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บทคัดย่อ 
กรณีศกึษาวิจยั การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่

ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั มีจดุประสงค์ เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการท่องเท่ียวตาม
รอยหลวงปู่ ทวด เหยียบน า้ทะเลจืด เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาชมุชนในการมีส่วนร่วมด้านการจดัการ
การทอ่งเท่ียวตามรอยหลวงปู่ ทวด เหยียบน า้ทะเลจืด และเพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนในการมีสว่นร่วม ในการจดัการทอ่งเท่ียวตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 

วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการแจกแบบสอบถาม ให้ประชาชนในชุมชน 2 ต าบล ประกอบด้วย 
ต าบลชมุพล และต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีประวตัิศาสตร์ของหลวงปู่
ทวด โดยได้สุ่มประชากรทัง้หมด 400 คน เพ่ือให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์ แล้วน ามาวิเคราะห์ผล โดยใช้การประมวลผลข้อมลูสถิตด้ิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจยัพบวา่ การมีสว่นร่วมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์
ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ของประชาชนอยู่ในระดบัท่ีมาก เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่าการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ มีคะแนนมากสดุทัง้ 4 ด้าน ซึ่งประชาชนในพืน้ท่ีให้การมีส่วนร่วมท่ีดี 
ท าให้พืน้นัน้เป็นท่ีทอ่งเท่ียวใหม่ 

ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและท าการโปรโมทให้คนภายนอกจังหวดัรู้จัก ซึ่ง
สถานท่ี ผู้ให้ความรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมอยูแ่ล้ว 
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This study case is a research about the community participation onLuang Pu Thaut that 
stepped on freshwater sea - 5 places 4 temples historical sites management. The aim of this 
case is to research the community participation on the historical tourism sites and to search a 
way to develop the community for having more participated on the historical tourism places. 
And also, this case aims to study the problems and the local recommendations on the 
participation of these historical site management.   

The research implementation was randomly distributed questionnaire to the 
communities in two districts which are Choomporn and Dee Luang Districts - both in Ting Phra, 
SongKhla. These areas were the historical areas of Luang Pu Thaut. The research had been 
decided to random 400populationsin order to know the community participation on managing 
these sites. After that, the result would be analyzed in statistics by computer programme. 
It found that the participations of the local in managing historical Luang Pu Thaut sites were in a 
high response. If we had a deeply consideration, it would be found that the presenting sites 
participation had the highest scores from others since the local had well cooperated so that 
makes these sites be an attraction. 

Recommending, the researcher thinks that the government needs to hand in a help on 
promoting and supporting the sites to makes it well-known which these sites have all knowledge 
and convenience. 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศไทยหลงัจากการท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕ พระเจ้า
อโศกมหาราชได้ทรงสง่สมณทตูไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนายงัดนิแดนตา่ง ๆ รวม ๙ สายด้วยกนั ในส่วนของ
ประเทศไทยเช่ือกนัวา่มีคณะของสมณทตูซึง่มีพระโสณเถระและ พระอตุตรเถระเป็นหวัหน้าคณะเข้ามาเผย
แผ่พระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรกและอาจมีคณะสมณ ทตูชดุอ่ืน ๆ เข้ามาเผยแผ่พระพทุธศาสนาในกาลตอ่ 
ๆ มา จึงท าให้คนไทยโดยเฉพาะพระมหา กษัตริย์ไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึง
ปัจจบุนัจนเจริญรุ่งเรือง  

ดงันัน้ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาท่ียึดเหน่ียวจิตใจคนไทยมาช้านาน ในภาคใต้ของไทย หรือชาว
ไทย ต านานหลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจืด หรือต านานสมเด็จเจ้าพะโค  เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้าน
ในสมยันัน้ เรียกได้ว่าเป็นพระคูบ้่านคูเ่มืองของชาวไทยเลยก็ว่าได้ โดยอ าเภอสทิงพระ เป็นสถานท่ีท่ีท่าน
เกิด ศึกษาเล่าเรียน รวมไปถึงสถานท่ีท่ีท่านกลบัมาบูรณะให้รอบๆ นีเ้จริญขึน้อีกด้วย ชาวบ้านท่ีน่ีจึงต่าง
เล่ือมในศรัทธาหลวงปู่ ทวด ซึ่งภายในชุมชนได้จดัให้เป็นทริปการท่องเท่ียวเพ่ือตามรอยหลวงปู่ ทวด เร่ิม
จาก วดัต้นเลียบ เป็นปชูนียสถานท่ีฝังรกหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด (บ้านเกิดและสถานท่ีฝังรกหลวงปู่
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ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด) ต านานท่ีมีหลกัฐานปรากฏอยู่จริงบนคาบสมุทรสทิงพระส านักสงฆ์ต้นเลียบ มี
ต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ในตระกลูเดียวกบัต้นโพธ์ิ วดัขนาดโดยรอบแล้วล าต้นประมาณ 21 เมตร เป็นต้นไม้ท่ี
อายยืุนยาวมานานแตอ่ดีตกาลนบัได้ 500 กวา่ปี ปัจจบุนันียื้นเดน่ตระหง่าน แผ่ก่ิงก้านสาขา ให้ร่มเงา และ
ความร่มร่ืนอยูภ่ายในวดัต้นเลียบ ซึง่ถือกนัวา่เป็นต้นไม้ท่ีมีความศกัดิส์ิทธ์ิส าคญั ในต านานเก่ียวกบัหลวงปู่
ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด ตามประวตัิเล่ากนัว่า เม่ือประมาณ๔๐๐ปีท่ีผ่านมามีครอบครัวคนยากจนคู่หนึ่งมี
นามว่านายหูและนางจนัทร์ เป็นทาสในเรือนของเศรษฐีปาน  ได้ให้ก าเนิดบุตรชาย เม่ือวนัศกุร์ เดือนส่ี ปี
มะโรง ชว่งประมาณปี พ.ศ.๒๑๒๓ นายหไูด้น ารกของลกูมาฝังไว้ท่ีโคนต้นเลียบ ปัจจบุนันีก็้คือ วดัต้นเลียบ 
ตัง้อยู่หมู่ท่ี ๑ ต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ตอ่ด้วย วดัดีหลวง ตัง้อยู่หมู่ท่ี ๒ ต าบลดีหลวง 
อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา สร้างขึน้ในสมยัอยุธยา ปรากฏหลักฐานในแผนท่ีกัลปนาวัดเมืองพัทลุง 
เรียกช่ือวดันีว้า่ “วดักะดีหลวง” เป็นวดัส าคญัอีกวดัหนึง่ในคาบสมทุรสทิงพระ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัหลวงปู่
ทวด และเป็นวัดท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรม เป็นส านักเรียนใหญ่มาแต่โบราณ ปรากฏ
หลกัฐานเล่าสืบต่อกันมาว่า วดัดีหลวงเป็นวดัท่ีเด็กชายป(ูหลวงปู่ ทวด)เคยมาอาศยักับสมภารจวง(หลวง
ลงุ)เม่ืออายไุด้ ๑๔ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร และศกึษาวิชาตา่งๆในวัดจนหมดสิน้ และได้ไปเรียนตอ่ ท่ี
วดัสีหยงั และได้ศกึษาต่อไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาตามล าดบัภายในวดัมีโบราณสถานท่ีส าคญัได้แก่อโุบสถ
บรรพชาสามเณรป(ูหลวงปู่ ทวด) พระประธานประจ าอุโบสถหลงันีเ้ป็นพระพุทธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ลง
รักปิดทองประดิษฐานอยู่ในซุ่มเรือนแก้ว ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังเทพชุมนุม ด้านหน้าของซุ้ ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกภายใต้เศวตฉัตร ชาวบ้านยงัเรียกขานนามพระประธานองค์นีว้่า เป็น 
“พระพทุธรูปนกัเลง” ส่วนด้านหน้าอุโบสถเป็นสถปูอาจารย์จวง ซึ่งเป็นหลวงลุงของหลวงปู่ ทวด ตอ่ด้วย 
ส านกัสงฆ์นาเปล ตัง้อยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 ต าบลชมุพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิจดุก าเนิด
ลูกแก้วคู่บารมี ท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของท้องทุ่งนา และต้นตาลโตนด มีการสร้างปฏิมากรรมปนูปัน้
จ าลองเหตกุารณ์เม่ือครัง้พญางูบองหลาตวัใหญ่มาพนัอยู่รอบเปลเด็กชายปแูละคายแก้วคูบ่ารมี  หากใคร
ได้มากราบไหว้สกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีน่ี จะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและเป็นมงคลตอ่ชีวิตในด้าน “สขุภาพ
แข็งแรง” ตอ่ด้วยสถานท่ีสดุท้ายเป็นวดัส าคญัของหลวงปู่ ทวด คือ วดัราชประดิษฐาน (วดัพะโคะ) ตัง้อยู่ท่ี
หมู่ท่ี 6 ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา วดัพะโคะ เป็นวดัหลวงท่ีสร้างมาตัง้แต่สมยัอยุธยา
ตอนต้น ตัง้อยู่บนเขาพะโคะ เป็นวัดส าคญัและมีบทบาทส าคญัในสมัยท่ีเมืองพัทลุง (ท่ีสทิงพระ) เป็น
ศูนย์กลางการปกครองชุมชน ได้ถูกพวกโจรสลัดมาลายูรุกราน ท าลายเมือง และวัดวาอารามเสียหาย 
พระมหากษัตริย์จึงใช้วดัพะโคะเป็นศนูย์กลางป้องกนัการรุกราน มีหลกัฐาน เร่ืองพระราชท่ีกัลปนา แก่วดั
พะโคะ และบรรดาวัดท่ีขึน้แก่วัดพะโคะ และในสมัยสมเด็จเจ้าพะโคะก็ได้ขอ กัลปนาท่ีดินให้กับวัด
พะโคะ โดยในครัง้นีมี้ หลวงปู่ ทวด เป็นผู้บรูณปฏิสงัขรณ์จนดีขึน้ ท่ีวดัพะโคะจะมีโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
ประดษิฐานอยูม่ากมาย ได้แก่พระสวุรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาต ุระหวา่ง พ.ศ. ๒๐๙๑ ถึง พ.ศ.๒๑๑๑ 
พระยาด าธ ารงกษัตริย์ (บางแห่งกล่าวว่าพระยาธรรมรังคลั) ได้นิมนต์ พระมหาอโนมทสัสี พระณไสยมุย
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และ พระธรรมกาวา ให้ไปเอากระบวนพระมหาธาตเุมืองลงักา และมาสร้างเจดีย์ศรีรัตนมหาธาต ุสงูหนึ่ง
เส้นห้าวา ตอ่มามีโจรสลดัเข้าโจมตีหลายครัง้ จนกระทัง่เป็นวดัล้างอยูช่ว่งหนึง่ จนมาถึง ในสมยัสมเด็จพระ
ราชมนีุรามคณุปูรมาจารย์ (สมเดจ็เจ้าพะโคะ ) ได้บรูณะวดัพะโคะ เน่ืองจากได้รับการพระราชอปุถมัภ์จาก 
พระเจ้าอยูห่วัสละพระราชทรัพย์ สว่นพระองค์ให้บรูณะพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตเุป็นเจดีย์ทรงลงักาอยู่บน
ฐานจตัรัุสขนาดใหญ่ ๓ ชัน้ สูง ๑ เส้น ๕ วา พร้อมกับหล่อยอดพระเจดีย์ด้วยเบ็ญจะโลหะยาว ๓ วา ๓ 
ศอก ออกมาแต่กรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ลูกแก้ว : คู่บารมีหลวงปู่ ทวดลูกแก้วดวงนี ้ถือได้ว่าเป็น
โบราณวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ คู่บารมีแห่งสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ ทวด) เม่ือครัง้ ท่ีสมเด็จเจ้าพะโคะ
บรูณปฏิสงัขรณ์ องค์พระเจดีย์ได้น าดวงแก้วคูบ่ารมีบรรจไุว้บนยอดสวุรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตอีุก
ด้วย ครัน้ตอ่มาหลงัจากสมเด็จเจ้าพะโคะจากวดัพะโคะไปแล้ว ฟ้าผ่ายอดเจดีย์ดวงแก้วตกลงมาอยู่ใกล้ๆ 
เจดีย์ ภายหลงัเด็กๆ พบเจอลกูแก้วเข้าจึงน ากลบัไปบ้าน เม่ือถึงประตชูยัเกิดมีงูใหญ่ขดัขวางไว้ เด็กก็น า
ลกูแก้วเข้าไปคืนให้แก่เจ้าอาวาส ปัจจบุนัลกูแก้วดวงนีป้ระดษิฐานอยูใ่นเจดีย์แก้ว ณ กฏิุเจ้าอาวาส 
 ซึ่งสถานท่ีข้างต้นซึ่งมีประวตัิเก่ียวกบัหลวงปู่ ทวด เหยียบน า้ทะเลจืด ทัง้สิน้ จึงเป็นสาเหตใุห้การ
สร้างให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการด้านการท่องเท่ียวนัน้ภายในชุมชน  ถือว่าเป็นเร่ือง ท่ีควรจะพฒันา
เป็นอย่างมาก ซึ่ง ในด้านการจดัการด้านการท่องเท่ียวนัน้ ประกอบไปด้วยการดแูลรักษาทรัพยากรด้าน
การท่องเท่ียว ตามรอยหลวงปู่ ทวด โดยให้ชาวบ้านโดยรอบการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
ชมุชนทัง้ในด้านการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว การปรับปรุงพืน้ ท่ีตา่ง ๆ ซึง่ชมุชนจะมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมของชมุชน ด้านการทอ่งเท่ียวตามรอยหลวงปู่ ทวด เหยียบน า้ทะเลจืด 
2. เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาชมุชนในการมีสว่นร่วมด้านการจดัการการทอ่งเท่ียวตามรอยหลวง

ปู่ ทวด เหยียบน า้ทะเลจืด 
3.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการจดัการ

ทอ่งเท่ียวตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยในครัง้นีไ้ด้มีการก าหนดขอบเขตการวิจัยด้านประชากร ด้านพืน้ท่ี และด้าน
ระยะเวลาดงันี ้
1.ด้านประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 
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1.1.ประชากรในพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ซึ่งครอบคลุม 2 ต าบลของอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ได้แก่ต าบลดีหลวง มีประชากร 2519 คน และ 
ต าบลชมุพล มีประชากร 4306 คน (ศนูย์ข้อมลูประเทศไทย)  

1.2.เจ้าหน้าท่ี และผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่
ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
2.ขอบเขตด้านเนือ้หา 

2.1.ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั โดยมีกระบวนการการตา่งๆดงันี ้1.การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 2.การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ 3.การมีสว่นร่วมในการปฏิบตั ิ4.การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

2.2. ศกึษาแนวทางในการพฒันาชมุชนในการมีสว่นร่วมด้านการจดัการการทอ่งเท่ียว 
2.3.ศกึษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว

เชิงประวตัศิาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
3.ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้
ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ซึง่ครอบคลมุ 2 ต าบลของอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ได้แก่ต าบลดีหลวง และ ต าบล
ชมุพล  
4.ขอบด้านเวลา 

ระยะเวลาในการศกึษาวิจยัการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้
ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วัด ผู้ วิจยัได้มีระยะเวลาในการเก็บรวบร่วมข้อมูล ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือน 
มกราคม 2562  
 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง กรอบแนวคิดของการวิจยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการ ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ครัง้นี ้มีกรอบแนวคิด
โดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ อคิน รพีพฒัน์ (ยภุาพร รูปงาม , 2545, หน้า 7-9) และ
ทฤษฎีการจดัการทอ่งเท่ียวในชมุชน ของสจุิตราภาพนัธ์วิไล และคณะ (2550, หน้า21-22)  
                ตวัแปรต้น                                                              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจดัการ
ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรต์ามรอยหลวง
ปูท่วดเหยยีบน ้าทะเลจดื 5 ที ่4 วดั 
-ส่วนรว่มในการในการน าเสนอ 
-ส่วนรว่มในการในการตดัสนิใจ 
-ส่วนรว่มในการปฏบิตั ิ
-ส่วนรว่มในผลประโยชน์ 

ความรูเ้กี่ยวเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว
ประวตัศิาสตรต์ามรอยหลวงปูท่วดเหยยีบ
น ้าทะเลจดื 5 ที ่4 วดั 



58 
 

 
 
 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.การทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ 
 หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเน้นไปยงัแหล่งประวตัิศาสตร์ และ  โบราณคดี เพ่ือได้ความรู้ใน
อดีตแหลง่ท่ีนี ้มีความเป็นมาในสถานท่ีอยา่งไร 
 2.การมีสว่นร่วม 
 หมายถึง การเปิดให้บคุคลได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ เช่น แสดงความคิด เสนอ ปฏิบตัิ เพ่ือก็ให้
เกิดประโยชน์ 
 3.หลวงปู่ ทวด 
 หมายถึง พระเกจิดงัของภาคใต้ท่ีประชาชนนบัถือ ซึง่มีประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนาน 
 4.การจดัการทอ่งเท่ียว 
 หมายถึง กระบวนการจดัการทอ่งเท่ียวอยา่งมีระบบ ปฏิบตัติามแผนท่ีได้วางไว้ 
 5.อ าเภอสทิงพระ 
 อ าเภอหนึง่ท่ีอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัสงขลา ซึง่มี่ 11 ต าบล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่
ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
 2. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการให้คนในชมุชนได้มีสว่นร่วมในการพฒันาพืน้ท่ีทางการท่องเท่ียว 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็น
การศกึษาการมีสว่นร่วมในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 
ท่ี 4 วดั ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงาน และ ระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้



59 
 

 1.ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
 2.เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.การสร้างเคร่ืองมือวิจยัและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5.วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร 
  ประชากรท่ีผู้วิจยัได้เลือกใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ภายในต าบลดี
หลวง และ ต าบลชมุพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา   
 2.กลุม่ตวัอยา่งเชิงปริมาณ 
  ขนาดประชากร ต าบลดีหลวง 2519 คน และ ต าบลชุมพล 4306 คน ซึ่งรวบได้ทัง้สิน้ 
6825 คน (ศนูย์ข้อมลูประเทศไทย) ผู้วิจยัจงึใช้ประชากรกลุม่นี ้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี  ้
โดยใช้การแทนคา่ในสตูรขนาดกลุ่มตวัอย่างของYamane และได้ก าหนดคา่คลาดเคล่ือนไว้ท่ี 0.05 ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 400 คน 
 โดยมีสตูรในการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

 

                                         n            =          
 

        
 

เม่ือ                                   n            =          ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
                                         N            =          ขนาดของประชากร (4306 คน) 
                                         e            =          ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง (0.05) 
 

ในการวิจยัครัง้นีส้ามารถค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ้
   

n =  
    

             
     =399.90 หรือ 400 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งประชากรกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 
 
เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบปฐมภมูิ มีดงัตอ่ไปนี ้
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 1.การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจยัท่ีใช้ลักษณะเป็นแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูในการวิจยัเชิงปริมาณครัง้นี ้โดยจะเก็บข้อมลูจากประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีต าบลดี
หลวง และต าบลชมุพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 5 ข้อ มีลกัษณะการสอบถามแบบปลาย
ปิด  ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอย
หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั มีทัง้สิน้จ านวน 25 ข้อ ลกัษณะการสอบถามแบบปลายปิด ชนิด
มาตราสว่นประมาณคา่ ตามหลกัของ Likert โดยจะแบง่ออกเป็นทัง้หมด 4 ด้าน โดยแบง่ด้านดงันี ้
1.สว่นร่วมในการน าเสนอ 2.สว่นร่วมในการตดัสินใจ 3.สว่นร่วมในการปฏิบตั ิ4.สว่นร่วมในผลประโยชน์ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบง่เป็น 5 ระยะ คือ 
 
มีสว่นร่วมของประชาชน                
มีสว่นร่วมของประชาชน คะแนน 
มากท่ีสดุ 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยท่ีสดุ 1 
 
 ผู้วิจัยได้การก าหนดเกณฑ์คะแนนส าหรับการแปลผลค่าเฉล่ีย ในการสรุปผลโยการหาพิสยัของ
คะแนนเฉล่ีย ซึง่มีการการค านวณความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
 

อนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ของคะแนน
 

 

         =  
   

 
 

 
         = 0.8 
 
 ดงันัน้ วิจยันีจ้ะมีช่วงระหว่างชัน้เท่ากบั 0.8 คะแนน ซึ่งได้น ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย และ เกณฑ์
ความหมายของระดบัคา่เฉล่ีย ไว้ดงันี ้
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คะแนนเฉล่ียในชว่ง  4.21 – 5.00  = ระดบัในการมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ 
  คะแนนเฉล่ียในชว่ง  3.21 – 4.20  = ระดบัในการมีสว่นร่วมมาก 
คะแนนเฉล่ียในชว่ง  2.61 – 3.40  = ระดบัในการมีสว่นร่วมปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียในชว่ง  1.81 – 2.60  = ระดบัในการมีสว่นร่วมน้อย 
คะแนนเฉล่ียในชว่ง  1.00 – 1.80  = ระดบัในการมีสว่นร่วมน้อยท่ีสดุ 
 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลความรู้เก่ียวเก่ียวกับการท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้
ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด มีจ านวนข้อแบบสอบถามทัง้หมด 9 ข้อ โดยให้
เลือกตอบแบบสอบถามว่า ใช ่หรือ ไมใ่ช ่ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้
    ข้อท่ีตอบวา่   ใช ่      ให้คะแนน 1 คะแนน  
    ข้อท่ีตอบวา่   ไมใ่ช ่   ให้คะแนน 0 คะแนน  
ซึง่จากการวิเคราะห์ทัง้หมด 9 ข้อ คิดเป็นคะแนนทัง้หมด 9 คะแนน โดยผู้วิจยัได้แบง่การให้คะแนนความรู้
เก่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ไว้ 3 ช่วง มี
ดงัตอ่ไปนี ้
คะแนนเฉล่ียในชว่ง  7 – 9  = ระดบัมีความรู้ความเข้าใจท่ีมาก 
  คะแนนเฉล่ียในชว่ง  4 – 6  = ระดบัมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียในชว่ง  0 – 3  = ระดบัมีความรู้ความเข้าใจท่ีน้อย 
 
3.3.การสร้างเคร่ืองมือวิจยั และ ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 เคร่ืองมือวิจยั คือ สิ่งท่ีใช้วดัผล โดยการใช้วดัตวัแปร ซึ่งเ รียกว่าข้อมลู ซึ่งจะใช้แบบสอบถาม เพ่ือ
จะได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพแม่นย า และเท่ียงตรง ตามจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีขัน้ตอนและวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.ศึกษาเอกสาร และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการท าวิจยัเล่มนี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ร่างขอบเขตการศกึษา 
 2.ท าการสร้างแบบสอบถามส าหรับประชนในพืน้ท่ี โดยให้การสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ ตวัแปร
ต้น ตวัแปรตาม กรอบแนวความคดิ สมมตฐิาน  
 3.น าแบบสอบถาม จ านวน 40 ชดุ เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 4.หลงัจากแบบสอบถามผ่านการทดสอบเช่ือมัน่ น าแบบสอบถามเก็บข้อมลูตวัอย่างประชาชนใน
พืน้ท่ี ต าบลดีหลวง และ ต าบลชมุพล จ านวน 400 ชดุ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศกึษาในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียว
เชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั เพ่ือส ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียว และศกึษาปัญหาอปุสรรค เพ่ือไว้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสง่เสริมการมี
สว่นร่วมในชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียว และสร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์แก่หนว่ยงานการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ตลอดถึงหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องในชมุชน ได้น าข้อมลูจากการวิจยัในครัง้นีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีสงูสดุ 
 ผลสรุปข้อมลูเชิงพรรณนา ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็นดงันี  ้
 1.สรุปข้อมลูสว่นบคุล พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน (54%) กลุม่อาย ุ
น้อยกวา่ 20 ปี มีจ านวน 163 คน (40.8%) สถานภาพโสด มีจ านวน 216 คน (54%) อาชีพนกัเรียน/
นกัศกึษา 152 คน (38%) มีรายได้ตอ่เดือน น้อยกวา่ 10000 บาท มีจ านวน 232 คน (58%) ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นชมุชนมากกวา่ 10 ปี มีจ านวน 238 คน (59.5%) 
2.สรุปข้อมลูคา่เฉล่ียการมีส่วนร่วม และความเข้าใจเก่ียวกบัความรู้จดัการท่องเท่ียวเชิงประเชิง
ประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
 2.1.ระดบัการมีสว่นร่วมของชมุชนของประชาชน 
ประชาชนมีระดบัการการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั โดยเฉล่ียร่วมเท่ากบั 4.08 ซึ่งอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแตล่ะด้านใน
องค์ประกอบ พบว่าประชาชนมีสว่นร่วมในการน าเสนอมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.16 ซึง่อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในด้านการตดัสินใจ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก และ
การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์น้อยท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.02 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 

2.2.ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัความรู้จดัการท่องเท่ียวเชิงประเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่
ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั อยูท่ี่ 71.25% ระดบัความเข้าใจมาก 
3.สรุปผลข้อมลูจากการทดสอบสมมตฐิาน 
การมีสว่นร่วมของชมุชน มีผลตอ่การจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้
ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั3.1.ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตาม
รอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอย
หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีแตกตา่งกนั 
3.2.ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
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ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอย
หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีแตกตา่งกนั 
3.3.ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมสรตา่งกนั มีส่วนร่วมในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอย
หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีสถานภาพสมสรแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิง
ประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
3.4.ประชาชนท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอย
หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
3.5.ประชาชนท่ีมีรายได้ตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตาม
รอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีแตกตา่งกนั 
3.6.ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในชมุชนตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์
ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั 
ผลการทดสอบ ประชากรท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในชมุชนแตกตา่งกนั มีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิง
ประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ท่ีแตกตา่งกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศกึษาในครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์
ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็น
ผู้หญิง มีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี สถานภาพโสด อาชีพนกัเรียนนกัศกึษา รายได้น้อยกวา่ 10000 บาทตอ่เดือน 
และมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนมากกวา่ 10 ปี และจากการศกึษาการมีสว่นร่วมของชมุชนในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั จ านวน 4 ด้าน พบวา่
การมีสว่นร่วมของชมุชนุอยูใ่นระดบัการมีสว่นร่วมท่ีมาก  ซึง่ด้านการน าเสนอมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ รองลงมา
ด้านการตดัสินใจ และการมีสว่นร่วมในผลประโยชน์น้อยท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบั คมลกัษณ์ สงทิพย์ (2557, 
น.64) ได้ศกึษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ตลาดน า้วดัตะเคียน 
ซึง่ภาพรวมการมีสว่นร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่จากปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ด้านการมีสว่นร่วม
ในผลประโยชน์ เป็นด้านท่ีประชากรมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ รองลงมาด้านการปฏิบตัิ และด้านการตดัสินใจ
และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดบัน้อย รุ่งวิทย์ ตรีกลุ (2558,น.146) ได้ศกึษาเร่ือง การมี
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สว่นร่วมของชมุชนบงึพลาญชยัในการจดัการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน ซึง่ภาพรวมการมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบั
มาก ได้แก่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และด้านการมีสว่นร่วมในการติดตามตรวจสอบ กนิษฐิกา ศอกกลาง (2556,น.69) ได้
ศกึษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบ้านธารปราสาท อ าเภอ
โนนสงู จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ การมีสว่นร่วมทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการตดัสินใจ ด้านการปฏิบตั ิด้านการ
รับผลประโยชน์ และด้านการตดิตามและเมินผล จากการศกึษาของชมุชนมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตาม
รอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
การจดัรอบแบบการท่องเท่ียวและการมีสว่นร่วมของชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก มีความพร้อมทัง้ในเร่ืองของ
สถานท่ี ผู้ให้ความรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ แตย่งัขาดการการโปรโมทแหลง่ทอ่งเท่ียวนีใ้ห้คน
ภายนอกได้รู้จกั ถ้ากิจกรรมแหลง่ทอ่งเท่ียวแหลง่นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ หรือกระทรวงการ
ทอ่งเท่ียว จะท าให้แหลง่ท่องเท่ียวแหลง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ และจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัชมุชนแหลง่นี ้
อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ตาม
รอยหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
5.4.1.ควรศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ตามรอยหลวงปู่ ทวดเหยียบ
น า้ทะเลจืด 5 ท่ี 4 วดั  
5.4.2.ควรศกึษาแหลง่ทอ่งเท่ียวบริเวณใกล้เคียง หรือต าบล อ าเภอท่ีใกล้เคียง เพ่ือน ามาร่วมกบัแหลง่
ทอ่งเท่ียวแหง่นี ้เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์แก่นกัทอ่งเท่ียว และเป็นประโยชน์แก่ชมุชน  
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