิบติัธรรม 33 8 59 7 
การใหค้  าแนะน าทัว่ไป 68 5 100 5 
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 จากตารางท่ี 4.25 แสดงให้เห็นว่า วดัท่ีอยู่ในเส้นทางและนอกเส้นทางการจัดน าเท่ียวมี
ความตอ้งการประเด็น หวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัสามล าดบัแรกเหมือนกนั คือ ค  าอธิบายใน
การเยี่ยมชมพระอุโบสถ พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ค  าอธิบายในการเยี่ยมชม
ส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส ค าอธิบายในการเยี่ยมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั แต่ในประเด็นหัวขอ้ 
และเน้ือหาดา้นอ่ืนจะมีล  าดบัท่ีแตกต่างกนั 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

การสมัภาษณ์ เพื่อเป็นยนืยนัค  าตอบในประเด็นของความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดั
ทั้ง 9 แห่งและประเด็นหัวข้อและเน้ือหาในการน าชมวัดทั้ง 9 แห่ง โดยผูว้ิจัยขอรายงานผล
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูของผูรั้บการสมัภาษณ์ 

ร้อยละ 75 เป็นมคัคุเทศก์ท่ีสังกัดบริษัทท่องเท่ียวและร้อยละ 25 เป็นมคัคุเทศก์อิสระ 
ระยะเวลาการประกอบอาชีพมคัคุเทศกเ์ฉล่ีย 23.4 ปี 

2. ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 9 วดั และประเด็นหวัขอ้และ 

เน้ือหาในการน าชมวดัทั้ง 9 แห่งรายงานผลการศึกษา ดงัน้ี 
2.1 ล าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 9 วดั  
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า วดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 9 วดัมีความตอ้งการภาษา 

ต่างประเทศเรียงตามล าดับดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 คือภาษาองักฤษ ล  าดบัท่ี 2 คือภาษาจีน ล  าดบัท่ี 3 คือ
ภาษาญ่ีปุ่น ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 
ตารางท่ี 4.26 ผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัล าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดั 9 แห่ง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ความเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 1    

คนท่ี 2    

คนท่ี 3   ในสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นลด
จ านวนลงไปมาก 

คนท่ี 4    

คนท่ี 5    

 

 จากตารางท่ี 4.26 สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน เห็นด้วยกบัล  าดับ
ความตอ้งการภาษาต่างประเทศ คือ ล  าดบัท่ี 1 คือ ภาษาองักฤษ ล  าดบัท่ี 2 คือภาษาจีน ล  าดบัท่ี 3 คือ
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ภาษาญ่ีปุ่น แต่มีความเห็นเพ่ิมเติม คือ สภาพเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบนัท าให้
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นลดจ านวนลง 

2.2 จุดประสงคท่ี์วดัตอ้งการภาษาต่างประเทศ 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่าวดัทั้ง 9 แห่งมีจุดประสงค์ของความต้องการภาษา 
ต่างประเทศ เพ่ือการให้ค  าแนะน าทั่วไป การน าชมสถานท่ีภายในวดั และการบรรยายธรรม แต่
ล  าดบัของความตอ้งการแตกต่างกนั ท่านมีความเห็นอยา่งไร 

ตารางท่ี 4.27 ผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัจุดประสงคท่ี์วดัตอ้งการภาษาต่างประเทศ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ความเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 1   การบรรยายธรรม อาจไม่จ  าเป็น เพราะอาจจะมีนกัท่อง 
เท่ียวเพียงจ านวนหน่ึงเท่านั้นท่ีมีความตอ้งการ 

คนท่ี 2    

คนท่ี 3    

คนท่ี 4    

คนท่ี 5    

 

 จากตารางท่ี 4.27 สรุปผลการสมัภาษณ์ไดว้่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความเห็นดว้ยกบั
จุดประสงคด์งักล่าว 

 

ตารางท่ี 4.28 ระดบัความเห็นของจุดประสงคท่ี์วดัตอ้งการภาษาต่างประเทศ 

 

จุดประสงคท่ี์ตอ้งการ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเห็นดว้ย 

การใหค้  าแนะน าทัว่ไป 3.00 ปานกลาง 

การน าชมสถานท่ีภายในวดั 5.00 มาก 

การบรรยายธรรม 2.25 ค่อนขา้งนอ้ย 

 จากตารางท่ี 4.28 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัระดับความเห็นท่ีมีต่อจุดประสงค์ดังกล่าว 
พบว่า มีระดบัความเห็นท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพื่อการน าชมสถานท่ีภายในวดัมีระดบัความเห็น
ดว้ยมาก ( X  =  5.00) ใหค้  าแนะน าทัว่ไปมีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( X =3.00) ในขณะท่ี
เพื่อการบรรยายธรรมมีความเห็นดว้ยในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X  =2.25 ) 
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2.3 ส่ิงจ  าเป็นเบ้ืองตน้ 5 ล าดบัแรกท่ีวดัในแหล่งท่องเท่ียวควรมี เพื่อบริการแก่นกัเท่ียว 

ต่างชาติ 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ส่ิงจ  าเป็นท่ีวดัควรจดับริการแก่นกัท่องเท่ียวต่าง 

ชาติ 5 ล  าดบั คือ 1. ป้ายบอกทางภายในวดั 2. ป้ายบอกขอ้มูลสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 3.แผ่นพบั
เก่ียวกบัการเยีย่มชมวดั 4. บุคลากรท่ีสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 5. ป้ายประกาศขอ้
ปฏิบติัในการเยีย่มชมวดั ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 
ตารางท่ี 4.29 ผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัส่ิงจ  าเป็นท่ีวดัควรจดัใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ความเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 1    

คนท่ี 2    

คนท่ี 3    

คนท่ี 4    

คนท่ี 5   ส่ิงดงักล่าวจ าเป็นมากส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวดว้ยตนเอง 

 

 จากตารางท่ี 4.29 สรุปผลสมัภาษณ์ไดว้่า ผูใ้หส้มัภาษณ์เห็นดว้ยกบัส่ิงจ  าเป็น 5 ล  าดบัแรกท่ี
วดัควรจดัใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

2.4 หวัขอ้และเน้ือหาในการใชภ้าษาต่างประเทศในการน าชมวดั 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า หวัขอ้และเน้ือหาในการใชภ้าษาต่างประเทศในการ 

น าชมวดั พบว่า 6 ล  าดบัของความตอ้งการ คือ 1. อธิบายส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส 2. อธิบาย
โครงสร้างและศิลปะของพระอุโบสถ 3.  อธิบายพุทธลักษณะของพระประธาน 4.  อธิบาย
รายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนงั 5. การใหค้  าแนะน าทัว่ไป 6. อธิบายการปฏิบติัธรรม ท่านเห็น
ดว้ยหรือไม่และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยา่งไร 
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ตารางท่ี 4.30 ผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัหวัขอ้และเน้ือหาในการใชภ้าษาต่างประเทศในการน าชมวดั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ความเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 1   แต่ในล าดบัท่ี 5 และ 6 อาจมีความจ าเป็นท่ีนอ้ย 

คนท่ี 2    

คนท่ี 3    

คนท่ี 4   ในล าดับท่ี 6 อาจไม่มีความจ าเป็น คงมีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติจ  านวนนอ้ยมากๆท่ีจะเดินทางมาปฏิบติัธรรม 

คนท่ี 5   ล าดบัท่ี 6 ไม่มีก็ได ้และคิดว่านอกจากเป็นป้ายอธิบาย วดั
ควรจดัเจา้หนา้ท่ีอธิบายเมื่อนกัท่องเท่ียวร้องขอก็จะสร้าง
ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวทางหน่ึง 

 

จากตารางท่ี 4.30 สรุปผลสมัภาษณ์ไดว้่าผูใ้หส้มัภาษณ์เห็นดว้ยกบัหวัขอ้และเน้ือหาในการ
ใชภ้าษาต่างประเทศในการน าชมวดัในล าดบั 1-4 โดยไม่มีความเห็นเพ่ิมเติม แต่ในประเด็นของการ
ใหค้  าแนะน าทัว่ไปและอธิบายการปฏิบติัธรรม มีบางท่านให้ความเห็นว่าการให้ค  าแนะน าทัว่ไป
อาจไม่มีความจ าเป็นถา้นักท่องเท่ียวเดินทางมากบับริษทัน าเท่ียว ในรายการของการอธิบายการ
ปฏิบติัธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายดา้นน้ีมกัจะศึกษาและเตรียมขอ้มูลไวแ้ลว้ นอกจากนั้นยงัมี
ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรจดัเจา้หนา้ท่ีอธิบายไวบ้ริการเม่ือนกัท่องเท่ียวร้องขอ  
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บทที ่5 
บทสรุป อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่ีจดัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือส ารวจประเด็นหวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร  
 งานวิจัยน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลกบัเจา้อาวาสและ/หรือ
เจา้หนา้ท่ีของวดัท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 9 วดั 
ไดแ้ก่ 1. วดักลัยาณมิตร 2. วดัชนะสงคราม 3. วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 4. วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม 5. วดัระฆงัโฆสิตาราม 6. วดัสุทศันเทพวราราม 7. วดัอรุณราชวราราม 8. วดับวรนิเวศวิหาร 9. วดั
สระเกศ และมคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดั
ใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Targeting Sample) เจา้อาวาสและ/หรือเจา้ท าหน้าท่ีของวดัท่ีท างาน
เก่ียวข้องกบันักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 9 วดัๆละ 5 รูป/คน และ
มคัคุเทศกห์รือตวัแทนบริษทัน าเท่ียวท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียววดัใดวดัหน่ึงในจ านวน 9 วดั จ  านวน 5 คน 
ส าหรับเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดั ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายขอ้ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.98 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  การค านวณผลรวม (Sum) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพโดยการสรุปเป็นความเรียง  
 ผลการวิจยั พบว่า  
 5.1.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วดัและนักท่องเที่ยว 
 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นบรรพชิต อายุ
ระหว่าง 21-50 ปี ระยะเวลาท างานในต าแหน่งประมาณ 3-7 ปีและส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 
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 ขอ้มลูเก่ียวกบัวดัทั้ง 9 แห่งเป็นพระอารามหลวง หมายถึง วดัท่ีพระมหากษตัริยห์รือพระบรม
วงศานุวงศท์รงสร้าง หรือวดัท่ีรัฐบาลหรือราษฎรทัว่ไปสร้างข้ึนแลว้ทรงรับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์
แบ่งตามระดบัและฐานนัดรศกัด์ิ ดงัน้ี 

ช่ือวดั แบ่งตามระดบั แบ่งตามฐานนัดรศกัด์ิ 
ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี ราช

วรมหาวิหาร 
ราชวร 
วิหาร 

วรมหา 
วิหาร 

วดักลัยาณมิตร       

วดัชนะสงคราม       
วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม       
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม       
วดัระฆงัโฆสิตาราม       

วดัสุทศันเทพวราราม       
วดัอรุณราชวราราม       
วดับวรนิเวศวิหาร       
วดัสระเกศ       
 
เมื่อแบ่งตามการจดัเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียวไดด้งัน้ี วดัท่ีอยูใ่นเสน้ทางการจดัน าเท่ียว
ของบริษทัท่องเท่ียว คือ วดัพระศรีรัตนศาสนาราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และวดัอรุณราชวรา
ราม  วดัท่ีอยู่นอกเส้นทางการจดัน าเท่ียวของบริษัทท่องเท่ียว คือวดักลัยาณมิตรวดัชนะสงคราม         
วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสุทศันเทพวราราม วดับวรนิเวศวิหาร และวดัสระเกศ 
 ขอ้มลูของผูม้าเยีย่มชมวดั 9 แห่ง พบว่า วดัท่ีอยูใ่นเสน้ทางการจดัน าเท่ียวของบริษทัท่องเท่ียว 
คือ วดัพระศรีรัตนศาสนาราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และวดัอรุณราชวราราม มีนักท่องเท่ียวมา
เยี่ยมชมวดัวนัละมากกว่า 300 คน ส่วนวดัท่ีอยู่นอกเส้นทางการจดัน าเท่ียวของบริษัทท่องเท่ียว คือ     
วดักลัยาณมิตร วดัชนะสงคราม วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสุทศันเทพวราราม วดับวรนิเวศวิหาร และวดั
สระเกศ มีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมวนัละต ่ากว่า 300 คน ลกัษณะของนักท่องเท่ียว พบว่า วดัท่ีอยู่ใน
เสน้ทางการจดัน าเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม
ร้อยละ 80 เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่วนวดัท่ีอยูน่อกเสน้ทางการจดัน าเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย (ร้อยละ70) ร้อยละ30 เป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ  เมื่อจ  าแนกชนชาติของนักท่องเท่ียว พบว่า 
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นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยีย่มชมวดัทั้ง 9 แห่งเป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณา
จากวดัท่ีอยูใ่นเสน้ทางการจดัน าเท่ียว พบว่า วดัเหล่านั้นไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจากประเทศ
ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน ญ่ีปุ่น เกาหลี และอินเดียตามล าดบั ส่วนวดัท่ีอยู่นอก
เสน้ทางการจดัน าเท่ียว พบว่า เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 
กลุ่มประเทศอาเซียน เกาหลี และอินเดียตามล าดบั นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมวดัทั้ง 9แห่ง เพราะ
ตอ้งการชมความงามของวดัและศิลปะของวดั ไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และมาตามค าแนะน าจาก
เอกสารการท่องเท่ียว 
 5.1.2 ความต้องการภาษาต่างประเทศของวดัทั้ง 9 แห่ง 
 วดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 9 วดั มีความตอ้งการภาษาต่างประเทศเรียงตามล าดบัดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 
คือ ภาษาองักฤษ ล  าดับท่ี 2 คือ ภาษาจีน ล  าดบัท่ี 3 คือ ภาษาญ่ีปุ่น  จุดประสงค์ของความตอ้งการ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการน าชมสถานท่ีภายในวดัมีระดับความเห็นด้วยมาก ให้ค  าแนะน าทั่วไปมี
ความเห็นด้วยระดับปานกลาง ในขณะท่ีเพื่อการบรรยายธรรมมีความเห็นด้วยระดับค่อนข้างน้อย
ส่ิงจ  าเป็นท่ีวดัควรจดับริการแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 5 ล าดบั คือ 1. ป้ายบอกทางภายในวดั 2. ป้ายบอก
ขอ้มูลสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 3. แผ่นพบัเก่ียวกบัการเยี่ยมชมวดั 4. บุคลากรท่ีสามารถให้ความรู้
เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั 5. ป้ายประกาศขอ้ปฏิบติัในการเยีย่มชมวดั 
 5.1.3 ประเด็น หัวข้อและเนือ้หาในการใช้ภาษาต่างประเทศในการน าชมวดั  
 พบว่า 6 ล าดบัของประเด็น หัวขอ้เน้ือหาในการใชภ้าษาต่างประเทศในการน าชมวดั คือ 1.
อธิบายส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส 2. อธิบายโครงสร้างและศิลปะของพระอุโบสถ 3. อธิบายพุทธ
ลกัษณะของพระประธาน 4. อธิบายรายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 5. การให้ค  าแนะน าทัว่ไป 6. 
อธิบายการปฏิบติัธรรม 
 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

จากผลการศึกษา พบว่า วดัทั้ง 9 แห่งมีความตอ้งการภาษาองักฤษเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี และ ภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน และ
ภาษาเยอรมนั แมว้่าจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัทั้ง 9 แห่งมากท่ีสุด คือ นักท่องเท่ียวชาวจีนก็
ตาม รองลงมา เป็นนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัสถิตินกัท่องเท่ียวต่างชาติปี พ.ศ.2556 ของกรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้ห้กบั
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ประเทศมากเป็นอันดับหน่ึง และรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเข้ามาท่องเท่ียวและการใช้จ่ายของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้มากข้ึนและขณะเดียวกนัเป็นการรักษารายไดใ้ห้คงท่ี
และต่อเน่ือง  เมื่อเกิดภาวะวิกฤตต่างๆ นอกจากภาครัฐจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแลว้ คนหรือบุคลากรท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องต้องพฒันาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆท่ีจะสร้างความประทับใจให้แก่
นกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นมคัคุเทศก ์คนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของวดั วงั พิพิธภณัฑ ์
เป็นตน้ ควรส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศได ้เพราะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อ
การสร้างรายได ้เน่ืองจากตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบันักท่องเท่ียวต่างชาติโดยตรง ดงันั้น ความสามารถใน
การส่ือสารภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันักท่องเท่ียว และ
ณรงคฤ์ทธ์ิ โสภา (2553, น 42-43) กล่าวว่า เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงในระดบัโลก ปัจจยั
ส าคัญประการหน่ึงท่ีจะท าให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศส่ือสารกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ แต่ท่ีวดัมีความต้องการภาษาองักฤษมากท่ีสุด 
เพราะว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธีระวิทย ์ภิญโญณัฐกานต์ (2538) 
ท่ีว่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีการเรียนรู้กนัแพร่หลายท่ีสุดและใชก้นัมากท่ีสุด และ ธีราภรณ์ 
พลายเล็ก (2554) ท่ีกล่าวว่า ภาษาต่างประเทศท่ีทัว่โลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการส่ือสารของ
มนุษยคื์อภาษาองักฤษ และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศก็สามารถใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารได ้ในขณะเดียวกนัวดัตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากว่าจ  านวนนกัท่องเท่ียวจากสองประเทศน้ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยอยู่ในล าดบัตน้ของ
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดในแต่ละปี และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี  จากสถิตินกัท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556 นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนเพิ่มจาก 1,721,247 คนใน
ปี พ.ศ. 2554 เป็น 2,786,860 และ 4,705,173 คนตามล าดบั ในขณะเดียวกนั นักท่องเท่ียวจากประเทศ
ญ่ีปุ่นก็เพ่ิมจาก 1,127,893 คน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 1,373,716 และ 1,537,979 คน การให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียวดว้ยภาษาของนกัท่องเท่ียวชาตินั้นๆเป็นความจ าเป็นมาก และสร้างความประทบัใจให้แก่
นักท่องเท่ียวอย่างมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Watts, Noel l (1994: 73-74) ท่ีศึกษาเร่ืองการใช้
ภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการท่องเท่ียวในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า 
เอกสารการท่องเท่ียวเพ่ือบริการแก่นักท่องเท่ียวมีความส าคัญมาก แต่ในทั้งสองประเทศน้ียงัขาด
เอกสารท่ีเป็นขอ้มลูเพื่อบริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารได ้และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Huisman S. and Moore K. (1999: 445 - 448) ท่ีว่านกัท่องเท่ียวตอ้งการขอ้มลูของแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาของตนเอง และถึงแมว้่าภาษาองักฤษจะเป็นภาษาสากลก็ตาม แต่นักท่องเท่ียวยงั
ตอ้งการใหเ้จา้ของแหล่งท่องเท่ียวสามารถส่ือสารดว้ยภาษาอ่ืนๆไดด้ว้ย 

จุดประสงคข์องความตอ้งการภาษาต่างประเทศเพื่อการน าชมสถานท่ีภายในวดั ให้ค  าแนะน า
ทัว่ไปและการบรรยายธรรม ในประเด็นของการบรรยายธรรมนั้น เม่ือพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเป็น
ประเด็นท่ีไม่ส าคญัก็ได ้แต่เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยไดศ้ึกษาทศันคติและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย พบว่า มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 8.74% ใหค้วามสนใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสมาธิและนั่ง
วิปัสสนา และในจ านวนนั้นส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ไดแ้ก่ ไตห้วนั สิงคโ์ปร์ มาเลเซีย และ
ญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงภาษาต่างประเทศท่ีจ  าเป็นกบันกัท่องเท่ียวเหล่านั้น คือ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
 ส่วนประเด็นหวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดันั้น วดัท่ีอยู่ในเส้นทางและนอกเส้นทางการจดั
น าเท่ียวมีความสอดคลอ้งกันในสามประเด็นหลกั คือ ค  าอธิบายในการเยี่ยมชมพระอุโบสถ พระ
ประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนงั  ค  าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส ค าอธิบายใน
การเยี่ยมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาสจะมีความวิจิตร
สวยงามบ่งบอกถึงประวติัความเป็นมาของวดันั้น นอกจากนั้นในเขตพุทธาวาสยงัเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปส าคญั และโบราณวตัถุและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆอีกดว้ย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดั
มีจุดประสงคเ์พื่อเยีย่มชมโบราณสถานและโบราณวตัถุภายในวดัมากกว่าการเดินทางเพื่อจาริกแสวง
บุญ จึงใหค้วามสนใจต่อส่ิงก่อสร้างและโบราณวตัถุมากกว่าการปฏิบติัธรรมและพิธีกรรมภายในวดั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองศกัยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรมจงัหวดัเชียงรายของเพทาย บ ารุงจิตต ์และคณะ (2549) ท่ีว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
น ้ าหนกัเหตุผลในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายในเร่ืองธรรมชาติ ภูเขา ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามสนใจกบัการเยีย่มชม
วดัเพ่ือสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างสิริมงคลใหก้บัชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 ในเร่ืองของนักท่องเท่ียวต่างชาติ แมว้่าจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดัทั้ง 9 แห่งนั้น จะ
เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลจากการศึกษา พบว่า ว ัดมีความต้องการ
ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษมากเป็นล าดับหน่ึง ทั้งน้ีเป็นเพราะนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากับ
บริษทัท่องเท่ียวจะมีมคัคุเทศกค์อยใหบ้ริการดา้นขอ้มลูต่างๆแลว้ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียว
เองส่วนใหญ่จะมีทกัษะในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได  ้
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 ประเด็นช่ือเสียงของวดักบัปริมาณนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเท่ียว
จากทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย นิยมไปเยี่ยมชมวดั ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามด้าน
ส่ิงก่อสร้างและศิลปะภายในวดั จึงส่งผลใหส้ดัส่วนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในวดัท่ีอยู่ในเส้นทางของการ
จดัน าเท่ียวของบริษทัน าเท่ียวมากกว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยคิดเป็น ร้อยละ 80 ของจ านวนนักท่องเท่ียว
ในภาพรวม แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้นนิยมไปวดัท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและวดัท่ีมีช่ือเป็นมงคล เช่น 
วดัระฆงัโฆสิตาราม วดักัลยาณมิตร และวดัชนะสงคราม เป็นต้น จึงท าให้วดัดังกล่าวน้ีมีจ  านวน
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมากถึงร้อยละ 70 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีมาเยีย่มชมวดั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในเชิงนโยบาย 

1. รัฐควรประชาสมัพนัธว์ดัท่ีอยูน่อกเสน้การจดัน าเท่ียวของบริษทัน าเท่ียว ไดแ้ก่ วดักลัยาณมิตร 
วดัชนะสงคราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัระฆงัโฆสิตาราม วดัสุทศันเทพวราราม และวดัสระเกศ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

2. รัฐควรจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวประเภทวดัในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ชมวดัท่ีมีศิลปะแบบอยุธยา วดั
ท่ีมีศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ วดัท่ีมีบรรยากาศเป็นวนอุทยาน วดัท่ีเป็นศนูยก์ารแพทยแ์ผนไทย
เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับวดั 
1. จากผลการวิจยั พบว่า วดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 9 วดัตอ้งการภาษาองักฤษในการส่ือสารและ

ใหข้อ้มลูกบันักท่องเท่ียวมากเป็นล าดบัแรก แต่ในขณะเดียวกนัวดัควรเตรียมการภาษาอ่ืนๆ 
เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนดว้ย 

2. จากผลการวิจยั พบว่า วดัทั้ง 9 แห่งมีความตอ้งการใชภ้าษาต่างประเทศเพื่ออบรมเจา้หน้าท่ีของ
วดัใหเ้ป็นผูบ้รรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีภายในวดั ดงันั้น วดัควรจดัท าหลกัสูตรกลางการ
ฝึกอบรมเพ่ือใหว้ดัทั้ง 9 แห่งใชร่้วมกนั 

3. จากผลการวิจยั พบว่า วดัทั้ง 9 แห่งมีความตอ้งการภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการจดัท าป้ายบอก
ทางภายในวดัและจดัท าแผ่นพบัขอ้มูลเก่ียวกับการเยี่ยมชมวดั  ดงันั้น วดัควรจดัท าป้ายและ
แผน่พบัดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ และภาษาจีน หรือ ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเนน้ท่ีการศึกษาความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงได้ข้อมูลภาพรวมว่า วดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครทั้ง 9 วดัมีความต้องการ
ภาษาต่างประเทศอะไร และมีประเด็น หัวขอ้ และเน้ือหาในการชมวดัอะไรบ้าง เพ่ือเป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ให้วดัวางแผนในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในวดั และ พฒันาบุคลากรของวดั 
เพื่ออ  านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดั 
 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า  

1. ควรท าการศึกษาดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีวดัควรจดับริการแก่นกัท่องเท่ียว 
2. ควรศึกษาความตอ้งการของวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในจังหวดั

อ่ืน เช่น พระนครศรีอยธุยา เชียงใหม่ และ อุบลราชธานี เป็นตน้ 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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แบบสัมภาษณ์เบ้ืองต้น 

ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร  

1. ช่ือวดั...................................................................................................................... ......... 
2. วนัที่สัมภาษณ์...............................................................................เวลา...........................  

3. เน้ือหาการสัมภาษณ์ 

1. นกัท่องเที่ยวที่มาชมวดัเป็น คนไทย 

     คนต่างชาติ 1.................2.................3................  
2. จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ  วนัธรรมดา ประมาณ.......................คน 

     วนัเสาร์-อาทิตย ์ประมาณ.................คน 

     วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ประมาณ.............คน 

3. สัดส่วนของวนัธรรมดา วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ.์......................................... 
4. วยั     คนไทย..................................................................  
     คนต่างชาติ...........................................................  
5. เพศ     คนไทย................................................................  
     คนต่างชาติ...........................................................  
6. ลกัษณะของนกัท่องเที่ยว   แบบเด่ียว 

     คู่สมรส ครอบครัว 

     กลุ่มเพื่อน 

     กลุ่มทวัร์ 

     อื่นๆ....................................................................  
7. วตัถุประสงคข์องการมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวต่างชาติตามทศันะของท่าน 

8. จุดสนใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 

9. ค าถามที่นกัท่องเที่ยวต่างชาติสนใจถาม 

10.วดัใหข้อ้มูลอะไรบา้งแก่นกัท่องเที่ยวต่างชาติ 

11.ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดั   มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ไม่ตอ้งการ 

     ภาษาต่างประเทศเรียงล าดบัมากไปหานอ้ย1...........................2............................3............................  

    ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้ป็นภาษาต่างประเทศ 

 ป้ายบอกทาง   แผ่นพบัประวติัและสถานที่ของวดั   แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวดั 

 บทอธิบายประวติัและแนะน าสถานที่                               นิทรรศการเกี่ยวกบัวดัเป็นภาษาต่างประเทศ 

 ตอ้งการอบรมพระภิกษุและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งดา้นบริการนกัท่องเที่ยว 

 อื่นๆ.................................................... 
12. เร่ืองอื่นๆที่วดัตอ้งการเป็นภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่ 1........................2.......................3.......................  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการท าวจิยั 

1. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญัญโต ป.ธ.9 , Ph.D.) 
วดัราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. พระเมธาวินยัรส (สุเทพ ปสิวิโก Ph.D.) 
วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

3. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ  ศน.ด 

วดัปทุมคงคา เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.จ  านง  คนัธิก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อ  าเภอศาลายา จงัหวดันครปฐม 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ธวชั หอมทวนลม 

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อ าเภอศาลายา จงัหวดันครปฐม 
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ตวัอย่าง  
จดหมายขอความอนุเคราะห์ประเมนิแบบสอบถาม                                 

 

7 กุมภาพนัธ ์2557 

เร่ือง           ขอความอนุเคราะห์ประเมินแบบสอบถาม 

เรียน           รองศาสตราจารย ์ดร.ธวชั  หอมทวนลม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 

  ดว้ยกระผมนายเสน่ห์ เดชะวงศ ์อาจารยป์ระจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ท าวิจัยเ ร่ือง  ความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดใน
กรุงเทพมหานคร 

  ในการวิจยัคร้ังน้ี กระผมเห็นว่าท่านเป็นผูท่ี้มีความช านาญดา้นน้ีเป็นอย่างยิ่ง จึง
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถามซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีแนบมาพร้อมจดหมายน้ี กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                                                                                               (นายเสน่ห์   เดชะวงศ)์ 
                                                                                                               ผูว้ิจยั 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

โทร 02-954-7300 ต่อ 825 

มือถือ 081-701-1667 
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ผลการประเมนิความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมอืการวจิยั 

วตัถุประสงคก์าร
วิจยั 

เน้ือหาค าถาม จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 

+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้
หาค าตอบความ 

ตอ้งการภาษา 

ต่างประเทศของ 

วดัในกรุงเทพฯ 

 

1.นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยี่ยมชมวดัของท่านเป็น 
ชนชาติใด กรุณาใส่ล าดบั1 2 3....  
(       ) จีน    
(       ) ญ่ีปุ่น    
(       ) เกาหลี 
(       ) อินเดีย 
(       ) กลุ่มอาเซียน 
(       ) ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย  
(      ) อ่ืนๆ ระบุ........................ 

5   1   

2.ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน กรุณา
ใส่ล าดบั1 2 3........  
(       )  ภาษาองักฤษ 
(       )  ภาษาจีน 
(       )  ภาษาญ่ีปุ่น 
(       )  ภาษาเกาหลี 
(       )  ภาษาอ่ืนๆโปรดระบุ ................ 

5   1   

3. วดัของท่านตอ้งการภาษาต่างประเทศเพ่ือ......  
กรุณาใส่ล าดบั1 2 3........  
(       ) น าชมสถานท่ีภายในวดั 
(       ) ใหค้  าแนะน าทัว่ไป 
(       ) บรรยายธรรม 
(       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 

5   1   

 4. ล าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน 
กรุณาใส่ล าดบั1 2 3........ ในรายการต่อไปน้ี 
(     ) ป้ายบอกทางภายในวดั 
(     ) ป้ายอธิบายเกีย่วกบัสถานท่ีแต่ละจุดภายในวดั 
(     ) ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยี่ยมชมวดั    
(      ) ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 
(      ) แผ่นพบัขอ้มูลเกีย่วกบัการเยี่ยมชมวดั 
(      ) แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของวดั 
(    )บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานท่ีภายในวดั  
(     ) ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เกีย่วกบัสถานท่ีภายในวดั 
 (     ) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(     ) หอ้งนิทรรศการท่ีใหค้วามรู้สถานท่ีต่างๆในวดั 

5   1   
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วตัถุประสงคก์าร
วิจยั 

เน้ือหาค าถาม จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 

+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้
2.หาค าตอบ
ประเด็นหวัขอ้ 
และเน้ือหาในการ
น าชมวดัท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว  
 

ท่านมีความตอ้งการในประเด็นหวัขอ้และเน้ือหาในการ
น าชมวดัของท่านมากนอ้ยเพียงใด   
กรุณาใส่ล าดบั1 2 3........ ในรายการต่อไปน้ี 
(       ) ค าอธิบายในการเย่ียมชมส่ิงกอ่สร้างใน 
           เขตพุทธาวาส 
(       ) ค าอธิบายในการเยี่ยมชมพระอุโบสถ  
           พระประธาน แลภาพจิตรกรรมฝาผนงั  
(       ) ค าอธิบายในการเย่ียมชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 
(       ) ค าอธิบายในการไหวพ้ระขอพร  
(       ) ค าอธิบายในการท าบุญ   
(       ) ค าอธิบายในการเช่าซ้ือวตัถุมงคลของวดั 
(       ) ค าอธิบายในการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑข์องวดั 
(       ) ค าอธิบายในการปฏิบติัธรรม  
(       ) การใหค้ าแนะน าทัว่ไป 
(       ) อ่ืน ๆโปรดระบุ....................................... 

5   1   
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แบบสอบถามการวิจัย เร่ือง  
ความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร 
 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าเพื่อการศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความตอ้งการภาษาต่างประเทศ 
และประเดน็หวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่าน  แบบสอบถามชุดน้ี มี 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัวดัและผูม้าเยีย่มชม 
               วดัของท่าน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน  
ตอนท่ี 3 ประเดน็หวัขอ้ และเน้ือหาในการน าชมวดัของท่าน 
    

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาท า  ลงในช่อง  ที่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นของท่าน 
เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี  

 41-50 ปี   51-60 ปี   มากกว่า 60 ปี 
3. ระดบัการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษา   อนุปริญญา / ปวส 
  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆระบุ............................................... 
4. ท่านปฏิบติังานในวดัแห่งน้ีในต าแหน่งหนา้ท่ีใด 
  เจา้อาวาส    รอง/ ผูช่้วยเจา้อาวาส  พระลูกวดั 
  เจา้หนา้ที่ของวดั   อาสาสมคัร   อื่นๆ โปรดระบุ..................... 
5. ระยะเวลาของการปฏิบติัหนา้ที่ หรืองานดงักล่าว 
  นอ้ยกว่า 1 ปี   1-3 ปี    มากกว่า 3 ปี – 5 ปี 
  มากกว่า 5 ปี – 7 ปี  7- 10 ปี  มากกว่า 10 ปี 
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เก่ียวกับวัดของท่านและผู้มาเยี่ยมชมวัดของท่าน 
1. ช่ือวดั............................................... ....................จดัอยูใ่นกลุ่ม   

 ในเกาะรัตนโกสินทร์  
 รอบเกาะรัตนโกสินทร์              ชานเมือง 

 และ           ในเส้นทางทวัร์        นอกเส้นทางทวัร์ 
2. จ  านวนนกัท่องเที่ยวที่มาเยีย่มชมวดัของท่านโดยเฉลี่ยต่อวนั (กรณีบา้นเมืองอยูใ่นสภาพปกติ) 
 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์)    ต  ่ากว่า 100 คน   100 – 200 คน 
       200 – 300 คน   มากกว่า 300 คน 
 วนัพระ      ต  ่ากว่า 100 คน   100 – 200 คน 
       200 – 300 คน   มากกว่า 300 คน 
 วนัเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  ต  ่ากว่า 100 คน   100 – 200 คน 
       200 – 300 คน   มากกว่า 300 คน 
3. ในปีที่ผ่านมามีนกัท่องเที่ยวมาเยีย่มชมวดัของท่านโดยประมาณ _____________________คน 
4. ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้เป็น  นกัท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ _______________ % 
                                                      นกัท่องเที่ยวต่างชาติ _______________ % 
5. นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยีย่มชมวดัของท่านเป็นชนชาติใด (กรุณาใส่ล  าดบั 1 2 3........)  

(       )  จีน    
(       ) ญ่ีปุ่ น    
(       ) เกาหล ี
(       ) อนิเดีย 
(       ) กลุ่มอาเซียน 

 (       ) ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย     
(       ) อืน่ๆ ระบุ..................................................  

6. ลกัษณะของนกัท่องเที่ยวต่างชาติดงักล่าว  
  เดินทางมาดว้ยตนเอง 
  เดินทางมากบัคณะทวัร์ 
7. ท่านคิดว่า เหตุผลของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยีย่มชมวดัของท่าน คือ ขอ้ใด (ตอบไดห้ลายขอ้) 
  ชมความงามของวดัและศิลปะของวดั   ไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 
  ปฏิบติัธรรมและฝึกนัง่สมาธิ    ท  าบุญขอพร 
  ศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา   ท่องเท่ียวทัว่ไป 
  ความมีช่ือเสียงของวดั                    ตามค าแนะน าจากเอกสารการท่องเที่ยว 
  อื่นๆ ระบุ...............................................................  
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ตอนที่ 2 ความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัของท่าน  
1. ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน (กรุณาใส่ล  าดบั 1 2 3........ ) 
 (       )  ภาษาองักฤษ 

 (       )  ภาษาจีน 

 (       )  ภาษาญ่ีปุ่ น 

 (       )  ภาษาเกาหลี 
 (       )  ภาษาอื่นๆ โปรดระบุ ........................................................... ............... 
2. วดัของท่านตอ้งการภาษาต่างประเทศเพื่อ (กรุณาใส่ล  าดบั1 2 3........ ตามความตอ้งการมากนอ้ย) 
 (       ) น าชมสถานที่ภายในวดั 

(       ) ใหค้  าแนะน าทัว่ไป 
 (       ) บรรยายธรรม 
 (       ) อืน่ๆ โปรดระบุ............................................ ..............................................................................  
3. ล  าดบัความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัท่าน (กรุณาใส่ล  าดบั 1 2 3........ ในรายการต่อไปน้ี)  
            (       ) ป้ายบอกทางภายในวดั 
            (       ) ป้ายอธิบายเกี่ยวกบัสถานที่แต่ละจุดภายในวดั 
            (       ) ป้ายอธิบายขอ้ปฏิบติัต่างๆในการเยีย่มชมวดั    
            (       ) ป้ายอธิบายการไหวพ้ระขอพร 
            (       ) แผ่นพบัขอ้มูลเกี่ยวกบัการเยีย่มชมวดั 
            (       ) แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวดั 
            (       ) บทบรรยายประวติัและแนะน าสถานที่ภายในวดั  
            (       ) ผูบ้รรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสถานที่ภายในวดั.   
            (       ) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ตูค้อมพิวเตอร์ที่นกัท่องเที่ยวสามารถดูขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ต่างๆภายในวดั 
                       ดว้ยตนเองได)้  
            (       ) หอ้งนิทรรศการที่ใหค้วามรู้สถานที่ต่างๆในวดั 
 
ตอนที่ 3 ประเดน็หวัขอ้ และเน้ือหาในการน าชมวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
ท่านมีความตอ้งการในประเดน็หวัขอ้และเน้ือหาในการน าชมวดัของท่านมากนอ้ยเพียงใด(กรุณาใส่ล  าดบั 1 2 
3..... ในรายการต่อไปน้ี) 

(       ) ค  าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงก่อสร้างในเขตพุทธาวาส 
(       ) ค  าอธิบายในการเยีย่มชมพระอุโบสถ พระประธาน และ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั   

        (       ) ค  าอธิบายในการเยีย่มชมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั     
(       ) ค  าอธิบายในการไหวพ้ระขอพร      
(       ) ค  าอธิบายในการท าบุญ       
(       ) ค  าอธิบายในการเช่าซ้ือวตัถุมงคลของวดั     
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(       ) ค  าอธิบายในการเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ของวดั     
(        ) ค  าอธิบายในการปฏิบติัธรรม       
(        ) การใหค้  าแนะน าทัว่ไป 
(        ) อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................... ................. 
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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ตวัอย่าง  
จดหมายขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลวจิยั 

 
 

 

       31 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง ขออนุญาตและความอนุเคราะห์เก็บขอ้มลูงานวิจยั 

เรียน ท่านเลขาธิการพระราชวงั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร 

 

  ดว้ยดิฉนั ผศ. ดร.สมพรโกมารทตั อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยไ์ดท้  าวิจยัเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานครโดยศึกษา
วดั 9 วดัท่ีอยูใ่นเสน้ทางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงวดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นหน่ึง
ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เขา้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายประชาพนัธ์และเผยแพร่เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวของชาวต่างชาติในวดัจ านวน 5 ท่านเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบันักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวดั
ของท่าน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลวิจยัดว้ยจกัเป็นพระ 
คุณยิง่และกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี  

 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

          (ผศ.ดร.สมพรโกมารทตั) 
          ผูว้ิจยั 

 

โทร 02-954-7300 ต่อ 826 

มือถือ 081-835-5431 
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ตวัอย่าง 

จดหมายขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลวจิยั 

 

       31 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง ขออนุญาตและความอนุเคราะห์เก็บขอ้มลูงานวิจยั 

กราบมนสัการ ท่านเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองความตอ้งการภาษาต่างประเทศของวดัในกรุงเทพมหานคร 

 

  ดว้ยกระผม ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ ์อาจารยป์ระจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัย ธุร กิจบัณฑิตย์ได้ท าวิจัย เ ร่ืองความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดใน
กรุงเทพมหานครโดยศึกษาวดั 9 วดัท่ีอยู่ในเส้นทางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยซ่ึงวดัของ
ท่านเป็นวดัหน่ึงในวดัดงักล่าวขา้งตน้ 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามถามพระภิกษุหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบสถานท่ีภายในวดัท่ี
จะใหข้อ้มลูเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยีย่มชมวดัของท่านจ านวน 5 ท่าน 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลวิจยัดว้ยจกัเป็นพระ 
คุณยิง่และกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี  

 
 
 

       กราบนมสัการดว้ยความนบัถือ 

 
 
 

                                                                                 (ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ)์ 
                                                                                  ผูว้ิจยั 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

โทร 02-954-7300 ต่อ 825 

มือถือ 081-701-1667 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือผู้วจิยั ดร. เสน่ห์  เดชะวงศ ์
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัร (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) นอร์ธเทิร์น ซิดนีย ์ อินสติทิวท ์  

ออสเตรเลีย 
ศาสนศาตรบณัฑิต เกียรตินิยม (ศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช 
วิทยาลยั 

  อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัไมซอร์ อินเดีย 
  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัไมซอร์ อินเดีย 

 ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏราชวิทยาลยั 

สถานที่ท างาน กลุ่มภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและการ 
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   Email: saneh@dpu.ac.th 

ผลงานวจิยั พ.ศ. 2555 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาศาสนทายาทท่ีย ัง่ยนื (ทุนส านกังานกองทุน 
สนบัสนุนการวิจยั) 

บทความที่ พ.ศ. 2552 Pariyatti Dhamma and Patipatti Dhamma in Thailand, The 2nd 
พมิพ์เผยแพร่ Conference of the Association of Theravada Buddhist Universities,  
        Sagaing, Myanmar 
  พ.ศ. 2552  ลาว: มุมมองดา้นภาษา, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช 

วิทยาลยั 
พ.ศ. 2553  สิบสองปันนา : มุมมองด้านการท่องเท่ียว, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

  พ.ศ. 2554  How to Improve Your English, วารสารคณะมนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือผู้วจิยั ผศ.ดร. สมพร  โกมารทตั 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต การจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   ครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ครุศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  Cert. in Audio Visual Equipment, University of Tsukuba, Japan. 
  Cert. in Long Term Training Program of Foreign Teachers of Japanese  

Language, Japan. 
สถานที่ท างาน ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   

 Email: somporng@dpu.ac.th 
ผลงานวจิยั พ.ศ. 2548 การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง 

ระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์

  พ.ศ. 2550 การศึกษาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย มหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย ์

  พ.ศ. 2553 การศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท่ีพึงประสงค ์มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์

ต ารา   ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนกังานบริการในร้านอาหาร โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 3 โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น2   โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาษาญ่ีปุ่น 1 โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม + CD ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทความ พ.ศ. 2550 วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองระหว่าง 
ที่พมิพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น วารสารเจแปน 

ฟาวน์เดชัน่ 
  พ.ศ. 2555 รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน า 

เท่ียว วารสารสุทธิปริทศัน์.26 (79) 
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