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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การวั ด เด่ น สะหรี
ศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว เป็นการวิธีวิจัยทางคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูล
เชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็นสัมภาษณ์พระภิกษุ 3 รูป
นักท่องเที่ยวจ�ำนวน 10 คน คนในชุมชน 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน ผลการวิจัย
พบว่า วัดมีวิธีการบริหารการจัดการ 7 ด้านคือ 1 การวางแผน 2. การจัดองค์การ
3. การจัดบุคลากรปฏิบตั งิ าน 4. การอ�ำนวยการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน
7. การงบประมาณ
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ, วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน,จังหวัดเชียงใหม่
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Abstract

This qualitative research aimed to study tourism management
methods in Den Sali Sri Muang Axis Temple Chiang Mai Province . In-depth
interviewed was conducted interviewing three monks, ten tourists from
2 communities were interviewed, with total number of 50 persons, It was
analyzed through content and descriptive analysis, Findings revealed that
the monastery deals with tourism in seven dimensions 1).Planning
2). Organizing, 3). Staffing, 4).Directing, 5). Coordinating, 6).Reporting, and
7). Budgeting.
Keyword : Tourism Management, Den Sali Sri Muang Axis Temple, Chiang
Mai Province
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บทนำ�

วิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามีวดั เป็นศูนย์กลางของสังคม
และคุณค่าอื่น การผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
จึงเป็นการท่องเทีย่ วทีม่ มี ติ ขิ องการพัฒนาจิตใจควบคูไ่ ปพร้อมกับส่งเสริมความเป็น
ไทย ทั้งยังเป็นการสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นสิ่งที่
ด�ำรงอยูค่ ปู่ ระเทศชาติ (กรมการศาสนา, 2557) ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น วัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและของชุมชนท้องถิ่น จึงมีส่วนร่วม
ต่อการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญ จากนโยบายของกรมการศาสนา
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะสนันสนุนวัดหรือศาสนสถานในปัจจุบันได้กลาย
เป็ น อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ผู ้ ค นต่ า งให้ ค วามสนใจและเป็ น เหตุ ใ ห้ วั ด หรื อ
ศาสนสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพิม่ จากเดิมทีเ่ คยจ�ำกัดไว้ส�ำหรับเป็นสถาน
ที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และศาสนพิธีของชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของผูค้ นในชุมชนทีแ่ ต่ละวัดนัน้ ตัง้ อยูก่ ระทัง่ กลายมาเป็นสถานทีร่ องรับนักท่องเทีย่ ว
มีสาเหตุมาจากการที่วัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของศาสนาสถาน
เป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับแต่งบทบาทของวัดในมิติของการ
ท่องเที่ยวไม่สูญเสียสภาพเดิมนี้
วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
วัดทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเตีย้ ๆ และใต้เนินนัน้ เป็นถ�ำ้ ศักสิทธิท์ ชี่ าวบ้านพากันนับถือ จึงเรียก
วัดนีก้ นั ว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมทิ ศั น์ทสี่ วยงามแล้ว ทีต่ งั้ ของวัด
ยังอยูใ่ นเขตเมือง เก่าโบราณทีเ่ รียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนีเ้ ต็มๆ ว่า
“วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล
เจ้าอาวาสได้ท�ำการบูรณะวัดขึน้ มาใหม่ ให้มคี วาม วิจติ รงดงามตระการตาด้วยศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม
วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝง
ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่
พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบ
ไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏไิ ม้สกั ทองทรงล้านนา พระวิหาร
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สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระส�ำคัญๆ ของไทย (องค์จ�ำลอง) โดยท่านตั้งใจว่า
จะให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัด
เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทาจึง ได้รับ
ความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่
สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน
จากชื่อเสียงโด่งดัง เหมาะแก่การท่องเที่ยวทั้งเชิงพักผ่อนหย่อนใจและ
เชิงธรรม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการบริหารจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อน�ำ
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยววัด
ในจังหวัดเชียงใหม่และวัดอื่น ให้เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการวัดเพื่อการ
ท่องเที่ยวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางคุณภาพส�ำหรับแสวงหา
รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล เนื้อหาทางลึก โดยวิธีการสัมภาษณ์ พระภิกษุ
นักท่องเที่ยว ผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ประกอบการศึกษาวิจัยทางเอกสาร
(Documentary research) และเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic research)
คือมุง่ เข้าใจปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่ แทนทีจ่ ะเป็นการศึกษาเพือ่ พรรณนาหรือ
ท�ำความเข้าใจชีวติ ทางสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยมีวธิ กี ารคือ
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดย ท�ำการสังเกตทั้งวิถีชีวิตและพฤติกรรม
ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดซึ่งถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดย ท�ำการสัมภาษณ์ภิกษุของวัดที่ได้ลงพื้นที่
ศึกษา รวมถึงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการบริหารวัด
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
จากนัน้ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทัง้ หมดมาศึกษาวิเคราะห์ตามขัน้ ตอน
กระบวนการตามวัตถุประสงค์การวิจยั ทีก่ �ำหนดไว้ โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการ
ศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและก�ำหนดบทบาทผู้วิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีของ ลูเทอ กูลลิค(Luther Gulick) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ทฤษฎีแนวความคิดหลักการบริหารนี้ได้เจริญถึงจุดสุดยอดในปี.ศ. 1937 ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดี ชื่อว่า “POSDCoRB” อันเป็นค�ำย่อของภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญของนักบริหาร
7 ประการคือ
1. การวางแผน
เป็นการวางแผนโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้การด�ำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดองค์การ
เป็นการก�ำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน
เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน
คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) รวมทั้งการจัด
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก การจัดการ ด้านกิจกรรม การจัดการ ด้านการประชาสัมพันธ์
3. การจัดบุคลากรปฏิบตั งิ าน เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การนัน่ เอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรมาปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก�ำหนดไว้
4. การอ�ำนวยการเป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะ
ผู้น�ำ (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) การจูงใจ (Motivation) และ
การตัดสินใจใจ(Decision making) เป็นต้น
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5. การประสานงานเป็นการประสานให้สว่ นต่าง ๆ ของกระบวนการท�ำงาน
มีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น
6. การรายงานเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร
(Communication) ในองค์การอยู่ด้วย
7. การงบประมาณเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท�ำบัญชีการ
ควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง

ผลการวิจัย

จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตพบว่าวิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรี
ศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว มีวิธีการบริหารจัดการวัดสอดคล้องกับทฤษฎีของ
ลูเทอ กูลลิค(Luther Gulick) คือ
1. การวางแผน
วัดบริหารจัดการวางแผนด้านต่างๆดังนี้
1.1 ด้านพื้นที่โดยวัดแบ่งเขตพื้นที่ภายในออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
			
1. เขตพุทธาวาส
			
2. เขตสังฆาวาส และ
			
3. เขตธรณีสงฆ์
		
1. เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส�ำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานทีป่ ระทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะค�ำว่าพุทธาวาส มีความหมายเป็น สถานทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้า (พุทธาวาส
= พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส�ำคัญๆ ที่
เกีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธองค์และพิธกี รรมต่างๆได้แก่ พระเจดีย์ พระมณฑป พระปรางค์
พระอุโบสถ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทางวัดได้มีการวางแผนในการก่อสร้างอย่างเป็น
สั ด ส่ ว นเหมาะส�ำหรั บ การประกอบกิ จ กรรมและพิ ธี ก รรมทางศาสนาได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของทางวัดซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของลูเทอ กุลลิค

พุทธาวาส มีความหมายเป็ น สถานทีประทับของพระพุทธเจ้ า (พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขต
พุทธาวาสมักประกอบด้ วยสถาปั ตยกรรมหลักสําคัญๆ ทีเกี ยวเนืองกับพระพุทธองค์และพิธีกรรม
ต่างๆได้ แ ก่ พระเจดีย์ พระมณฑป พระปรางค์พ ระอุโ บสถ สิง ก่ อสร้ างเหล่านี ท างวัดได้ มี การ
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วางแผนในการก่อสร้ างอย่างเป็ นสัดส่วนเหมาะสํ าหรั บการประกอบกิ จกรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของทางวัดซึง เป็ นไปตามทฤษฎีของลูเทอ กุลลิค
		
2..เขตสั
ฆาวาสหมายถึ
หมายถึ
งขอบเขตบริ
ที่สง่วของวั
นหนึด่งของวั
ด
เขตสังงฆาวาส
งขอบเขตบริ
เวณพืเวณพื
นทีส่ว้นนหนึ
ทีกําหนด
ทีก่ �ำหนดไว้ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจส่วนตัว
ไว้ ให้ เป็ นทีอยู่อาศัยของพระภิกษุ สงฆ์ เพือให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัวทีไม่เกี ยวเนืองกับพิธี
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา พื้นที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิดและ
การใดทางศาสนา พื น ที บริ เวณนี จ ึงมักมี ขอบเขตที มิดชิดและประกอบไปด้ วยอาคารสถาน ที
ประกอบไปด้วยอาคารสถาน ที่สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เป็นวิถี
สัมพันธ์ เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบตั ิทีเป็ นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านัน ซึง
แห่งการด�ำเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านั้น ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทางวัดได้มีการ
สิงก่อสร้ างเหล่านี ทางวัดได้ มีการวางแผนในการก่อสร้ างอย่างเป็ นสัดส่วนเหมาะสําหรับการทํ า
วางแผนในการก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วนเหมาะส�ำหรับการท�ำกิจกรรมส่วนตัว
กิจกรรมส่วนตัว
		
3. เขตธรณีสงฆ์ หมายถึงเขตพืน้ ทีใ่ นพระอารามทีว่ ดั ก�ำหนดพืน้ ที่
.เขตธรณี ส งฆ์ หมายถึ ง เขตพื น ที ใ นพระอารามที วัด กํ า หนดพื น ที
บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตส�ำคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส
บางส่วนทีเหลือจากการจัด แบ่งเขตสําคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้ เป็ นเขตพื นที
ให้เป็นเขตพื้นที่ส�ำหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ
สําหรับเอื อประโยชน์ใช้ สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆของวัด เช่น ใช้ เป็ นพื นที
ต่างๆของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัดตกแต่งพื้นที่ให้เป็น
เปิ ดโล่งเพือสร้ างความร่มรื นให้ วดั ตกแต่งพื นทีให้ เป็ นสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ด้างนสิ
่งแวดล้
ม มีกการปลู
ต้นไม้ดนานาชนิ
ด เจ้าคอาวาสให้
.1.2ด้ านสิ
แวดล้
อม มีอการปลู
ต้ นไม้ นกานาชนิ
เจ้ า อาวาสให้
วามสําคัญกัคบวาม
ส�ำคัญแกัละจั
บธรรมชาติ
สิ่งแวดล้
อมให้สวยงาม
สะอาดตา
้นไม้งและด้
ขนาดใหญ่
ธรรมชาติ
ดสิงแวดล้แอละจั
มให้ สดวยงาม
สะอาดตา
มีต้นไม้ ขนาดใหญ่
อยู่ดมี้ าตนหลั
านข้ าง
นหลังและด้
ท�ำให้นบสบาย
รรยากาศร่
มรื่นจนกลายเป็
ท�ำให้อากาศเย็
สบาย
สัปปายะ
ทําอยู
ให้่ดบ้ารรยากาศร่
มรื น าทํนข้
าให้าองากาศเย็
สัปปายะ
นเสน่ห์ขนองวั
ดสามารถดึ
งดูด
จนกลายเป็
น
เสน่
ห
ข
์
องวั
ด
สามารถดึ
ง
ดู
ด
นั
ก
ท่
อ
งเที
ย
่
วเข้
า
มาเที
ย
่
วเป็
น
จ�ำนวนมาก
นักท่องเทียวเข้ ามาเทียวเป็ นจํานวนมาก
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1.3 การจัดสิง่ อำ�นวยความสะดวก การจัดสิง่ อำ�นวยความสะดวกภายใน

การจัดสิงอํานวยความสะดวก การจัดสิงอํานวยความสะดวกภายในวัดมีการบริ หาร
วัดมี.
การบริ
หารจัดการได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของลูเทอ กุลลิค จนสร้าง
จัดการได้
เ
ป็
น
อย่
า
งดีซงึ เป็แก่นผไปตามทฤษฎี
ของลู
กุลลิอคงเที
จนสร้
างความพึ
แก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ความพึงพอใจให้
ู้อยู่อาศัยและผู
้ที่เเข้ทอามาท่
่ยวเช่
นสร้าง งห้พอใจให้
องน้ำ� ภายใน
และผูบริ
้ ทีเเข้วณวั
ามาท่ดมีองเที
ยวเช่
ห้ องนํ า ภายในบริ
ห้อ งนํ าา นหลั
ไว้ บงริ ของวั
การหลากหลาย
ห้องน้
ำ� นไว้สร้บาริงการหลากหลาย
คือด้เาวณวั
นหน้ดามี และด้
ดสถานที่ คื อ
ด้ า นหน้
า และด้ า นหลั
ดสถานที
 จ อดรถภายในวั
ด มี สกถานที
งพอต่
อ จํ า นวน
จอดรถภายในวั
ดมีง สของวั
ถานที
่จอดรถเพี
ยงพอต่อจำ�นวนนั
ท่องเที จ อดรถเพี
่ยว จึงทำ�ยให้
สะดวก
นักท่อถ้งเที
ยว�จึรถส่
งทําวให้นตัสวะดวกถ้
ารถส่วนตั
มา เนืองจากรถไม่
จอดรถได้ ง่าย
าจะนำ
มา เนืา่อจะนํ
งจากรถไม่
ติดวและหาที
่จอดรถได้ตงดิ ่าและหาที
ย
ด้านกิทางวั
จกรรม
จดั กิจากรรมสำ
นักยท่วอพุงเที
ย่ ว พุทธศาสนิ
กชน
. ด้ านกิ1.4
จกรรม
ดได้ทางวั
จดั กิดจได้
กรรมสํ
หรับนัก�ท่หรัอบงเที
ทธศาสนิ
กชน และเยาวชน
และเยาวชน
างคนให้
เป็นทคนดี
ตามหลั
ทธศาสนา
น มีมีกการทํ
ิจกรรม
ในการสร้
างคนให้ เป็ในการสร้
นคนดีตามหลั
กพระพุ
ธศาสนา
เช่กนพระพุ
มีกิจกรรมปฏิ
บตั ิธเช่รรม
าวัตรเช้ า
ปฏิ
บ
ต
ั
ธ
ิ
รรม
มี
ก
ารทำ
�
วั
ต
รเช้
า
ทำ
�
วั
ต
รเย็
น
มี
ก
ารสร้
า
งศาสนสถานที
โ
่
ดดเด่
น
เพื
อ
่
ให้
เ
ด ยว
ทําวัตรเย็น มีการสร้ างศาสนสถานทีโดดเด่นเพือให้ เกิดกิจกรรมการสักการบูชา และการท่อกิงเที
กิจกรรมการสั
การบู
ชา และการท่มอพังเที
1.5 การจัดกการด้
านการประชาสั
นธ์่ยด้วานการประชาสัมพันธ์ ได้ การประชาสัมพันธ์ จาก
1.5 การจัดการด้
านการประชาสัมพันธ์  ด้านการประชาสั
มพันธ์ ได้การ
นักท่องเทียวทังจากเพจเฟสบุ

๊ คการท่องเทียวต่าง ๆ รวมทังทางเว็
บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์จากนักท่องเที่ยวทั้งจากเพจเฟสบุ๊คการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งทาง
เอกสาร ดังตัวอย่าง

เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสาร ดังตัวอย่าง

2. การจัดองค์การ
เป็ นการกําหนดโครงสร้ างขององค์การ โดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน
(Division of Work) เป็ นแผนก โดยอาศัยปริ มาณงาน คุณภาพงาน หรื อจัดตามลักษณะเฉพาะ
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2. การจัดองค์การ
เป็นการก�ำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน
เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน
หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) วัดมีการจัดองค์กรที่ดีคือมี
เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง ดูแลวัดมีวิธีการจัดการองค์กร องค์กรประกอบไปด้วย
กรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือคนเฒ่าคนแก่คนที่เป็นพ่อบ้าน
พ่อเมืองคนที่มีอายุที่มีภูมิปัญญาต่างๆ เอามาเป็นที่ปรึกษา โดยที่มีหลวงพ่อเจ้า
อาวาสเป็นประธานในการดูแลวัด เวลามีงานมีกจิ กรรมจะมีการเรียกประชุมปรึกษา
หารือระหว่างสมาชิกกรรมการ
3. วิธีจัดบุคลากร
การจัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัดจะใช้คน 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายพระสงค์
และฝ่ายคฤหัสถ์ ท�ำงานร่วมกัน โดยทางวัดได้แบ่งบุคลากรในการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการในการดูแลคน ดูแลงาน ดูแลการเงิน ดูแล
การก่อสร้างโดยการจัดสรรบุคลากรตามทีเ่ หมาะสม แบ่งคนดูแลรับผิดชอบในบริเวณ
ต่ า งๆ เช่ น ฝ่ า ยท�ำความสะอาด ฝ่ า ยยานพาหนะ ฝ่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย
ฝ่ายกิจกรรมภายในอุโบสถ
4. การอ�ำนวยการ
การอ�ำนวยการเป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ด้านการจูงใจ (Motivation) และด้านการตัดสินใจ (Decision making) เป็นต้น
ด้านภาวะผู้น�ำวัดมีเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าสูงสุด มีภาวะผู้น�ำ ดังต่อไปนี้
1) เจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าสูงสุด มีภาวะผู้น�ำ การในบ�ำรุงรักษาวัด
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
2) เจ้ า อาวาสเป็ น หั ว หน้ า สู ง สุ ด มี ภ าวะผู ้ น�ำการใน ปกครองและ
สอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพ�ำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่งของมหาเถรสมาคม
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3) เจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าสูงสุด มีภาวะผูน้ �ำการใน เป็นธุระในการศึกษา
อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
4) เจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าสูงสุด มีภาวะผู้น�ำ การในให้ความสะดวกตาม
สมควรในการบ�ำเพ็ญกุศล
ในการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแถนของเจ้าอาวาสในด้านภาวะ
ผู้น�ำพบว่าเจ้าอาวาสมีภาวะผู้น�ำที่ดีมาก
5. การประสานงาน
วัดมีหลักการประสานงาน (Coordination) ที่ดี กล่าวคือ การหาทางท�ำ
ให้ทุกๆ ฝ่ายร่วมมือกันและท�ำงานสอดคล้องกัน โดยใช้หลักสามัคคีธรรมเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน คนในชุมชน
รวมทั้งต�ำรวจท่องเที่ยว
6. การรายงาน
เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้เจ้าอาวาสได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบตั งิ าน โดยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การติดต่อสือ่ สาร (Communication) ในองค์การ
ทุกฝ่ายในวัดต้องรายงานเจ้าอาวาสผู้ซึ่งคอยควบคุม ดูแลวัดให้เป็นไปด้วยดี
7. การงบประมาณ
ในการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแถนด้านงบประมาณ พบว่าวัด
มีการวางแผน จัดท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการควบคุมเกีย่ วกับการเงินและการคลัง
ของวัดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น
การบริโภค อุปโภค ภายในวัด ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการก่อสร้าง
ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านจะมีการท�ำบัญชีอย่างโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของลูเทอ กุลลิค

อภิปรายผล

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดและ
ความสวยงามของสภาพแวดล้อมในวัด การมีป้ายชื่อวัดและรายละเอียดแจ้งถึง
สถานที่ภายในวัดที่ชัดเจน ท�ำให้คนสนใจมาเที่ยววัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ

32

วิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว

พระครูวิมลศิลปกิจ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค นายนเรศร์ บุญเลิศ ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัด
เชี ย งราย มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องวั ด ที่ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็นของพระสงฆ์และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และหาแนวทางในการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด ที่พบว่า สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายด้านพุทธ ศิลปะ/สถาปัตยกรรมเหมาะสมกับเป็น
แหล่งเรียนรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา จากค่าเฉลีย่ เป็นรายข้อ
พบว่า ความสวยงามของปฏิมากรรมฝาผนังภายในวัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด และความสวยงามของจิตรกรรม
ฝาผนังภายในวัด ด้านความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ ววัด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณา จากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อพบว่า มีป้ายชื่อและรายละเอียด
แจ้งถึงสถานที่ภายในวัดที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาได้แก่ ที่จอดรถ
เพียงพอสาํ หรับผูเ้ ข้าไปท่องเทีย่ วภายในวัด จาํ นวนห้องนำ�้ เพียงพอกับ ผูไ้ ปท่องเทีย่ ว
ด้านค่าใช้จ่ายของการเข้าท่องเที่ยวภายในวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า ราคาเครื่องสักการบูชามีความเหมาะ
สม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ราคาวัตถุมงคลมีความเหมาะสม และราคา
อาหาร/เครื่องดื่มเหมาะสม ด้านแหล่ง เรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติมาก มีการอนุรักษ์
ต้นไม้ตลอดจนรักษาสภาพธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมทางวัดมีการให้บริการห้องน�้ำ
ลานจอดรถส�ำหรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สอดคล้องกับพระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก
(ช้างเมือง) ที่ศึกษาการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ พ บว่ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ใ นการพั ฒ นาวั ด คื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความสะอาด
ขยะมูลฝอย มูลสุนขั มูลนก ห้องนำ�้ ห้องสุขาไม่คอ่ ยสะอาด  มีตน้ ไม้นอ้ ยไม่คอ่ ยร่มรืน่
เจ้าหน้าทีข่ องทางวัดทีท่ �ำความสะอาด หรือท�ำงานในจุดต่างๆ  มีนอ้ ย ทัง้ ยังแต่งกาย
ไม่ค่อยสุภาพ และปัญหาในเรื่องของกิจกรรมในวัดซึ่งมีการประชาสัมพันธ์น ้ อ ย  
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จัดไม่ตรงกับวันหยุด จึงท�ำให้ไม่ทราบเรื่องและไม่สะดวกในการมาร่วมกิจกรรม
ผู้ที่มาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ชื่นชม ศิลปกรรมต่าง ๆ การนมัสการไหว้พระและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ มาการฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุด และวันพักผ่อนสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553). ที่ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวในพระอาราม
หลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่าแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวภายใน
พระ อารามหลวงนั้น ควรเน้น 1) การชื่น ชมศิลปกรรมต่าง ๆ 2) การนมัสการไหว้
พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุด และวันพักผ่อน 4) สิ่งที่
นักท่องเทีย่ วควรได้รบั ในการมาท่องเทีย่ วคือความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้
ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง และ 5) ควรปรับปรุงด้าน
การบริการท่องเทีย่ วของวัดทีย่ งั ไม่เป็นทีด่ งึ ดูดใจเพือ่ มาตรฐานแรงจูงใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการ จัดการสาธารณูปโภค

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการบทบาทการเผยแพร่พุทธศาสนาของเจ้าอาวาสวัด
เด่นสะหรีศรีเมืองแกน
2. ควรวิจัยบทบาทของสื่อที่ในการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของวัดเด่น
สะหรีศรีเมืองแกน
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของวัด
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