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 The objective of this study was discovering to the obstacles of religious tourism 

management and surveying tourists’ satisfaction. The scope of this study was Bodhisattva 

Kuanyin Religious Park which is the religious tourist site. The population in this study was 

divided into two groups: the tourists and the officers of Bodhisattva Kuanyin Religious Park. 

The survey research was conducted and the data were collected from questionnaires, tape 

recording, interviews, area surveying, and photograph taking. 

 The outcome from this study reveals that the obstacles of religious tourism 

management are brought about by a decline in religious faith, resulting from an increasing 

number of religious tourism attractions. Therefore, the religious pictures caused by real and 

popular religious faith occur. Since tourists visit highly-promoted religious tourism attractions, 

a decrease in public relations can affect the number of tourists. 

 From the outcome of tourists’ satisfaction survey in Bodhisattva Kuanyin Religious 

Park enables the researcher to specify the management approach into four aspects: 

 1. This religious park should be improved in terms of tourist sites, landscape, 

environmental serenity, and cleanliness. Basic public utilities should be constructed to serve 

tourists’ needs. 

 2. The information staff should be available at the spots in this religious park. 

 3. Only one spot should be available for buying and selling charms and amulets. 

It should be located inside the Bodhisattva Assembly Hall, where all the tourists will pray and 

worship the image. 

 4. More channels of public relations should be provided so that tourist will learn 

more about this religious park. Some possible examples of the channels are organizing 

educational trips and cooperating with the local newspapers or television stations. The 

improvement in public relations, tourists will become more faithful and interested in religious 

tourism. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวถือเปนกิจกรรมพักผอนอยางหนึ่งของมนุษย วัตถุประสงคของการ
ทองเท่ียวในแตละบุคคลนั้นยอมแตกตางกันตามสภาวะลักษณะของแตละบุคคล ตามแตละชวงอายุ 
สังคม เศรษฐกิจ แรงจูงใจและความตองการ เพื่อใหตอบสนองความตองการของตนในแตละระดับ
ตอการทองเที่ยวกับส่ิงที่เกิดข้ึนเองจากธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังท่ีสามารถจับตองได 
(Tangible) และจับตองไมได (Intangible) ผลจากการทองเที่ยวนั้นกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม “การทองเท่ียว” (Tourism) จึงเปนคําท่ีมีความหมาย
คอนขางกวาง โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดอธิบายศัพทการทองเท่ียวไววา การทองเท่ียว
มิไดหมายความแตเฉพาะเพียงการเดินทาง เพ่ือพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิน
ร่ืนรมยดังท่ีคนสวนมากเขาใจกัน แตการเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อ
การกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ เพื่อการศาสนา เพื่อกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการเยี่ยม
เยียนญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเท่ียวท้ังส้ิน ฉะนั้นปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเท่ียวในปจจุบัน 
จึงเปนกิจกรรมรายใหญท่ีมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามลําดับ จนกระท้ังมีผูกลาววาธุรกิจทองเที่ยวใน
ทุกวันนี้เปนธุรกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ ดวยกัน (นิคม จารุมณี, 2544: 1) 
 วัฒนธรรม (Culture) เปนกระบวนการดับทุกข เพราะเปนเร่ืองการลดความเห็นแกตัว 
ลดอัตตาตัวตนท่ีทานพุทธทาสเรียกวา ตัวกูของกู ชวยกํากับวิธีคิดใหตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของคําวา “สวนรวม” และคําวา “เรา” มากข้ึน ชวยใหรูและเขาใจวา “ผม” “ฉัน” หรือ “กู” อยูใน
โลกนี้คนเดียวไมได ตองอยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน ส่ิงอ่ืน และตองอยูรวมกันอยางเมตตาไมตรี 
เอ้ือเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกันและกันใหเจริญพรอมกันไปทุก ๆ คน พรอมกันไปทุก ๆ สวน ทุก ๆ 
ส่ิงอยางไมฝนกฎธรรมชาติอีกดวยจึงจะดีทนดีนาน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2553: 8) 
 ศาสนา จัดอยูในหมวดวัฒนธรรมทางจิตใจ บํารุงความคิดทางปญญา ซ่ึงสงเสริมความรู
ทางจิตใจใหงอกงามสบายใจ (สามศาสนาและวัฒนธรรม, 2519: 101) ศาสนา คือ คําส่ังสอน การ
ควบคุมกาย วาจาใจ การปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความสามารถของจิตท่ีทําบุคคลใหเขาถึงส่ิง
สูงสุดภายใตช่ือตาง ๆ กัน, ศาสนา คือ ศีลธรรมซ่ึงรูสึกไดดวยความสะเทือนใจ ความรูสึกเคารพ
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เกรงขาม การบูชาส่ิงสูงสุดเปนท่ีพึ่งทางดานจิตใจ และเปนแนวทางดําเนินชีวิตเพื่อเขาถึงส่ิงสูงสุด
ในอุดมการณ (สุวรรณ เพชรนิล, 2520: 4)   
 ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผูคนหลายเช้ือชาติท่ีไดอาศัยอยูในภูมิภาค
ตาง ๆ โดยดําเนินชีวิตตามแนวทางความเช่ือและความศรัทธาของกลุมตนเอง มีการแสดงออกใน
รูปแบบของพิธีกรรม ศาสนา การแตงกาย ส่ิงปลูกสราง อาหาร อาชีพ ท่ีสืบทอดกันจนกลายเปน
วัฒนธรรม (กรมสามัญศึกษา, 2541: 12) ประกอบกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดมีการ
สงเสริมตลาดการทองเท่ียวเชิงศาสนา เชน โครงการสงเสริมตลาดทองเท่ียวชุด ไหวพระธาตุอีสาน 
4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต เพื่อสรางสรรคทองเท่ียวในแนวมิติใหม ใหตอบสนองความประสงคของ
กลุมตลาดลูกคา เช่ือมประสานความปรองดองของคนในชาติ และเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเท่ียว
หรือผูท่ีสนใจ ท่ีประสงคเสริมสรางความเจริญทางจิตใจ ความเปนมงคลใหกับชีวิต นอกจากจะเอ้ือ
ประโยชนดานการเผยแพรแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมแลว ยังจะมีสวนชวยกระตุนให
เกิดการเสริมสรางสินคาใหมทางการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรมอีกดวย (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, ออนไลน: 2553)      
 
ตารางท่ี 1 สถิติจําแนกตามสาขาสถิติของผูนับถือศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2548 แบงตามภาค

ตาง ๆ ของประเทศไทย 
 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต รวม 
ภาค 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

กรุงเทพมหานคร - คน 6,461,049.00 156,696.00 65,847.00 6,683,592.00 
คิดเปน % 96.67 2.34 0.99 100 

ภาคกลาง - คน 11,458,057.00 174,007.00 62,534.00 11,694,598.00 
คิดเปน % 97.98 1.49 0.53 100 
(ไมรวมกรุงเทพมหานคร)     
ภาคเหนือ - คน 9,046,254.00 13,517.00 85,567.00 9,145,338.00 
คิดเปน % 98.92 0.15 0.94 100 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คน 15,729,808.00 5,059.00 137,340.00 15,872,207.00 
คิดเปน % 99.10 0.03 0.87 100 
ภาคใต - คน 4,206,960.00 1,864,102.00 9,548.00 6,080,610.00 
คิดเปน % 69.19 30.66 0.15 100 
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ตารางท่ี 2 สถิติจําแนกตามสาขาสถิติของผูนับถือศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2548 ภาพรวมท่ัว
ประเทศไทย  

 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต รวม 
ภาค 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ท่ัวราชอาณาจักร – คน 46,902,128.00 2,213,381.00 360,836.00 49,476,345.00 
คิดเปน % 94.80 4.47 0.73 100 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนศาสนิกชน จําแนกตามภาคภูมิศาสตร ป 2541 
 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต อ่ืน ๆ รวม 
ภาคภูมิศาสตร 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ภาคกลาง - คน 10,320,375 562,118 101,135 39,242 11,022,870 
คิดเปน % 93.63 5.10 0.91 0.36 100 

ภาคตะวันออก - คน 3,925,713 100,949 102,283 2,097 4,131,042 
คิดเปน % 95.03 2.44 2.48 0.05 100 

ภาคตะวันตก - คน 4,673,107 27,286 71,144 1,861 4,773,398 
คิดเปน % 97.90 0.57 1.49 0.04 100 

ภาคเหนือ - คน 11,614,364 186,127 302,225 57,217 12,159,933 
คิดเปน % 95.51 1.53 2.49 0.47 100 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คน 20,935,925 10,335 363,240 2,665 21,312,165 
คิดเปน % 98.23 0.06 1.70 0.01 100 

ภาคใต - คน 5,665,396 2,333,418 51,573 16,392 8,066,779 
คิดเปน % 70.23 28.93 0.64 0.20 100 
 
 
 
 
 



 4 

ตารางท่ี 4 จํานวนศาสนิกชน จําแนกตามภาคภูมิศาสตร ป 2541 รวมท่ัวประเทศไทย 
 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต อ่ืน ๆ รวม 
ภาคภูมิศาสตร 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ท่ัวราชอาณาจักร - คน 57,134,880 3,220,233 991,600 119,474 61,466,187 
คิดเปน % 92.95 5.24 1.62 0.19 100 
 
 จากตารางขางตนท้ัง 4 ตารางจะเห็นไดวาถึงแมประเทศไทย จะเปดโอกาสใหประชากร
เลือกนับถือศาสนาใดก็ไดตามความสมัครใจ แตจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2548 
พบวาประชากรสวนใหญของประเทศรอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น ประเทศไทยจึงถือพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ท่ีทําใหชาวไทยอยูรวมกันอยางสงบสุข ชวยกลอมเกลาจิตใจให
ละมุนละไมอันกอใหเกิดงานฝมือ ศิลปะท่ีหลากหลาย เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดกัน
มากลายเปนเอกลักษณของชาติไทย เปนท่ีสนใจของชาวตางชาติ จนตองเดินทางมาเยี่ยมชม และให
ความสนใจศึกษาพุทธศาสนาในบานเรา 
 จังหวัดเพชรบุรีก็เชนกัน มีสถานท่ีทองเท่ียวเก่ียวในรูปแบบของวัฒนธรรมทางศานาอยู
หลายแหง แตหากจะพูดถึงความเปนท่ีสุดก็คงจะไมมีใครท่ีไมรูจัก “อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม”  ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 40 หมูท่ี 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 มีพื้นที่
ประมาณ 180 ไร ส่ิงท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งของสถานท่ีแหงนี้ คือ พระแมกวนอิมแกะสลักจากไม
การบูรหอมจากประเทศจีนซ่ึงสูงใหญท่ีสุดในโลกและนับเปนองคตนแบบองคแรกของประเทศ
ไทย เปนปางท่ีแสดงถึงความเอ้ืออาทรท่ีจะโปรดสัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความทุกขดวย
พระมหาเมตตาบารมีอันหาขอบเขตมิได ผูท่ีกราบไหวขอพรดวยจิตศรัทธาก็จะไดรับการประทาน
พรและชวยเหลือจาก เจาแมกวนอิมอยางแนนอน ซ่ึงความเช่ือ ความศรัธาตาง ๆ ถือเปนวัฒนธรรม
ในรูปแบบท่ีจับตองไมได (Intangible) 
 เนื่องจากคนรุนใหมในปจจุบันเร่ิมหางวัด หางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ขาดความ
เช่ือความศรัธาในส่ิงท่ีจับตองไมได ทําใหไมกลัวบาป เกิดการกระทําผิดในดานศีลธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี จึงทําใหเครือขายตาง ๆ ทางศาสนา รวมถึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เร่ิม
เขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวเชิงศาสนา เชน การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัน 
การทําเอกสารประชาสัมพันธวัดตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมทางศานาในสถานท่ีตาง ๆ มีการจัดการ
แบบประสม มีการบริการทางธุรกิจ การรักษาศาสนสถาน สภาพแวดลอม ตลอดจนการใหความรู
และคติความเช่ือเชิงศาสนาแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีผูวิจัยสนใจ
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ศึกษานี้ เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยกลุมเอกชนผูท่ีมีความศรัทธาในพระแมกวนอิม
และพระอริยวังโส (พระอริยวังโส คือ ผูเร่ิมกอต้ังสถานท่ีแหงนี้) งบประมาณท่ีใชในการจัดสราง
นั้นมาจาก เงินทุนจากผูท่ีมีจิตศรัทธา และ จากการจัดการภายในเคร่ือขายของสํานักอริยสัจส่ี  ซ.
เพชรเกษม 65 กรุงเทฯ มิไดมีเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐบาล จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาขอมูลและหาแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดต้ังอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิน ตลอดจนสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตเพ่ือพัฒนา
ใหเหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิงศาสนาในปจจุบันตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives) 
 1. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
จ.เพชรบุรี 
 
สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) 
 นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม มีเหตุปจจัยสวนบุคคลท่ี
แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ความศรัทธา ความเช่ือเชิงศาสนา และนักเดินทาง ซ่ึง
ความแตกตางเหลานี้กอใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน ความแตกตางของนักทองเท่ียวอาจมีผลทําใหผูจัดการแหลงทองเท่ียวพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
ศาสนาได 
 
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of study) 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยแบบสํารวจ 
โดยมุงศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.
เพชรบุรี  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานพื้นท่ี ศึกษาสถานท่ีตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  
  1.1 ถํ้าเขามรก 
  1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 
  1.3 อาคารบรมครู 
  1.4 แดนสิบสองนักษัตร 
  1.5 เจาแมกวนอิมหยกขาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1.6 ศาลาบูรพาจารย 
  1.7 แดนพุทธเกษตร 
  1.8 ลานปฏิบัติธรรม 
  1.9 แดนมิตรตางดาว 
  1.10 แดนมหายาน-เตา 
  1.11 แดนสุขาวดี 
  1.12 แดนหาแมผูยิ่งใหญ 
  1.13 แดนพราหมณ-ฮินดู  
  1.14 แดนหุบเขาส่ีอริยสงฆ 
  1.15 วิหาร ตี่ จาง อวง 
  1.16 วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร 
  1.17 ครัววีไอพี 
  1.18 โรงบุญ 
  1.19 ลาดพาวนาสันติภาพ 
  1.20 โรงเจ 
  1.21 หอสวดมนต  
  1.22 วัดพุสวรรค 
  1.23 กอดเฮาส 
  1.24 ประชาสัมพันธ 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาท่ีไดกําหนดศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดานประวัติ
ความเปนมา ความเชื่อ ความศรัทธา วัตถุทางวัฒนธรรมและการพาณิชย ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาสําหรับงานเทศกาลในสถานท่ีตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
 3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา  
  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน ตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554 
 4. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูท่ีมีสวนรวมในการทองเท่ียว และผูท่ี
จัดการดูแลการทองเท่ียว ตลอดจนผูท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นการทองเท่ียวเชิงศาสนา คือ 
  4.1 เจาหนาท่ีผูดูแลสถานท่ีตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม     
  4.2 นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม     
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected outcome) 
 1. สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมเชิงศาสนา 
 2. ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัดของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
 3. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศาสนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิใชใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียว ผสมผสานกับศาสนา
และองคประกอบในดานตาง ๆ สําหรับการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม โดยทําการศึกษาบริบทพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร วารสารตาง ๆ ท้ัง
จากการสํารวจพ้ืนท่ี สํารวจกิจกรรมทางศาสนา การสัมภาษณเจาของพื้นท่ี เจาหนาท่ีท่ีดูแลภายใน
อุทยานฯ ตลอดจนการใชแบบสอบถามนักทองเท่ียว แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อศึกษา
ปญหาและเสนอแนะแนวทางจัดการพัฒนาในลําดับตอไป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

องคประกอบของแหลงทองเท่ียว 
1. แรงจูงใจ, ส่ิงดึงดูดใจ 
2. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวกในพืน้ท่ีทองเท่ียว 

บริบทของการทองเท่ียวเชิงศาสนา สถานการณการทองเท่ียวเชิงศาสนาในปจจบัุน 

แนวคิดการจดัการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทองเท่ียวทางวฒันธรรม 
2. แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือความศรัทธา 
3. แนวคิดเกีย่วกบัสินคาการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

เสนอแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม สําหรับการทองเท่ียวเชิงศาสนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพทเฉพาะ (Specific Vocabulary) 
 1. อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม หมายถึง อาณาเขตภายในสถานท่ีเปนมงคล
ขนาด 180 ไร ตั้งอยูเลขท่ี  40 หมูท่ี 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 
 2. การทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม หมายถึง การเดินเท่ียวชม
ภายในไดตามอัธยาศัย หรือ การเท่ียวชมโดยใชบริการรถพวงเพ่ือไปสงนักทองเท่ียว ณ จุดข้ึน-ลง
รถพวงท่ีโรงบุญ เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินเขาไปสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในอุทยาน 
 3. นักทองเท่ียว หมายถึง ผูมาเที่ยวหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีมิใชเพื่อการหา
รายได หรือ เพื่อชักจูงคนใหไปนิยมชมชอบในดานอ่ืน ๆ ท่ีมิใชวัฒนธรรมเชิงศาสนา  
 4. ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง ส่ิงปลูกสราง ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ตลอดจนวัตถุ
มงคลท่ีเกี่ยวกับศาสนา ท่ีเปนส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวทางธรรม กอใหเกิดความสุข 
ความสบายใจ และความเพลิดเพลินทางจิตใจ  
 5. การพัฒนา หมายถึง การจัดเตรียมรูปแบบและแนวทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ท่ีเหมาะสม สําหรับอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ภายใตของเขตของวัฒนธรรมเชิงศาสนาท่ี
สามารถตอบสนองเจตนารมณของผูกอต้ังและนักทองเท่ียวไดตามแตสภาพทางสังคม 
 6. ศาสนา หมายถึง หลักธรรมคําสอน การใหรูจักระวังในการประพฤติตนไมประมาท 
ตลอดจนลัทธิความเช่ือของมนุษยอันแสดงหลักธรรมเก่ียวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรม 
พรอมท้ังลัทธิพิธีท่ีกระทําตามความเห็นหรือตาคําส่ังสอนในความเช่ือถือนั้น ๆ ซ่ึงกอใหเกิด
ความสุขทางใจ การมีจิตใจเบิกบานสดช่ือแจมใส ความไมขุนของหมองใจ 
 7. การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม หมายถึง การทองเท่ียวเพ่ือชมส่ิงท่ีแสดงความเปน
วัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และส่ิงตาง ๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองท่ีมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา ความเช่ือ 
มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานส่ิง
เหลานี้ 
 8. การจัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  หมายถึง การจัดการทรัพยากรทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม  ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ประการ คือ ดานกายภาพหรือภูมิทัศน ดานแหลงการเรียนรู ดาน
อํานวยความสะดวกหรือการบริการพื้นฐาน ดานความปลอดภัย และดานการจัดการของกลุมบุคคล
ท่ีไดทําการจัดต้ังอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 2.  แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือ 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับสินคาการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
 4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนแนวคิดใหมท่ีพยายามจะออกจาก
กระแสการทองเที่ยวท่ีเปน Mass Tourism ท่ีคนจํานวนมากน่ังรถโคชคันใหญ มีคน 100-120 คน 
ไปลงท่ีไหนสักแหงแลวก็สรางความปนปวน โกลาหลใหกับสถานท่ีนั้น ดวยการถายรูป ซ้ือของท่ี
ระลึก ท้ังเงินและคนมหาศาลในแตละวันไดสราผลกระทบมากมายใหกับชุมชน วิถีและวัฒนธรรม
ของผูคน  
 จากการทองเท่ียวในปจจุบันเปนเร่ืองของการเสพ การบริโภค การเบียดเบียนท่ีมี
อิทธิพลมากในสถานท่ี ๆ ไป สามารถเปล่ียนหมูบานเล็ก ๆ ใหกลายเปนบาร เปนรานเหลา เปนซอง
ไดในพริบตา ส่ิงเหลานี้เปนดานลบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวแบบ Mass ดังนั้น คนใหลายประเทศจึง
พยายามหาทางออก และแสวงหาวิธีการในการทองเท่ียวแบบใหมข้ึนมา เปนการทองเท่ียวท่ีเนน
การพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอม ไมมีการซ้ือขายวัฒนธรรมและชีวิต
ผูคน ซ่ึงนําเสนอมาในรูปของ Ecological Tourism (การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ) และ Cultural 
Tourism (การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม)  
 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จึงเปนคําท่ีถูกสรางข้ึนมาใหม หลังจากการทองเท่ียว
ท่ัวไปมีปญหา หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจกลาวไดวา แนวคิดสวนหน่ึงของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
เปนความพยายามแสวงหาทางออก และสรางความชอบธรรมใหกับการทองเที่ยวท่ีกําลังประสบ
ปญหา โดยจะตองทําการลงมือดังนี้คือ 
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 1. ตองเปล่ียนการทองเท่ียว (Tourism) เปนการเดินทาง (Travel) ใหคนกลุมเล็ก ๆ 
สรางภูมิปญญาของกลุมไปศึกษา ไปดูตามความสนใจของตนเอง ในการเดินทางไปรูจัก การ
เดินทางตองเปนโลกสวนตัวไปอยางเกรงใจ ไปอยางเคารพตอส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินชุมชน มีความสุขจากการเดินทางเปนเปาหมาย ไมใชการไปบุกรุกพิธีกรรมความเช่ือของ
ชาวบาน หรือไปซ้ือทุกอยางท่ีขวางหนา 
 2. ตองใหการศึกษา โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ใหเรียนรูและเขาใจการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เพราะในโลกปจจุบันนี้เราไมมีทางหลีกหนีนักทองเท่ียวไปได เพราะโลกมันเล็กและ
เปดกวางมากข้ึน การเดินทางสะดวกและผุคนนิยมเดินทางกันมาก เราจึงควรใหการศึกษาแกเด็ก ๆ 
และเยาวชนวา เขาจะเผชิญกับสถานการณเชนนี้อยางไร จะไดประโยชนและเกิดการเรียนรู 
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันไดอยางไร 
 3. เราตองเรียนรูท่ีจะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบาน ของชุมชนอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของเราเองดวย เราตองมีพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีผูมาเยือนจะละเมิดมิได เพราะ
หากเราไมเคารพวัฒนธรรมของเรา นักทองเท่ียวชาติอ่ืนก็ไมเคารพเหมือนกัน (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 
2540: 8) 
 การทองเท่ียว  ไมไดเปนอุตสาหกรรม แทท่ีจริงแลวการทองเท่ียวเปนเพียงกิจกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของผูคน แตดวยเหตุที่การทองเท่ียวมีกิจกรรมตาง ๆ เขามาเกี่ยวของมาก 
คําวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดถูกนําไปใชกันอยางกวางขวางและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป โดยมีคํา
จํากัดความท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวไวดังนี้ 
 1. เวลาวาง (Leisure) หมายถึง เวลาท่ีบุคคลมีอิสระจากงานท่ีทําประจําและสามารถท่ี
จะทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีตนเองพอใจ มักใชเวลาเปนเคร่ืองวัด เชน เวลาหลังเลิกงาน เวลาหลังจาก
ทํางานบาน เปนตน 
 2. นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทําในระหวางเวลาวางนั้น 
ๆ สามารถทําใหคนเราสดช่ืนข้ึน มีพลังกาย พลังใจมากขึ้น กิจกรรมของนันทนาการมักจะกระทํา
ในบาน หรือใกลบาน เชน การดูโทรทัศน การเลนกีฬา เปนตน 
 3. การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึง หนึ่งในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทําในเวลาวาง แตจะ
แตกตางจากนันทนาการตรงท่ีวานันทนาการจะเปนกิจกรรมในยามวางท่ีมักกระทําท่ีบานหรือใกล
บาน ในขณะท่ีการทองเท่ียวมักมีระยะทางเขามาเกี่ยวของ อาจจมีการพักคางคืน และมีกิจกรรม
นันทนาการยังจุดหมายปลายทางนั้นดวย การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปน
การทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงคเพิ่มเติมความรู หรือมีประสบการณในวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของ
แหลงทองเท่ียวนั้น ๆ กิจกรรมการทองเท่ียวประเภทนี้ จะอยูในรูปแบบที่ไดรับความรูหรือ
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ประสบการณดานวัฒนธรรมจากแหลงทองเท่ียวในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูดวย 
เชน การมีประสบการณดานอาหาร ดนตรี การละเลน การฟอนรํา และส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนวัฒนธรรม
ของแหลงทองเท่ียวท่ีไปเยือน (พลอยศรี  โปราณานนท, 2544: 41-47) 
 การทองเท่ียว โดยท่ัวไปแลวหมายถึง ผูคนหรือประชาชนท่ีไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานท่ี
หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน การพักผอนวันหยุดท้ังระยะส้ันและระยะยาว และ
อาจหมายความรวมถึง บุคคลที่เดินทางไปเขารวมการประชุมทางวิชาการทางการเมือง การประชุม
ธุรกิจ หรือเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาความรูจากผูเช่ียวชาญ 
หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยสามารถใชการคมนาคมขนสงไดทุกรูปแบบ นอกจากนี้ 
การทองเท่ียวยังหมายถึง การเดินทางไปสูสถานท่ีตาง ๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อการศึกษา 
การแลกเปล่ียนทางศิลปวัฒนธรรม การประชุม การแสดง ธุรกิจและอ่ืน ๆ  
 ประเภทของการทองเท่ียว หมายถึง การแบงหรือจําแนกประสบการณในการทองเท่ียว 
กลาวคือ มีการจําแนกที่หมายปลายทางของทางการทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียว สามารถแบง
ออกเปนประเภทของประสบการณท่ีนักทองเท่ียวไดประสบเปน 7 ประเภท ไดแก 
 1. การทองเท่ียวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เปนการเขารวมในการ
แขงขันกีฬา เลนกีฬา แชน้ําพุน้ําแรรักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในส่ิงแวดลอมท่ีผอน
คลายจิตใจ ในสถานท่ีตาง ๆ เชน ชายทะเล สนามกอลฟ สนามเทนนิส ฯลฯ 
 2. การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล (Intensive Tour) เปนการทองเท่ียวจัดข้ึนเพื่อเปน
รางวัลแกพนักงาน เปนสวัสดิการของหนวยงาน และบริษัทหางรานตาง ๆ เพื่อดูงาน การสันทนา
การโดยหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 
 3. การทองเท่ียวเพื่อชมประวัติศาสตร (Historical Tourism) เปนการทองเท่ียว
พิพิธภัณฑสถานและโบสถเกา ๆ ท่ีเนนความรุงเร่ืองในอดีต อาจเปนการเยือนอนุสาวรีย โบสถ 
วิหาร วังตาง ๆ ชมการแสดงแสงเสียงเหตุการณเดน ๆ ในอดีตกาล 
 4. การทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเดนคือ การประชุมหรือ
พบปะกัน หรือการสัมมนา ซ่ึงมักจะรวการทองเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ เขาไวดวย 
 5. การทองเท่ียวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เปนการเดินทางเพื่อสัมผัส
วัฒนธรรม และในบาคร้ังก็ไดมีการเขารวมชมวิถีชีวิตเกา ๆ ท่ีหาไดยาก ของทองถ่ินเกา ๆ หรือ
ทองถ่ินท่ีมีความนาสนใจ เปนท่ีดึงดูดความสนใจ เชน เคร่ืองแตงกายตามประเพณี การเริงระบํา
พื้นบาน การแสดงทางศิลปะ หัตถกรรมโบราณตาง ๆ ฯลฯ 
 6. การทองเท่ียวเพื่อชาติพันธุ (Ethnic Tourism) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคท่ีจะ
สังเกต เห็นไดจากการ แสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใชชีวิตของประชากรตางเผาพันธุ 
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ซ่ึงมีความ หมายรวมถึงการไปเยือนบานเกิดเมืองนอน การเขารวมพิธีกรรมรําฟอน การเขารวมพิธี
ความเช่ือทางศาสนาตาง ๆ  
 7. การทองเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental Tourism) มีลักษณะคลายคลึงกับการ
ทองเท่ียวเพื่อชาติพันธุ แตเนนส่ิงดึงดูดใจท่ีเปนส่ิงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากกวาท่ีเนนชาติ
พันธุมนุษย เนนการกลับคืนสูธรรมชาติ และการช่ืนชมตอความสัมพันธของผูคนกับพื้นพิภพ ซ่ึง
รวมท้ังการถายภาพ การเดินทางไกล การปนเขา การลองเรือเล็ก การตั้งแคมป ฯลฯ  
 นักอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดจัดรูปแบบการทองเท่ียวออกเปน 4 ประเภท ดังนี้คือ 
 1. การทองเท่ียวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เปนการ
เดินทางทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจในแตละกิจกรรมนั้นเปนพิเศษ เพื่อความพึง
พอใจ ความสนุก สนานต่ืนเตน ร่ืนเริง บันเทิงใจ ท่ีมุงเนนการบริการท่ีเหมาะสม 
 2. การทองเท่ียวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวในแหลง
ธรรมชาติเพื่อหาความเพลินเพลิน เสาะหาความสนุกสนานต่ืนเตน และพักผอนหยอนใจ 
 3. การทองเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปนการ
เดินทางทองเท่ียวของกลุมนักธุตกิจ และผูมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตอธุรกิจ หรือเพื่อประขุมสงเสริม
การขายผลิต ภัณฑหรือสินคาตาง ๆ กอนการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียวอาจเปนรายการทัศน
ศึกษา หรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ 
 4. การทองเท่ียววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวในแหลง
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศาสนสถาน งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชาวบาน และสถานท่ีตาง ๆ ท่ี
มนุษยสรางข้ึนเพื่อความเพลิดเพลิน ไดความรูเกี่ยวกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมในแหลง
ทองเท่ียวแหงนั้น (อุดม เชยกีวงศ และคณะ, 2548: 47-49) 
 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวท่ีมุงเดินทางไป
ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เพื่อใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจน
ไดรับความรูจากการศึกษา ความเช่ือ ความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม เพื่อแสวงหา
ประสบการณใหม ๆ อันประกอบดวยการเรียนรู การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณความงดงาม
ของวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชน ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกลุมชนตางสังคม ไมวาจะเปนทางดานของงานศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เร่ืองราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชิวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค 
ความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ลวนแตเปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญ ชวยกระตุนใหเกิดการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมข้ึน แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดรับการตอบสนองเปนอยางดีท้ังภาครัฐ
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และภาคเอกชน ในดานของความตระหนังถึงการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม จึง
กอใหเกิดกระแสหลัก 3 ประการดังตอไปนี้ 
 1. กระแสความตองการของชาวโลก ใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลง
ทองเท่ียว เปนกระแสความตองการของประชาชนท่ัวโลก ใหเกิดการสรางจิตสํานึกในแงการ
อนุรักษตอส่ิงแวดลอมระดับทองถ่ินจนถึงขอบขายกวางขวางไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
อนุรักษระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว 
 2. กระแสความตองการของนักทองเท่ียว ใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเท่ียว 
เปนกระแสความตองการที่มีมากข้ึนในหมูนักทองเท่ียวท่ีตองการไดรับความรู ความเขาใจเร่ืองการ
ทองเท่ียวมากกวาความสนุกสนานเพลิดเพลินอยางเดียว และเพ่ือสรางความพึงพอใจหแก
นักทองเท่ียวในรูปแบบใหม ๆ  
 3. กระแสความตองการของชุมชนทองถ่ิน ในการมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว เปนกระแสความตองการของชุมชนทองถ่ินท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว
เพื่อเปนหลักประกันใหการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง และชุมชนทองถ่ิน
ยอมรับในผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม (บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา, 2548: 284) 
 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนการทองเท่ียวเพื่อเรียนรูผูอ่ืน และยอนกลับมามอง
ตัวเองอยางเขาใจในสรรพส่ิงของโลกท่ีไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน ฉะนั้น การจัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ดานดั้งตอไปนี้ 
 1. องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน อันประกอบดวยส่ิงดึงดูดใจ 10 ประการคือ 
  1.1 ประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรท่ียังปรากฎใหเห็น 
  1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ  
  1.3 งานสถาปตยกรรมเกาแกดั่งเดิมในทองถ่ินและส่ิงปลูกสราง ผังเมือง ซาก
ปรักหักพัง 
  1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปน งานแกะสลัก 
  1.5 ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา 
  1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร มหรสพตาง ๆ  
  1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
  1.8 วิถีชีวิต เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
  1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลตาง ๆ  
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  1.10   ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีการนํามาใชเฉพาะทองถ่ิน 
 2. องคประกอบดานกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอม เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวนการ
ศึกษาส่ิงแวดลอม โดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว 
 3. องคประกอบดานธุรกิจทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีมีการใหบริการทางการ
ทองเท่ียว โดยผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว  เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว  และได
ผลตอบแทนในกําไรสูธุรกิจทองเท่ียว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
 4. องคประกอบดานการตลาดทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการตลาด
ทองเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเท่ียวคุณภาพใหเดินทางเขามาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเท่ียวคุณภาพไดรับรูและประสบการณจากการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 5. องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน เปนการทองเท่ียวท่ีมีการ
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถ่ินในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้น มีสวน
รวมในการพัฒนาหรือจัดการการทองเท่ียวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อ
กระจายรายไดสูทองถ่ิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน 
 6. องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียว
ท่ีตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองทางการทองเท่ียวแกผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการให
ความรู และการส่ือความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
เพื่อใหทุกฝายเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
 เราสามารถนําองคประกอบของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท้ัง 6 องคประกอบ ดังท่ีกลาว
มาแลวขางตน มาสรางเปนรูปภาพประกอบเพื่อใหเขาใจงายและชัดเจนข้ึน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,  
2548: 288-290) 
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ภาพท่ี 2 องคประกอบของการทองเทียวทางวัฒนธรรม 
 
 คณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนวาระแหงชาติวาดวยการทองเท่ียว กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา ไดมีการกําหนดองคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียว ในวาระ
แหงชาติวาดวยการทองเที่ยว รางแผนยุทธศาสตรกูวิกฤตและมาตรการกระตุนการทองเท่ียว พ.ศ. 
2552-2555 โดยกําหนดองคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวไวดังนี้ 
 1. ทรัพยากรทางการทองเท่ียว (Tourism Resources) หมายถึง สถานท่ีตาง ๆ ท่ีเปนท่ี
สนใจของนักทองเท่ียวไมวาจะเปนสถานท่ีทางธรรมชาติ เชน ปาเขา น้ําตก ชายหาด ชายทะเล เปน
ตน หรือประเภทศิลปวัฒนธรรม เชน โบราณสถาน แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เปนตน และ
สถานท่ีท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน สวนสนุก พิพิธภัณฑ อนุสรณสถาน ศาสนสถาน วัด เปนตน  
 2. ท่ีพัก (Accommodation) หมายถึง สถานที่พัก โรงแรม บังกะโล รีสอรท ในแหลง
ทองเท่ียวสถานท่ีเหลานี้ดําเนินการลงทุนกอสรางโดยภาคธุรกิจและอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการประสานงานรวมือกัน
โดยสมาคมโรงแรมไทย 
 3. โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง (Infrastructure & Logistics) เปน
องคประกอบหลักท่ีอํานวยความสะดวกในการเดินทาง เปนการคมนาคมขนสงท้ังจากภายนอก

องคประกอบของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

องคประกอบดานแหลง 
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

องคประกอบดานกระบวน 
การศึกษาสิ่งแวดลอม 

องคประกอบดาน ธุรกิจ
ทองเท่ียว 

องคประกอบดาน 
การตลาดทองเท่ียว 

องคประกอบดานการมี 
สวนรวมทางการทองเท่ียว 

ของชุมชนทองถ่ิน 

องคประกอบดานจิตสํานึก
แกผูเก่ียวของการทองเท่ียว 

องคประกอบของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
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ประเทศ และการเดินทางภายในประเทศ การเขาถึงแหลงทองเท่ียวในแตละทองถ่ิน ท้ังทางอากาศ 
ทางบก และทางน้ํา ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงคมนาคม 
 4. องคกรท่ีจัดบริการทองเท่ียว หมายถึง บริษัทนําเท่ียว และมัคคุเทศก  ท่ี เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว สวนใหญจะเปนการดําเนินการโดยภาคเอกชน 
 5. การบริการทางการทองเท่ียว ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการทองเท่ียวอีก
ประเภทหน่ึง ซ่ึงไดแก การอํานวยความสะดวกดานระเบียบพิธีการเขาเมือง การอํานวยความ
สะดวกดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว การบริการจัดจําหนายสินคาท่ี
ระลึก การใหบริการขอมูลขาวสาร ภัตตาคาร และแหลงบันเทิง และการบริการดานรานอาหาร 
 6. การสงเสริมการตลาดทองเท่ียว ซ่ึงเปนแนวทางในการกระตุนและสรางแรงจูงใจให
นักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยดวยวิธีการตาง ๆ ดังเชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ
ดวยส่ือทุกชนิด การจัดงานสงเสริมการขายทางการทองเท่ียว (รางวาระแหงชาติวาดวยการทองเท่ียว, 
2552-2555: 25) 
 ไมวาจะเปนการทองเท่ียวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ตองใชบุคลากรในการดําเนินการท้ังนั้น 
การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ 
พิจารณาบุคคลท่ีอยูในสังคม เพื่อดําเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาสมเขามาในองคกร และขณะท่ีบุคคลเขามาในองคกร ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาธํารงรักษาให
เกิดการเพิ่มพูนความรูความสามารถ สุขภาพการและสุขภาพจิตดีในการทํางาน รวมถึงแสวงหาวิธีท่ี
ทําใหสมาชิกในองคกรดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (พะยอม วงศสารศรี, 2534: 12) 
 การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดคนลงทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคคล ในเวลาท่ีเหมาะสม จัดคาตอบแทน สวัสดิการและส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานท่ีจูงใจ ทําใหบุคคลแสดงศักยภาพในตัวออกมามากที่สุด และเจริญเติบโตไปในองคกรได
สูงสุดเทาท่ีความสามารถของแตละบุคคลจะอํานวย (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 1) 
 การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) เปนกระบวนการกําหนดหรือระบุความ
ตองการกําลังคน รวมท้ังการท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงกําลังคนตามท่ีตองการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคและแผนท่ีวางไว ความสําคัญและวัตถุประสงคของการวางแผนกําลังคนไดแก 
 1. เพื่อใชกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อใหไดผลงานท่ีนาพึงพอใจและมีการพัฒนาบุคลากร 
 3. เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการจาง  (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 78)  
 คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนท่ีใหกับลูกจาง 
อาจเปนในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน คาตอบแทนท่ีไดรับเปนการแลกเปล่ียนกับการทํางาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17

องคประกอบของคาตอบแทน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สวนผสมคาตอบแทน (Compensation Mix 
หรือ Take Home) คือคาตอบแทนโดยรวม ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน คือ 
 1. คาตอบแทนคงท่ี (Fixed Compensation) เปนคาตอบแทนท่ีไดเปนประจํา สมํ่าเสมอ
ทุก ๆ ชวงเวลาในรูปของคาจางรายวัน รายเดือน  
 2. คาตอบแทนผันแปร (Variable Compensation) เปนคาตอบแทนแปรผันไปตามตัว
แปรตาง ๆ เชน แปรตามผลประกอบการ แปรตามผลงานแตละบุคคล โดยจะมีสูตรท่ีแนนอนใน
การคํานวณคาตอบแทน เชน การแบงผลกําไร การจายเบ้ียขยัน  
 3. คาตอบแทนโดยออม หรือผลประโยชน หรือสวัสดิการ (Welfare) คือผลประโยชน
ตอบแทนท่ีไมไดในรูปตัวเงิน และไมไดใหอยางสมํ่าเสมอ เชน ท่ีพักท่ีมาทํางาน อาหารที่มาทํางาน 
รถรับ-สงในการมาทํางาน 
 4. ส่ิงท่ีติดมากับตําแหนง (Requisition หรือ Pack) เชน รถประจําตําแหนง หองทํางาน 
เลขานุการประจําตัว เปนตน (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 127) 
 
แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับศาสนา ความเชื่อ 
 แนวคิดความหมายของคําวา “ศาสนา” ท่ีใชอยูในภาษาไทย เปนคํามาจากภาษา
สันสกฤต เม่ือศึกษาถึงท่ีมาโดยละเอียดแลวจะพบวามีความหมายหลายประการคือ 
 1. ศาสนา หมายถึง คําส่ังสอนของศาสดา และมีผูอธิบายวา คําส่ังสอนน้ันมีความหมาย 
2 อยางคือ “คําส่ัง” หมายถึงสวนท่ีเปนวินัย ซ่ึงมีลักษณะบังคับใหปฏิบัติ เชนเดียวกับกฎหมายท่ีทุก
คนตองปฏิบัติตาม โดยไมเปดโอกาสใหมีขออางแตอยางใด สวน “คําสอน” หมายถึงหลักธรรมตาง 
ๆ ซ่ึงไมมีเกณฑบังคับอยางวินัย นอกจากมีลักษณะในเชิงแนะนําวา เม่ือปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้
แลวจะเปนผลดีอยางนั้นอยางนี้ หรือถาขาดหลักธรรมขอนนั้นแลว จะเกิดเปนผลรายอยางนั้นอยาง
นี้ โดยท่ัวไปคําวา “ศาสนา” เปนท่ีเขาใจกันในความหมายนี้ 
 2. คําวา “ศาสนา” ในบางแหงมีความหมายเทากับ “ขาวสาร” หรืออยางท่ีนิยมเขียนวา 
“ขาวสาสน” ศาสนาในฐานะท่ีเปนขาวสารนี้จะเห็นไดชัดวา เม่ือศาสดาทําการประกาศศาสนาใหม 
ๆ หลักคําสอนท่ีประกาศออกไปแลว ไดแผกระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง จากกลุมหนึง่ไปยงั
อีกกลุมหนึ่ง หรือจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ผูนําขาวสารโดยธรรมชาติในสมัยโบราณคือ
พอคาพานิช ท่ีออกเดินทางไปคาขายยังเมืองตาง ๆ ดังนั้น ศาสนาในฐานะท่ีเปนขาวสาร ยอม
หมายความวาเปนขาวสารทางศีลธรรม เปนขาวสารวาดวยระบบพื้นฐานของโลก เพราะหลัก
ศีลธรรมนี้เองคือหลักพื้นฐานของโลก โลกดํารงอยูดวยหลักศีลธรรม ถาปราศจากหลักศีลธรรม แม
ท้ังโลกก็พินาศได 
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 3. คําวา “ศาสนา” ในบางแหงมีความหมายทางการปกครอง อยางท่ีบัญญัติเปนช่ือของ
วิชาทางการปกครองวา “รัฐปศาสนศาสตร” ซ่ึงวาดวยหลักการปกครอง ศาสนาในความหมายน้ี
ยอมหมายความวา ศาสนานั้นมีเปาหมายเพื่อใหบุคคลมีความสามารถในการปกครอง มีหลักธรรม
หลายประการท่ีเปนหลักการปกครองอยางสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนามีความมุงหมายใหแต
ละบุคคลรูจักปกครองจิตใจของตนเองได ในท่ีบางแหงกลาววา ถาปกครองจิตใจของตนเองไดเสีย
อยางเดียว ก็สามารถปกครองไดทุกอยาง ในความหมายนี้ ศาสนาใหประสิทธิภาพในการปกครอง 
ไดอยางลึกซ่ึงกวากฎหมายท้ังปวง (สุวรรณ เพชรนิล, 2522: 180-181) 
 แนวคิดศรัทธาความเช่ืออยางพุทธมามกะ ของทานพุทธทาสภิกขุ  มีความเช่ืออยางพุทธ
มามกะ ซ่ึงอาจจะแตกตาง จากความเช่ือของชนเหลาอ่ืน ความเช่ือของพุทธมามกะน้ันคือ  
 1. พุทธมามกะ เช่ือโดยตรงตอเหตุผล และดวยความเปนผูอยูในอํานาจแหงเหตุผล ขอ
นี้ยอมทําใหความเชื่อมีพอเหมาะพอสม ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป และเคียงคูกันไปกับปญญา 
ถือกันเปนแบบฉบับวา การเช่ืองมงาย เปนส่ิงท่ีนาอับอายอยางยิ่ง พระพุทธเจา ซ่ึงเปนจุดรวมแหง
ความนับถือ ของพุทธมามกะน้ัน เปนผูท่ีรู และดําเนินไป ตามหลักแหงการใชเหตุผล จึงเปนผูกําจัด
ความงมงายของโลก 
 2. พุทธมามกะ เช่ือวา พระพุทธเจาเปนผูท่ีไดบมพระองคเอง มาเปนเวลาเพียงพอ จน
สามารถบรรลุถึงดวยพระองคเอง และทรงช้ีทางใหมนุษย มีความสะอาด ความสวางและความสงบ
เย็น ไดจริง เม่ือ พิจารณาดูประวัติแหงคําสอน และการกระทําของพระองคแลว คนทุกคน 
แมกระท่ังผูท่ีไมนับถือพระองค ก็ยอมเห็นไดทันทีวา พระองคเปนผูท่ีสมบูรณดวยความสะอาด 
ความสวาง ความสงบถึงท่ีสุด จนสามารถสอนผูอ่ืนในธรรมะ ท่ีพระองคไดทรงบรรลุนั่นเอง ทํา
พระองคใหไดนามวา พระพุทธเจา 
 3. พุทธมามกะ เช่ือวา พระธรรม ท่ีพระพุทธเจาไดทรงบรรลุ และนํามาสอนนั้น คือ
ความจริงอันตายตัวของส่ิงท้ังปวง อันมีอํานาจท่ีจะบันดาลส่ิงท้ังปวงใหเปนไปตามกฏนั้น และโดย
เฉพาะท่ีมีคาตอมนุษยมากท่ีสุด ก็คือ กฏความจริง ท่ีรูแลว สามารถทําผูนั้น ใหปฏิบัติถูกในส่ิงท้ัง
ปวง และ พนทุกขส้ินเชิง พระธรรมนี้มีอยู สําหรับให มนุษยเรียนรู และทําตาม จนไดรับผลจากการ
กระทํา เปน ความพนทุกขส้ินเชิง ท้ังทางกาย และ ทางใจ 
 4. พุทธมามกะ เช่ือวา พระสงฆ คือบรรดามนุษยท่ีมีโชคดี มีโอกาสกอนใคร ในการได
รู ไดปฏิบัติ และไดรับผลของการปฏิบัติ ในพระธรรม ถึงขนาดท่ีพนจากทุกข ยิ่งกวาคนธรรมดา 
ดวยความแนะนําของพระพุทธเจา พระสงฆ จึงเปน ผูท่ีควรไดรับการนับถือ และถือเอาเปนตัวอยาง 
และเปนท่ีบําเพ็ญบุญ ของผูท่ีประสงคจะไดบุญ ใคร ๆ ก็อาจเปนพระสงฆท่ีแทจริงได ไมวา ชาย
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หญิง บรรพชิต หรือฆราวาส เด็ก หรือผูใหญ ม่ังมี หรือ ยากจน คนเปนพระสงฆ ไดดวยการ
ประพฤติ และการบรรลุธรรม ท่ีมีอยูในตัวเขา ไมใชเพราะการเขาพิธี หรือ การเสกเปา ตาง ๆ  
 5. พุทธมามกะ เช่ือวา โลกน้ีไมมีบุคคลใดสราง หรือ คอยบังคับใหเปนไป หากแตเปน
ส่ิงท่ีหมุนเวียนไปเอง ตาม กฏของสังขารธรรม คือ กฏธรรมชาติ อันประจําอยูในสวนตาง ๆ ท่ี
ประกอบ กันข้ึนเปนโลก มันเปน กฏธรรมดา หากแตวา มีบางส่ิงบางอยาง ลึกลับ ซับซอน ประณีต 
และมหัศจรรย พอที่จะทําใหคน บางพวกหลงไปวา มีผูวิเศษคนใดคนหนึ่ง เปนผูสรางส่ิงตาง ๆ เม่ือ
มนุษย เรามีความรูเทาทันความเปนไป ของส่ิงเหลานี้ ไดมากเพียงใด ก็สามารถ ปรับปรุงตนเอง ให
ไดรับ ประโยชนจากส่ิงเหลานั้น หรืออยูกันได ดวยความผาสุก มากเพียงนั้น ไมตองมีคัมภีร ซ่ึงอาง
วาสงมาจากสวรรค คงมีแตคัมภีร ท่ีคนผูเขาถึงธรรมะแลว รูเห็นไดอยางไร ก็บอกไปอยางนั้น จน
ผูอ่ืนสามารถเขาถึงธรรมะได อยางเดียวกันก็พอแลว เราเรียกคนเหลานั้นวา พระพุทธเจาท้ังหลาย 
 6. พุทธมามกะ เช่ือวา มนุษยแตละคนลวนมีกรรม หรือการกระทําของตนเอง เปน
เคร่ืองอํานายความสุข และ ความทุกข แลวแตวา เขาไดทําไวอยางไร ในขณะท่ีแลวมา ทุกคนมี
กรรม เปนของตนเอง เปนเคร่ืองปรุงแตงตัวเอง บังคับความเปนไปของตัวเองโดยเด็ดขาด จนกลาว
ไดวา เรามีกรรมนั่นแหละเปนตัวเราเอง ถาเขาอยากมีหรืออยากอยูในโลกท่ีงดงาม เขาก็ตองทํา
กรรมดีโดยสวนเดียว ถาเขาเบ่ือตอการเปนอยูในโลกทุก ๆ แบบ เขาก็มีวิธีทําใหจิตใจของเขาสูง
พอท่ีจะไมทําอะไร ๆ ใหเปนกรรม อยางหนึ่งอยางใดข้ึนมาได และอยูเหนือกรรม โดยประการทั้ง
ปวง ผูท่ีทํากรรมช่ัวไว จักตองไดรับโทษ หรือ มีการทําคืนท่ีสมควรแกกันเสียกอน จึงจะพนจาก
กรรมช่ัวนั้น เวนเสียแต เขาไดทํากรรมดีไวมากอีกทางหน่ึง ถึงกับชวยใหเขามีจิดใจสูง พนอํานาจ
ของกรรมไปเสียกอน ท่ีมันจะใหผลได 
 7. พุทธมามกะ เช่ือวา ตัวแทของศาสนานั้น คือ ตัวการกระทําท่ีถูกตอง ตามกฏแหง
ความจริง จนไดรับผลของการกระทํา เปนความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ จริง ๆ หาใชเปน
เพียงคัมภีร หรือ คําส่ังสอน หรือการสวดรองทองบน วิงวอน บวงสรวง พุทธมามกะ มีศาสนาของ
ตน ๆ อยูท่ี กาย วาจา ใจ อันสะอาด ของตนเอง ความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ นี้ คือ 
ความหมาย อันแทจริง ของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซ่ึงท่ีแท ท้ังสามองค เปนองค
เดียวกัน พุทธมามกะ จึงทําใจของตน ใหปกดิ่ง ลงท่ี ความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ 
เทานั้น  
 ท้ังหมดนี้ คือ ความเช่ือ 7 ประการ ของพุทธมามกะ (พุทธทาสภิกขุ: 2538)  
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แนวคิดเก่ียวกับสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนา 
 สินคาทางการทองเท่ียว (The Tourist Product) ในความหมายเฉพาะสินคาทางการ
ทองเท่ียว หมายถึงการบริการ (Service) และสินคา (Goods) ท่ีนักทองเท่ียวซ้ือ ในความหมายกวาง ๆ 
ท่ัวไป สินคาทางการทองเท่ียวหมายถึง ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวกระทํา ณ แหลงทองเท่ียว และบริการท่ี
นักทองเท่ียวใช รวมถึงการเดินทาง และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีมีบริการใหแกนักทองเท่ียว 
 Kosters (1985) ไดจําแนกสินคาทางการทองเท่ียวไวดังนี้ 
 1. Macro-Tourist Product หมายถึง การรวมทั้งการบริการ และสินคาท้ังหมด ระหวาง
การเดินทาง และการพักแรมของนักทองเท่ียว 
 2. Micro-Tourist Product หมายถึง การบริการอยางเดียวหรือ 2-3 อยางท่ีนักทองเท่ียว
ใชในระหวางการเดินทางและการเขาพักแรม เชน การโดยสารเครื่องบิน หรือ การพักคางคืนใน
หองพักของโรงแรมเปนตน ท้ังนี้สินคาทางการทองเท่ียวจะหมายความรวมถึง 
  2.1 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแก ชายทะเล เกาะวนอุทยาน น้ําตก เปนตน 
  2.2 แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก วัด โบราณสถาน และสถานท่ีตาง ๆ  
  2.3 กิจกรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนตาง ๆ  
(พลอยศรี โปราณานนท, 2544: 45) 
 ความหมายของวัตถุมงคล คําวา วัตถุมงคลท่ีใชอยูในปจจุบัน สวนหน่ึง หมายถึง พระ
เคร่ือง เพราะเห็นวาเปนคําท่ีไพเราะเหมาะสม (พระมหาเชิด เจริญรัมย, 2541: 124) และถือวาการ
เกิดพระเคร่ืองเปนการนําเอาส่ิงท่ีเปนพุทธคุณ เขาผสมผสานกับความเช่ือท่ีเปนไสยขาว ทําให
กลายเปนวัตถุสําเร็จรูปท่ีรวมของ บรรดาของขลังท้ังมวลใหอยูในวัตถุเดียวกัน (เสรี เสริฐสนิท, 
2540: 38) 
 วัตถุมงคลเปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนใหมในชวง หลังป พ.ศ. 2500 ลงมา เพราะตรวจดูตาม
หนังสือท่ีพิมพกอนป พ.ศ. 2500 จะไมพบคําวาวัตถุมงคลเลย จะมีแตคําวาเครื่องรางของขลัง ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ พระพิมพ หรือคําวามงคลเฉย ๆ จะพบคําวาวัตถุมงคลในส่ิงพิมพ ระหวางในชวง ป พ.ศ. 
2519 จนถึงปปจจุบันเปนจํานวนมาก โดยจะใหความหมายทั้งท่ีเปนคําเรียกแทนพระเคร่ืองอยาง
เดียว และในความหมายรวมถึงเคร่ืองรางของขลังทุกชนิดท่ีมีอยู (สุธน ศรีหิรัญ, 2519: 17) 
 วัตถุมงคล เปนเร่ืองของความเช่ือ ศรัทธาในส่ิงของซ่ึงอาจเปนทางดานศาสนา หรืออาจ
เปนตามสมัยนิยมก็ได วัตถุมงคลจะมีมากมายในสังคมไทย เชน พระเคร่ือง, พระกร่ิง, พระกร่ิงปว
เรศ, ปลัดขิก, ผายันต, ตะกรุด, มีดหมอ, กุมารทอง องคเทพท่ีเปนทางศาสนาอ่ืน ๆ เชน พระพรหม, 
พระตรีมูรติ, พระราหู   
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 วัตถุมงคล ภายนอกกาย หรือ อาจจะเรียกเคร่ืองรางของขลัง ปกติเปนเร่ืองนอกคําสอน
ของพระพุทธศาสนา ถูกจัดอยูในประเภทไสยศาสตรมากวา แตเปนท่ีนิยมกันมาแตโบราณ ดวยเห็น
วาพลังหรืออํานาจนั้นมาจากพุทธคุณ พลังสีตาง ๆ ท่ีปรากฏในวัตถุมงคล หมายถึงพละพลังของ
วัตถุมงคลนั้นท่ีเปลงอานุภาพออกมา พิจารณา จากสี ความใส ความกวางของออรา การตรวจอํานาจ
มงคลวัตถุโดยออรา เชนภาพถายเปนกระบวนการท่ีใชวิทยาศาสตรมารองรับวามีพลังงานประจุอยู 
จริง สวนผลท่ีวา นํามงคลวัตถุนั้นไปใชจะเกิดผลตามปรารถนาหรือไม ก็เปนท่ีตัวผูใชเอง  
 คําวา "เคร่ืองรางของขลัง" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายไวส้ัน ๆ วา เคร่ืองราง เปนคํานามหมายถึง ของท่ีนับถือวาปองกันอันตราย ยิงไมออก 
ฟนไมเขา เชน ตะกรุด ผายันต เหล็กไหล ของขลัง น. ของท่ีมีอํานาจศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีเชื่อกันวาอาจ
บันดาลใหสําเร็จไดดังประสงค (บทความพระเคร่ือง และขาววัตถุมงคล, เว็ปไซนด: 2554 ) 
 สาเหตุท่ีทําใหของท่ีระลึก หรือสินคาการทองเท่ียวเชิงศาสนามีการพัฒนาเปล่ียนแปลง
ไป ท้ังในดานจุดประสงคแหงการสราง รูปแบบรูปทรงและในการนําไปใชนั้น อาจเนื่องมาจาก 
 1. มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
 2. มีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ซ่ึงการพัฒนาเปล่ียนแปลงจะสงผลใหเกิดการออกแบบท่ีดี มีหลักเกณฑในการยึดถือ
ปฏิบัติท่ีถูกตอง หนาท่ีของการนําไปใช (Function), การประหยัด (Economy), ความทนทาน 
(Durability), วัสดุ (Material), โครงสราง (Construction), ความงาม (Beauty), ลักษณะเดนพิเศษ
เฉพาะอยาง (Personality) ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสงผลตอการจัดการสินคาการทองเท่ียวเชิงศาสนาท้ังส้ิน 
(ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531: 142) 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 หากมีการถามวาเพราะเหตุใดผูคนจึงไดเดินทางทองเท่ียวไปยังท่ีตาง ๆ ก็คงมีคําตอบท่ี
ประกอบเหตุผลหลายประการ เชน ตองการไปเยี่ยมญาติ ตองการอากาศท่ีดีในชวงนั้น ตองการไป
พักผอนตากอากาศที่ชายหาด ส่ิงเหลานี้คือแรงจูงใจท่ีนําไปสูความตองการทางการทองเท่ียว ความ
ตองการในการเดินทางทองเท่ียวเปนความตองการท่ีมากกวาความตองการในชีวิตประจําวัน แตเปน
การแสดงอกถึงความตองการในสินคาและบริการทางการทองเท่ียวซ่ึงนํามาพิจารณาความหมาย
ของความตองการดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 
 1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการลําดับตํ่าสุดและ
เปนพื้นฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันทางชีวภาพ เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย 
หากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและท่ีพัก
อาศัย เขาจะมีกําลังท่ีจะทํางานตอไป และการมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม เชน ความ
สะอาด ความสวาง การระบายอากาศ การบริการสุขภาพ เปนการสนองความตองการในลําดับนี้ได 
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่จะเกิดข้ึนหลังจาก
ท่ีความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึงความตองการ
สภาพแวดลอมท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจ ความม่ันคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ 
การสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบยีบ
ขอบังคับท่ียุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน 
 3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคงใน
การงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขา
สมาคมสังสรรคกับผูอ่ืน ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 
 4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เม่ือความตองการทางสังคมไดรับ
การตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสราง
การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความ



 23

ตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอ่ืน มี
สวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตน 
 5. ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs) เปนความ
ตองการระดับสูงสุด คือตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในส่ิงท่ี
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขึดสุดยอด มี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจและการคิดสรางสรรคส่ิงตาง ๆ การกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพ
และการงาน เปนตน 
 ส่ิงกําหนดดานจิตใจของความตองการทางการทองเท่ียว เปนความจริงท่ีวานักทองเท่ียว
เปนเหมือนสินคาท่ีเปนตัวแทนของการหลีกหนีจากความจริงในชีวิตประจําวัน หรือความหมายของ
การสนองตอบตอความตองการของตัวเอง ในขณะท่ีการทองเท่ียวสามารถตอบสนองไดมากกวานี้ 
เพราะการทองเท่ียวมีลักษณะของสินคาท่ีแตกตางกันไปจากการซ้ืออ่ืน ๆ การซ้ือการทองเท่ียว
โดยเฉพาะไมไดเปนการซ้ือโดยเหตุผลทางรางกาย แตมีความหมายตอความตองการท่ีจะเติม
ประสบการณ และความฝนใหกับนักทองเท่ียว โดยการเปนเจาของส่ิงท่ีแตะตองไมไดหลังการ
เดินทางแลวส่ิงท่ีปรากฏอยูมักเปนของท่ีระลึก และรูปภาพเพื่อรักษาความทรงจํา ซ่ึงก็ไมแนวาเม่ือ
เขาเดินทางไปยังท่ีนั่นอีกคร้ัง ประสบการณท่ีไดรับจะเหมือนกับคร้ังแรกหรือไม โดยปรกติ
นักทองเท่ียวมักจะมองหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของปแหงการทํางานนั้น ผูคนมักจะซ้ือส่ิงของสําหรับวันหยุด 
เชน ชุดวายน้ํา ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของสินคาท่ีจะคอยชวยเตือนความทรงจําถึงคืน
วันระหวางวันหยุดนั้น และความทรงจําเหลานี้ก็ไดชวยสรางความสดช่ืนใหกับนักสรางวันหยุด
ในชวงท่ีกลับมาทํางานอีกคร้ัง อยางไรก็ตามประสบการณในวันหยุดนั้น ไมไดมีอยูแตเพียง
ประสบการณในสถานท่ีตาง ๆ เทานั้น เวลาก็มีสวนสําคัญเชนกัน  
 มักเปนท่ีถกเถียงกันวาวันหยุดตาง ๆ เหลานั้น ไดบรรลุความตองการในสวนลึกของ
จิตใจหรือไม Cohen และ Taylor (1976) Crompton (1979) และ Mathieson and Wall (1982) ได
กลาวถึงแรงจูงใจตอการทองเท่ียวไวตรงกัน สรุปไดดังนี้ 
 1. แรงจูงใจจากความตองการหลีกหนี (The escape motivation) เปนความปรารถนาท่ี
ตองการหลีกหนีจากสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีคุนเคย 
 2. ความตองการพักผอน (Relaxation) เกี่ยวเนื่องกับความตองการที่จะหลีกหนี แตเปน
ความตองการที่จะพักฟนสภาพรางกายปละจิตใจของตัวเองดวย 
 3. การละเลน (Play) เปนการปลอยตัวไปกิจกรรมของเด็ก ๆ ผูใหญท่ีเขารวมกับเกมส
การเลนของเด็ก ๆ เปนสเมือนการถอยวันเวลาอยางอิสระ โดยปราศจากความกังวล เหมือนอยูในวัย
เด็กอีกคร้ัง 
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 4. เปนการเพิ่มสัมพันธในครอบครัว (Strengthening family bonds) ท้ังพอและแมตาง
ตองทํางานเต็มเวลา วันหยุดพักผอนจึงเปนเหมือนกับเวลาท่ีเขาท้ังสองจะไดเพิ่มความสัมพันธ
ระหวางกัน ในทางกลับกัน วันหยุดก็สามมารถเปนเหมือนวันท่ีคูสามีภรรยาจะไดมีโอกาสระลึกถึง
วา การทํางานนั้นทําใหเวลาแหงการแยกจากกันของเขาท้ังสองนั้นมีมากข้ึน ชีวิตประจําวันมักหมด
ไปกับหนาท่ีการงาน และการบีบบังคับในการมีสวนรวมดวยกันในแตละวันนั้นเปนการเพ่ิม
ความเครียดใหกับชีวิตสมรส ดังนั้น วันหยุดพักผอนจึงเปนการสรรหาเวลาของพอแมไดมีโอกาส
อยูรวมกับลูก ๆ และยังเปนการเพิ่มความสัมพันธในครอบครัวอีกดวย 
 5. สถานภาพทางสังคม (Prestige) เปนเสมือนการสงเสริมความสามารถของบุคคลใน
การเลือกสถานท่ีสําหรับวันหยุดเปนการช่ัวคราว การเลือกไปสถานท่ีตาง ๆ นั้นเปนเหมือนแฟช่ันท่ี
แสดงออกถึงสถานะ สถานท่ีทองเท่ียวไดลายเปนเครื่องกําหนดอีกส่ิงหนึ่งของวิถีชีวิต เปนการ
พิสูจนความมีช่ือเสียงของบุคคลตอผูอ่ืน ไมใชเฉพาะสถานท่ีแตหมายรวมถึงรูปแบบของท่ีพักและ
กิจกรรมทางการทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน 
 6. การมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) เปนตัวแทนสําหรับกลุมบุคคลซ่ึง
ไมคํานึงถึงประเพณีวัฒนธรรม และไมสนใจที่อยากรูในภูมิหลังของแตละคน แตเปนกลุมคนท่ีมี
งานอดิเรกหรือมีความสนใจในการใชเวลาวางเหมือนกัน เชน การวาดภาพ การถายภาพ การ
ทองเท่ียวของกลุมคนท่ีมีความคิดคลายคลึงกันจะชวยใหมีโอกาสรวมแบงปนประสบการณซ่ึงกัน
และกัน และทําใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ไมรูสึกโดดเดี่ยวกับการทองเท่ียวนั้น 
 7. โอกาสในการสรางความสัมพันธทางเพศ (Sexual opportunity) ความสัมพันธทาง
สังคมยอมเปดโอกาสการสรางความสัมพันธทางเพศ ส่ิงเหลานี้สามารถปรากฏออกมาอาจจะเปน
เพียงความตองการทางกายหรือจากอารมณผูกพันรักใคร  
 8. โอกาสของการไดศึกษาในส่ิงตาง ๆ (Educational opportunity) หัวใจของการ
ทองเท่ียวคือการเดินทางไดพบส่ิงใหม ๆ ไดเรียนรูสถานท่ีตาง ๆ ไดพูดคุยกับผูคนท่ีมีวัฒนธรรม
และความคิดท่ีแตกตางกัน มีโอกาสไปเยือนโบราณสถานท่ีสําคัญ ๆ ไดชมผลงานทางศิลปะ นับวา
มีผูคนจํานวนมากท่ีมีวัตถุประสงคของการเดินทางเพื่อโอกาสทางการศึกษา 
 9. เปนการคนพบตนเอง (Self-fulfillment) การคนหาเพื่อใหบรรลุถึงความปรารถนา
ของตนเอง อาจเปนวัตถุประสงคของนักเดินทาง ซ่ึงเราไมสามารถทราบไดวา มีการเปล่ียนแปลง
ชีวิตหรือการเปล่ียนแปลงโลกทัศนหลังจากการเดินทางหรือไม อาจเปนไปไดท่ีนักเดินทางบางคน
ไดลาออกจากงานท่ีทําภายหลังจกการเดินทางทองเท่ียวแลวลองเรือไปในทะเล หรือนักทองเท่ียว
อ่ืน ๆ อาจกลับมาที่อยูเดิมดวยประสบการณท่ีหลากหลายท่ีสามารถชวยสรางกําลังใจใหเขมแข็ง
ตอสูกับอุปสรรคท้ังหลายตอไป 
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 10. เปนการบรรลุความปรารถนาของตนเอง (Wish fulfillment) ในบางคร้ังการ
ทองเท่ียวไดกลายเปนคําตอบของความฝนขอบบุคคล ความฝนท่ีบุคคลท่ีตองการรักษาไวช่ัวนาน
แสนนาน การเพิ่มประสบการณอาจมีการแปลความหมายเปนความอดทนในความเปนจริง เชน ใคร
บางคนอาจเดินทางไปลุมน้ําแอมะซอน ในประเทศบราซิล สัมผัสชีวิตธรรมชาติโดยการออกลา
สัตว ใชอาวุธดึกดําบรรพ หรือการเดินทางโดยรถมา รถไฟ หรือแมแตการลองแพ การชมพิพิธภัณฑ 
เพื่อทําใหความฝนเปนจริงข้ึนมา 
 11. การไดจับจายซ้ือของ (Shopping) แมวาการจับจายซ้ือของไมใชหนึ่งในกิจกรรมการ
ทองเท่ียวปรกติท่ีนิยมมากที่สุด แตก็มีความเปนไปไดท่ีตองการหลีกหนีหางจากบานเปนการ
ช่ัวคราว วัตถุประสงคเพื่อการซ้ือของโดยเฉพาะสินคาท่ีมียี่หอราคาแพง จะเห็นไดจากบรรดา
รานคาท่ีขายสินคาเหลานี้มักมีพนักงานขายเปนคนชาติเดียวกับนักจับจายไวบริการ เชน รานขาย
เคร่ืองสําอางในกรุงปารีส หรือรานขายนาฬิกาท่ีมีช่ือเสียงในสวิสเซอรแลนด เปนตน 
 ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนแรงจูงใจทางดานจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือกวันหยุดเพ่ือเขาไป
มีสวนรวมกับประเภทของการทองเท่ียวมากกวาหนึ่งประเภทในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม
แรงจูงใจท่ีแตกตางกัน และความตางระหวางลําดับช้ันของนักทองเท่ียว ยอยทําใหรูปแบบการ
ทองเท่ียวมีเพิ่มข้ึนอยูเสมอ  
 SWOT มีความหมายยอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities และ 
Threats ซ่ึงการวิเคราะห จุดแข็งจุดออนท่ีเรียกวา SWOT ประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (S W) สภาพแวดลอมภายในประกอบดวยปจจัย
ท่ีอยูภายในองคกร ไดแก โครงสรางวัฒนธรรม และทรัพยากรขององคกร โครงสรางจะแสดงให
เห็นถึงการรวมกลุมงาน ความสัมพันธทางอํานาจหนาท่ี การไหลเวียนของงาน การติดตอส่ือสาร
ภายใน  ซ่ึงวัฒนธรรมองคกร  (Corporate  culture)  จะหมายถึงความเช่ือ ความคาดหวัง และคานิยม
รวมกัน  โดยท่ัวไปจะปรากฏข้ึนมาเปนบรรทัดฐานท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ียอมรับกันของบุคคลต้ังแต
ผูบริหารจัดการลงมาจนถึงพนักงานระดับลางสุด  สวนทรัพยากรขององคการ  (Corporate  
resources) จะหมายถึง ทรัพยสินทุกอยางภายในองคการ ไดแก คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และ
ทักษะ ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในประกอบดวย 
  1.1 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคการ ท่ีตองวิเคราะหการ
ดําเนินงานภายใน เชน การบริหรการเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็ง
ของการดําเนินงานภายในเหลานี้เปนระยะ และใชประโยชนจากจุดแข็งของการดําเนินงานเหลานี้
อยูเสมอ 
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  1.2 จุดออน (Weakness) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรท่ีไมสามารถ
กระทําไดดี เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา จะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ 
 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  (OT) สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย
ปจจัยท่ีอยูภายนอกและไมไดอยูภายใตการควบคุมระยะส้ัน ซ่ึงสภาพแวดลอมภายนอกจะมีอยูสอง
สวนคือ สภาพ แวดลอมการดําเนินงานและสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป สภาพแวดลอมการดําเนินงาน  
(Task  environment)  จะประกอบดวย  ปจจัยท่ีกระทบและถูกกระทบโดยตรงตอการดําเนินงาน  
ปจจัยเหลานี้ไดแก ผูมีสวนไดเสีย รัฐบาล ผูจําหนายวัตถุดิบ ชุมชน คูแขงขัน และกลุมผลประโยชน
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป  (General  environment)  จะประกอบดวยปจจัยท่ีไมกระทบโดยตรงตอ
การดําเนินงานระยะส้ัน  ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจระยะยาวไดแก  เศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย 
  2.1 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคการ  ซ่ึงตองคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  และการแขงขันเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอมเหลานี้  เชน  การพัฒนาของคอมพิวเตอร  การเปล่ียนแปลงของ
ประชากร  และการเปล่ียนแปลงคานิยมและทัศนคติ  และการแขงขันจากตางประเทศ  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการของลูกคาเปล่ียนแปลงไป 
  2.2 อุปสรรค  (Treats) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอก ท่ีคุกคามตอการดําเนินงาน
ขององคการ สภาพแวดลอมเหลานี้ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการแขงขัน 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  (จุดแข็งและจุดออน)  และสภาพแวดลอม
ภายนอก  (โอกาสและอุปสรรค)  สามารถแสดงเปนตาราง  SWOT ไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT   
 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก S = ระบุจุดแข็งภายใน W = ระบุจุดออนภายใน 
O = ระบุโอกาสภายนอก SO = ยุทธศาสตรเชิงรุก WO = ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
T = ระบุอุปสรรคภายนอก ST = ยุทธศาสตรเชิงรับ WT = ยุทธศาสตรเชิง 
 
 ตาราง  SWOT ช้ีใหเห็นวายุทธศาสตรทางเลือกจะมีอยู 4 อยาง ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว
อาจจะดําเนินยุทธศาสตรผสมกัน 
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 1. ยุทธศาสตรเชิงรุก  (SO Strategies) เม่ือผลของการพิจารณาปจจัยท่ีเปนกุญแจแหง
ความ สําเร็จท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอยูในชองจุดแข็งและโอกาส (O) เปนยทุธศาสตร
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เม่ือผูดําเนินการมีจุดแข็งและโอกาสเอ้ืออํานวย 
 2. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO Strategies) เม่ือปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอม
ภายในไปอยูในชองจุดออน (W) แตปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชอง
โอกาส (O) เปนยุทธศาสตรท่ีปรับจุดออนใหเปนจุดแข็ง เพื่อใหสามารถดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได
เม่ือโอกาสเอ้ืออํานวยแตผูดําเนินการมีจุดออน 
 3. ยุทธศาสตรเชิงรับ (ST Strategies) เปนยุทธศาสตรท่ีปรับอุปสรรคใหเปนโอกาส
เพื่อใหดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได หากผูดําเนินการมีจุดแข็งแตโอกาสไมเอ้ืออํานวยใหเนื่องจาก
ปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชองจุดแข็ง (S) แตปจจัยแหงความสําเร็จของ
สภาพแวดลอมภายนอกในชองอุปสรรค (T) 
 4. ยุทธศาสตรเชิงถอย  (WT Strategies) เปนยุทธศาสตรท่ีปรับการดําเนินงานเพ่ือการ
บรรลุวัตถุประสงคไปเปนรูปแบบอ่ืน เนื่องจากปจจัยความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูใน
ชองจุดออน (W) และปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองอุปสรรค (T)  
(สมยศ นาวีการ, 2546 : 80–81) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
 การทองเท่ียวเชิงศาสนาหรือทัวรธรรมะ ทําใหเกิดขอถกเถียงข้ึนในสังคมวา "วัดควร
เปนแหลงทองเท่ียวหรือไม?" เพราะมองวาวัดสมควรเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ สถานท่ีอยูของสงฆ 
และสถานท่ีเผยแผศาสนา ซ่ึงหากไมมีการศึกษาการจัดการที่เหมาะสม จะทําใหวัดสูญเสียคุณคา
ของความเปนวัดไป 
 พัชรินทร อ่ิมพิทักษ ไดเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ "Traveler Leisure & 
Business" คอลัมน Travel in Trend โดยอางอิงจากโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
ทองเท่ียวไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) "เร่ืองรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ประเภทวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร" ท่ีมีพระมหาสุทิตย อาภากโร สังกัดวัดสุทธิวราราม เปน
หัวหนาโครงการวิจัย โดยหาความเหมาะสมในการจัดการทองเท่ียววัด  บทความนี้มีเนื้อหาสําคัญ
คือ จากผลการศึกษาจากพระสงฆและผูท่ีเกี่ยวของพบวา วัดมีความเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงเรียนรู 
และเท่ียวชมในดานวัฒนธรรม ประ วัติศาสตร สถาปตยกรรม พุทธศิลปกรรม และการเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา แตควรมีการจัดการในเชิงพื้นท่ีและผลกระทบตอวิถีของชาวพุทธและพระสงฆ 
ขณะท่ีการเรียนรูจากการทองเท่ียวจะเพิ่มพูนความรูและประสบการณ แตกระบวนการจัดการ
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จะตองต้ังอยูบนพื้นท่ีฐานของพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของไทย และความเคารพตอสถานท่ี
และวิถีชาวพุทธ และการเท่ียวชมวัดและความงดงามของศิลปกรรมจะนําไปสูการเรียนรูในดาน
อ่ืนๆ ดังนั้น ควรมีการใชส่ือสัญลักษณท่ีเหมาะสม และการเรียนรูจากภายในและความเปนตัวตน
ของวัดและชุมชน   
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศรวม 800 คน พบวา 
คนไทย ท่ีเดินทางเท่ียววัดสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย อายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อนุปริญญาตามลําดับ เหตุผลหลักในการทองเท่ียว คือ พักผอน ไหวพระพุทธรูป ชมวัด   
 สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ พบวาสวนใหญเปนผูชายอายุประมาณ 21-30 ปมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ 31-40 ป การศึกษาอยูในระดับอนุปริญญามากท่ีสุด รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สวนใหญเดินทางมาเท่ียวเปนคร้ังแรก 52.1% คร้ังท่ี 2 ประมาณ 28.3% และคร้ังท่ี 3 ประมาณ 
19.5% การทองเท่ียวจะเปนการเท่ียวชมความงดงามดานศิลปกรรมเจดีย พระปรางค พระอุโบสถ 
และยังสนใจกิจกรรม การสวดมนต การนั่งสมาธิ   
 ขณะท่ีปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทองเท่ียวในวัด มีมากมายต้ังแตการแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตอสถานท่ี โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและระเบียบวัด โดย
สวนใหญเปนชาวตางชาติ  การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาดความเปนระเบียบในการเที่ยว
ชม โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย การรุกลํ้าของรานขายสินคาและบริการภายในวัด จนเกิดขอ
ขัดแยงกับชุมชน ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชนของผูใหบริการบางกลุม แตท้ังนี้ผลการศึกษา
จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีความเห็นวาวัด สามารถเปนสถานท่ีทองเท่ียวได 
โดยวัดสามารถจัดการเพ่ือรองรับทางการทองเท่ียวได เชน มีการดูแลและอนุรักษโบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และสถาปตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ไดแก มีการใชประโยชนจากแหลง
ทองเท่ียวภายในวัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นท่ีภายในวัด เชน สถานท่ีไหว
พระ สถานท่ีถายรูป หรือท่ีนั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต การใหนักทองเท่ียวมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การกําหนดเขตพ้ืนท่ีในการรองรับนักทองเท่ียวและการ
เท่ียวชมภายในวัด  ซ่ึงท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย 
แตก็จะตองมีการวางระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (บทความ
เผย แพรในหนังสือพิมพ traveler leisure & Business คอลัมน Travel in Trend: 4 ตุลาคม, 255  
 งานวิจัยของ เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2538: 56, 58, 134) เร่ือง “พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางประชากรชาวไทย
อายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จํานวน 3,706 คนในพื้นท่ีรวม 13 จังหวัดในป พ.ศ. 2537 พบวา 
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 1. ประเภทของแหลงทองท่ีนักทองเท่ียวชอบไปเปนศูนยการคาและตลาดในเมือง 
รองลงมาเปนประเภทวัด วัง อนุสาวรีย ภูเขา น้ําตก ปา ถํ้า เข่ือน ทะเล และเกาะ 
 2. กิจกรรมท่ีทําระหวางทองเท่ียวแยกเปน เพื่อพักผอน ซ้ือสินคา เท่ียวชมธรรมชาติ 
และท่ีนอยท่ีสุดเปนการเท่ียวชมวัฒนธรรม 
 3. ส่ิงจูงใจในการเลือกไปทองเที่ยว ไดแก คําชวนของเพื่อนหรือญาติ เคยไปแลว
ประทับใจ ขาวสารจากวิทยุโทรทัศน บทความในหนังสือ วารสาร และรายการนําเท่ียว 
 4. ความตองการขอมูลขาวสาร เพศชายมีความตองขอมูลมากกวาเพศหญิงเล็กนอย 
กลุมอายุนอยตองการขอมูลมากวากลุมอายุมาก กลุมคนโสดตองการขอมูลมากกวากลุมท่ีสมรส 
กลุมอาชีพมีเงินเดือนประจําตองการขอมูลมากกวากลุมอาชีพอ่ืน การศึกาษระดับอุดมศึกษาตองการ
ขอมูลขาวสารมากวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา กลุมท่ีมีรายไดสูง
ตองการขอมูลมากกวากลุมท่ีมีรายไดต่ํา กลุมท่ีอยูในเขตเทศบาลตองการขอมูลมากวากลุมท่ีอยูนอก
เขตเทศบาล สําหรับขอมูลท่ีตองการสวนใหญคือ เร่ืองเสนทาง ระยะทาง และแหลงทองเท่ียว 
 พระมหาสุเทพ ผิวเผือด (2545: 110) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรมของการทองเท่ียวท่ีมีตอวัดและชุมชน” ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผโรงวัว ต.บางตาเถร อ.
สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี พบวา การบริหารจัดการทองเท่ียวทําใหวัดมีรายไดเพ่ิมข้ึน สงผลใหวัดมี
ทุนในการพัฒนาทางกายภาพมากข้ึน และคนในชุมชนก็ไดรับผลประโยชนจากการจางงานของวัด 
และจากการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว แตเปนปญหานํามาซ่ึงความขัดแยงระหวาง
กลุมผลประโยชนตาง ๆ กับกฎเกณฑของวัด รวมท้ังมีผูเห็นชองทางในการฉกฉวยประโยชนจาก
การทองเที่ยว เขามาแสวงหาผลประโยชนจากวัดในรูปแบบตาง ๆ ปลอยใหมีการพัฒนาสถานท่ี
ทองเที่ยวโดยอิสระ นําไปสูการเกิดข้ึนของระบบพุทธพาณิชย สงผลกระทบตอกระบวนการศึกษา
อบรมของวัด ไมอาจจัดการเรียนการสอนหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และยังตองแบกรับปญหาการจัดการขยะท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 ปรีดาพร อารักษสมบูรณ (2546: 106) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการของ วัดโสธรวรารามวรวิหาร” จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การบริหารจัดการ
ภาพพจนและช่ือเสียงของ วัดโสธรวรารามวรวิหาร บุคลากร การใหบริการ อาคารสถานท่ี เสนทาง
การคมนาคม สภาพแวดลอมในบริเวณวัด และความศรัทธาในองคหลวงพอโสธรฯ เปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารจัดการเปนอยางมาก 
 วัชราภรณ ระยับศรี (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
พุทธ” ของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ท่ีมาเท่ียววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเที่ยวมีความเห็นวาศิลปกรรมไทยเปนส่ิงควรชวยกันอนุรักษและ
ศึกษา กิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวชอบ ไดแก การเท่ียวชมทางดานศิลปกรรมความสวยงามของวัด และ
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ประโยชนท่ีนักทองเท่ียวไดรับจากการเดินทางมาเท่ียววัด คือ การไดพักผอนหยอนใจ การไดคลาย
ความเคลียด เกิดความสบายใจ และไดพัฒนาจิตใจใหรูสึกสงบ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual theory) เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกฎแหงกรรมในพุทธ
ศาสนา จําลอง ดิษยวณิช (2545) ไดอธิบายความหมายของคําวาจิตวิญญาณ ไวดังนี้ "จิตวิญญาณ 
หมายถึง ภวังคจิต (the life continuum) ในพุทธศาสนา หรือจิตไรสํานึก (the unconscious) ในจิต
วิเคราะห" จิตวิญญาณ ซ่ึงเปนสวนลึกภายในจิตใจของมนุษยมีแรงจูงใจท่ีทรงพลังอยางหน่ึงคือ 
"กรรม" กรรมเปนการกระทําของคนเรา ไมวาจะเปนทางใจ ทางวาจา หรือทางกาย ถากระทํากรรม
ดีก็จะสงผลไปในทางท่ีดี ถากระทํากรรมชั่วก็จะสงผลไปในทางที่ไมดี ทํากรรมเชนใด ยอมไดผล
เชนนั้น สมดังคํากลาววา "ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว" พลังกรรมและผลของกรรมถือวา เปนแรงจูงใจ ท่ี
สําคัญอยางหนึ่ง ในชีวิตประจําวันของคนเรา และถูกเก็บส่ังสมไวในจิตไรสํานึก ความสุขจะเกิดข้ึน
ไดเพราะ เปนผลของการ กระทํากรรมดี แตในทางตรงกันขามความทุกขจะเกิดข้ึน เนื่องจากผลของ
การกระทํากรรมท่ีไมดี 
 พระมหามนตรี วลฺลโภ (2542: 199) ไดศึกษา อิทธิพลของวัตถุมงคลท่ีมีตอสังคมไทย
ปจจุบัน พบวา ทัศนคติและความเช่ือในสังคมไทยปจจุบันมีความเชื่อเร่ืองวัตถุมงคล คอนขางสูง 
ท้ังยังเช่ือม่ันในอานุภาพของวัตถุมงคลท่ีไดรับการปลุกเสกจากพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และ
เขาใจวา วัตถุมงคลเปนเร่ืองของพระพุทธศาสนา จึงไดยอมรับและศรัทธาตอวัตถุมงคลอยางสนิทใจ 
 อภิรักษ จุฬาศินนท (2546: 166) ไดศึกษา แรงจูงใจในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพอ
อุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา โดยสวนใหญคนบูชาวัตถุมงคลเปนคนมีอายุชวง 31-40 ป เพศ
ชาย มีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ มีความรูระดับปริญญาตรี และเม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการบูชา
วัตถุมงคล 5 ดาน ท้ังดานความศรัทธาในหลวงพออุตตมะ ดานความตองการเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจ ดานความสนใจในพุทธศิลป ดานความคาดหวังในธุรกิจ และดานความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พบวามีแรงจูงใจในดานตาง ๆ สูงทุกดาน โดยแรงจูงใจดานความศรัทธาในหลวงพออุตตมะสูงท่ีสุด 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาพบวา งานวิจัยสวนใหญกลาวถึงพฤติกรรม
ความตองการของนักทองเท่ียว ประกอบกับความเหมาะสมใจการจัดการสถานท่ีทองเท่ียว ท่ี
สัมพันธกันกับองคประกอบในการทองเท่ียวอ่ืน ๆ อันประกอบไปดวยส่ิงหลัก ๆ คือ ความดึงดูดใจ 
(Attraction) การเขาถึง (Accessibility) และส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) โดยท่ีองคประกอบ
เหลานี้เปนสวนสําคัญท่ีถือเปนสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงผูศึกษาถือวาแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา
ท่ีมีคุณภาพ มีการจัดการท่ีดีและความพรอม ยอมเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาในตัวเอง สงผลทําใหแรง
ศรัทธาท่ีผูคนท่ีนับถือในศาสนา ส่ิงศักดิ์สิทธ จะยังคงนับถือในส่ิง ๆ นั้นอยางตลอดไมมีวันเส่ือม
สลายหรือหายไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 40 หมูท่ี 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความมุง
หมายเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา และหาแนวทางการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงศาสนาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เพราะถือวาการทองเที่ยวเชิงศาสนา จัดอยูใน
กลุมของความเช่ือ ความศรัทธา ความเบิกบานใจ ในดานของวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible 
Cultural) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานพื้นท่ีในการศึกษา 
 2. ประชากรผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
ขอบเขตดานพื้นท่ีในการศึกษา  
 ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา ท่ีมีหนวยในการวิเคราะหสอดคลองกับ
โจทยความมุงหมาย โดยเลือกพื้นท่ีดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อใหไดแหลง
ศึกษาตาม ที่พึงประสงค ไดแก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ตําบลพุสวรรค อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
งานทองเท่ียวเชิงศาสนา ท่ีเกี่ยวของรวมทั้งการปฏิบัติภาคสนาม สํารวจและตรวจสอบทรัพยากร
ทองเท่ียว ประวัติ ความเปนมา ความเช่ือทางศาสนา โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามท่ี
จัดสรางข้ึน เก็บขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทาง ในการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา ซ่ึงมี
ขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
 1. สํารวจพื้นท่ีทรัพยากรการทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
  1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติ อันไดแก  
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   1.1.1 ภูมิทัศน: สนามหญา สวนหยอม 
   1.1.2 พืช: ตนไม ดอกไม ไมประดับ 
   1.1.3 สัตว: ปลา นก 
   1.1.4 น้ํา: ลําคลอง บอน้ํา สระนํ้า 
  1.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันไดแก 
   1.2.1 มรดกวัฒนธรรม: สถานท่ีทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ อนุสาวรีย 
   1.2.2 มรดกดานศาสนา: พระพุทธรูป อาคาร ท่ีประดิษฐาน รูปปน องคจําลอง 
หนังสือธรรม เปนตน 
   1.2.3 วัตถุมงคล: สถานท่ีจําหนายวัตถุทางวัฒนธรรม  
  1.3 ทรัพยากรดานการบริการ อันไดแก 
   1.3.1 การเดินทางทองเท่ียวและ การบริการรถพวง 
   1.3.2 การใหบริการขอมูลนักทองเท่ียวบริเวณจุดประชาสัมพันธ 
   1.3.3 การใหบริการขอมูลตามจุดสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
  1.4 ทรัพยากรกิจกรรม ประเพณี วันสําคัญทางศาสนา อันไดแก 
   1.4.1 วันทางศาสนา: มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เขาพรรษา ออก
พรรษา วันประสูติพระพุทธเจา วันจุติพระแมกวนอิม 
   1.4.2 งานเทศกาล: สงกรานต ปใหม สารท ลอยกระทง งานการกุศล งาน
บวงสรวงประจําป 
   1.4.3 งานบูชา สักการะประจําป ตามจุดตาง ๆ ภายในอุทยาน 
   1.4.4 กิจกรรมศาสนา: การรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ สวดมนต ภาวนา 
 2. สํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม ตามความตองการพื้นฐานท่ัวไป 10 ประการ อันไดแก ปายบอกทาง เคร่ืองหมายบงบอก
มาถึงจุดทองเท่ียว ศูนยขอมูลนักทองเท่ียว หองสุขา รานอาหารเคร่ืองดื่ม รานจําหนายวัตถุมงคล 
การใหขอมูลและการส่ือความหมายเกี่ยวกับจุดทองเท่ียว การกําหนดเสนทางการเดินทองเท่ียว การ
มีมัคคุเทศกใหขอมูล บริการรถรับสง 
 
ประชากรผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง  
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของประชากร และกลุมคนตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาไวดังนี้ 
 1. กลุมนักทองเท่ียว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผูมาเยือนอุทยานฯ จํานวน 50 คน 
 2. เจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานฯ จํานวน 15 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษา
ไดทําการสรางข้ึน มีท้ังหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม และชุดสําหรับเจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละชุดจะทํา
การแบงออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดงความ
คิดเห็น 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา  
 ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาในการทองเท่ียวเชิงศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
 การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการดังข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารตําราและรายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัด 
 2. ศึกษาเอกสารส่ือส่ิงพิมพในการประชาสัมพันธ หรือเผยแพรขาวสาร 
 3. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความาทําการสรางแบบสอบถามฉบับราง 
 4. นํารางแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และมีความสอดคลองกันของคําถาม 
 5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีไดรับการเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 6. นําเสนอแบบสอบถามท่ีแกไขแลวตออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบใหขอเสนอแนะ
 7. นําไปแกไขปรับปรุงตามท่ีไดรับการเสนอแนะสงอาจารยท่ีปรึกษา  
 8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา หรือการ
ทองเท่ียวตามวัดตาง ๆ เพื่อนํามาประมวลเขาเปนคําถามในแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาสถานท่ีอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เพื่อหาประเด็นในการศึกษา และ
แนวทางวิธีการจัดการ 
 3. ศึกษาขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อนํามาประมวลเขาเปนคําถามใน
แบบสอบถาม 
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 4. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการลงพื้นท่ีศึกษาจริงเปนระยะ ๆ ใน
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2554 โดยจะใหประชากรกลุมท่ีตองการศึกษา ทําการตอบ
แบบสอบถามในชวงกลางเดือน เมษายน 2554 (ชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต จะมีนักทองเท่ียว
จํานวนมาก) 
 5. รวบรวมแบบสอบถามทําแบบบันทึกเพื่อทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน  
 6. ทําการสรุปขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจัดขอมูลใหเปนระบบ รวบรวมคําตอบตามประเด็น
คําถามท่ีไดกําหนดไว เพื่อวิเคราะหหาแนวทางการจัดการ 
  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ประกอบกับผู
ศึกษานําเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัย การลงพื้นท่ี แบบสอบถาม 
รวมถึงการสนทนากับนักทองเท่ียว ผูปฏิบัติหนาท่ีในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เพื่อนํามา
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสรางขอสรุปจากความถ่ีท่ีเกิดข้ึนวาในเร่ืองเดียวกัน มีกลุมผูใหขอมูล
หลายคนใหขอมูลท่ีตรงกัน หรือสอดคลองกันหรือไม แลวดําเนินการตรวจขอมูลเพื่อใหไดขอมูล
จากท่ีผูเกี่ยวของหลายฝายแลวสรุป ใหเห็นภาพรวมเกี่ยวกับบริบท และสภาพการจัดการทองเท่ียว
เชิงศาสนา ตลอดจนปญหาและแนวทางจัดการแกไขเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการศึกษา เร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิม จังหวัดเพชรบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในอุทยานฯ ตามสถานท่ีตาง ๆ 
ท่ีไดทําการศึกษา โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ท่ี
ผูศึกษาไดทําการสรางข้ึน มีท้ังหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเที่ยวท่ีมาอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม และชุดสําหรับเจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละ
ชุดจะทําการแบงออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดง
ความคิดเห็น 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา  
 ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาในการทองเท่ียวเชิงศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
 ซ่ึงจากเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา โดยใชแบบสํารวจ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามดังกลาว ทางผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมและนําขอมูลท่ีรวบรวม
ไดมาทําการแยกใหเห็นผลวิเคราะห โดยจะทําการแยกผลวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ผลวิเคราะหตอนท่ี 1  ผลการสํารวจพ้ืนท่ีทรัพยากรการทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานท่ีมีตอการทองเท่ียว 
 ผลวิเคราะหตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาท่ี  
 ผลวิเคราะหตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจขอนักทองเท่ียว 
 ผลวิเคราะหตอนท่ี 4  แนวทางการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 
 
ขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีตาง ๆ ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เร่ิมกอสรางตั้งแตปลายป 2538 ระยะแรกดําเนินการ
ในลักษณะสวนเกษตร โดยใชช่ือวา สวนเกษตรพุสวรรคเมาทเทนวิวส และเม่ือตนป 2541 ก็เปล่ียน
ช่ือเปน อุทยานศาสนาโพธิสัตวกวนอิม บนพื้นท่ี 180 ไร ตั้งอยูเลขท่ี 40 หมูท่ี 2 ตําบลพุสวรรค 

   ส
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อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170  สถานท่ีเปนมงคล ทามกลางปาเขาลําเนาไพร อากาศ
บริสุทธ์ิ ธรรมชาติสวยงาม และผูคนท่ีอยูภายในรับประทานอาหารมังสวิรัติ มีศาสตาจารย ดร.สุชาติ 
โกศลกิติวศ (ตอมาไดอุปสมบทมีช่ือทางพระวา ส.อริยวังโส ภิกขุ) โดยหลังจากท่ีทานมรณภาพแลว 
นายสุนัย โกศลกิติวงศ (นองชาย) ไดดําเนินการจัดสรางและดูแลตอตามแนวทางท่ีไดสราง
อุดมการณไว 10 ประการ คือ 
 1. ชวยบําบัดทุกขท้ังกายและใจใหทุกชนชั้น 
 2. ประหารกิเลสของมนุษยท่ีเห็นแกตัวใหเบาบางลง 
 3. ทําลายความเช่ือท่ีงมงายหลงเขาใจผิด 
 4. ผดุงความเปนธรรมของสังคม 
 5. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสันติภาพเปนสรณะ 
 6. สงเสริมศาสนาใหดีข้ึนทุกวิถีทาง 
 7. ยินดีอุปถัมภนักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีหวังพระนิพพาน 
 8. รวมมือกับผูรารถนาเปนพระโพธิสัตว 
 9. สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเขาสูจิตใจเยาวชน 
 10. ยืนยันโลกหนามีจริงเพื่อไมใหมนุษยทําบาปมากข้ึน 
 สําหรับการเท่ียวชมภายในอุทยานนั้นมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. การเดินเท่ียวชม สามารถเดินชมภายในไดตามอัธยาศัยตามสถานท่ีตอไปนี้ 
 2. ใชบริการรถพวงเพื่อไปสงนักทองเท่ียว ณ จุดข้ึน-ลงรถพวงท่ีโรงบุญ เพื่อให
นักทองเท่ียวเดินเขาไปสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดานในเสียคาบริการรถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท 
(สําหรับเด็ก พระภิกษุ สามเณร แมชี ไมเสียคาบริการ) 
 สถานท่ีทองเท่ียว จุดพักผอน และจุดรับรองนักทองเท่ียวมีดังตอไปนี้  
 1. ถํ้าเขามรกต เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ 3 องค ภายในถํ้า
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน และส่ีธาตุกายสิทธ์ิ ซ่ึงประกอบดวยธาตุศักดิ์สิทธ์ิ 4 อยาง คือ 
พระบรมสารีริกธาตุ หยก ปรอท พญาสมิงเหล็ก ไดประดิษฐานในถํ้ามรกตนี้ รวมท้ังหลวงปูทวด 
(เหยียบน้ําทะเลจืด) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังษี ฤาษีเดินดง ฤาษีนารอด ฯ นับเปนสิริ
มงคลอยางสูงยิ่งสําหรับผูท่ีไดมีโอกาสสักการบูชาส่ีธาตุกายสิทธ์ิสักคร้ังหนึ่งในชีวิต   
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ภาพท่ี 4 ถํ้าเขามรกต  
 
 2. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษามหาราชา เปนอาคาร 4 ช้ัน สําหรับเปนศูนยขอมูล
นักทองเที่ยวและจัดแสดงนิทรรศการศาสนาของโลก แหงเดียวในเอเชียและแหงที่สามของโลก 
จัดแสดงพระพุทธรูป พระศาสดา และพระเจา พรอมท้ังวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธ์ิของแตละศาสนาท่ัว
โลกที่หาชมไดยากในปจจุบัน จัดแสดงไวเปนหมวดหมูใหทานไดศึกษาหาความรูในหลักคําสอน
ของแตละศาสนา ภายในอาคารประกอบดวย  
  ช้ันที่ 1 ประชาสัมพันธขอมูลอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
  ช้ันที่ 2 นิทรรศการ 12 ศาสนาของโลก  
  ช้ันที่ 3 นิทรรศการศาสนาพุทธ ฝายมหายาน  
  ช้ันที่ 4 นิทรรศการศาสนาพุทธ ฝายหินยาน  
 

 

    
 
ภาพท่ี 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา  
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 3. อาคารบรมครู เปนอาคาร 2 ช้ัน ช้ันลางเปนสํานักงานและจัดแสดงโมเดลของ
อุทยานฯ ช้ันบนประดิษฐานพระพุทธรัตนะ พระบรมโพธิสัตวศรีอริยเมตไตรย หลวงปูทวด(เหยียบ
น้ําทะเลจืด) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังษี ทาวมหาพรหมชินนะปญจะระ พระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร(เจาแมกวนอิม) และเปนท่ีเก็บสังขารพระอริยวังโส ท่ีมรณภาพตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 
2548 แตสังขารทานไมเนาเปอย 
 

   
 
ภาพท่ี 6 อาคารบรมครู  
 
 4. แดนสิบสองนักษัตร เปนท่ีประดิษฐานของเทพประจําปเกิดสิบสองนักษัตรประทับ
นั่งอยูบนนักษัตรท้ังสิบสองปเกิดตั้งแตปชวดจนถึงปกุน และท่ีดานหนาแทนประดิษฐานของแตละ
นักษัตรจะมีคําพยากรณปเกิดใหทานไดอานพิจารณา 
 

 

    
 
ภาพท่ี 7 แดนสิบสองนักษัตร 
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 5. เจาแมกวนอิมหยกขาว องคเจาแมกวนอิมแกะสลักจากหยกขาวประทับนั่งบน
ดอกบัวท่ีมีขนาดใหญและสวยงามองคหนึ่งของเมืองไทย เหมาะสําหรับอธิษฐานขอพร ขอโชค ขอ
ลาภ ขอใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข พระแมกวนอิมประทับบนดอกบัวเปนปางประทานพรหลังจาก
สําเร็จโพธิจิตแลว และการท่ีประดิษฐอยูโดดเดนปราศจากวิหารครอบคลุมนั้น เพราะความเช่ือหยก
ขาว เปนหนึ่งในส่ีธาตุกายสิทธ์ิของโลก สามารถดูดซับพลังจากสุริยัน จันทราได   
 

 
 
ภาพท่ี 8 เจาแมกวนอิมหยกขาว  
 
  6. ศาลาบูรพาอาจารย เปนศาลาอเนกประสงคเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช พระ
แกวมรกตจําลอง พระพุทธรูปหยกขาว อุยทอผอสัก พระสยามเทวาธิราช เปนท่ีตั้งของสํานักงานทูต
สันติภาพแหงโลกและหองบูรพาจารย ซ่ึงเปนหองท่ีสานุศิษยไดรวมกันสรางข้ึนเพ่ือรําลึกและ
รวบรวมผลงานของทานทูตสันติภาพฯ (พระอริยวังโสภิกขุ) ในการทํางานดานศาสนาสัมพันธเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีของศาสนิกชนของแตละศาสนา ในอันท่ีจะสรางสันติสุขและสันติภาพอัน
แทจริงใหเกิดข้ึนในโลกมนุษย พรอมท้ังใบประกาศเกียรติคุณของผูนําประเทศและองคกรตาง ๆ ที่
มอบใหกับทานในสมัยท่ียังเปนฆราวาส   
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ภาพท่ี 9 ศาลาบูรพาอาจารย 
  
 7. แดนพุทธเกษตร มีความเชื่อกันวาแดนพุทธเกษตร หรือสวรรคช้ันดุสิตเปนท่ีสถิต
ของเทพพรหมบรมครู และพระโพธิสัตวผูท่ีจะมาประสูติตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต ภายใน
แดนพุทธเกษตรน้ีไดสรางพระพุทธรูปประจําวันเกิดใหบูชา ซ่ึงคนสมัยโบราณเช่ือกันวา ถาผูใดมี
พระประจําวันเกิดไวสักการบูชาแลว จะบังเกิดความเปนสิริมงคล เจริญรุงเรือง ประสบความสําเร็จ
ในชีวิต โดยมีพระประจําวันเกิดท้ัง 7 วันดังน้ี  
  7.1 ผูท่ีเกิดวันอาทิตย บูชาพระปางถวายเนตร  
  7.2 ผูท่ีเกิดวันจันทร บูชาพระปางหามญาติ  
  7.3 ผูท่ีเกิดวันอังคาร บูชาพระปางไสยาสน  
  7.4 ผูท่ีเกิดวันพุธ บูชาพระปางอุมบาตร  
  7.5 ผูท่ีเกิดวันพฤหัสบดี บูชาพระปางนั่งสมาธิ  
  7.6 ผูท่ีเกิดวันศุกร บูชาพระปางรําพึง  
  7.7 ผูท่ีเกิดวันเสาร บูชาพระปางนาคปรก 
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ภาพท่ี 10 แดนพุทธเกษตร  
 
 8. ลานปฏิบัติธรรม เปนลานปาไผท่ีรมร่ืนเหมาะสําหรับนั่งปฏิบัติธรรมทําสมาธิ หรือ
พักผอนหยอนใจ กราบไหวขอพรพระปางประทานพร ณ ลานปฏิบัติธรรมแหงนี้ 
 

 

    
 
ภาพท่ี 11 ลานปฏิบัติธรรม  
 
 9. แดนมิตรตางดาว เปนสถานท่ีใหทานเขาไปศึกษาและคนหาคําตอบเร่ืองของจักรวาล 
เร่ืองของมนุษยตางดาวและชมภาพอนันตจักรวาล ท่ีจะทําใหทานเขาใจเร่ืองของจักรวาลตาง ๆ 
สัมผัสความล้ีลับของแตละจักรวาลที่นักดาราศาสตรและนักวิทยาศาสตรกําลังคนหาคําตอบกันอยู 
รวมถึงความเปนอยูของมนุษยจักรวาลอื่น รวมถึงเร่ืองของพระเจา และเทพพรหมในดินแดนอัน
เปนทิพยท่ีจะทําใหทานเขาใจเร่ืองของจักรวาล พรอมท้ังไดคําตอบท้ังทางวิทยาศาสตรและวิญญาณ
ศาสตร ณ ดินแดนแหงอนาคตน้ี  
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ภาพท่ี 12 แดนมิตรตางดาว  
 
 10. แดนมหายานเตา ศาสนาพุทธของชาวจีนมีการผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมของ
ศาสนาเตาและขงจื๊อ ซ่ึงมีพิธีกรรมบางอยางแตกตางกันไป แดนมหายาน-เตานับเปนแดนท่ีสําคัญ
อีกแดนหนึ่งท่ีควรเขาไปกราบไหวขอพรปรมาจารย และเทพเจาอีกหลายองคท่ีนาสนใจ เชน เลาจื้อ 
ขงจื้อ พระอรหันตจี้กง ปรมาจารยตั๊กมอ ไทเสียงเลากุน เปนผูมีตบะบารมีและเปนอาจารยของแปด
เซียน เง็กเซียนฮองเต ผูเปนใหญแหงสวรรค เทพเจาแหงดวงดาวไทแปะกิมแซ เทพเจากวนอู เทพ
เจาแหงความซ่ือสัตย ไฉซิงเอ๊ีย เทพเจาแหงโชคลาภ ฮก ลก ซ่ิว ซ่ึงผูคนท่ัวไปนิยมนําไปสักการบูชา
ตามบานท่ีอยูอาศัย อาคารสํานักงาน และรานคา เพื่อนําความโชคดีมาสูเคหะสถาน ท่ีพักอาศัย 
  10.1 เง็ก เซียน ฮองเต หรือพระอินทรของชาวจีน เง็ก เซียน ฮองเต ผูเปนใหญใน
สวรรค มีหนาท่ีดูแลดวงวิญญาณในนรกภูมิ ท่ีรับการปลดปลอย ใหมาอยูในเมืองมนุษยในเทศกาล
ตาง ๆ และควบคุมดวงวิญญาณ เหลานี้ มิให ทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหมนุษยเดือดรอนนอกจากนี้แลว เง็ก 
เซียน ฮองเต ยังคอยดูแล และชวยเหลือมนุษยท่ีทําความดีในโลกมนุษยมิใหตกระกําลําบาก ทานจะ
คอย ชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอน 
  10.2 ไฉ ซิง เอ้ีย เปนเทพเจาแหงเงินตรา หรือเทพเจาแหงโชคลาภ เปนขุนคลัง 
แหงสวรรค มีสองปาง คือ ปางบู (นักรบ) และปางบุน (บัณฑิต)ปางบู หนาตาดุ ประทับบนหลังเสือ 
หรือบางคร้ังเหยียบบนหลังเสือ หัตถถือกระบอง ปางบุน เปนเทพเจาท่ีมีหนาตาดีไฉ ซิง เอ้ีย เปน
เทพเจาท่ีใหคุณเร่ืองหน้ีสิน ชวยทวงหนี้ใหผูบูชา ลูกหนี้จะไมกลาเบ้ียวหรือหนีหนี้ ใครขัดเร่ืองเงิน
ทองทานจะชวย ศาลเจาตาง ๆ นิยมสรางไฉ ซิง เอ้ีย เพื่อความเปน สิริมงคลวาใหการเงินดีและ
ม่ันคง วันเกิดของทานตรงกับวันท่ี 5 หรือวันชิวโหงว ของตรุษจีน แตชาวจีนจะเซนไหวตั้งแตวันท่ี
ส่ีหรือวันชิวส่ี 
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  10.3 เทพเจากวนอู กวนอู เปนชายรางใหญ สงางาม สูงหกศอก เสียงกองกังวานดุจ
พยัคฆ ใบหนาแดง ก่ํา ดังผลพุทราสุก มีบุคลิกพูดนอย แตรักษาคําพูดยิ่งชีวิต มือถืองาวเปนอาวุธ
ประจําตัว ขจัด ความไมเปนธรรม กวนอู ไดรับการเคารพในฐานะเทพเจาแหงความซ่ือสัตย กลาว
กันวา ใครท่ีไมซ่ือมาหวังทุจริต เม่ือไดเห็นหรือสบตากับเทพเจากวนอู มักจะละอายแกใจ ไมกลาคิด 
 

 

    
 
ภาพท่ี 13 แดนมหายานเตา (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 11. แดนสุขาวดี หมายถึงดินแดนท่ีมีแตความสุข ปราศจากทุกข เปนสวรรคท่ีงามวิจิตร 
ดารดาษไปดวยไพโรจนรัตน  มีภูเขารัตมณีเรียงรายดุจกําแพงแกว  มีสระโบกขรณี 7 สระ ท่ีกวาง
ใหญไพศาล  ผูใดมาเกิดในแดนสุขาวดีจะอุบัติข้ึนในดอกบัวดอกใดดอกหนึ่งในสระใดสระหนึ่ง
แดนสุขาวดีจึงไดไดช่ืออีกอยางหนึ่งวา “ดินแดนแหงดอกบัว” พื้นท่ีวัดจีนจึงนิยมวาดลายดอกบัว
และใบบัวเพื่อสมมติวา วัดเปนแดนสุขาวดี แดนสุขาวดีอยูหางจากโลกไปทางทิศตะวันตกราวหก
แสนโกฏิ-สวรรค ชาวจีนเรียกสวรรคแหงนี้วา “ฮุดโจวไชที” แปลวาสวรรคทางทิศตะวันตกของ
พระพุทธองค  มีองคมติตาภพพุทธเจาปกครอง  พระโพธิสัตวสัตวกวนอิมเปนอัครสาวกเบ้ืองขวา  
พระมหาสถามปราปดมหาโพธิสัตว (พระโพธิสัตวผูทรงอิทธิฤทธ์ิ) เปนอัครสาวกเบ้ืองซาย พรอม
ดวยพระมหาโพธิสัตว พระโพธิสัตว  และพระอรหันตอีกมากมายเหลือคณานับดุจเม็ดทรายใน
มหาสมุทร  
  11.1 ประตูสุขาวดี ท่ีดานหนาประตูสุขาวดีจะมีทาวจตุโลกบาลท้ังส่ีประดิษฐานอยู
ดานหนา เพ่ือใหผูท่ีมาเท่ียวชมท่ีดวงไมดี มีเคราะหถูกลมเพลมพัด อธิษฐานขอบารมีทาวจตุโลกบาล
ท้ังส่ีแผบารมีสลายส่ิงอัปมงคลทั้งหลายในตัวเราใหหมดส้ินไป เม่ือกาวผานประตูสุขาวดีเขามาแลว
ทานจะไดกราบสักการบูชาขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอีกมากมายภายในแดนสุขาวดี 
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  11.2 แปดเซียนผูยิ่งใหญ พระยูไล หรือพระอมิตาภพุทธเจา พระอมิตภพุทธเจา 
พุทธะ หมายถึง ผูรู ผูตื่น อมิตภพุทธเจา หมายถึง แสงวางไมมีท่ีส้ินสุด อมิตภพุทธเจา จึงหมายถึง 
พระผูมีภูมิรูภูมิธรรม กวางไกลหาท่ีสุดมิได ในพระพุทธศาสนามหายานกลาวถึงพระพุทธเจา 5 
พระองค อันไดแก พระรัตนสัมภวะ พระอักโษภยะ พระไวโรจนะ พระอมิตภะ และพระอโฆสิทธิ 
อดีตพระพระพุทธเจาทุกพระองคทรงมีคุณานุภาพเทากัน พระสมณโคดมทรงเปนผูรูแจง เปนท่ีพึ่ง
ของโลกชวยสัตวโลกใหพนทุกข เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคทรงตรัสรูนั้น เนื้อหาแหง
พุทธะเหมือนกันท้ังหมด  
  11.3 พระเมตไตรยโพธิสัตว พระโพธิสัตวองคนี้มีรูปประดิษฐานอยูบนแทนบูชา
ตามอารามท่ัวไป เปนรูปพระสงฆจีน ครองจีวรแบบจีน ปลอยสวนทองใหเห็นทองพลุยใหญ 
รูปรางอวนทวนสมบูรณ ใบหนาหัวเราะราเริงมาก และมีถุงยามขนาดใหญอยูท่ีมือชวามือของทาน 
ขางซายถือลูกประคํา ในท่ีบางแหงจะเห็นมีรูปเด็กปนปายข้ึนไปบนรางทานซ่ึงเปนเคร่ืองแสดงวา 
ทานเปนพระท่ีใจดีมาก ไมมีวิตกกังวลและหวงใย ไมยึดม่ันถือม่ันอะไร เปนท่ีเคารพรักของพวก
เด็กๆ มาก รูปพระโพธิสัตวองคนี้ ในตํานานพุทธศาสนามหายานถือวาเปนรูปปนของพระ “หลวง
พอถุงยามใหญ” เปนพระภิกษุในยุค 5 รัชกาล เปนชาวเมืองฮองฮัว มณฑลเมงจิว ทานบอกฉายาวา 
“เขยข้ีอ” หรือ “เชียงเทงจี้อ” โดยปกติทานมีลักษณะอาการแสดงความเบิกบานเปนสุขตลอดเวลา 
ไปไหนมาไหนจะมียามใบใหญติดตัวไปดวย จึงไดรับฉายาวา “หลวงพอถุงยามใหญ” ทานพูดอะไร
มักจะเปนอรรถ มีความหมายในทางนิกายเซ็น (ธยาน) ในปท่ี 3 แหงรัชกาลเจงเมง (พ.ศ. 1460) ทาน
ไดนั่งเขาสมาธิถึงแกมรณภาพไปท่ีแทนหินวัดงักล้ิม กอนดับไดเขียนคาถาไวบทหนึ่งวา พระ
เมตไตรย คือ พระเมตไตรยแบงกายเปนพันหม่ืนโกฏิ ใหคนไดเห็นทุกเวลาแตคนก็ไมรูจัก ฉะนั้น 
บรรดาพุทธสาวก จึงตางสันนิษฐานวาหลวงพอถุงยามใหญคือพระเมตไตรยมาโปรดแลวเลยออก
ฉายาทานวา พระเมตไตรยโพธิสัตว  
  11.4 ลานบูชาฟาดิน ทีตี่แปะบอ หรือ ท่ีกง ชาวจีนตั้งแตยุคโบราณมีความเชื่อเร่ือ
จิตวิญญาณ มีการบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ฮองเตหรือพระจักรพรรดิจีนไดสรางเสาฟา
ดินข้ึน เพ่ือเปนสถานท่ีบูชาเทพยดา และเสด็จไปทําพิธีบวงสรวงเปนประจําทุกป เพื่ออธิษฐานให
พืชพันธธัญญาหารของแผนดินอุดมสมบูรณ และใหอาณาประชาราษฎรรมเย็นเปนสุข ณ เสาฟาดิน
แหงนี้ไดประกอบพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิแกผูมีศรัทธา ทานสามารถอธิษฐานใหมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ใหอยูเย็นเปนสุข และประสบโชคลาภ  
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ภาพท่ี 14 แดนสุขาวดี  
 
 12. แดนหาแมผูยิ่งใหญ การสรางหาแมผูยิ่งใหญท่ีโลกลืม อันประกอบดวย แมพระ
ธรณี แมพระคงคา แมพระโพสพ แมพระเพลิง แมพระพาย เพื่อใหศาสนิกชนไดระลึกถึงพระคุณหา
แมท่ีมีพระคุณตอมนุษยชาติและสรรพสัตวท้ังหลาย เราควรท่ีจะสักการบูชาเพ่ือขอบพระคุณตอหา
แม เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที และบังเกิดความเปนสิริมงคลความเจริญรุงเรืองตอผูท่ีสักการบูชา
ทาน 
 

 

    
 
ภาพท่ี 15 แดนหาแมผูยิ่งใหญ  
 
 13. แดนพราหมณ-ฮินดู เปนการจําลองเขาไกรลาสซึ่งเปนท่ีประทับของมหาเทพ-
มหาเทวี ท่ีศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ-ฮินดูใหความเคารพและกราบไหวบูชาขอพร ซ่ึงมี
ลักษณะประเภทพหุเทวนิยม อันประกอบดวย พระศิวะมหาเทพ พระพรหม พระพิฆเนศวร 
พระกฤษณะมหาเทพ พระวิษณุกรรมมหาเทพ พระนารายณมหาเทพ พระศรีมหาอุมาเทวี พระ
สุรัสวดีเทวี พระลักษมีเทวี ซ่ึงมหาเทพ-มหาเทวีแตละพระองคก็จะมีคนหลากหลายสาขาอาชีพท่ี
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สักการบูชาบูชาขอพร เพื่อใหบังเกิดความเจริญรุงเรืองและความสําเร็จในอาชีพท่ีทําอยู เชน พระ
พิฆเนศ พระวิษณุกรรม พระพรหม พระศรีมหาอุมาเทวี พระลักษมีเทวี ตามความเช่ือและศรัทธา
ของแตละบุคคล 
 

 

      
 
ภาพท่ี 16 แดนพราหมณ-ฮินดู  
 
 14. แดนหุบเขาส่ีอริยสงฆ แดนอริยสงฆหรือหุบเขาส่ีอริยสงฆ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางรําพึง และพระอริยสงฆท้ังส่ีภาคของประเทศไทย และไดจําลองน้ําตกทั้งส่ีภาคที่
พระอริยสงฆแตละองค 
  14.1 ภาคเหนือ “ครูบาศรีวิชัย” เกิดในตระกูลชาวนายากจนในจังหวัดลําพูน เม่ือ
วันท่ี 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2421 เวลาพลบคํ่า ขณะท่ีมารดาทานจะคลอดนั้นเกิดพายุลมแรง ฝน
ตกหนัก ฟาแลบฟาผา มีแสงกระจายท่ัวกระทอมปลายนาของทาน ทานจึงไดรับช่ือวา “ฟาฮอง” 
หรือ เรียกภาษากลางวา  “ฟารอง” เม่ืออายุ 10 ขวบ ขณะท่ีฟาฮองกําลังเล้ียงวัวอยู มีพระธุดงคผาน
มา ทานพูดกับพระธุดงควา “โตข้ึนเจาจะบวชอยางทานนะ” พระธุดงคหันมามองเห็นเงากลดเหนือ
ศีรษะฟาฮอง พระธุดงคจึงไปพบกับบิดามารดาของ ฟาฮองและบอกวา “ถาใหลูกโยมผูนี้บรรพชา
ในพระพุทธศาสนาแลวเขาจะไมสึก จะจําเริญพระศาสนาใหรุงเรืองท่ัวถ่ินลานนาไทย” บิดามารดา
ฟงแลวรูสึกไมสบายใจ ไมอยากใหลูกชายบวชตลอดชีวิต จนกระท่ังฟาฮองอายุ 18 ป มีความคิด
อยากบวช รุนแรงข้ึนออนวอนบิดามารดาจนไดบวชเณร สองปตอมาทานไดบวชพระ ทานมีความ
เครงครัด ตอพระธรรมวินัยมากข้ึน และฉันภัตตาหารมังสวิรัติ ในป พ.ศ. 2478 ไดสรางถนนข้ึนดอย
สุเทพมีผูศรัทธารวมงานมากยิ่งข้ึน ทานไดริเผยแผ พระพุทธศาสนา และพัฒนาวัดเพื่อพัฒนาจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ท่ัวลานนา ตอมาในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2481 ทานบอกลูกศิษยวา “ภายใน
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หนึ่งช่ัวโมงเราจะจากทานไปแลว เรารูกาลเวลานี้มานานแลว อยาเสียใจหากชีวิตเราส้ินสุดลง” 
หลังจากนั้นทานส้ินลมดวยอาการสงบ 
  14.2 ภาคอีสาน ”พระอาจารยม่ัน” เกิดในสกุลแกนแกว เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 
2413 ตําบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือทานอายุได 15 ป ทานไดบรรพชาเปนสามเณร สองป
ตอมาทานตองสึกตามคําขอรองของบิดา พออายุได 22 ป ทานขออนุญาติบิดามารดาบวช บิดา
มารดาเต็มใจใหบวชแลว พระอาจารยม่ันเครงครัดในพระธรรมวินัยมาก ในขณะท่ีทานบําเพ็ญจิต มี
พระอรหันตสาวกเสด็จมารวมอนุโมทนาในนิมิตดวย พระอาจารยม่ัน เผยแผพระพุทธศาสนาท่ัว
ภาคอีสาน ทําใหมีศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธาในทานมากมาย จนกระท่ังในวันมาฆบูชาป พ.ศ. 2492 
ทานไดเทศนเปนคร้ังสุดทายกอนเริ่มอาพาธมีพระธุดงคจํานวนมากมายมารวมกันอยู ประหนึ่ง
โลกธาตุดับสนิทโดยไมไดนิมนตหรือนัดแนะกัน หลังจากนั้น ทานจึงขอใหบรรดาสานุศิษยนําทาน
ไปท้ิงสังขารท่ีจังหวัดสกลนครบรรดาศิษยและ ผูมีศรัทธาไดนําอัฐิของทานไปบูชา จนกาลลวงมา
ไดส่ีป อัฐิของทานไดมีลักษณะ เปล่ียนไปเปนพระธาตุพระสุปฏิปนโนในภาคอีสานสวนใหญเปน
ศิษยผูสืบทอดของ พระอาจารยม่ัน 
  14.3 ภาคกลาง “สมเด็จพระพุฒจารย (โต) พรหมรังสี” เกิดในสมัยรัชกาลท่ีหนึ่ง 
เม่ือวันท่ี 17เมษายน พ.ศ. 2331 เปนบุตรโอรสนอกเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย เม่ืออายุ 7 ขวบ บวชเณรท่ีวัดไชโย จังหวัดอางทอง ตาและมารดาพยายามใหสึก ทานจึงหนี
ลงเรือเดินทางไปเมืองบางกอก ไปอยูกับเจาอาวาสวัดอินทร บางขุนพรหม ทานเจาอาวาสเห็น
หนาตาดีจึงสงไปหาเจาอาวาสวัดระฆัง กอนท่ีสามเณรโตจะไปวัดระฆัง เจาอาวาสวัดระฆังฝนวามี
ชางเผือกเชือกหน่ึงโผลข้ึนไปในกุฏิทานแลวร้ือพระไตรปฎกลงมา แลวเค้ียวพระไตรปฎกกินจน
หมด วันรุงข้ึนสามเณรโตจึงมาอยูท่ีวัดระฆัง  ระยะตอมาไดไปศึกษาเพ่ิมเติมท่ีวัดมหาธาตุ ตอมา
เสมียนตราดวงพาไปเทศนท่ีวัดพระแกว เจาฟา  ผูเปนบิดาทรงจํารัดประคดไดจึงกราบทูลพระราช
บิดาใหทรงทราบวาเณรนี้เปน พระโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงรับเณรไว
ในพระบรมราชานุเคราะห สมัยรัชกาลท่ีสาม พระภิกษุโตไดเดินทางไปบําเพ็ญท่ีดงพญาเย็นและท่ี
อ่ืน ๆ คร้ันถึงสมัยรัชกาลท่ีส่ี มีประกาศหาตัวพระภิกษุโตเพื่อใหมาชวยราชการดานศาสนจักร 
พระภิกษุโตไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลําดับและเปนสมเด็จพระพุฒจารย องคท่ีหา แหงกรุง
รัตนโกสินทรนอกจากทานจะเปนนักเทศนแลว ยังเปนผูมีพลังจิตสูง ทานไดสรางพระเคร่ือง เรียก
กันวา “สมเด็จวัดระฆังฯ” มีช่ือเสียงโดงดังและเปนท่ีตองการของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
สมเด็จพระพุฒจารย (โต) พรหมรังษี ท้ิงสังขารในสมัยรัชกาลท่ีหา เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 
สิริชามายุ 84 ป 
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  14.4 ภาคใต “หลวงปูทวด” เดิมช่ือปู เกิดที่อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 
3 มีนาคม พ.ศ. 2125 บิดาเปนชาวอิสลาม มารดาเปนชาวพุทธทานชอบการบวชต้ังแตยังเปนเด็ก 
หลักจากบวชไดเดินทางไปศึกษาเลาเรียนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และไดมีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาตอท่ีวัดพุทไธสวรรย เมืองอโยธยา ซ่ึงเปนเมืองหลวงในขณะนั้น ตอมาพระเจาอูทองทรง
แตงต้ังใหทานเปนเจาอาวาสวัดพุทไธสวรรย คร้ังหนึ่งทานไดเดินทางกลับไปเยี่ยมบานท่ีจังหวัด
สงขลา การเดินทางในสมัยนั้นใชเรือเปนพาหนะ ระยะเวลาไปกลับใชเวลาหน่ึงป ขากลับพวก
ลูกเรือซ่ึงเปนชาวอิสลามเลนการพนันกันจนลืมตักน้ําจืดใสโองในเรือ เม่ือออกเรือไมมีน้ํากิน ก็พา
กันกลาวหาวา เพราะมีภิกษุจัญไรอยูในเรือ จึงตกลงจะจับทานปลอยไวท่ีเกาะหนูเกาะแมว ทานจึง
อธิษฐานวา “หากแมขานี้สามารถจะสืบตอพระพุทธศาสนา ทําใหศาสนารุงเรืองได ก็ขอใหน้ําทะเล
บริเวณท่ีเทาเหยียบลงไปนี้จงกลายเปนน้ําจืดเถิด” น้ําก็จืดตามคําอธิษฐาน ลูกเรือไดตักไวใช 13 โอง 
มีใชจนถึงอโยธยา ทานจึงไดฉายาวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” ป พ.ศ. 2190 พระรามาธิบดีท่ี 
2 อูทอง  ไดสถาปนาใหทานเปนสมเด็จพระสังฆราชแหงกรุงอโยธยา หลวงปูทวดไมติด
ยศถาบรรดาศักดิ์ จึงหนีไปบําเพ็ญท่ีน้ําตกทรายขาว จังหวัดปตตานี จนสําเร็จเปนพระโพธิสัตวท่ีนั่น 
วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2224 ทานไดท้ิงสังขารท่ีเมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย 
 

 

        
 
ภาพท่ี 17 แดนหุบเขาส่ีอริยสงฆ  
 
 15. วิหาร ตี่ จาง อวง “คนจีนเรียกวา” ตี่ จาง อวง “พระองคทานมีปณิธานคลายคลึงกับ
พระแมกวนอิม คือพระองค ทานตองการจะโปรดสัตวท่ีอยูในนรกใหหมด ดวยการตั้งปณิธานวา” 
ตราบใดนรกโลกยังมีวิญญาณมาเสวยกรรมอยูในนรก ตราบนั้นทานจะไมข้ึนจากนรก “ตํานาน
กลาววาพระกษิติครรภเกิดในดินแดนท่ีปจจุบันเรียกวามองโกเลีย เดิมช่ือ “หมกเอ๊ียง” วันหนึ่งผูเปน
บิดาปวยหนัก มารดาจึงไปบนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ วาถาหายปวย แลวจะกินเจตลอดชีวิต แตพอวันรุงข้ึนผู
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เปนบิดาก็ตาย มารดาจึงเกิดความแคน ไมยอม เช่ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอีกไมไหวเจาไมกินเจหันกลับไปกิน
เนื้อสัตวโดยเฉพาะเนื้อหมา และ เนื้อแมวเม่ืออายุได 18 ป มารดาเสียชีวิตลงมีลางสังหรณวา มารดา
ตองตกนรกขุมลึก จึงไดไปบวชเปนพระแลวปฏิบัติธรรมจนสามารถ ถอดจิตวิญญาณ บุกนรกถึง 18 
ขุม เพื่อไปชวยแม ไดเห็นวิญญาณท่ีถูกทรมานอยางนาหวาดเสียวและทุเรศทานจึง ตั้งปณิธานวา 
เม่ือทานสําเร็จเปนพระโพธิสัตวและท้ิงขันธแลวทานจะไปโปรดสัตว ในนรกโลก เพราะถือวาสัตว
นรกน้ันนาเวทนาท่ีสุด ทรมานที่สุด ทานโปรดสัตว อยูในนรกโลกนานถึง 7 กัป 1 อสงไขยแลวใน
งานศพจึงนิยมบูชาทาน แลวก็เลยกลายเปนประเพณี ในงานศพ จะตองบูชาทาน สวนงานมงคลนยิม 
บูชา พระแมกวนอิมจนกระท่ังเกิดคําวา "พระกวนอิมโปรดคนเปน พระต๋ีจั๋งโปรดคนตาย" รูปของ
พระองคทานมักจะสวมหมวก ซ่ึงเรียกวา “มาลา 5 พระองค” เนื่องจากการ ประกอบพิธีโปรดสัตว
นรกนิยมใชหมวกนี้ และโดยท่ีทานมีปณิธานโปรดสัตวนรกมาก ก็เลยวาดทานเปนพระท่ีกําลังสวม
หมวก ประกอบพิธีโปรดสัตวนรก 
 

 

    
 
ภาพท่ี 18 วิหาร ตี่ จาง อวง  
 
 16. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร ปางพันเนตรพันกร เปนท่ีประดิษฐานพระมหา
โพธฺสัตวอวโลกิเตศวรปางพันเนตรพันกร ท่ีแกะสลักจากไมการบูรหอมจากประเทศจีนซ่ึงสูงใหญ
ท่ีสุดในโลกแลนับเปนองคตนแบบองคแรกของประเทศไทย เปนปางท่ีแสดงถึงความเอ้ืออาทรท่ีจะ
โปรดสัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความทุกขดวยพระมหาเมตตาบารมีอันหาขอบเขตมิได ผู
ท่ีกราบไหวขอพรดวยจิตศรัทธาก็จะไดรับการประทานพรและชวยเหลือจาก เจาแมกวนอิม  
  เจาแมกวนอิม ประสูติ  เม่ือวันท่ี 19 เดือน 2 (นับแบบจีน) 
  สําเร็จโพธิจิตบารมี เม่ือวันท่ี 19 เดือน 6 (นับแบบจีน)   
  ท้ิงขันธ เม่ือวันท่ี 19 เดือน 9 (นับแบบจีน) รวมสิริพระชนมายุ 34 ป 6 เดือน  
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  เจาแมกวนอิมทานไดตั้งปณิธานไววา “ตราบใดสัตวโลกยังไมพนทุกข ตราบนั้น
พระองคจะไมยอมเขาแดนนิพพาน” พระคาถาบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (เจาแมกวนอิม) 
ฉบับดั้งเดิมใชบูชาไดทุกปาง โดยมีความเชื่อวาผูท่ีทองคาถานี้เปนประจําเชา-เย็น จะปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ  
  “นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะราย โพธิสัตตะวาย มหาสัตตะวาย 
นะมะพะทะ” 
 

 

   
 
ภาพท่ี 19 วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร 
 
 17. ครัววีไอพี เปนสถานท่ีจําหนายอาหาร “มังสวิรัส” และเคร่ืองดื่มใหกับนักทองเท่ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ครัววีไอพี  
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 18. โรงบุญ เปนสถานท่ีจําหนายขาวสาร อาหารแหงเพื่อเปน และมีอาหารมังสวิรัส
(ฟรี) สําหรับนักทองเท่ียวและผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในอุทยาน โดยคาอาหาร จะข้ึนอยูกับความ
ประสงคของนักทองเท่ียวหรือผูรับประทานอาหารในการรวมบุญสมทบทุนคาอาหาร 
 

 

    
 
ภาพท่ี 21 โรงบุญ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 19. ลานพาวนาสันติภาพ เปนลานสนามหญาขนาดใหญเพื่อประกอบพิธีภาวนา
อธิษฐาน เพ่ือสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย ของโครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
ความสถิตสถาพรของแผนดินไทย วัตถุประสงคเพื่อ 
  19.1 เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทย รวมพลังจิตตานุภาพท่ีดีดวยการรวมสวด
มนต บําเพ็ญจิตภาวนาอธิษฐาน อัญเชิญพระบารมีแหงพระเจาเบ้ืองบนทุกพระองค เทพพรหม และ
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย ประทานพรใหเกิดสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย  
  19.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม สามารถนํา
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึนเพื่อท่ี
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกมนุษยก็จะดีข้ึนดวย  
  19.3 เพื่อรวมพลังจิตตานุภาพของการสวดมนตภาวนาอธิษฐาน นอมเกลาฯ ถวาย
เปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แดพระประมุข
ของศาสนาตาง ๆ แดบุรพมหากษัตริยไทยทุกพระองค แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล ดุลย
เดชมหาราช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  
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ภาพท่ี 22 ลานพาวนาสันติภาพ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 20. โรงเจ เปนสถานท่ีประกอบอาหารเจ โดยจะเปดใชในชวงท่ีมีงานพิธีสําคัญ ๆ ตาง ๆ  
 

 

    
 
ภาพท่ี 23 โรงเจ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 21. หอสวดมนต เปนสถานท่ีสําหรับผูท่ีเขามาปฏิบัติรักษาศีลไวทําการสวดมนต หรือ
นั่งสมาธิ   
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ภาพท่ี 24 หอสวดมนต (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 22. วัดพุสวรรค เปนวัดท่ีอยูภายในบริเวณอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม วัดนี้
เปรียบเสมือนเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนา และเปนสถานท่ีหนึ่ง ท่ีมีไวสําหรับพระพิษุสงฆท่ีมี
การบวชเรียน หรือจําพรรษาพักอยู ตลอดจนงานบุญ งานกฐิน ตามประเภณีตาง ๆ  
 

 

    
 
ภาพท่ี 25 วัดพุสวรรค (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 23. กอดเฮาส เปนท่ีพักสวนตัวสําหรับผูท่ีมาปฏิบัติธรรมแบบเงียบสงบ เนื่องจากกอด
เฮาสท่ีสรางข้ึนมานั้นจะเปนบานพักหลังเล็ก ๆ แยกหญิง แยกชาย มีหองน้ําในตว แตจะงดการ
ใหบริการไฟฟา โดยคิดอัตราคาท่ีพักคืนละ 300 บาท สําหรับใชเพ่ือเปนคาบํารุงสถานท่ี ดังนั้นเม่ือ
ถึงเวลากลางคืน ก็จะมีแตแสงตะเกียงที่ผูปฎิบัติธรรมสามารถใชได  
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ภาพท่ี 26 กอดเฮาส (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
 24. ประชาสัมพันธ จะอยูบริเวณดานหนากอนทางเขา ซ่ึงเปนจุดเดียวกันกับลานจอด
รถของนัก ทองเท่ียว และลานบริการรถลางของทางอุทยานฯ ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอยใหขอมูลและ
แผนท่ี เพื่อใหรูจักสถานท่ีและเสนทางการเดินภายในอุทยานฯ   
 

 

    
 
ภาพท่ี 27 ประชาสัมพันธ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
ผลวิเคราะหตอนท่ี 1  
 ผลการสํารวจพื้นท่ีทรัพยากรการทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  
 ผูศึกษาไดทําการสํารวจ เก็บขอมูลพ้ืนท่ีทรัพยากรการทองเท่ียว ตลอดจนส่ิงอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานตามขอบเขตท่ีไดกําหนดไว โดยการสังเกตการณ สัมภาษณเจาหนาท่ี บันทึกภาพ 
บันทึกเสียงและบันทึกขอมูลลงแบบสํารวจ ซ่ึงไดผลการสํารวจแสดงโดยตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 

1. ทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิ

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

1.1 ภูมิทัศน: 
สนามหญา, 
พื้นที,่ 
สวนหยอม 

 เปนพื้นท่ีเปดโลง มีสนามหญาบริเวณจดุ
สักการะ มุมพกัผอน สวนหยอม และ
บริเวณอาคารนิทรรศการศาสนา การจัด
สวนเปนขนาดเล็ก ๆ  

 ชวยสรางบรรยากาศใหรูสึกโปรงสบาย 
เกิดความเปนธรรมชาติ  อีกท้ังใชเปนมุม
นั่งพักผอน ท่ีใกลชิดธรรมชาติและ
ศาสนา 

1.2 พืช: ตนไม 
ดอกไม  
ไมประดับ 
 
 

 ตนไมท่ีปลูกโดยมาก เปนตนไมขนาด
กลาง และตนไผปลูกไวเพื่อใหรมเงา 
ตลอดสองฝงทางเดินชมภายในอุทยานฯ 
สําหรับไมประดับ จะเลือกปลูกไม
ประดับ ประเภทท่ีดูแลรักษางาย มีความ
ทนทานตอแดด ลม ฝน และไม
จําเปนตองรดน้ํามาก เชน ตนเข็ม ตนพลู
ดาง ตนเฟองฟา ตนโปยเซียน 

 ชวยสรางรมเงาตลอดเสนทางการเดินชม
อุทยานฯ  สรางอากาศท่ีบริสุทธ์ิ อีกท้ังให
ความสดช่ืนเปนธรรมชาติ ประกอบกับ
สีสันของดอกไม ไมประดับตาง ๆ ทําให
เกิดความเพลิดเพลินและนกัทองเท่ียว
สวนใหญนิยมถายภาพธรรมชาติ  ในจดุท่ี
สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

1.3 สัตว: ปลา, 
นก 
 

 สัตวเล้ียงท่ีพบจะเปนปลาคราบ ซ่ึงก็มีไม
มากนั้ก โดยจะเล้ียงไวในบริเวณของแดน
มหายานเตา สวนสุนัขมีอยูบางแตไมมาก 
ซ่ึงสุนัขจะเล้ียงไวในบริเวณของวัดพุ
สวรรค ซ่ึงเปนวัดท่ีตั้งอยูภายในอุทยานฯ 
สวนสัตวอ่ืน ๆ ท่ีอยูก็จะเปนสัตวตาม
ธรรมชาติ เชน ปลาตามบอน้ํา กระรอก 
นก ตอ แตน ผ้ึง 

 เกิดวัฎจักรวงจรชีวิตของสัตวในสวนท่ี
เปนสัตวตามธรรมชาติ เกิดการพึ่งพากัน
ในสัตวจําพวกแมลง ในการผสมเกสร
ดอกไม สวนสัตวเล้ียงอ่ืน ๆ เชนปลา ชวย
กอใหเกิดความสวยงาม และสุนัขชวยใน
การดูแลรักษาสถานท่ี ปองกันผูบุกรุกใน
เวลาเยน็คํ่า 

1.4 น้ํา: ลํา
คลอง, บอน้ํา,  
สระนํ้า 

 ภายในอุทยานฯ ไมไดมีแมน้ํา หรือลํา
คลองที่เกิดเองตามธรรมชาติ แตมีบอน้ํา 
ท่ีทางอุทยานไดมีการขุดไวตลอดทางเดิน
เขา-ออก เปนบอน้ําท่ีมีขนาดกวาง
ประมาณ 2 เมตร และมีการขุดเปนสระ
น้ําเล็ก ๆ ภายในบริเวณแดนอริยสัจส่ี  

 เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดความสดช่ืน 
เปนแหลงท่ีอยูของสัตวน้ําท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติ เชน ปลา กบ เขียด ตลอดจน
สามารถเปนแหลงน้ําใชท่ีสําคัญ ภายใน
อุทยานฯ เชน การนําน้ําท่ีไดจากบอน้ําท่ี
ขุดไวมารดน้ําตนไม ใหความชุมช่ืน
ภายในสนามหญา ไมดอก ไมประดับตาง ๆ 
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  (ตอ) 
 

2. ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม 

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

2.1 มรดก
วัฒนธรรม: 
สถานท่ีทาง
วัฒนธรรม, 
พิพิธภัณฑ, 
อนุสาวรีย, 
วิหารพระ
โพธิสัตวอว
โลกิเตศวร 
 
 

1. สถานท่ีทางวัฒนธรรมเปนแบบจดั
สรางใหม เม่ือคร้ังท่ีเร่ิมดําเนนิการ
อุทยานฯ ไมวาจะเปนสถานท่ี
สักการะบูชา สถานท่ีประกอบพิธีการ
ทางศาสนา อนุสาวรียพระอริยวังโส 
ศาลาบูรพาจารย ฯลฯ  
2. จุดกราบไหวสักการะ รูปปนองค
จําลองทางศาสนาตาง ๆ ภายในอุทยาน 
3. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  
ลักษณะการสรางเปนโดมทรงส่ีเหล่ียม
จตุรัสแบบสูงโปรง พื้นปูดวยหินออน มี
ประตูทางเขา-ออก ขนาดใหญทําใหลม
เขาออกโปรง โลง สบาย 

1. พิพิธภัณฑทางศาสนา อนุเสาวรีย ศาลา
บูรพาจารย จัดสรางเพื่อแสดงผลงานและ
นิทรรศกาล เกีย่วกับรางวัลทางดานทูต
สันติภาพ ของพระอริยวังโส ตั้งแตคร้ัง
สมัยท่ีทานยังไมไดอุปสมบท 
2. เปนท่ีเคารพสักการะบูชา และขอพร
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใหคุมครอง มีโชค มีชัย 
ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง 
3. เปนวหิารที่สําคัญท่ีสุดของอุทยานฯ 
ภายในเปนท่ีประดิษฐานองคสมมุติของ
เจาแมกวนอิมปางพันกร องคท่ีใหญท่ีสุด
ในโลก ท่ีแกะสลักจากไมการะบูนหอม 
เปนปางท่ีแสดงถึงความเอ้ืออาทร โปรด
สัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความ
ทุกขดวยพระมหาเมตตาบารมีอันหา
ขอบเขตมิได 

2.2 มรดกดาน
ศาสนา: 
พระพุทธรูป, 
อาคาร, ท่ี
ประดิษฐาน, 
รูปปนองค
จําลอง 

 พระพุทธรูปในอุทยาน ประกอบไปดวย
ศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู เทพ เซียน
ตาง ๆ ของทางจีน โดยแตละองคนั้นมี
ความหมายแตกตางกันไป ซ่ึงในแตละจุด
ของท่ีประดิษฐานรูปปนองคจําลองตาง ๆ 
เหลานี้จะมีเจาหนาท่ี หรือ ปายเขียน
อธิบายความหมาย ความศักดิ์สิทธ์ิของแต
ละองคจําลอง 

 เปนท่ีเคารพสักการะบูชา กราบไหว ขอ
พร ตามแตศาสนาของนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามา แตโดยมากรอยละ 90 เปน
ศาสนาพุทธ 
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  (ตอ) 
 

2. ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม 

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

2.3 วัตถุมงคล: 
สถานท่ี
จําหนายวัตถุ
ทางวัฒนธรรม 
(สรอยคอ 
สรอยขอมือ, 
เหรียญมงคล, 
เคร่ืองราง
แขวนรถ, รูป
จําลองเทพตาง 
ๆ ฯลฯ) 
 
 

สถานท่ีจําหนายวัตถุมงคล วตัถุทาง
วัฒนธรรมหลัก ๆ มี 2 จุดใหญ คือ 
1. บริเวณศาลาบูรพาจารย  
2. บริเวณวิหารพระโพธิสัตวอวโลกกเิตศวร 
เจาแมกวนอิมปางพันกร 
ท้ัง 2 แหงนี้มีลักษณะเปนรานเล็ก ๆ ขนาด
ของรานประมาณ 16 ตารางเมตร ซ่ึงมีวัตถุ
ทางธรรมอยูหลายประเภทท่ีนํามาจําหนาย 
โดยผานกระบวน การพิธีขอบารมีพระ
อรหันตซ่ึงรายไดหลังหกัคาใชจาย จะนําเขา
เปนเงินกองทุนบริหารจัดการ ในการทํานุ
บํารุงอุทยานฯ และเสริมสรางรายไดใหคน
ในชุมชนท่ีอาสาเขามาชวยดแูล ใหความ
สะดวก และใหขอมูลความรู แกนักทองเท่ียว
ตามจุดตาง ๆ ซ่ึงนอกจาก 2 แหลงใหญ ๆ ท่ี
จําหนายวัตถุมงคลแลว ตามจุดตาง ๆ ก็จะมี
เหรีญมงคลจักรวาล ท่ีเช่ือถือกันวาศักดิ์สิทธ์ิ 
ปองกันอันตรายจําหนายอีกดวย 

 เปนท่ียึดเหนีย่วทางจิตใจ สําหรับผูท่ี
มีความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธคุณ 
พลังคุณงามความดีขอ งตนจะมีสวน
ใหใหส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ ชวยคุมครองตนให
มีความเจริญรุงเร่ือง กาวหนา แคลว
คลาดปลอดภยั รางกายแข็งแรง 
ภยันตรายท้ังหลายไมมากลํ้ากลาย 
เจริญกาวหนาทางอาชีพ การงาน 
เศรษฐกิจ 
 
 

3.ทรัพยากร
การบริการ 

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

3.1 การ
เดินทาง
ทองเท่ียวและ 
การบริการรถ
พวง 
 
 

 นักทองเท่ียวสามารถเดิมชมตามอัธยาศัย
ของตนเอง หรือใชบริการรถพวง ณ จุด
ประชาสัมพันธดานหนา ไปยัง จุดข้ึน-ลงรถ
พวง ท่ีโรงบุญ เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินเขาไป
สักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดานในเสียคาบริการ
รถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท (เด็ก แมชี
พระภกิษุ  สามเณร ไมเสียคาบริการ)  

ชวยอํานวยความสะดวกให
นักทองเท่ียว ปองกันปญหาการจราจร 
ฝุน ควันรถ มลภาวะทางเสียง อีกท้ัง
ชวยเสริมสรางอาชีพใหแกชาวบาน
ในการประกอบอาชีพขับรถพวงรับ-
สง นักทองเท่ียว  
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  (ตอ) 
 

3.ทรัพยากร
การบริการ 

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

3.1 การ
เดินทาง
ทองเท่ียวและ 
การบริการรถ
พวง 
 
 

 นักทองเท่ียวสามารถเดิมชมตามอัธยาศัย
ของตนเอง หรือใชบริการรถพวง ณ จุด
ประชาสัมพันธดานหนา ไปยัง จุดข้ึน-ลงรถ
พวง ท่ีโรงบุญ เพ่ือใหนักทองเท่ียวเดินเขา
ไปสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดานในเสีย
คาบริการรถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท 
(เด็ก แมชีพระภิกษุ  สามเณร ไมเสีย
คาบริการ)  

ชวยอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว 
ปองกันปญหาการจราจร ฝุน ควันรถ 
มลภาวะทางเสียง อีกท้ังชวยเสริมสราง
อาชีพใหแกชาวบานในการประกอบ
อาชีพขับรถพวงรับ-สง นักทองเท่ียว  
 

3.2 การ
ใหบริการ
ขอมูล
นักทองเท่ียว
บริเวณจุด
ประชาสัมพันธ 
 

 เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ จะใหขอมูล
เบ้ืองตนแกนักทองเท่ียว เพราะนักทองเท่ียว
ท่ีมานั้น มีท้ังผูท่ีเคยเดินทางมาแลว และยัง  
ไมเคยเดินทางมา โดยเจาหนาท่ีจะอธิบาย
ภาพโดยรวมภายในอุทยานวามีจุดทองเท่ียว
จุดใดบางและจุดท่ีสําคัญท่ีสุดของท่ีอุทยาน
ศาสนา ๆ ท่ีทุกคนตองเดินทางไปสักการะ
คือ เจาแมกวนอิมปางพันกร 

 เปนการสรางสัมพันธและการบริการท่ี
ดีตอนักทองเท่ียว อีกท้ังเปรียบเสมือน
เปนการใหขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตนแก
นักทองเท่ียวใหทราบถึงสถานท่ีและ
ความสําคัญของจุดสักการะตาง ๆ  
 
 
 

3.3 การ
ใหบริการ
ขอมูลตามจุด
สักการะส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ 

 ตามจุดสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ จะมีเจาหนาท่ี 
ท่ีผานการอบรมความรู เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของจุดทีทําการสักการะ คอย
บริการใหขอมูล 

 ชวยเสริมสรางขอมูล ประวตัิสถานท่ี
สักการะในเชิงลึก แกนกัทองเที่ยว อีก
ท้ังเจาหนาท่ีจะเปนผูคอยใหคําแนะนํา
ในการกราบไหวสักการะ วธีิในการ
ปฎิบัติ เชน การจุดธูป หรือ ลําดับการ
ไหว 
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  (ตอ) 
 

4. ทรัพยากร
กิจกรรม 

ประเพณีวนั
สําคัญทาง
ศาสนา 

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

4.1 วันสําคัญ
ทางศาสนา: 
มาฆบูชา วิ
สาขบูชา 
อาสาฬหบูชา 
เขาพรรษา 
ออกพรรษา 

1. วันมาฆบูชา 
2. วันวิสาขบูชา 
3. วันอาสาฬหบูชา 
4. วันเขาพรรษา 
5. วันออกพรรษา 

 เปนวันสําคัญทางศาสนาพุทธ มีการจัด
พิธีเพื่อการระลึก และบูชาพระพุทธองค
เชน ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน โดยจัด
กิจกรรมทางธรรม และสวดมนตเพ่ือเปน
พุทธบูชา และระลึกถึงพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ และพระสังฆคุณ 

4.2 งาน
เทศกาล: 
สงกรานต ป
ใหม สารท 
ลอยกระทง 
งานการกุศล 
งานประจําป 

1. วันสงทายปเกา 31 ธันวาคม 
2. วันข้ึนปใหม 1 มกราคม 
3. วันตรุษจีน  
4. วันลอยกระทง ข้ึน15คํ่าเดือน12 
5. วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
6. วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 
7. วันสงกรานต 15 เมษายน มีพิธีบวง 
สรวงเจาท่ีท่ัวโลกและศาลเจาท่ีตาง ๆ  

8. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุสวรรค ชวง
เดือน พฤศจิกายน 

 เปนวันท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมา
สักการะขอพรพระแมกวนอิมปางกันกร 
เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนเทศกาล 
วันหยุดประจําป ซ่ึงนักทองเที่ยวสวน
ใหญ ท่ีมีความสนใจทางธรรม นิยมมา
สักการะ หรือ ตองการเขามามีสวนรวม
ในการสวดมนต อธิษฐานจิตบารมีในวัน
เทศกาลสําคัญ ๆ  

4.3 งานบูชา 
สักการะ
ประจําป ตาม
จุดตาง ๆ 
ภายในอุทยาน 
 

1. งานวันเจาแมกวนอิมท้ิงขันธ 26 ตุลาคม 
(19 เดือน 9 แบบจีน) 

2. งาน วันเจาแมกวนอิมสําเร็จอํานาจ ฌาน
โพธิจิตบารมี 30 กรกฎาคม 

3. พิธีบวงสรวงสักการบูชาพระศิวะ
มหาเทพ 5 กรกฎาคม 

4. พิธีบูชาเขาไกรลาส 11 กรกฎาคม ตาม
หลักศาสนาพราหมณ ฮินดู  

 เปนวันท่ีทางอุทยานฯ จัดเปนงาน
ประจําปภายใน ณ จุดท่ีทําการสักการะ
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ โดยมีผูท่ีคอยติดตาม
ขาวสารภายใน และผูท่ีอยูในชมรมสวด
พระคาถาชินนะบัญชร เขารวมพิธีศัก
สิทธ์ินี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  (ตอ) 
 
4. ทรัพยากรกิจกรรม 
ประเพณีวนัสําคัญ

ทางศาสนา 
ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 

 5. วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม มีพิธีภาวนา
สันติภาพ โดยมีการเชิญผูนําทางศาสนา
ตาง ๆ ท่ีอยูในประเทสไทยมารวมพิธี 

 

4.4 กิจกรรมตาง ๆ : 
การรักษาศีล ปฏิบัติ
สมาธิ สวดมนต 
ภาวนา 

1. โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ  
  ความสถิตสถาพรของแผนดินประเทศไทย 
2. งานพิธีภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติสุขใน 
    ประเทศไทยและโลกมนุษย 
3. สวนมนตทําสมาธิทุกวันพระ 
4. โครงการสวดพระคาถาชินบัญชร 

 เพ่ือเปนการอบรมพัฒนาจิตให
สงบจากกิเลสความวุนวายในชีวิต
ประจาวันหันเขามาศึกษาธรรมะ 
ใหเขาใจธรรมมะ และเขาถึง
ธรรมะอันจะนําทางเขาสูความ
สงบสุขท่ีแทจริง 

 

 
 

ภาพท่ี 28 เสนทางการเดินทางมายังอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
 ตั้งอยูเลขท่ี 40 หมูท่ี 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170  
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 ผลการสํารวจพื้นที่และทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
โดยสรุปรวมแลวมีความโลงโปรงสบาย มีความสะอาดเรียบรอย เนื่องจากภายในอุทยานฯ มีพื้นท่ี
ขนาดกวางถึง 180 ไร ทรัพยากรทางดานธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนที่จําเปนตอง
จัดใหมีไวเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การจัดสวนของบานพักเจาหนาที่ หรือ 
บานพักคนงาน  
 ภายในโดยรวมมีความรมร่ืนเนื่องจากมีการปลูกตนไมเพื่อใหรมเงา และตนไมสวน
ใหญเปนแบบขนาดกลาง แตการปลูกตนไมนั้น ไมไดหนาแนนเต็มพื้นท่ี ซ่ึงในบางจุดเม่ือเดิน
สํารวจแลวยังมีความรูสึกวารอน ควรมีตนไมมาปลูกเสริม หรือทําเปนท่ีพักระหวางการเดิมชมพื้นท่ี
ภายในอุทยาน เชนบริเวณจุดท่ีเดินจากแดนมหายานเตาไปทางดานหนาประตูสุขาวดี จะมีอากาศ
คอนขางรอนกวาจุดอ่ืน สวนทางดานของทรัพยากรวัฒนธรรม ท่ีไดนํามาประดิษฐานไวเปนท่ี
เคารพบูชา หรือ เปนท่ีใหบุคคลท่ัวไปไดมาศึกษาความรูประวัติความเปนมานั้นเห็นวามีความ
เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป มีการจัดวางแผนผังท่ีตั้งไวเหมาะสมเขากับการจัดพ้ืนท่ี มีการ
รักษาขอมูลประวัติความเปนมาดวยการทําเปนปายอธิบายความหมาย ของทรัพยากรวัฒนธรรมตาม
จุดตาง ๆ เสนทางการเดินทางภายในอุทยานฯ มีการจัดไวอยางเปนระบบคือ ใชวิธีการเดินทางแบบ
เข็มนาฬิกา ไมยอนศร โดยหลังจากรถพวงท่ีคอยใหบริการนักทองเท่ียวนําพามาสงยังจุดท่ีหนึ่งแลว 
จะมีเจาหนาท่ีคอยกลาวคําตอนรับ และใหคําแนะนําการเดินชมวาจุดตอไปควรไปท่ีใด 
 ผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ เพื่อประเมินมาตรฐานของการ
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาโดยจัดระดับไวดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ  
 
ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข 
1. ปายบอกทาง  
(ภาพประกอบ 30) 
 
 
 
 
 
 

ปายบอกทาง บงบอก
ถึงเสนทางในการ
ทองเท่ียวคอนขาง
ชัดเจน ภาษาท่ีใชเปน
คําส้ัน ๆ งาย ๆ และ
เปนภาษาไทย 
 
 

ไมไดมีการบอกถึง 
ความไกลของระยะ 
ทางวาจากจุด ณ ปาย
บอกทาง ไปยงัสถานท่ี
หมายตาง ๆ ไกลแค
ไหน และมีบางกลุม
เปนนักทองเท่ียวสูงวยั 
ตองการใหปายบอกทง  

 ปรับรูปแบบของปาย
บอกทางใหมีสีท่ี
ชัดเจน ตวัหนงัสือเพ่ิม
ขนาดใหญกวาเดิม 
และ มีการระบุ
ระยะทางลงไปในปาย
บอกทางใหชัดเจน 
สวนภาษาท่ีใชยังคงใช 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ  (ตอ) 
 
ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข 
  ทําเปนภาษาจนี และ

ขนาดของตัวหนังสือ
ในปายบอกทางบางจุด
เล็กไป 

ภาษาไทย เนื่องจาก
หากใชสองภาษาแลว 
ยิ่งจะทําใหพื้นที่ในการ
เขียนขอมูลปายบอก
ทางลดลง 

2. เคร่ืองหมายบง
บอกมาถึงจุด
ทองเท่ียว 
(ภาพประกอบ 31) 
 

 ในแตละจุดทองเท่ียว 
มีปายแสดงอยาง
ชัดเจนถึงการเขาเขต
อาณาบริเวณของจุด
ทองเท่ียวนั้น ๆ 
โดยมากจะทําเปนปาย
ขนาดใหญ ลักษณะ
โคงเปนเหมือนซุม
ประตูในการเดินเขาไป
ยังจุดทองเท่ียวตาง ๆ  

 ในเร่ืองของ
เคร่ืองหมายบงบอกถึง
การมาถึงจุดทองเท่ียว
นั้น ไมมีไมมีประเด็น
ปญหา แตแคมีในบาง
จุดซ่ึงสีของปายและ
ตัวหนังสือนั้นเร่ิมจะ
จืดจางบงบางเนื่องจาก 
ปายนั้นอาจจะอยู
กลางแจงตองเจอกับ
แดดและฝน 

 ทําการตรวจสอบ
ความชัดเจนของปาย
แสดงจุดทองเที่ยว และ
ปรับปรุงในเร่ืองความ
ชัดเจน อาจจะโดยการ
ทาสี และเขียน
ตัวหนังสือใหม โดยใช
สีท่ีมีคุณภาพขอนขางดี 
เพื่อปองกันการจืดจาง
จากการโดนแดดและ
ฝน 

3. ศูนยขอมูล
นักทองเท่ียว  
(ภาพประกอบ 32) 
 
 

ศูนยขอมูล
นักทองเท่ียวจะอยู
บริเวณทางเขาคือ
ประชาสัมพันธ และ 
ตรงบริเวณจุดท่ีทําการ
ข้ึนรถพวงรับ-สง จะมี
เจาหนาท่ีคอยบรรยาย
ถึงภาพรวมภายใน
อุทยาน ประกอบกับ
การแจกแผนท่ีให
นักทองเท่ียวกอน     

 เนื่องจากเจาหนาท่ี ณ 
จุดนี้มีอยูทานเดียวท่ี
คอยใหขอมูล ประกอบ
กับมีหนาท่ีในการ
จําหนายบัตรรถพวง 
อาจจะทําใหบางคร้ัง
ตอบหรืออธิบายให
นักทองเท่ียวฟงใน
ภาพรวมส้ันเกนิไป ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในกาน
สนใจจดุตาง ๆ อาจจะ 

 โดยท่ัวไปแลวถาเปน
วันเสาร-อาทิตย หรือ
วันธรรมดา 
นักทองเท่ียวมักทยอย
กันมา ซ่ึงปญหาตรงจุด
นี้ไมกระทบมากนัก 
แตหากเปนวันหยุด
เทศกาล วันสําคัญ ๆ 
ควรจัดใหมีเจาหนาท่ี
เสริมเพิ่มมา สําหรับ
ขายบัตร 1 คน และให 
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 การเขาชมอุทยาน นอยลง และหากมี
นักทองเท่ียวตางชาติ
เขามาก็ไมสามารถ
อธิบายขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศได 

ขอมูลทองเท่ียว 1 คน 
สวนการใหขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศไดก็
จะยิ่งดี แตจากกการ
สํารวจพบวา 
นักทองเท่ียวตางชาติ
ท่ีมาทองเท่ียวดวย
ตนเองคิดเปน 1% 
เพราะนักทองเที่ยวชาว
จีน ฮองกง มักจะมากับ
ไกททัวรอยูแลว 

4. หองสุขา  
(ภาพประกอบ 33) 
 
 

มีมากเพียงพอกับ
จํานวนนักทองเท่ียว มี
ความสะอาด แยกชาย 
แยกหญิง สรางอยาง
มาตรฐานปูพืน้
กระเบ้ือง หลังคา
กระเบ้ืองยิบซ่ัมแซม
กับหลังคาอัลลอยส
ชนิดโปรงแสง เพื่อให
ความสะหวางและริ
หยัดไฟ หองสุขามี 5 
จุด อยูบริเวณทางเขา 
ณ จุดประชาสัมพันธ, 
จุดข้ึน-ลง รถพวง ถัด
จากรานคา และมีตาม
จดุสักการะท่ีเปน
ลักษณะอาคาร 

 มีน้ําสะอาดไวลาง
ชําระ แตไมมีกระดาษ
ทิชชู และความเงาของ
กระจกสงหนาไมใส
ชัดเจนเทาท่ีควร 

จัดบริการกระดาษ
ชําระ แต ไมจาํเปนท่ี
จะตองมาใสกระดาษ
ชําระไวภายในทุกหอง
ของหองน้ํา ซ่ึงขอ
แนะนําวาใหใชทิชชู
แบบมวนใหญ โดย
การแขวนไว ณ จุด
บริเวณประตูทางเขา
หองน้ํา สวนเร่ือง
กระจกไมใสนัน้แกไข
ไดโดยการเช็ดกระจก
เปนประจําอยางนอย
เดือนละ 1 คร้ัง 



 65 

ตารางท่ี 7 แสดงผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ  (ตอ) 
 
ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข 

5. รานอาหาร
เคร่ืองดื่ม  
(ภาพประกอบ 34) 
 
 

จะเปนอาหารมังสวิรัต
ท้ังหมด ซ่ึงจุดบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 
1. จุดประชาสัมพันธ 
จะเปนรานจําหนายน้ํา
ดื่มและอาหารตามส่ัง 
นักทองเท่ียวจะตอง
เสียคาใชจาย 
2. จุดข้ึน-ลงรถพวง จะ
เปนโรงบุญ มีอาหาร
และขนมหวาน โดยไม
เสียคาใชจาย มีเปน
กลองรับบริจาคต้ังอยู 
สวนการบริจาคน้ัน
ข้ึนอยูกับกําลังทรัพย 
หรือกําลังศรัทธา   
3. รานคาจําหนายน้ํา
ดื่มและขนมขบเค้ียว 
จะอยูตามเสนทางเดิน
จากศาลาบูรพาจารย-
วิหารพระโพธิสัตว
อวโลกกิเตศวร รวม 3 
ราน โดยรานจะมี
ขนาดเล็ก ๆ  

 เนื่องจากอาหาร
มังสวิรัตเปนอาหารท่ี
ทําจากแปงเปนสวน
ใหญ ทําใหผูสูงอายุ
บางทานไมสะดวกใน
การรับประทาน 
เนื่องจากสุขภาพของ
คนสูงอายุมักตอง
ควบคุมอาหารจําพวก
แปงและน้ําตาล  

 ใหทําอาหารมังสวิรัต
ท่ีมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน โดยเพิ่มอาหาร
จําพวกผัก หรือ เห็ด 
และลดอาหารจําพวก
โปรตีนเกษตร และ
เสริมดวยน้ําสมุนไพร 
เชน น้ํามะตูม น้ํา
กระเจีย๊บ น้ําเก็กฮวย  
ก็จะชวยเพิ่มความเปน
ธรรมชาติ และให
รสชาติอาหารมังสวิรัต
เขากันไดดียึ่งข้ึนใน
การรับประทานอาหาร 
สวนรานคาท่ีจาํหนาย
เคร่ืองดื่มและขนม  ขบ
เค้ียวมีจํานวนเพียงพอ
แตอยากใหมีเสริม
เกี่ยวกับการจดัสถานท่ี
นั่งพักดื่มน้ําบริเวณ
หนารานคา 
 
 
 

6. รานจําหนายวัตถุ
มงคล และจําหนาย
ของท่ีระลึก  
(ภาพประกอบ 35) 

1) บริเวณศาลา
บูรพาจารย  
2) บริเวณวิหารพระ
โพธิสัตวอวโลกกเิตศวร 

 ในจดุท่ีจาํหนายวัตถุ
มงคลและจําหนายของ
ท่ีระลึกจะมีเจาหนาท่ี
ประจําอยู เพื่อคอยให 

เพื่อความสะดวกของ
นักทองเท่ียวท่ีสนใจ
ซ้ือวัตถุมลคง และของ
ท่ีระลึกไดพจิารณา    
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 3) ตามจุดสักการะท่ีมี
ลักษณะท่ีตั้งเปนอาคาร
จะมีเหรีญมงคล
จักรวาล จาํหนาย ซ่ึง
เช่ือกนัวามีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ปองกัน
อันตราย ผอนทุกขหนกั
ใหเปนเบา 

ขอมูลดานความหมาย
ของวัตถุมงคลและของท่ี
ระลึก ตลอดจนประวัติ
ความเปนมา วธีิการปลุก
เสก และราคา แต
นักทองเท่ียวบางทาน
ตองการใหตดิราคาของ
วัตถุตาง ๆ ใหชัดเจน
เพราะบางคร้ังสนใจวัตถุ
มลคลแตไมกลาท่ีจะถาม
ราคาหลาย ๆ อยาง และ
หลาย ๆ คร้ัง 

ถึงกําลังทรัพยของ
ตนเองและ บางคร้ัง
จะไดไมรูสึกเขิน
เวลาถามราคา จึง
แนะนําใหทําสลาก
ราคาติดไวท่ีวตัถุ
มงคล และของท่ี
ระลึกเพื่อใหเห็น
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

7. การใหขอมูล การ
ส่ือความหมาย
เกี่ยวกับจุดทองเท่ียว  
(ภาพประกอบ 36) 
 
 

ในการใหขอมูลตอ
นักทองเท่ียวแบงเปน 
- การใหขอมูลโดยมี
เอกสารแจก 
- การใหขอมูลโดยมี
เจาหนาท่ีท่ีผานการ
อบรมประวัตคิวาม
เปนมา ความรูเกี่ยวกับ
สถานท่ีสักการะ ณ จดุ
ตาง ๆ ท่ีไดรับผิดชอบ 
- การใหขอมูลโดย
แผนปายแสดง
ความหมายของ
สถานท่ีหรือส่ิง
สักการะนัน้ ๆ  
 

 การใหขอมูลที่สมบูรณ
ควรมี 3 แบบรวมกันคือ 
เอกสาร เจาหนาท่ี และ
แผนปายความหมาย แต
จากการสํารวจพบวา บาง
สถานท่ีไมมีเจาหนาท่ีให
ขอมูลเชน แดนพุทธ
เกษตร จะมีเพยีงแผนปาย
ความหมาย ซ่ึงทําใหเปน
อุปสรรคสําหรับ
นักทองเท่ียวท่ีอาน
ภาษาไทยไมได ทําใหไม
เขาใจความหมายขององค
สมมุติตาง ๆ ท่ีทาง
อุทยานนํามาไวให
สักการะ 

 ใหหาเจาหนาท่ีมา
คอยใหขอมูลตามจุด
สักการะตาง ๆ ให
ครบถวน หากไมสา
มาถทําได อาจจะใช
วิธี บันทึกเทปเพื่อ
เปดบรรยาย
ความหมายขององค
สมมุติ เพื่อ
นักทองเท่ียวจะได
เขาใจยิ่งข้ึน 
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8. การกําหนด
เสนทางการเดนิ
ทองเท่ียว  
(ภาพประกอบ 29) 
 
 

มีการกําหนดเสนทาง
การเดินทางภายในเปน
แบบเดินทางเดียว คือ 
เดินทางในลักษณะเปน
วงกลม ไมมีการยอน
ศรเพ่ือจะไดชมสถานท่ี
ไดครบทุกจุด และใน
การเดินทางจะมีรถพวง
คอยรับ-สง ณ จุด
ทางเขาไปยังศาลา
บูรพาจารย (ถือเปนจุด
ท่ี 1) จากจุดนี้
นักทองเท่ียวสามารถ
เดินทางดวยตนเองตาม
ลูกศรและปายบอก
ทางการเดินชมอุทยาน 

 การเดินทางเดียวถือ
เปนวิธีการที่มีระเบียบ 
แตสําหรับ
นักทองเท่ียวท่ีสูงอายุ 
จะรูสึกไมพรอมกับ
การเดินทางใกล เพราะ
สวนใหญมีความ
ประสงคเดียวในการ
เขามา เพ่ือสักการะ
พระแมกวนอิม ดังนั้น
ผูสูงอายุจะรูสึกเหนื่อย
มาก และเม่ือพบวาจุด
ท่ีสักการะพระแม
กวนอิม สามารถเดิน
ตัดยอนศรแลวใกลกวา 
ก็มักจะยอนศรเขามา
ทําใหดูแลวขาด
ระเบียบ 

 กําหนดเปนแบบ
เดินทางเดียว แตใหแบง
ออกเปนสองทางยอย
คือ 1. แบบวงใหญ คือ 
สามารถเท่ียวชมและ
สักการะจุดสําคัญ ตาง 
ๆ ไดท้ังหมด และ  
  2. แบบวงเล็ก คือ 
สามารถตัดเขาเพื่อ
สักการะพระแมกวนอิม
ไดโดยตรง แลวจากนั้น
บรรจบทางเดินออก ให
มาเปนทางเดียวกัน  กับ
ผูท่ีเดินเท่ียวชม 
และสัการะ แบบวง
ใหญ 
 

9. การมีมัคคุเทศกให
ขอมูลความรู  
(ภาพประกอบ 37) 
 
 
 
 

มัคคุเทศกในท่ีนี้ 
หมายถืง ผูท่ีไดรับการ
ฝกอบรมประวัติความ
เปนมาและขอมูล 
ความรูเกี่ยวกับสถานท่ี
สักการะ ณ จุดตาง ๆ มี
การแตงกายเปน
เอกลักษณคือ เส้ือขาว 
กางเกงขาว และมีปาย
ช่ือ-สกุล ของเจาหนาท่ี
แขวนไวใหเหน็ชัดเจน 

จํานวนมัคคุเทศกหรือ
เจาหนาท่ีท่ีคอยใหขอ 
มูลนั้นมีไมครบทุกจุด
สักการะ โดยเฉพาะ
ชวงเทศกาลจะมีนัก 
ทองเท่ียวเขามาเปน
จํานวนมาก แตเจาหนา 
ท่ีอุทยานฯ ยังมีเทาเดิม
ทําใหการบริการ
นักทองเท่ียวบางคร้ัง
อาจจะไมท่ัวถึง 

 ปลูกฝงเยาวชน บุตร
หลานของเจาหนาท่ี  
ใหมีความรักใน
วัฒนธรรมเชิงศาสนา 
และนํามาจัดฝกอบรม
อาสาสมัครมัคคุเทศก
เพ่ือสามารถใหขอมูล
ในเบ้ืองตนแกนักทอง 
เท่ียวในเทศกาลตาง ๆ  
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10. บริการรถรับ-สง  
(ภาพประกอบ 38) 

บริเวณประชาสัมพันธ
กอนทางเขามีลานจอด
รถไวบริการ ไม
อนุญาตให
นักทองเท่ียวขับรถเขา
ไป โดยอุทยานไดจัด
รถพวงรับ-สงไวบริการ 
ซ่ึงคิดคาบํารุงในการ
ใหบริการทานละ 10 
บาท (เด็ก แมชี 
พระภิกษุ  สามเณร  ไม
เสียคา บริการ) เพ่ือตัด
ปญหาการจราจร จอแจ 
เสียงดังภายใน ยกเวน
แตหากนัก ทองเท่ียว
ทานใดมีความพิการ 
ไมสามารถข้ึนรถพวงท่ี
จัดไวได ทางอุทยานก็
จะอนุโลมใหนํารถ
สวนตัวขับไปจอด ณ 
บริเวณท่ีสักการะพระ
แมกวนอิมปางพันกร  

 ในชวงท่ีเปนงาน
เทศกาลหรืองาน
สักการะสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิประจําป 
จํานวนรถพวงบริการ 
รับ-สง มีจํานวนไม
เพียงพอกับปริมาณ
ของนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามา ทําใหตอง
เสียเวลาในการรอคิว 
และบางครั้งหากมี
อากาศท่ีรอน ก็ยิ่งจะทํา
ใหนักทองเท่ียวรูสึก
เบ่ือ และไมอยากเดิน
ชมจุดอ่ืน ๆ ภายใน
อุทยาน ยกเวนการเขา
ไปสักการะพระแม
กวนอิมปางพันกร 

 จัดเพิ่มจํานวนรถท่ีคอย
ใหบริการรับ-สง
นักทองเท่ียว ใหมี
จํานวนมากข้ึน โดยการ
นํารถสองแถวท่ีวิ่ง
ภายในตําบล เขามาชวย
เสริมสําหรับชวงงาน
เทศกาลประจําปตาง ๆ 
ท่ีทางอุทยานฯ ไดจัด
ข้ึน เพ่ือลดปญหาความ
เบ่ือหนายจากการนั่งรอ 
และทําใหนักทองเท่ียว
มีเวลามากข้ึนในการเขา
ชมจุดตาง ๆ ภายใน
อุทยาน อีกท้ังเปนการ
ชวยสรางอาชีพเสริม
ใหกับผูท่ีขับรถสอง
แถวอีกดวย 
 

 
 ระดับปญหาท่ีพบ  ระดับมาตรฐาน 
   ไมพบปญหา สูงมาก 
   พบปญหานอยมาก สูง 
    พบปญหานอย ปานกลาง 
   พบปญหามาก  ต่ํา 
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 ผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ ภายในอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม ซ่ึงผูศึกษาไดทําการลงพื้นท่ีดวยตนเอง เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน
สภาพแวดลอมปจจุบัน ปญหาท่ีประสบ เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไข ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีสํารวจนี้ทํา
ใหผูศึกษาไดทราบวา ภายในอุทยานฯ มีการทําปายบอกเสนทางท่ีชัดเจนแตบางจุดสภาพไมคอยดี
นัก และยังขาดการบอกระยะทางของจุดหมายท่ีจะตองเดินทางไปถึงยังจุดสักการะตาง ๆ ภายในมี
การกําหนดเสนทางเดินเขา-เดินออก และเคร่ืองหมายบอกทิศทางการเดินอยางชัดเจน โดยจะเปน
การเดินทองเท่ียวในลักษณะตามเข็มนาฬิกา เม่ือมาถึงจุดสักการะก็จะมีปายเคร่ืองหมายบงบอกถึง
จุดสักการะใหนักทองเท่ียวไดทราบ รวมถึงมีปายคําบรรยายใหขอมูลตามจุดตาง ๆ ประกอบกับ
เอกสารแผนพับขอมูลเนื้อหาเพื่อใชประกอบการเท่ียวชมภายใน แตอยางไรก็ตาม ตามจุดตาง ๆ กย็งั
มีเจาหนาท่ีเพื่อใหคําแนะนํานักทองเที่ยวและอธิบายความรูเพิ่มเติม และมีบริการหองสุขาท่ีได
มาตรฐานโดยแยกชาย-หญิง สภาพภายนอกและภายในหองสุขาจัดอยูเกณฑมาตรฐานปานกลางแต
ยังคงความสะอาดโดยไมมีการเก็บเงิน แตมีกลองรับบริจาคเพ่ือสมทบทุนในการซ้ืออุปกรณ นํายา
ทําความสะอาด และระหวางเดินจะมีรานขายเคร่ืองดื่มและรานขายของท่ีระลึกต้ังจําหนายอยูอยาง
เปนระเบียบ  
 จากขอมูลเพื่อนํามาประกอบการประเมินส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ 
ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมฯ ทางผูศึกษาไดศึกษาและประเมินผลวาจัดอยูใน “ระดับ
มาตรฐานปานกลาง” เนื่องจากบางจุดยังตองไดรับการแกไขปรับปรุงดังตารางท่ี 2 ตามท่ีผูศึกษาได
รวบรวมและแสดงไว 
 

 

    
 

ภาพท่ี 30 ปายบอกทาง (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
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ภาพท่ี 31 ปายเคร่ืองหมายบงบอกมาถึงจุดทองเท่ียว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 

 

    
 

ภาพท่ี 32 ศูนยขอมูลนักทองเท่ียว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 

 

    
 
ภาพท่ี 33 หองสุขา (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
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ภาพท่ี 34 รานอาหารเคร่ืองดื่ม (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 

 

    
 
ภาพท่ี 35 รานจําหนายวัตถุมงคล และของท่ีระลึก (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 

 
 
ภาพท่ี 36 คําบรรยายขอมูลเกี่ยวกับจุดทองเท่ียว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
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ภาพท่ี 37 จุดท่ีเจาหนาท่ีใหขอมูลความรู (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 

 

    
 
ภาพท่ี 38 บริการรถพวงรับ-สงนักทองเท่ียว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554) 
 
ผลวิเคราะหตอนท่ี 2  
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายใน
อุทยานฯ จํานวน 15 คน ทําใหผูศึกษาไดทราบขอมูลวา ภายในอุทยานฯ มีการจัดแบงหนาท่ีงานอยาง
เปนสัดสวน มีการประชุมรวมกันทุกฝายเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดจนมีการจัดต้ังคณะทํางานในการจดัการ
ดูแลและบริหารจัดการหนาท่ีตาง ๆ โดยมีวาระคร้ังละ 2 ป ซ่ึงทางอุทยานฯไดแบงคณะทํางานออกเปน 
3 หนวยงานหลัก คือ 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาหาในการวางแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของอุทยานฯ เพื่อกําหนดกรอบการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย และหาวิธีการจัดการพัฒนาใหอุทยานฯ สามารถคงอยูไดตลอดไปตามเจตนารมณของผูเร่ิม
กอการ ท่ีมีความต้ังใจจะใหอุทยานฯนี้เปนเสมือนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา เพื่อเปดโอกาสใหคน
ไดมาหาแหลงธรรมชาติและกราบไหว ขอพอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนเคารพนับถือเพื่อความสุขทางใจ  



 73 

 2. คณะกรรมการบริหารภายนอก ทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เชน หนวยงานการทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี, หนวยงานกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, 
หนวยงานหนังสือพิมพปฏิรูปจังหวัดเพชรบุรี ทําการประชาสัมพันธใหผูคนเปนท่ีรูจักตามส่ือตาง ๆ 
ตลอดจนติดตอสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาใหเขามาสัมผัสความเปน
ธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาและสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนเคารพนับถือ 
 3. คณะอนุกรรมการบริหารภายใน ทําหนาท่ีดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
อุทยานฯ คอยใหบริการอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียว ดูแลรักษาสภาพความสะอาด ส่ิงอํานวย
ความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการใหนักทองเท่ียว ตลอดจนดูแลชีวิตความเปนอยูใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ท่ีทํางานประจําและพํานักอาศัยหรือรักษาศีลอยูในอุทยานฯ รวมไปถึงการดูแลบริหารรายรับ รายจาย
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  

  

  
 

ภาพที่ 39 รายช่ือคณะกรรมการอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
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 รายช่ือเจาหนาท่ี ท่ีผูศึกษาไดทําการสัมภาษณในชวงวันท่ี 23, 30 เมษายน 2554 
 1. คุณสุนัย โกศลกิติวงศ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. คุณสุรินทร ราชปราณ เจาหนาท่ีบริหารงานดานกิจกรรมประจําป  
 3. คุณสมบุญ มีหนาท่ีชวยดูแลดานอาคารและสถานท่ีภายในตามจุดตาง ๆ  
 4. คุณวันชัย ตรีไพชยนตศักดิ์ ทําหนาท่ีเปนพนักงานตอนรับและประชาสัมพันธ 
 5. คุณเครือรัตน แกวใจ เจาหนาท่ีขอมูลประจําศูนยขอมูลจุดบูรพาจารย 
 6. คุณชัยวัฒน ทําหนาท่ีเขียนบทความประชาสัมพันธ 
 7. คุณชาลินี พรหมนิล เจาหนาท่ีธุรการและงานบริหารรายรับ-รายจาย ของอุทยาน 
 8. คุณรังสรรค ดานการจัดระเบียบสถานท่ีและการบริหารจัดการบุคลากร 
 9. คุณวิโรจน แขเพ็ญ เจาหนาท่ีบริหารใหขอมูลและใหอํานวยความสะดวก ณ จุดท่ี
สักการะพระโพธิสัตวกวนอิมปางพันกร ซ่ึงจุดนี้ถือวาเปนจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวตองมากราบบูชา 
 10. คุณประสพโชค เจาหนาท่ีบริหารใหขอมูลและใหอํานวยความสะดวก ณ จุดท่ี
สักการะพระโพธิสัตวกวนอิมปางพันกร ซ่ึงจุดนี้ถือวาเปนจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวตองมากราบบูชา 
 11. คุณฐิติมา เจาหนาท่ีขอมูล ณ จุดแดนมิตรตางดาว 
 12. คุณดาวรุง หาญใจไทย มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจําหนายวัตถุมงคล 
 13. คุณประเสริฐ รักสุจริต เจาหนาท่ีดูแลความเรียบรอย และจัดบริการสถานท่ีจอดรถ 
 14. คุณชนะกิจ เจาหนาท่ีประสานงานพิธีการระหวางอุทยานฯ กับสํานักปูสวรรค (ซ.
เพชรเกษม 65) ซ่ึงกลุมคนท่ีอยูสํานักปูสวรรค จะถือเปนกลุมคนเดียวกันกับผูท่ีเคารพนับถือตอพระ
อริยวังโส (ผูกอตั้งอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม)  
 15. คุณปราณี เปนเจาหนาท่ีดูแลจัดการเร่ืองอาหารการกิน เพราะทุกคนท่ีอยูในอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จะทานมังสวิรัต 
 จากการท่ีไดสัมภาษณเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
สวนใหญจะ มารวมกันดําเนินงานดวยจุดประสงคหลักคือ การตองการสรางกุศล ตองการมีความสุข
ทางใจ ตองการถายทอดความรู ความเชื่อ ความศรัธทา ใหคนท่ีเขามาทองเท่ียวในอุทยานฯ โดยถือวา
เปนการแนะนําใหนักทองเท่ียวไดมากราบไหวและขอพรจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และเม่ือไดกราบไหวแลวก็
จะมีความรูสึกเอิบอ่ิมใจ และทําใหเกิดความสุขทางใจ ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคในการจัดต้ังอุทยานฯ 
และมีกิจกรรมในการสวดมนตไหวพระซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีดีท่ีเกิดจากแรงศรัธา  
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ถือเปนหนวยงานทองเทีย่วเชิงศาสนาของกลุมเอกชน 
ท่ีรวมกันจัดตั้งข้ึน โดยเกิดจากการรวบรวมทุนทรัพยจากผูท่ีมีจิตศรัทธาและซ้ือท่ีดินมาบริจาครวม
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แลว 180 ไร ตามความคิดความตั้งใจและตามวัตถุประสงคของทาน ศาสตราจารย ดร. สุชาติ โกศล
กิตติวงศ (พระอริยวังโส)  ท่ีตองการเนนท่ีนี้ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรม เพ่ือสรางสันติภาพความ
สงบสุข สําหรับกําลังคนและเจาหนาท่ีในการทํางานจะไดรับคาตอบแทนกันคนละแบบ เพราะ
เจาหนาท่ีท่ีมาทํางานนั้นมีท้ังมาแบบสมัครใจ เนื่องจากตองการสรางกุศลและสรางความสุขทางใจ
เพื่อใหศาสนายังคงอยูตอ แตสําหรับคนงาน ชาวบานท่ีเขามาชวยดูแลเก็บกวาดสถานท่ี หรือความเช่ือ
ในคุณงามความดีของพระโพธิสัตวกวนอิม และความเช่ือทางดานจิตใจวาเม่ือมากราบไหวขอพร
แลวจะแคลวคลาดปลอดภัย ซ่ึงจากการวิเคราะหบทสัมภาษณของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีตางลง
ความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
ศาสนา แตเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีแตกตางจากแหลงทองเท่ียวอ่ืนเนื่องจาก อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความเปนธรรมชาติและผูคนท่ีมานั้น เดินมาจากการไดพบเห็น
ปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธาตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพรอยู
ตามจุดจําหนายธูป เทียน ทางอุทยานก็ถือเปนการสรางอาชีพใหผูคนในระแวกนัน้ โดยใหคาตอบแทน
วันละ 200 บาท สวนอาหารเปนอาหารมังสวิรัตมีใหทานฟรี 
 จากการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณและบันทึกเทปสัมภาษณกับเจาหนาท่ีบริหาร
จัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 15 คน ในมุมมองของ
การจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา ไดผลการสัมภาษณสรุปคือ เจาหนาท่ีทุกคนมองวาสถานท่ีแหงนี้
เปนสถานท่ีเปดใหกับผูท่ีสนใจมากราบสักการะขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหมาะกับผูคนทุกเพศทุกวัย 
และคนท่ีมาสวนใหญจะเปนคนท่ีเดินทางมาดวยความต้ังใจท่ีจะมาสักการะพระโพธิสัตวกวนอิมซ่ึง
แกะสลักจากไมการบูรหอมปางพันกร เนื่องจากมีความเชื่อในคุณงามความดีของพระโพธิสัตว
กวนอิม และความเช่ือทางดานจิตใจวาเม่ือมากราบไหวขอพรแลวจะแคลวคลาดปลอดภัย ซ่ึงจาก
การวิเคราะหบทสัมภาษณของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีตางลงความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา แตเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ี
แตกตางจากแหลงทองเท่ียวอ่ืนเนื่องจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความ
เปนธรรมชาติและผูคนท่ีมานั้น เดินมาจากการไดพบเห็นปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธา
ตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพร 
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ผลการวิเคราะหตอนท่ี 3  
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผู
มาเยือนอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 50 คน  
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 ผลการสอบถามสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว 
 
 จากแผนภูมิการสอบถามสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว ทําใหเห็นได
วาเพศหญิงชวงอายุ 30 ปข้ึน จะไปมีความสนใจในแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนามากกวาเพศชาย อาจดวย
เพราะเพศชายมีกลุมเพื่อนฝูงสนุกสนานเฮฮามากกวาเพศหญิง และกลุมคนท่ีเดินทางมานั้นการศึกษา
อยูในระดับปานกลาง-ดี ลักษณะการประกอบอาชีพหลายหลายคละเคลากันไป โดยมีรายไดในระดับ
ปานกลาง และนักทองเท่ียวเกือบท้ังหมดท่ีเดินทางมาเปนชาวพุทธ 
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แผนภูมิท่ี 2 ผลการสอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 ผลการสอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา (ตอ) 
 
 จากแผนภูมิการสอบถามสถานภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา จะ
เห็นไดวา นักทองเท่ียวสวนใหญทองเท่ียวเชิงศาสนากันไมบอย ข้ึนอยูกับชวงของเทศการ วันเกิด วัน
ชง และการใชจายกับการทองเท่ียวในเชิงศาสนาน้ันไมสูง การเดินทางโดยมากจะเดินทางเปนกลุม
ขนาดเล็กคือ เปนการเดินทางในกลุมของครอบครัวดวยรถสวนตัว แตอยางไรก็ตามนักทองเท่ียวเกือบ
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ทุกคนเห็นดวยท่ีมีการดําเนินการทองเท่ียวเชิงศาสนา เพราะอยางนอยกเ็ปนเหมือนตวักระตุนใหคนใน
ปจจุบันมีความสนใจในศาสนา ความเช่ือเร่ืองการทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 ผลการสอบถามวัตถุประสงคการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 5 ผลการสอบถามวัตถุประสงคการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ) 
 
 จากแผนภูมิการสอบถามวัตถุประสงคของการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิมจะเห็นไดวา นักทองเท่ียวเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เดินทางมาดวย
ความศรัธาในพระแมกวนอิม หวังท่ีจะไดเขามาสักการะขอพรเพื่อเปนศิริมงคล แตจากสถิติแลวผูท่ี
เดินทางมาน้ันสวนใหญจะเปนการเดินทางมาในคร้ังแรก โดยทราบแหลงทองเท่ียวนี้จากผูท่ีเคย
เดินทางมากอนหรือจากเจาหนาท่ี รวมไปถึงผูท่ีตองการมาพักท่ีเข่ือนแกงกระจานแลวเห็นปาย
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ประชาสัมพันธริมทางรถวิ่ง เกิดความสนใจจึงทําใหแวะเขามากราบสักการะ เพื่อเปนศิริมงคลและ
เพื่อใหเกิดความสบายใจ โดยจะใชเวลาในการเท่ียวชมอุทยานฯ และกราบสักการะประมาณ 1 ช่ัวโมง 
แตก็มีนักทองเท่ียวบางทานเขามาท่ีอุทยานฯ แลวรูสึกวาเปนเสมือนแหลงทองเทียวท่ัวไป ไมคอยเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา สาเหตุอาจเนื่องมาจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมนี้ไมมีพระภิกษุ 
สามเณร หรือ แมชี บวชจําพรรษา ท่ีมีก็จะเปนแตคณะของผูท่ีมีความศรัธาในองคพระแมกวนอิมท่ี
รวมกันสวดมนต พาวนาในชวงเย็น 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 

  ระดับความพงึพอใจ 

ประเด็นท่ีใชวดัความพงึพอใจ 
พอใจ
มาก พอใจ 

ปาน
กลาง เฉย ๆ 

ไม
พอใจ 

  5 4 3 2 1 
1 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร 15 31 3 1 0 
2 เจาหนาท่ีใหความรูในจุดตาง ๆ ท่ีสักการะไดด ี 10 30 6 4 0 
3 การใหบริการรถพวงรับ-สง ชวยอํานวยความสะดวกและเกิด

บรรยากาศท่ีด ี
21 22 5 2 0 

4 อัตราคาบริการรถพวงรับ-สงมีความเหมาะสม 16 23 7 2 2 
5 มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม 16 26 4 3 1 
6 การเดินทางมามีความสะดวก / ปลอดภัย / มีปายสัญลักษณ

บอกทางชัดเจน 
20 22 6 1 1 

7 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก กวางขวาง 20 23 4 1 2 
8 รานจําหนายอาหารเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอ และราคา

เหมาะสม 
7 25 15 3 0 

9 คุณภาพและรสชาติ ของอาหารมังสวิรัติเปนอยางไร 6 21 13 8 2 
10 มีลูกศรชี้บอกทาง หรือปายประกาศ แสดงใหเห็นถึงสถานท่ี

ตาง ๆ ภายในอุทยานฯ อยางชัดเจน 
14 25 8 1 2 

11 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีทานไดรับ 8 27 11 3 1 
12 ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณเคร่ืองใช และความสะอาด

ของบานพัก ตลอดจนสถานท่ีตาง ๆ โดยรวม 
12 24 8 3 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 แสดงผลความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
(ตอ) 

 

  ระดับความพงึพอใจ 

ประเด็นท่ีใชวดัความพงึพอใจ 
พอใจ
มาก พอใจ 

ปาน
กลาง เฉย ๆ 

ไม
พอใจ 

  5 4 3 2 1 
13 สถานท่ีจําหนายวัตถุมงคล และการจดัวางวัตถุมงคล จัดเปน

สัดสวนอยางเหมาะสม 
11 21 9 7 2 

14 ราคาของวัตถุมงคลท่ีจําหนาย มีความเหมาะสม 10 18 15 6 1 
15 โดยรวมแลวทานพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวอุทยานศาสนา

พระโพธิสัตวกวนอิมนี ้มากนอยเพยีงไร 
13 26 9 2 0 

  
 จากตารางสอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม จากนักทองเที่ยวทําใหเห็นวา สถานที่ทองเที่ยวเชิงศาสนาแหงนี้อยูในเกณฑ
ระดับความพึงพอใจมาตรฐาน สังเกตไดจากระดับคะแนนที่นักทองเที่ยวเลือกใสระดับความพึง
พอใจ แตอยางไรก็ตามจากคําตอบที่ไดมายอมแสดงใหเห็นวายังมีหลายจุดที่นักทองเที่ยวยังรูสึก
ไมประทับใจกับการมาทองเที่ยวเชิงศาสนาในครั้งนี้ และอยากจะใหมีวิธีการปรับปรุงแกไข เชน 
เร่ืองของการเก็บคาบริการรถพวงรับสง ซ่ึงนักทองเท่ียวมองวาอยากใหเปนการบริจาคตามกําลังศ
รัธา เนื่องจากมองวาหากสถานที่ใดมีการเรียกเก็บบัตรผานประตูเพื่อการเขาชม สถานที่แหงนั้นก็
เปนสถานที่ทองเที่ยวมากกวาสถานที่ ที่จะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจากขอเสนอแนะใน
ประเด็นอ่ืนก็จะมีในลักษณะของปายบอกทาง ท่ีไมบอกระยะทางซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวคาดการไม
ถูกวาระยะทางที่ตนจะเดินไปถึงจุดหมายนั้นไกลเพียงใด เนื่องจากนักทองเที่ยวที่มามีหลายชวง
อายุวัย รวมถึงสถานท่ีจําหนายวัตถุมงคลท่ีบางจุดเปนจุดเล็ก ๆ ยิบยอยเกินไปดูแลวไมเหมาะสม 
 ดังนั้น ทางผูศึกษาขอสรุปผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามนักทองเที่ยว
จํานวน 50 คน สําหรับการสอบถามในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 ซึ่งทั้ง 3 ตอนเปนแบบสอบถามปลาย
ปด คือ การใหนักทองเที่ยวตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกคําตอบ จากคําตอบที่ผูศึกษาได
ทําการกําหนดไว เนื่องจากคําตอบที่ผูศึกษาไดกําหนดไวนั ้นเปนคําตอบที่อยูในขอบขายของ
ขอมูลที่ตองนํามาวิเคราะห เพื ่อแสดงใหเห็นถึงสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม,  สภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา และวัตถุประสงคของการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม  จ.เพชรบุรี และแบบสอบถามในตอนที่ 4 เปน
แบบสอบถามในดานของความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ซึ ่งผู ศ ึกษาขอทําการสรุปผลโดย
ภาพรวมของนักทองเที่ยวที่มาวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาดวยความตั้งใจที่จะทองเที่ยวเชิง
ศาสนานั้นมีนอยกวาการเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของ จ.เพชรบุรี สังเกตุไดจากการ
ตอบแบบสอบถามในประเด็นที่วานักทองเที่ยวสวนใหญยังไมแนใจวาจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม 
อาจจะเปนดวยปจจัยที่สถานที่นี้อยูตางจังหวัด และนักทองเที่ยวสวนใหญที่มากราบสักการะนั้น
ไมใชคนจังหวัดเพชรบุรี แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวสวนใหญก็จะแนะนําและมีความประสงค
จะบอกตอ ๆ ใหบุคคลอ่ืนทราบวา จ.เพชรบุรี มีแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่สําคัญอีกแหงหนึ่งคือ 
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ซึ่งเปนกวนอิมที่แกะสลักจากไมการะบูรหอมองคที่ใหญ
ท่ีสุดในโลก 
 
ผลการวิเคราะหตอนท่ี 4  
 แนวทางการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จากการ
ที่ผูศึกษาไดใชเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ที่เปนคําถามปลาย
ปดแบบเลือกคําตอบ, คําถามปลายเปดเพื่ออิสระในการตอบและนําขอมูลคําตอบแตละคนมา
รวบรวมไวในกลุมเดียวกัน, ใชแบบสํารวจเพื่อทําตารางขอบเขตพื้นที่ในการประเมินสถานท่ี
ทองเที่ยว และการใชแบบสัมภาษณเพื่อใหผูถูกสัมภาษณรูสึกเปนอิสระเวลาตอบคําถามโดยไม
ตองกดดัน หรือเสียเวลาในการกรอกแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลทั้งหมดที่ไดมานั้นผูศึกษาไดจัด
รวบรวมออกมาในลักษณะของ ตารางเปรียบอัตราความถี่ของคําตอบทั้งในแงคําถามปลายปด 
ปลายเปด และคําถามความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยว ทําใหผูศึกษาเห็นวา แนวทางการบริหาร
จัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันนั้นควรบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงศานา
ในลักษณะของการจัดการทองเท่ียวแบบผสม คือ  
 1. การเขาไปจัดการกับสถานที่ ซึ่งเปนทรัพยากรวัฒนธรรมในการจัดการทองเที่ยว 
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ความรมรื่นของสภาพแวดลอม เสริมความสะอาดในจุดตาง ๆ สรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหตอบสนอกนักทองเท่ียว 
 2. การเขาไปจัดการกับบุคคลากรเจาหนาที่ ซึ่งเปนเสมือนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการ โดยการเสริมสรางความรู การใหคําแนะนําตอนักทองเที่ยว การสรางความประทับใจใน
การใหความสนใจตอนักทองเที่ยว ตลอดจนจัดใหมีการอบรมและเพิ่มจํานวนมัคคุเทศใหมาก
เพียงพอกับจํานวนกลุมคณะทองเที่ยวที่มา เพื ่อเพิ ่มมูลคาการถายทอดทางความรู ความเชื่อ 
ความศรัธา และการใหความหมายจุดตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวมาสักการะ 
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 3. การเขาไปจัดการกับจุดจําหนายวัตถุมงคล ซึ่งเปนเสมือนกิจการเชิงพาณิชยที่ทํา
รายได โดยการจัดการรูปการการสรางจุดจําหนายไมใหสรางออกมาแบบจุดเล็ก จุดนอย เพื่อท่ี
นักทองเท่ียวจะไดชมวัตถุมงคลในจุด ๆ เดียว ซ่ึงนอกจากจะสะดวกตอนักทองเที่ยวแลว ยังทําให
เกิดความรูสึกวาวัตถุมงคลท่ีนักทองเท่ียวไดรับไปนั้นเปนส่ิงท่ีนาเก็บรักษา 
 4. การเขาไปจัดการในดานการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนเสมือนการตอยอดใหคนได
รูจัก โดยการพยายามหาวิธีเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวใหมากขึ้น ใชชองทางวิธีการประชาสัมพันธ
เพื่อใหคนเปนท่ีรูจักเพิ่มข้ึน เชน การเขาไปเสนอแนะตอสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตน 
ในการนําเสนอสถานที่และประวัติความเปนมา เหตุการณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิด เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษาเขามาเก็บเกี่ยวและปูพื้นฐานความรู ความเขาใจในศาสนาตั้งแตเบื้องตน และเกิดการ
บอกตอ นอกจากนั้นยังสามารถใชชองทางวิธีประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือรายการ
ทองเที่ยวทางโทรทัศน ซึ่งปจจุบันมีหลายรายการที่พรอมจะแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ใน
เมืองไทย ซึ่งหากการประชาสัมพันธไดรับการปรับใหดีขึ้นก็ยอมสงผลใหผูคนไดรูจักนานขึ้น
ไปดวย 
 ถึงแมในปจจุบันจะมีการแขงขันการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการจัดสราง
ตลาดชุมชน การจัดสรางจุดเดนจุดสนใจเพ่ือสรางแรงดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามา แตหากเปนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนะธรรมเชิงศาสนากรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จะพบได
วาเปนการจัดการในแงของการสอดแทรกธรรม โดยนักทองเที่ยวสวนใหญที่มา มีจุดประสงค
เดียวกันคือการเขามาสักการะพระแมกวนอิม ซึ่งเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวเคารพนับถือ แตสําหรับจุด
ทองเที่ยวอื่น ๆ ภายในอุทยานเปนเสมือนสิ่งเติมเต็มใหนักทองเที่ยวไดรูจักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ท่ี
คนในแตละลัทธิ แตละศาสนาเคารพและกราบไหว  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมาประกอบการศึกษา ตั้งแตการลงพื้นท่ีสํารวจ การ
คนควาหาแหลงขอมูลอางอิงในเชิงทฤษฎีจากตําราเอกสาร การสัมภาษณเจาหนาท่ี และนักทองเท่ียว 
และการรวบรวมผลจากแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการประกอบการศึกษา  จึงทําใหผูศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2. ขอบเขตของการวิจัย 
 3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. สรุปผล 
 5. อภิปรายผล 
 6. ขอเสนอแนะ 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ คือ การวิจัยท่ีมุงศึกษาอุปสรรคการจัดการทองเท่ียว
เชิงศาสนา และสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
เพ่ือหาแนวทางการจัดการทองเท่ียวโดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานพ้ืนที่ ภายในอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 24 จุด 
 1. ถํ้าเขามรก    
 2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 
   3  อาคารบรมครู   
 4. แดนสิบสองนักษัตร 
   5. เจาแมกวนอิมหยกขาว  
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 6. ศาลาบูรพาจารย 
   7. แดนพุทธเกษตร   
 8. ลานปฏิบัติธรรม 
   9. แดนมิตรตางดาว   
 10. แดนมหายาน-เตา 
   11. แดนสุขาวดี 
 12. แดนหาแมผูยิ่งใหญ 
   13. แดนพราหมณ-ฮินดู  
 14. แดนหุบเขาส่ีอริยสงฆ 
   15. วิหาร ตี่ จาง อวง 
 16. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร 
   17. ครัววีไอพี 
 18. โรงบุญ 
   19. ลาดพาวนาสันติภาพ 
 20. โรงเจ 
   21. หอสวดมนต 
 22. วัดพุสวรรค 
   23. กอดเฮาส  
 24. ประชาสัมพันธ 
 ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาท่ีกําหนดศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดานประวัติความเปนมา 
ความเชื่อ ความศรัทธา วัตถุทางวัฒนธรรมและการพาณิชย ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
สําหรับงานเทศกาลในสถานท่ีตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
   ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาเก็บขอมูล ลงพื้นท่ี สัมภาษณ สอบถาม และบันทึก
เทป ตั้งแตชวงเดือนน ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554 
   ขอบเขตดานประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูท่ีมีสวนรวมในการทองเท่ียว และ
ผูท่ีจัดการดูแลการทองเท่ียว ตลอดจนผูท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นการทองเท่ียวเชิงศาสนา คือ 
   1. เจาหนาท่ีผูดูแลสถานท่ีตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
 2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
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 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การนําเสนอผลการศึกษา เร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา “อุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม” จังหวัดเพชรบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในอุทยานฯ และตาม
บริเวณสถานท่ีตาง ๆ ท่ีทําการศึกษา โดยผูศึกษาไดใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษา
ไดทําการกําหนดขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาไว 3 กลุมดังนี้ 
 1. กลุมนักทองเท่ียว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผูมาเยือนอุทยานฯ จํานวน 50 คน 
 2. เจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานฯ จํานวน 15 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษา
สรางข้ึนมีท้ังหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
และชุดสําหรับเจาหนาท่ีบริหารจัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละชุดจะทําการแบง
ออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดงความคิดเห็น 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา  
 ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาในการทองเท่ียวเชิงศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
 ซ่ึงจากเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา โดยใชแบบสํารวจ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามดังกลาว ทางผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมและนําขอมูลท่ีรวบรวม
ไดมาทําการแยกใหเห็นผลวิเคราะห โดยจะทําการแยกผลวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีตาง ๆ ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 2. ทําการวิเคราะหตอนท่ี 1 คือ วิเคราะหผลการสํารวจพื้นท่ีทรัพยากรการทองเที่ยว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
 3. ทําการวิเคราะหตอนท่ี 2  คือ วิเคราะหผลขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาท่ี 
 4. ทําการวิเคราะหตอนท่ี 3 คือ วิเคราะหผลความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว 
 5. ทําการวิเคราะหตอนท่ี 4 คือ การหาแนวทางการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา
ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 
  
สรุปผล  
 ผลการสํารวจพื้นท่ีและทรัพยากรทองเท่ียวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม โดย
สรุปรวมแลวมีความโลงโปรงสบาย มีความสะอาดเรียบรอย เนื่องจากภายในอุทยานฯ มีพื้นท่ีขนาด
กวางถึง 180 ไร ทรัพยากรทางดานธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนท่ีจําเปนตองจัดใหมี
ไวเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การจัดสวนของบานพักเจาหนาท่ี หรือ บานพัก
คนงาน ภายในโดยรวมมีความรมร่ืนเนื่องจากมีการปลูกตนไมเพื่อใหรมเงา และตนไมสวนใหญ
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เปนแบบขนาดกลาง แตการปลูกตนไมนั้น ไมไดหนาแนนเต็มพื้นท่ี ซ่ึงในบางจุดเม่ือเดินสํารวจ
แลวยังมีความรูสึกวารอน ควรมีตนไมมาปลูกเสริม หรือทําเปนท่ีพักระหวางการเดิมชมพ้ืนท่ีภายใน
อุทยาน เชนบริเวณจุดท่ีเดินจากแดนมหายานเตาไปทางดานหนาประตูสุขาวดี จะมีอากาศคอนขาง
รอนกวาจุดอ่ืน สวนทางดานของทรัพยากรวัฒนธรรม ท่ีไดนํามาประดิษฐานไวเปนท่ีเคารพบูชา 
หรือ เปนท่ีใหบุคคลท่ัวไปไดมาศึกษาความรูประวัติความเปนมาน้ันเห็นวามีความเหมาะสม ไมมาก
หรือนอยเกินไป มีการจัดวางแผนผังท่ีตั้งไวเหมาะสมเขากับการจัดพื้นท่ี มีการรักษาขอมูลประวัติ
ความเปนมาดวยการทําเปนปายอธิบายความหมาย ของทรัพยากรวัฒนธรรมตามจุดตาง ๆ เสนทาง
การเดินทางภายในอุทยานฯ มีการจัดไวอยางเปนระบบคือ ใชวิธีการเดินทางแบบเข็มนาฬิกา ไม
ยอนศร โดยหลังจากรถพวงท่ีคอยใหบริการนักทองเท่ียวนําพามาสงยังจุดท่ีหนึ่งแลว จะมีเจาหนาท่ี
คอยกลาวคําตอนรับ และใหคําแนะนําการเดินชมวาจุดตอไปควรไปท่ีใด 
 ผลสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ ภายในอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม ซ่ึงผูศึกษาไดทําการลงพื้นท่ีดวยตนเอง เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน
สภาพแวดลอมปจจุบัน ปญหาท่ีประสบ เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไข ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีสํารวจนี้ทํา
ใหผูศึกษาไดทราบวา ภายในอุทยานฯ มีการทําปายบอกเสนทางท่ีชัดเจนแตบางจุดสภาพไมคอยดี
นัก และยังขาดการบอกระยะทางของจุดหมายท่ีจะตองเดินทางไปถึงยังจุดสักการะตาง ๆ ภายในมี
การกําหนดเสนทางเดินเขา-เดินออกอยางชัดเจนโดยจะเปนการเดินทองเท่ียวในลักษณะตามเข็ม
นาฬิกา เม่ือมาถึงจุดสักการะก็จะมีปายเคร่ืองหมายบงบอกถึงจุดสักการะใหนักทองเที่ยวไดทราบ 
รวมถึงมีปายคําบรรยายใหขอมูลตามจุดตาง ๆ ประกอบกับเอกสารแผนพับขอมูลเนื้อหาเพ่ือใช
ประกอบการเที่ยวชมภายใน แตอยางไรก็ตาม ตามจุดตาง ๆ ก็ยังมีเจาหนาท่ีเพื่อใหคําแนะนํา
นักทองเที่ยวและอธิบายความรูเพิ่มเติม และมีบริการหองสุขาท่ีไดมาตรฐานโดยแยกชาย-หญิง 
สภาพภายนอกและภายในหองสุขาจัดอยูเกณฑมาตรฐานปานกลางแตยังคงความสะอาดโดยไมมี
การเก็บเงิน แตมีกลองรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซ้ืออุปกรณ นํายาทําความสะอาด และระหวาง
เดินจะมีรานขายเคร่ืองดื่มและรานขายของท่ีระลึกตั้งจําหนายอยูอยางเปนระเบียบ จากขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการประเมินส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 10 ประการ ในอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิมฯ ทางผูศึกษาไดศึกษาและประเมินผลวาจัดอยูใน “ระดับมาตรฐานปานกลาง” 
 จากการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณและบันทึกเทปสัมภาษณกับเจาหนาท่ีบริหาร
จัดการหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 15 คน ในมุมมองของ
การจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา ไดผลการสัมภาษณสรุปคือ เจาหนาท่ีทุกคนมองวาสถานท่ีแหงนี้
เปนสถานท่ีเปดใหกับผูท่ีสนใจมากราบสักการะขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหมาะกับผูคนทุกเพศทุกวัย 
และคนท่ีมาสวนใหญจะเปนคนท่ีเดินทางมาดวยความต้ังใจท่ีจะมาสักการะพระโพธิสัตวกวนอิมซ่ึง
แกะสลักจากไมการบูรหอมปางพันกร เนื่องจากมีความเชื่อในคุณงามความดีของพระโพธิสัตว
กวนอิม และความเช่ือทางดานจิตใจวาเม่ือมากราบไหวขอพรแลวจะแคลวคลาดปลอดภัย ซ่ึงจาก
การวิเคราะหบทสัมภาษณของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีตางลงความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยาน
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ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา แตเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ี
แตกตางจากแหลงทองเท่ียวอ่ืนเนื่องจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความ
เปนธรรมชาติและผูคนท่ีมานั้น เดินมาจากการไดพบเห็นปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธา
ตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพร 
 สําหรับผลสรุปผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามนักทองเท่ียวจํานวน 50 คน 
สําหรับการสอบถามในตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 3 ซ่ึงท้ัง 3 ตอนเปนแบบสอบถามปลายปด คือ การให
นักทองเท่ียวตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกคําตอบ จากคําตอบท่ีผูศึกษาไดทําการกําหนดไว 
เนื่องจากคําตอบท่ีผูศึกษาไดกําหนดไวนั้นเปนคําตอบท่ีอยูในขอบขายของขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม,  สภาพการใช
ชีวิตประจําวันกับการทองเท่ียวเชิงศาสนา และวัตถุประสงคของการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม  จ.เพชรบุรี และแบบสอบถามในตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามในดานของความพึง
พอใจของนักทองเท่ียว ซ่ึงผูศึกษาขอทําการสรุปผลโดยภาพรวมของนักทองเท่ียวท่ีมาวา นักทองเท่ียว
ท่ีเดินทางมาดวยความต้ังใจท่ีจะทองเท่ียวเชิงศาสนานั้นมีนอยกวาการเดินทางมาทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวของ จ.เพชรบุรี สังเกตุไดจากการตอบแบบสอบถามในประเด็นท่ีวานักทองเท่ียวสวนใหญยงั
ไมแนใจวาจะกลับมาเท่ียวอีกหรือไม อาจจะเปนดวยปจจัยท่ีสถานท่ีนี้อยูตางจังหวัด และนักทองเท่ียว
สวนใหญท่ีมากราบสักการะนั้นไมใชคนจังหวัดเพชรบุรี แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวสวนใหญก็จะ
แนะนําและมีความประสงคจะบอกตอ ๆ ใหบุคคลอ่ืนทราบวา จ.เพชรบุรี มีแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา
ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งคือ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ซ่ึงเปนกวนอิมท่ีแกะสลักจากไมการะบูร
หอมองคท่ีใหญท่ีสุดในโลก 
 
อภิปรายผล 
 การจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จัดเปน
แหลงทอง เท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยกลุมเอกชนผูท่ีมีความศรัทธาในพระแมกวนอิมและพระอริ
ยวังโส (พระอริยวังโส คือ ผูเร่ิมกอตั้งสถานที่แหงนี้) งบประมาณท่ีใชในการจัดสรางนั้นมาจาก 
เงินทุนจากผูท่ีมีจิตศรัทธา และ จากการจัดการภายในเคร่ือขายของสํานักอริยสัจส่ี  ซ.เพชรเกษม 65 
กรุงเทพฯ มิไดมีเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐบาล ซ่ึง“การทองเท่ียว” (Tourism) จึง
เปนคําท่ีมีความหมายคอนขางกวาง โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดอธิบายศัพทการ
ทองเท่ียวไววา การทองเท่ียวมิไดหมายความแตเฉพาะเพียงการเดินทาง เพ่ือพักผอนหยอนใจ หรือ
เพื่อความสนุกสนานบันเทินร่ืนรมยดัง ท่ีคนสวนมากเขาใจกัน  แตการเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดตอธุรกิจ เพ่ือการศาสนา เพ่ือกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเท่ียวท้ังส้ิน ฉะนั้น
ปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเท่ียวในปจจุบัน จึงเปนกิจกรรมรายใหญท่ีมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตาม 
ลําดับ จนกระท้ังมีผูกลาววาธุรกิจทองเท่ียวในทุกวันนี้ เปนธุรกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลกหากเทียบกับ
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ธุรกิจอ่ืน ๆ ดวยกัน (นิคม จารุมณี, 2544: 1) สวนคําวาวัฒนธรรม (Culture) เปนกระบวนการดับ
ทุกข เพราะเปนเร่ืองการลดความเห็นแกตัว ลดอัตตาตัวตนท่ีทานพุทธทาสเรียกวา ตัวกูของกู ชวย
กํากับวิธีคิดใหตระหนักและเห็นความสําคัญของคําวา “สวนรวม” และคําวา “เรา” มากข้ึน ชวยใหรู
และเขาใจวา “ผม” “ฉัน” หรือ “กู” อยูในโลกนี้คนเดียวไมได ตองอยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน ส่ิงอ่ืน 
และตองอยูรวมกันอยางเมตตาไมตรี เอ้ือเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกันและกันใหเจริญพรอมกันไปทุก ๆ 
คน พรอมกันไปทุก ๆ สวน ทุก ๆ ส่ิงอยางไมฝนกฎธรรมชาติอีกดวยจึงจะดีทนดีนาน (สายันต ไพร
ชาญจิตร, 2553: 8) และศาสนา จัดอยูในหมวดวัฒนธรรมทางจิตใจ บํารุงความคิดทางปญญา ซ่ึง
สงเสริมความรูทางจิตใจใหงอกงามสบายใจ (สามศาสนาและวัฒนธรรม, 2519: 101) ศาสนา คือ 
คําส่ังสอน การควบคุมกาย วาจาใจ การปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความสามารถของจิตท่ีทําบุคคล
ใหเขาถึงส่ิงสูงสุดภายใตช่ือตาง ๆ กัน, ศาสนา คือ ศีลธรรมซ่ึงรูสึกไดดวยความสะเทือนใจ 
ความรูสึกเคารพเกรงขาม การบูชาส่ิงสูงสุดเปนท่ีพึ่งทางดานจิตใจ และเปนแนวทางดําเนินชีวิตเพื่อ
เขาถึงส่ิงสูงสุดในอุดมการณ (สุวรรณ เพชรนิล, 2520 : 4)   
 สําหรับอุปสรรคในการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา ท่ีผูศึกษาไดพบนั้นคงไดแก ความ
เล่ือมใสศรัทธา ของตัวนักทองเท่ียวเอง ประกอบกับแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาในปจจุบันมีเพิ่มข้ึน 
และภาพขาวทางศาสนาบางขาวเปนศาสนาแบบจอมปลอม จึงทําใหการจัดการในดานตาง ๆ ท่ี
จะตองจัดการตามมาไมคอยประสบผลสําเร็จเนื่องจากหากไมมีนักทองเท่ียว ไมมีผูศรัธาก็ยอมไมมี
ปจจัยในรูปตัวเงินเพื่อนํามาใชในการพัฒนาบุคคลากร สถานท่ีหรือการจัดกิจกรรม การทํา
ประชาสัมพันธตาง ๆ  
 ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงศาสนาเร่ิมมีบทบาทกับสังคมการทองเท่ียวในประเทศไทย
มากข้ึน อาจเปนเพราะการปลูกฝงการเล้ียงดูใหมีความเช่ือในศาสนา ความเช่ือในคุณงามความดี
ของศาสดาตาง ๆ ซ่ึงหากจะมองแลววา การนําการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนาเขามามีบทบาทใน
การทองเทียวปจจุบัน ก็นับวาอยางนอยก็เปนจุดกําเนินใหเกิดการถายทอดจากรุนสูรุน ถึงแม
บางคร้ังจะมีการคาเชิงพาณิชยเขามาแตหากเรามีการควบคุมใหอยูในความพอเหมาะพอดี ก็นับวา
การจัดการในรุนตอ ๆ ไปจะคงรักษาวัฒนะธรรมนี้ใหคงอยูได 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาแลวพบวาส่ิงท่ีทาง
อุทยานฯ ความมีการพัฒนาปรับปรุงและนําไปใชอันไดแก  
 1. การเขาไปจัดการกับสถานท่ี ซ่ึงเปนทรัพยากรวัฒนธรรมในการจัดการทองเท่ียว 
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ความรมร่ืนของสภาพแวดลอม เสริมความสะอาดในจุดตาง ๆ สรางส่ิง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานท่ีจําเปนใหตอบสนองนักทองเท่ียว 
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 2. การเขาไปจัดการกับบุคคลากรเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนเสมือนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการ โดยการเสริมสรางความรู การใหคําแนะนําตอนักทองเท่ียว การสรางความประทับใจในการ
ใหความสนใจตอนักทองเท่ียว ตลอดจนจัดใหมีการอบรมและเพ่ิมจํานวนมัคคุเทศใหมากเพียงพอ
กับจํานวนกลุมคณะทองเท่ียวท่ีมา โดยเฉพาะในเทศกาล เพื่อเพิ่มมูลคาการถายทอดทางความรู 
ความเช่ือ ความศรัธา และการใหความหมายจุดตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวมาสักการะ 
 3. การเขาไปจัดการกับจุดจําหนายวัตถุมงคล ซ่ึงเปนเสมือนกิจการเชิงพาณิชยท่ีทํา
รายได โดยการจัดการรูปการการสรางจุดจําหนายไมใหสรางออกมาแบบจุดเล็ก จุดนอย เพื่อท่ี
นักทองเท่ียวจะไดเลือกชมวัตถุมงคลในจุด ๆ เดียว ซ่ึงนอกจากจะสะดวกตอนักทองเท่ียวแลว ยังทํา
ใหเกิดความรูสึกวาวัตถุมงคลท่ีนักทองเท่ียวไดรับไปน้ันเปนส่ิงท่ีนาเก็บรักษา โดยเสนอแนวทางให
มีจุดจําหนายวัตถุมลคลเพียงจุดเดียว ณ บริเวณจุดท่ีผูคนทุกคนตองมา คือ วิหารพระโพธิสัตว
อวโลกกิเตศวร ปางพันเนตรพันกร เปนท่ีประดิษฐานพระมหาโพธฺสัตวอวโลกิเตศวรปางพันเนตร
พันกร 
 4. การเขาไปจัดการในดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนเสมือนการตอยอดใหคนไดรูจัก 
โดยการพยายามหาวิธีเพ่ิมกลุมนักทองเท่ียวใหมากข้ึน ใชชองทางวิธีการประชาสัมพันธเพ่ือใหคน
เปนท่ีรูจักเพิ่มข้ึน เชน การเขาไปเสนอแนะตอสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตน ในการ
นําเสนอสถานท่ีและประวัติความเปนมา เหตุการณอันศักดิ์สิทธ์ิท่ีเกิด เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเขา
มาเก็บเกี่ยวและปูพื้นฐานความรู ความเขาใจในศาสนาต้ังแตเบ้ืองตน และเกิดการบอกตอ 
นอกจากนั้นยังสามารถใชชองทางวิธีประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ หรือรายการทองเท่ียวทาง
โทรทัศน ซ่ึงปจจุบันมีหลายรายการท่ีพรอมจะแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในเมืองไทย ซ่ึงหาก
การประชาสัมพันธไดรับการปรับใหดีข้ึน ก็ยอมสงผลใหผูคนไดรูจักแนวทางการทองเท่ียวเชิง
ศาสนาน้ีนานข้ึนไปดวย 
 
ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกเจาะลึกลงในรายละเอียดของศาสนา 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความนิยมแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาในประเทศไทย
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แบบสํารวจพืน้ท่ีทรัพยากรการทองเที่ยว 

กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี 
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แบบสํารวจพื้นท่ีทรัพยากรการทองเที่ยว 
กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี 
 

1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ช่ือและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 
1.1 ภูมิทัศน: สนามหญา, สวนหยอม     
1.2 พืช: ตนไม ดอกไม ไมประดบั     
1.3 สัตว: ปลา, นก     
1.4 น้ํา: ลําคลอง, บอน้ํา, สระนํ้า     

2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ช่ือและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 
2.1 มรดกวัฒนธรรม: สถานท่ีทางวัฒนธรรม, 

พิพิธภัณฑ, อนุสาวรีย     
2.2 มรดกดานศาสนา: พระพุทธรูป, อาคาร, ท่ี

ประดิษฐาน, รูปปนองคจําลอง     
2.3 วัตถุมงคล: สถานท่ีจําหนายวัตถุทางวัฒนธรรม 

(สรอยคอ สรอยขอมือ, เหรียญมงคล, เคร่ืองราง
แขวนรถ, รูปจําลองเทพตาง ๆ ฯลฯ)     

3.ทรัพยากรการบริการ ช่ือและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 
3.1 การเดินทางทองเท่ียวและ การบริการรถพวง     
3.2 การใหบริการขอมูลนักทองเท่ียวบริเวณจุด

ประชาสัมพันธ     
3.3 การใหบริการขอมูลตามจุดสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ     

4. ทรัพยากรกจิกรรม ประเพณ ีวันสําคัญทางศาสนา ช่ือและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ 
4.1 วันสําคัญทางศาสนา: มาฆบูชา วิสาขบูชา 

อาสาฬหบูชา เขาพรรษา ออกพรรษา     
4.2 งานเทศกาล: สงกรานต ปใหม สารท ลอยกระทง 

งานการกุศล งานประจําป     
4.3 งานบูชา สักการะประจําป ตามจุดตาง ๆ ภายใน

อุทยาน     
4.4 กิจกรรมตาง ๆ : การรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ สวด

มนต ภาวนา      
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ภาคผนวก ข 
แบบสํารวจตรวจสอบส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ 

กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี 
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แบบสํารวจตรวจสอบส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ 
กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี 
 

ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข 
1. ปายบอกทาง    
2. เคร่ืองหมายบงบอกมาถึงจุดทองเท่ียว    
3. ศูนยขอมูลนักทองเท่ียว    
4. หองสุขา    
5. รานอาหารเคร่ืองดื่ม    
6. รานจําหนายวัตถุมงคล และจําหนายของท่ีระลึก    
7. การใหขอมูล การส่ือความหมายเกี่ยวกับจุดทองเท่ียว    
8. การกําหนดเสนทางการเดินทองเท่ียว    
9. การมีมัคคุเทศกใหขอมูลความรู    
10. บริการรถรับ-สง    
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามแบงการสอบถามออกเปน 2 ชุด 

 ชุดท่ี 1 กลุมนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
 ชุดท่ี 2 กลุมเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการทํางานและการจัดการ 
  อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
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ตอนท่ี 4 สอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็น

ของทาน 

  ระดับความพงึพอใจ 

ประเด็นท่ีใชวดัความพงึพอใจ 
พอใจ
มาก พอใจ 

ปาน
กลาง เฉย ๆ 

ไม
พอใจ 

  5 4 3 2 1 
1 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร           
2 เจาหนาท่ีใหความรูในจุดตาง ๆ ท่ีสักการะไดด ี           

3 
การใหบริการรถพวงรับ-สง ชวยอํานวยความสะดวกและเกิด
บรรยากาศท่ีด ี           

4 อัตราคาบริการรถพวงรับ-สงมีความเหมาะสม           

5 
มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง  
อยางยุติธรรม           

6 
การเดินทางมามีความสะดวก / ปลอดภัย / มีปายสัญลักษณ
บอกทางชัดเจน           

7 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก กวางขวาง           

8 
รานจําหนายอาหารเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอ และราคา
เหมาะสม           

9 คุณภาพและรสชาติ ของอาหารมังสวิรัติเปนอยางไร           

10 
มีลูกศรชี้บอกทาง หรือปายประกาศ แสดงใหเห็นถึงสถานท่ี
ตาง ๆ ภายในอุทยานฯ อยางชัดเจน           

11 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีทานไดรับ           

12 
ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณเคร่ืองใช และความสะอาด
ของบานพัก ตลอดจนสถานท่ีตาง ๆ โดยรวม           

13 
สถานท่ีจําหนายวัตถุมงคล และการจดัวางวัตถุมงคล จัดเปน
สัดสวนอยางเหมาะสม           

14 ราคาของวัตถุมงคลท่ีจําหนาย มีความเหมาะสม           

15 
โดยรวมแลวทานพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวอุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิมนี ้มากนอยเพยีงไร           
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รบกวนกรอกขอมูล "ขอเสนอแนะปรับปรุง" เพื่อนําไปพัฒนาในโอกาสตอไป 
ขอเสนอแนะปรับปรุง คือ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาว สุวรรณา มุงเจริญ 
วัน/เดือน/ป เกิด  25 มิถุนายน พ.ศ. 2519 
สถานท่ีเกิด  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปจจุบัน 107/20 อาคาร 1 เดอะเสตช่ันคอนโดมิเนียม ซ.เจริญกรุง 65 
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
เกียรติบัตร พนักงานดีเดนรอบไตรมาสการทํางานท่ี 1/2544 
 บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูจัดการสวนงานเงินเดือนคาจางและฐานขอมูลพนักงาน 
 แผนกทรัพยากรบุคคล 
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