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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.
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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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รองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ ประธานกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ
ที่ไดใหคําแนะนํา และการตรวจแกการคนควาอิสระ อีกทั้งความรูในดานวิชาการตางๆ
ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมการคนควาอิสระที่
กรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ขอเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ วิธีการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย
การตรวจแกการคนควาอิสระ ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการศึกษา รวมไปจนถึงความรูในดาน
วิชาการตางๆ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยเขามาศึกษาในสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
คุณสุนัย โกศลกิติวงศ ประธานกรรมการบริหาร อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมที่
ใหความอนุเคราะหใหผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ตลอดจนใหคําแนะนํา คําปรึกษา แหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย รวมทั้งอํานวยความสะดวก
ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดระยะเวลาในการทําการคนควาอิสระ
ดานการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเจาหนาที่อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี ในการใหขอมูลความรู รวมถึงชวยอํานวยความสะดวกในการจัด
สถานที่เพื่อใชในการสัมภาษณนักทองเที่ยว
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่เคยอบรมสั่งสอนวิชาแขนงตางๆ รวมทั้งนักวิชาการที่
ทําการศึกษาคนควาเรื่องราวทางวิชาการที่เปนประโยชน ที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา
คนควา และนําขอมูลบางสวนไปใชในการอางอิงประกอบการคนควาอิสระ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ คณะโบราณคดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ภาคพิเศษรุน 1 ที่เปนกําลังใจ และใหการชวยเหลือกันมาตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่รวมเปนทีมงานในการสัมภาษณนักทองเที่ยว รวมถึง
ใหการสนับสนุน และชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่เพื่อทําการสัมภาษณนักทองเที่ยว
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคงพันธ (อนันต) คุณแมจําเนียร มุงเจริญ ที่ไดให
การสนับสนุนผูวิจัย รวมทั้งเปนกําลังใจที่สําคัญตลอดระยะเวลาการคนควาอิสระฉบับนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การท อ งเที่ ย วถื อ เป น กิ จ กรรมพั ก ผ อ นอย า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ทองเที่ยวในแตละบุคคลนั้นยอมแตกตางกันตามสภาวะลักษณะของแตละบุคคล ตามแตละชวงอายุ
สังคม เศรษฐกิจ แรงจูงใจและความตองการ เพื่อใหตอบสนองความตองการของตนในแตละระดับ
ตอการทองเที่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่สามารถจับตองได
(Tangible) และจับตองไมได (Intangible) ผลจากการทองเที่ยวนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม “การทองเที่ยว” (Tourism) จึงเปนคําที่มีความหมาย
คอนขางกวาง โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดอธิบายศัพทการทองเที่ยวไววา การทองเที่ยว
มิไดหมายความแตเฉพาะเพียงการเดินทาง เพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิน
รื่นรมยดังที่คนสวนมากเขาใจกัน แตการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อ
การกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ เพื่อการศาสนา เพื่อกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการเยี่ยม
เยียนญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น ฉะนั้นปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบัน
จึงเปนกิจกรรมรายใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนกระทั้งมีผูกลาววาธุรกิจทองเที่ยวใน
ทุกวันนี้เปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ดวยกัน (นิคม จารุมณี, 2544: 1)
วัฒนธรรม (Culture) เปนกระบวนการดับทุกข เพราะเปนเรื่องการลดความเห็นแกตัว
ลดอัตตาตัวตนที่ทานพุทธทาสเรียกวา ตัวกูของกู ชวยกํากับวิธีคิดใหตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของคําวา “สวนรวม” และคําวา “เรา” มากขึ้น ชวยใหรูและเขาใจวา “ผม” “ฉัน” หรือ “กู” อยูใน
โลกนี้คนเดียวไมได ตองอยูรวมกับคนอื่น สัตวอื่น สิ่งอื่น และตองอยูรวมกันอยางเมตตาไมตรี
เอื้อเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกันและกันใหเจริญพรอมกันไปทุก ๆ คน พรอมกันไปทุก ๆ สวน ทุก ๆ
สิ่งอยางไมฝนกฎธรรมชาติอีกดวยจึงจะดีทนดีนาน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2553: 8)
ศาสนา จัดอยูในหมวดวัฒนธรรมทางจิตใจ บํารุงความคิดทางปญญา ซึ่งสงเสริมความรู
ทางจิตใจใหงอกงามสบายใจ (สามศาสนาและวัฒนธรรม, 2519: 101) ศาสนา คือ คําสั่งสอน การ
ควบคุมกาย วาจาใจ การปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความสามารถของจิตที่ทําบุคคลใหเขาถึงสิ่ง
สูงสุดภายใตชื่อตาง ๆ กัน, ศาสนา คือ ศีลธรรมซึ่งรูสึกไดดวยความสะเทือนใจ ความรูสึกเคารพ
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เกรงขาม การบูชาสิ่งสูงสุดเปนที่พึ่งทางดานจิตใจ และเปนแนวทางดําเนินชีวิตเพื่อเขาถึงสิ่งสูงสุด
ในอุดมการณ (สุวรรณ เพชรนิล, 2520: 4)
ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผูคนหลายเชื้อชาติที่ไดอาศัยอยูในภูมิภาค
ตาง ๆ โดยดําเนินชีวิตตามแนวทางความเชื่อและความศรัทธาของกลุมตนเอง มีการแสดงออกใน
รูปแบบของพิธีกรรม ศาสนา การแตงกาย สิ่งปลูกสราง อาหาร อาชีพ ที่สืบทอดกันจนกลายเปน
วัฒนธรรม (กรมสามัญศึกษา, 2541: 12) ประกอบกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีการ
สงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน โครงการสงเสริมตลาดทองเที่ยวชุด ไหวพระธาตุอีสาน
4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต เพื่อสรางสรรคทองเที่ยวในแนวมิติใหม ใหตอบสนองความประสงคของ
กลุมตลาดลูกคา เชื่อมประสานความปรองดองของคนในชาติ และเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว
หรือผูที่สนใจ ที่ประสงคเสริมสรางความเจริญทางจิตใจ ความเปนมงคลใหกับชีวิต นอกจากจะเอื้อ
ประโยชนดานการเผยแพรแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมแลว ยังจะมีสวนชวยกระตุนให
เกิดการเสริมสรางสินคาใหมทางการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมอีกดวย (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, ออนไลน: 2553)
ตารางที่ 1 สถิติจําแนกตามสาขาสถิติของผูนับถือศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2548 แบงตามภาค
ตาง ๆ ของประเทศไทย
ภาค

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
6,461,049.00 156,696.00
65,847.00 6,683,592.00
100
96.67
2.34
0.99
11,458,057.00 174,007.00
62,534.00 11,694,598.00
100
97.98
1.49
0.53

กรุงเทพมหานคร - คน
คิดเปน %
ภาคกลาง - คน
คิดเปน %
(ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
ภาคเหนือ - คน
9,046,254.00 13,517.00
คิดเปน %
98.92
0.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คน 15,729,808.00 5,059.00
คิดเปน %
99.10
0.03
ภาคใต - คน
4,206,960.00 1,864,102.00
คิดเปน %
69.19
30.66

85,567.00
0.94
137,340.00
0.87
9,548.00
0.15

9,145,338.00
100
15,872,207.00
100
6,080,610.00
100

3
ตารางที่ 2 สถิติจําแนกตามสาขาสถิติของผูนับถือศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2548 ภาพรวมทั่ว
ประเทศไทย
ภาค
ทั่วราชอาณาจักร – คน
คิดเปน %

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
46,902,128.00 2,213,381.00 360,836.00 49,476,345.00
100
94.80
4.47
0.73

ตารางที่ 3 จํานวนศาสนิกชน จําแนกตามภาคภูมิศาสตร ป 2541
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ภาคกลาง - คน
10,320,375 562,118
101,135
คิดเปน %
93.63
5.10
0.91
ภาคตะวันออก - คน
3,925,713
100,949
102,283
คิดเปน %
95.03
2.44
2.48
ภาคตะวันตก - คน
4,673,107
27,286
71,144
คิดเปน %
97.90
0.57
1.49
ภาคเหนือ - คน
11,614,364 186,127
302,225
คิดเปน %
95.51
1.53
2.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คน 20,935,925
10,335
363,240
คิดเปน %
98.23
0.06
1.70
ภาคใต - คน
5,665,396 2,333,418
51,573
คิดเปน %
70.23
28.93
0.64
ภาคภูมิศาสตร

อื่น ๆ
จํานวน
39,242
0.36
2,097
0.05
1,861
0.04
57,217
0.47
2,665
0.01
16,392
0.20

รวม
จํานวน
11,022,870
100
4,131,042
100
4,773,398
100
12,159,933
100
21,312,165
100
8,066,779
100

4
ตารางที่ 4 จํานวนศาสนิกชน จําแนกตามภาคภูมิศาสตร ป 2541 รวมทั่วประเทศไทย
ภาคภูมิศาสตร
ทั่วราชอาณาจักร - คน
คิดเปน %

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
จํานวน
จํานวน
จํานวน
57,134,880 3,220,233
991,600
92.95
5.24
1.62

อื่น ๆ
รวม
จํานวน จํานวน
119,474 61,466,187
100
0.19

จากตารางขางตนทั้ง 4 ตารางจะเห็นไดวาถึงแมประเทศไทย จะเปดโอกาสใหประชากร
เลือกนับถือศาสนาใดก็ไดตามความสมัครใจ แตจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2548
พบวาประชากรสวนใหญของประเทศรอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น ประเทศไทยจึงถือพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ที่ทําใหชาวไทยอยูรวมกันอยางสงบสุข ชวยกลอมเกลาจิตใจให
ละมุนละไมอันกอใหเกิดงานฝมือ ศิลปะที่หลากหลาย เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดกัน
มากลายเปนเอกลักษณของชาติไทย เปนที่สนใจของชาวตางชาติ จนตองเดินทางมาเยี่ยมชม และให
ความสนใจศึกษาพุทธศาสนาในบานเรา
จังหวัดเพชรบุรีก็เชนกัน มีสถานที่ทองเที่ยวเกี่ยวในรูปแบบของวัฒนธรรมทางศานาอยู
หลายแหง แตหากจะพูดถึงความเปนที่สุดก็คงจะไมมีใครที่ไมรูจัก “อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม” ตั้งอยูที่เลขที่ 40 หมูที่ 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 มีพื้นที่
ประมาณ 180 ไร สิ่งที่นาสนใจเปนอยางยิ่งของสถานที่แหงนี้ คือ พระแมกวนอิมแกะสลักจากไม
การบูรหอมจากประเทศจีนซึ่งสูงใหญที่สุดในโลกและนับเปนองคตนแบบองคแรกของประเทศ
ไทย เปนปางที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความทุกขดวย
พระมหาเมตตาบารมีอันหาขอบเขตมิได ผูที่กราบไหวขอพรดวยจิตศรัทธาก็จะไดรับการประทาน
พรและชวยเหลือจาก เจาแมกวนอิมอยางแนนอน ซึ่งความเชื่อ ความศรัธาตาง ๆ ถือเปนวัฒนธรรม
ในรูปแบบที่จับตองไมได (Intangible)
เนื่องจากคนรุนใหมในปจจุบันเริ่มหางวัด หางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ขาดความ
เชื่อความศรัธาในสิ่ งที่ จั บตองไม ได ทํา ใหไ มกลัว บาป เกิ ดการกระทําผิดในดานศีลธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี จึงทําใหเครือขายตาง ๆ ทางศาสนา รวมถึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เริ่ม
เขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิงศาสนา เชน การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัน
การทําเอกสารประชาสัมพันธวัดตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมทางศานาในสถานที่ตาง ๆ มีการจัดการ
แบบประสม มีการบริการทางธุรกิจ การรักษาศาสนสถาน สภาพแวดลอม ตลอดจนการใหความรู
และคติความเชื่อเชิงศาสนาแกนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ผูวิจัยสนใจ
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ศึกษานี้ เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดยกลุมเอกชนผูที่มีความศรัทธาในพระแมกวนอิม
และพระอริยวังโส (พระอริยวังโส คือ ผูเริ่มกอตั้งสถานที่แหงนี้) งบประมาณที่ใชในการจัดสราง
นั้นมาจาก เงินทุนจากผูที่มีจิตศรัทธา และ จากการจัดการภายในเครื่อขายของสํานักอริยสัจสี่ ซ.
เพชรเกษม 65 กรุงเทฯ มิไดมีเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐบาล จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาขอมูลและหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิน ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตเพื่อพัฒนา
ใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวเชิงศาสนาในปจจุบันตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
จ.เพชรบุรี
สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis)
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม มีเหตุปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ความศรัทธา ความเชื่อเชิงศาสนา และนักเดินทาง ซึ่ง
ความแตกตางเหลานี้กอใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน ความแตกตางของนักทองเที่ยวอาจมีผลทําใหผูจัดการแหลงทองเที่ยวพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
ศาสนาได
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of study)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยแบบสํารวจ
โดยมุง ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การท อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา อุ ท ยานศาสนาพระโพธิ สัต ว ก วนอิม จ.
เพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาสถานที่ตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
1.1 ถ้ําเขามรก
1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
1.3 อาคารบรมครู
1.4 แดนสิบสองนักษัตร
1.5 เจาแมกวนอิมหยกขาว
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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 แดนหุบเขาสี่อริยสงฆ
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 เนื้อหาที่ไดกําหนดศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดานประวัติ
ความเปนมา ความเชื่อ ความศรัทธา วัตถุทางวัฒนธรรมและการพาณิชย ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาสําหรับงานเทศกาลในสถานที่ตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน ตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554
4. ขอบเขตดานประชากร
ประชากร ที่ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได แ ก ผู ที่มีส ว นรว มในการท อ งเที่ ย ว และผู ที่
จัดการดูแลการทองเที่ยว ตลอดจนผูที่สามารถแสดงความคิดเห็นการทองเที่ยวเชิงศาสนา คือ
4.1 เจาหนาที่ผูดูแลสถานที่ตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
4.2 นักทองเที่ยวที่เดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Expected outcome)
1. สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมเชิงศาสนา
2. ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัดของการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
3. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงศาสนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิใชใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว ผสมผสานกับศาสนา
และองคประกอบในดานตาง ๆ สําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม โดยทําการศึกษาบริบทพื้นที่แหลงทองเที่ยว เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร วารสารตาง ๆ ทั้ง
จากการสํารวจพื้นที่ สํารวจกิจกรรมทางศาสนา การสัมภาษณเจาของพื้นที่ เจาหนาที่ที่ดูแลภายใน
อุทยานฯ ตลอดจนการใชแบบสอบถามนักทองเที่ยว แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อศึกษา
ปญหาและเสนอแนะแนวทางจัดการพัฒนาในลําดับตอไป
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องคประกอบของแหลงทองเที่ยว
1. แรงจูงใจ, สิ่งดึงดูดใจ
2. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
3. สิ่งอํานวยความสะดวกในพืน้ ที่ทองเที่ยว
บริบทของการทองเที่ยวเชิงศาสนา

สถานการณการทองเที่ยวเชิงศาสนาในปจจุบัน

แนวคิดการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
1. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อความศรัทธา
3. แนวคิดเกีย่ วกับสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนา
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสม สําหรับการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ภาพที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ (Specific Vocabulary)
1. อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม หมายถึง อาณาเขตภายในสถานที่เปนมงคล
ขนาด 180 ไร ตั้งอยูเลขที่ 40 หมูที่ 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
2. การทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม หมายถึง การเดินเที่ยวชม
ภายในไดตามอัธยาศัย หรือ การเที่ยวชมโดยใชบริการรถพวงเพื่อไปสงนักทองเที่ยว ณ จุดขึ้น-ลง
รถพวงที่โรงบุญ เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินเขาไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยาน
3. นักทองเที่ยว หมายถึง ผูมาเที่ยวหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางใด ๆ ก็ตามที่มิใชเพื่อการหา
รายได หรือ เพื่อชักจูงคนใหไปนิยมชมชอบในดานอื่น ๆ ที่มิใชวัฒนธรรมเชิงศาสนา
4. ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง สิ่งปลูกสราง ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ตลอดจนวัตถุ
มงคลที่เกี่ยวกับศาสนา ที่เปนสิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทางธรรม กอใหเกิดความสุข
ความสบายใจ และความเพลิดเพลินทางจิตใจ
5. การพัฒนา หมายถึง การจัดเตรียมรูปแบบและแนวทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่เหมาะสม สําหรับอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ภายใตของเขตของวัฒนธรรมเชิงศาสนาที่
สามารถตอบสนองเจตนารมณของผูกอตั้งและนักทองเที่ยวไดตามแตสภาพทางสังคม
6. ศาสนา หมายถึง หลักธรรมคําสอน การใหรูจักระวังในการประพฤติตนไมประมาท
ตลอดจนลัทธิความเชื่อของมนุษยอันแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรม
พรอ มทั้ งลั ทธิ พิ ธีที่ ก ระทํา ตามความเห็ น หรือ ตาคํ าสั่ ง สอนในความเชื่ อถื อนั้น ๆ ซึ่ งก อ ให เ กิ ด
ความสุขทางใจ การมีจิตใจเบิกบานสดชื่อแจมใส ความไมขุนของหมองใจ
7. การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปน
วัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และสิ่งตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา ความเชื่อ
มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่ง
เหลานี้
8. การจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการทรัพยากรทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดวย 5 ประการ คือ ดานกายภาพหรือภูมิทัศน ดานแหลงการเรียนรู ดาน
อํานวยความสะดวกหรือการบริการพื้นฐาน ดานความปลอดภัย และดานการจัดการของกลุมบุคคล
ที่ไดทําการจัดตั้งอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษา
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ
3. แนวคิดเกี่ยวกับสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนา
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนแนวคิดใหมที่พยายามจะออกจาก
กระแสการทองเที่ยวที่เปน Mass Tourism ที่คนจํานวนมากนั่งรถโคชคันใหญ มีคน 100-120 คน
ไปลงที่ไหนสักแหงแลวก็สรางความปนปวน โกลาหลใหกับสถานที่นั้น ดวยการถายรูป ซื้อของที่
ระลึก ทั้งเงินและคนมหาศาลในแตละวันไดสราผลกระทบมากมายใหกับชุมชน วิถีและวัฒนธรรม
ของผูคน
จากการท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น เป น เรื่ อ งของการเสพ การบริ โ ภค การเบี ย ดเบี ย นที่ มี
อิทธิพลมากในสถานที่ ๆ ไป สามารถเปลี่ยนหมูบานเล็ก ๆ ใหกลายเปนบาร เปนรานเหลา เปนซอง
ไดในพริบตา สิ่งเหลานี้เปนดานลบที่เกิดจากการทองเที่ยวแบบ Mass ดังนั้น คนใหลายประเทศจึง
พยายามหาทางออก และแสวงหาวิธีการในการทองเที่ยวแบบใหมขึ้นมา เปนการทองเที่ยวที่เนน
การพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอม ไมมีการซื้อขายวัฒนธรรมและชีวิต
ผูคน ซึ่งนําเสนอมาในรูปของ Ecological Tourism (การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) และ Cultural
Tourism (การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม)
การทองเที่ย วทางวัฒนธรรม จึงเปนคําที่ถูกสรางขึ้ นมาใหม หลังจากการทองเที่ย ว
ทั่วไปมีปญหา หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจกลาวไดวา แนวคิดสวนหนึ่งของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
เปนความพยายามแสวงหาทางออก และสรางความชอบธรรมใหกับการทองเที่ยวที่กําลังประสบ
ปญหา โดยจะตองทําการลงมือดังนี้คือ
9
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1. ตองเปลี่ยนการทองเที่ยว (Tourism) เปนการเดินทาง (Travel) ใหคนกลุมเล็ก ๆ
สร างภู มิปญญาของกลุมไปศึก ษา ไปดูตามความสนใจของตนเอง ในการเดินทางไปรูจัก การ
เดินทางตองเปนโลกสวนตัวไปอยางเกรงใจ ไปอยางเคารพตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นชุมชน มีความสุขจากการเดินทางเปนเปาหมาย ไมใชการไปบุกรุกพิธีกรรมความเชื่อของ
ชาวบาน หรือไปซื้อทุกอยางที่ขวางหนา
2. ต อ งให ก ารศึ ก ษา โดยเฉพาะกั บ เด็ ก ๆ ให เ รี ย นรู แ ละเข า ใจการท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม เพราะในโลกปจจุบันนี้เราไมมีทางหลีกหนีนักทองเที่ยวไปได เพราะโลกมันเล็กและ
เปดกวางมากขึ้น การเดินทางสะดวกและผุคนนิยมเดินทางกันมาก เราจึงควรใหการศึกษาแกเด็ก ๆ
และเยาวชนว า เขาจะเผชิ ญ กั บ สถานการณ เ ช น นี้ อ ย า งไร จะได ป ระโยชน แ ละเกิ ด การเรี ย นรู
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไดอยางไร
3. เราตองเรียนรูที่จะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบาน ของชุมชนอื่น รวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของเราเองดวย เราตองมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูมาเยือนจะละเมิดมิได เพราะ
หากเราไมเคารพวัฒนธรรมของเรา นักทองเที่ยวชาติอื่นก็ไมเคารพเหมือนกัน (ชาญวิทย เกษตรศิริ,
2540: 8)
การทองเที่ยว ไมไดเปนอุตสาหกรรม แทที่จริงแลวการทองเที่ยวเปนเพียงกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของผูคน แตดวยเหตุที่การทองเที่ยวมีกิจกรรมตาง ๆ เขามาเกี่ยวของมาก
คําวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดถูกนําไปใชกันอยางกวางขวางและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีคํา
จํากัดความที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวไวดังนี้
1. เวลาวาง (Leisure) หมายถึง เวลาที่บุคคลมีอิสระจากงานที่ทําประจําและสามารถที่
จะทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ตนเองพอใจ มักใชเวลาเปนเครื่องวัด เชน เวลาหลังเลิกงาน เวลาหลังจาก
ทํางานบาน เปนตน
2. นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่กระทําในระหวางเวลาวางนั้น
ๆ สามารถทําใหคนเราสดชื่นขึ้น มีพลังกาย พลังใจมากขึ้น กิจกรรมของนันทนาการมักจะกระทํา
ในบาน หรือใกลบาน เชน การดูโทรทัศน การเลนกีฬา เปนตน
3. การทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง หนึ่งในกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทําในเวลาวาง แตจะ
แตกตางจากนันทนาการตรงที่วานันทนาการจะเปนกิจกรรมในยามวางที่มักกระทําที่บานหรือใกล
บาน ในขณะที่การทองเที่ยวมักมีระยะทางเขามาเกี่ยวของ อาจจมีการพักคางคืน และมีกิจกรรม
นันทนาการยังจุดหมายปลายทางนั้นดวย การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปน
การทองเที่ยวโดยมีวัตถุประสงคเพิ่มเติมความรู หรือมีประสบการณในวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของ
แหล ง ท อ งเที่ ย วนั้ น ๆ กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วประเภทนี้ จะอยู ใ นรู ป แบบที่ ไ ด รั บ ความรู ห รื อ
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ประสบการณดานวัฒนธรรมจากแหลงทองเที่ยวในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูดวย
เชน การมีประสบการณดานอาหาร ดนตรี การละเลน การฟอนรํา และสิ่งตาง ๆ ที่เปนวัฒนธรรม
ของแหลงทองเที่ยวที่ไปเยือน (พลอยศรี โปราณานนท, 2544: 41-47)
การทองเที่ยว โดยทั่วไปแลวหมายถึง ผูคนหรือประชาชนที่ไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่
หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน การพักผอนวันหยุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
อาจหมายความรวมถึง บุคคลที่เดินทางไปเขารวมการประชุมทางวิชาการทางการเมือง การประชุม
ธุรกิจ หรือเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาความรูจากผูเชี่ยวชาญ
หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยสามารถใชการคมนาคมขนสงไดทุกรูปแบบ นอกจากนี้
การทองเที่ยวยังหมายถึง การเดินทางไปสูสถานที่ตาง ๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อการศึกษา
การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การประชุม การแสดง ธุรกิจและอื่น ๆ
ประเภทของการทองเที่ยว หมายถึง การแบงหรือจําแนกประสบการณในการทองเที่ยว
กลาวคือ มีการจําแนกที่หมายปลายทางของทางการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว สามารถแบง
ออกเปนประเภทของประสบการณที่นักทองเที่ยวไดประสบเปน 7 ประเภท ไดแก
1. การทองเที่ยวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เปนการเขารวมในการ
แขงขันกีฬา เลนกีฬา แชน้ําพุน้ําแรรักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดลอมที่ผอน
คลายจิตใจ ในสถานที่ตาง ๆ เชน ชายทะเล สนามกอลฟ สนามเทนนิส ฯลฯ
2. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Intensive Tour) เปนการทองเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเปน
รางวัลแกพนักงาน เปนสวัสดิการของหนวยงาน และบริษัทหางรานตาง ๆ เพื่อดูงาน การสันทนา
การโดยหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
3. การทองเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร (Historical Tourism) เปนการทองเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานและโบสถเกา ๆ ที่เนนความรุงเรื่องในอดีต อาจเปนการเยือนอนุสาวรีย โบสถ
วิหาร วังตาง ๆ ชมการแสดงแสงเสียงเหตุการณเดน ๆ ในอดีตกาล
4. การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเดนคือ การประชุมหรือ
พบปะกัน หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวการทองเที่ยวประเภทอื่น ๆ เขาไวดวย
5. การทองเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เปนการเดินทางเพื่อสัมผัส
วัฒนธรรม และในบาครั้งก็ไดมีการเขารวมชมวิถีชีวิตเกา ๆ ที่หาไดยาก ของทองถิ่นเกา ๆ หรือ
ทองถิ่นที่มีความนาสนใจ เปนที่ดึงดูดความสนใจ เชน เครื่องแตงกายตามประเพณี การเริงระบํา
พื้นบาน การแสดงทางศิลปะ หัตถกรรมโบราณตาง ๆ ฯลฯ
6. การทองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ (Ethnic Tourism) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคที่จะ
สังเกต เห็นไดจากการ แสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใชชีวิตของประชากรตางเผาพันธุ
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ซึ่งมีความ หมายรวมถึงการไปเยือนบานเกิดเมืองนอน การเขารวมพิธีกรรมรําฟอน การเขารวมพิธี
ความเชื่อทางศาสนาตาง ๆ
7. การทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental Tourism) มีลักษณะคลายคลึงกับการ
ทองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ แตเนนสิ่งดึงดูดใจที่เปนสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวาที่เนนชาติ
พันธุมนุษย เนนการกลับคืนสูธรรมชาติ และการชื่นชมตอความสัมพันธของผูคนกับพื้นพิภพ ซึ่ง
รวมทั้งการถายภาพ การเดินทางไกล การปนเขา การลองเรือเล็ก การตั้งแคมป ฯลฯ
นักอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดจัดรูปแบบการทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท ดังนี้คือ
1. การทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เปนการ
เดินทางทองเที่ยวในกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจในแตละกิจกรรมนั้นเปนพิเศษ เพื่อความพึง
พอใจ ความสนุก สนานตื่นเตน รื่นเริง บันเทิงใจ ที่มุงเนนการบริการที่เหมาะสม
2. การทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติเพื่อหาความเพลินเพลิน เสาะหาความสนุกสนานตื่นเตน และพักผอนหยอนใจ
3. การทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปนการ
เดินทางทองเที่ยวของกลุมนักธุตกิจ และผูมีวัตถุประสงคเพื่อติดตอธุรกิจ หรือเพื่อประขุมสงเสริม
การขายผลิต ภัณฑหรือสินคาตาง ๆ กอนการประชุมมีการจัดรายการทองเที่ยวอาจเปนรายการทัศน
ศึกษา หรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ
4. การทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวในแหลง
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศาสนสถาน งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชาวบาน และสถานที่ตาง ๆ ที่
มนุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น ได ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สภาพสั ง คม และวั ฒ นธรรมในแหล ง
ทองเที่ยวแหงนั้น (อุดม เชยกีวงศ และคณะ, 2548: 47-49)
การท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการท อ งเที่ ย วที่ มุ ง เดิ น ทางไป
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจน
ไดรับความรู จากการศึก ษา ความเชื่อ ความเขา ใจตอสภาพสังคมและวั ฒนธรรม เพื่อ แสวงหา
ประสบการณใหม ๆ อันประกอบดวยการเรียนรู การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณความงดงาม
ของวัฒนธรรม คุณ คาทางประวั ติศาสตร วิถีชีวิต ความเป นอยูของกลุมชน ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกลุมชนตางสังคม ไมวาจะเปนทางดานของงานศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชิวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค
ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี ลวนแตเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญ ชวยกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมขึ้น แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดรับการตอบสนองเปนอยางดีทั้งภาครัฐ
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และภาคเอกชน ในดานของความตระหนังถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม จึง
กอใหเกิดกระแสหลัก 3 ประการดังตอไปนี้
1. กระแสความตองการของชาวโลก ใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว เป นกระแสความตองการของประชาชนทั่วโลก ให เกิดการสรางจิตสํ านึ กในแง การ
อนุรักษตอสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่นจนถึงขอบขายกวางขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
อนุรักษระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว
2. กระแสความตองการของนักทองเที่ยว ใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเที่ยว
เปนกระแสความตองการที่มีมากขึ้นในหมูนักทองเที่ยวที่ตองการไดรับความรู ความเขาใจเรื่องการ
ท อ งเที่ ย วมากกว า ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น อย า งเดี ย ว และเพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจหแก
นักทองเที่ยวในรูปแบบใหม ๆ
3. กระแสความต อ งการของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว เปนกระแสความตองการของชุมชนทองถิ่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อเปนหลักประกันใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และชุมชนทองถิ่น
ยอมรับในผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสม (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2548: 284)
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูผูอื่น และยอนกลับมามอง
ตัวเองอยางเขาใจในสรรพสิ่งของโลกที่ไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ฉะนั้น การจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ดานดั้งตอไปนี้
1. องค ป ระกอบด า นแหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เป น การท อ งเที่ ย วในแหล ง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น อันประกอบดวยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการคือ
1.1 ประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรที่ยังปรากฎใหเห็น
1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ
1.3 งานสถาป ต ยกรรมเกา แก ดั่ง เดิ ม ในท องถิ่น และสิ่ง ปลู ก สร าง ผั ง เมือ ง 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 เสื้อผาเครื่องแตงกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลตาง ๆ
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1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีการนํามาใชเฉพาะทองถิ่น
2. องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดลอม โดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว
3. องค ป ระกอบด า นธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ก ารให บ ริ ก ารทางการ
ท อ งเที่ ย ว โดยผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก นั ก ท อ งเที่ ย ว และได
ผลตอบแทนในกํ า ไรสู ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วจะต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมศึกษา อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
4. องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการตลาด
ทองเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเที่ยวคุณภาพใหเดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพได รั บ รู แ ละประสบการณ จ ากการท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5. องค ป ระกอบด า นการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนท อ งถิ่ น เป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ก าร
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น มีสวน
รวมในการพัฒนาหรือจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อ
กระจายรายไดสูทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น
6. องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว เปนการทองเทีย่ ว
ที่ตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองทางการทองเที่ยวแกผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการให
ความรู และการสื่อความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหทุกฝายเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เราสามารถนําองคประกอบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 6 องคประกอบ ดังที่กลาว
มาแลวขางตน มาสรางเปนรูปภาพประกอบเพื่อใหเขาใจงายและชัดเจนขึ้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2548: 288-290)
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องคประกอบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
องคประกอบดานแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
องคประกอบดานจิตสํานึก
แกผูเกี่ยวของการทองเที่ยว

องคประกอบดานกระบวน
การศึกษาสิ่งแวดลอม

องคประกอบดานการมี
สวนรวมทางการทองเที่ยว
ของชุมชนทองถิ่น

องคประกอบดาน ธุรกิจ
ทองเที่ยว
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องคประกอบดาน
การตลาดทองเที่ยว

องคประกอบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 2

องคประกอบของการทองเทียวทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนวาระแหงชาติวาดวยการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ไดมีการกําหนดองคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว ในวาระ
แหงชาติวาดวยการทองเที่ยว รางแผนยุทธศาสตรกูวิกฤตและมาตรการกระตุนการทองเที่ยว พ.ศ.
2552-2555 โดยกําหนดองคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวไวดังนี้
1. ทรัพยากรทางการทองเที่ยว (Tourism Resources) หมายถึง สถานที่ตาง ๆ ที่เปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวไมวาจะเปนสถานที่ทางธรรมชาติ เชน ปาเขา น้ําตก ชายหาด ชายทะเล เปน
ตน หรือประเภทศิลปวัฒนธรรม เชน โบราณสถาน แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เปนตน และ
สถานที่ที่มนุษยสรางขึ้น เชน สวนสนุก พิพิธภัณฑ อนุสรณสถาน ศาสนสถาน วัด เปนตน
2. ที่พัก (Accommodation) หมายถึง สถานที่พัก โรงแรม บังกะโล รีสอรท ในแหลง
ทองเที่ยวสถานที่เหลานี้ดําเนินการลงทุนกอสรางโดยภาคธุรกิจและอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประสานงานรวมือกัน
โดยสมาคมโรงแรมไทย
3. โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง (Infrastructure & Logistics) เปน
องคประกอบหลักที่ อํานวยความสะดวกในการเดิ นทาง เปนการคมนาคมขนสงทั้งจากภายนอก
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ประเทศ และการเดินทางภายในประเทศ การเขาถึงแหลงทองเที่ยวในแตละทองถิ่น ทั้งทางอากาศ
ทางบก และทางน้ํา ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงคมนาคม
4. องค ก รที่ จั ด บริ ก ารท อ งเที่ ย ว หมายถึ ง บริ ษั ท นํ า เที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก ที่ เ ป น
ผูรับผิดชอบในการจัดนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว สวนใหญจะเปนการดําเนินการโดยภาคเอกชน
5. การบริการทางการทองเที่ยว ถือเป นองคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวอีก
ประเภทหนึ่ง ซึ่งไดแก การอํานวยความสะดวกดานระเบีย บพิธีการเข าเมือง การอํานวยความ
สะดวกดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว การบริการจัดจําหนายสินคาที่
ระลึก การใหบริการขอมูลขาวสาร ภัตตาคาร และแหลงบันเทิง และการบริการดานรานอาหาร
6. การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว ซึ่งเปนแนวทางในการกระตุนและสรางแรงจูงใจให
นักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยดวยวิธีการตาง ๆ ดังเชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ
ดวยสื่อทุกชนิด การจัดงานสงเสริมการขายทางการทองเที่ยว (รางวาระแหงชาติวาดวยการทองเที่ยว,
2552-2555: 25)
ไมวาจะเปนการทองเที่ยวหรือกิจกรรมอื่น ๆ ก็ตองใชบุคลากรในการดําเนินการทั้งนั้น
การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ
พิจารณาบุคคลที่อยูในสังคม เพื่อดําเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคล ที่มีคุณสมบัติ
เหมาสมเขามาในองคกร และขณะที่บุคคลเขามาในองคกร ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาธํารงรักษาให
เกิดการเพิ่มพูนความรูความสามารถ สุขภาพการและสุขภาพจิตดีในการทํางาน รวมถึงแสวงหาวิธีที่
ทําใหสมาชิกในองคกรดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (พะยอม วงศสารศรี, 2534: 12)
การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดคนลงทํางานในตําแหนงที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคคล ในเวลาที่เหมาะสม จัดคาตอบแทน สวัสดิการและสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่จูงใจ ทําใหบุคคลแสดงศักยภาพในตัวออกมามากที่สุด และเจริญเติบโตไปในองคกรได
สูงสุดเทาที่ความสามารถของแตละบุคคลจะอํานวย (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 1)
การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) เปนกระบวนการกําหนดหรือระบุความ
ตองการกําลังคน รวมทั้งการที่จะทําใหไดมาซึ่งกําลังคนตามที่ตองการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคและแผนที่วางไว ความสําคัญและวัตถุประสงคของการวางแผนกําลังคนไดแก
1. เพื่อใชกําลังคนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหไดผลงานที่นาพึงพอใจและมีการพัฒนาบุคลากร
3. เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการจาง (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 78)
คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ใหกับลูกจาง
อาจเปนในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน คาตอบแทนที่ไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับการทํางาน
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องคประกอบของคาตอบแทน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สวนผสมคาตอบแทน (Compensation Mix
หรือ Take Home) คือคาตอบแทนโดยรวม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ
1. คาตอบแทนคงที่ (Fixed Compensation) เปนคาตอบแทนที่ไดเปนประจํา สม่ําเสมอ
ทุก ๆ ชวงเวลาในรูปของคาจางรายวัน รายเดือน
2. คาตอบแทนผันแปร (Variable Compensation) เปนคาตอบแทนแปรผันไปตามตัว
แปรตาง ๆ เชน แปรตามผลประกอบการ แปรตามผลงานแตละบุคคล โดยจะมีสูตรที่แนนอนใน
การคํานวณคาตอบแทน เชน การแบงผลกําไร การจายเบี้ยขยัน
3. คาตอบแทนโดยออม หรือผลประโยชน หรือสวัสดิการ (Welfare) คือผลประโยชน
ตอบแทนที่ไมไดในรูปตัวเงิน และไมไดใหอยางสม่ําเสมอ เชน ที่พักที่มาทํางาน อาหารที่มาทํางาน
รถรับ-สงในการมาทํางาน
4. สิ่งที่ติดมากับตําแหนง (Requisition หรือ Pack) เชน รถประจําตําแหนง หองทํางาน
เลขานุการประจําตัว เปนตน (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551: 127)
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แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ
แนวคิดความหมายของคําวา “ศาสนา” ที่ใชอยูในภาษาไทย เปนคํามาจากภาษา
สันสกฤต เมื่อศึกษาถึงที่มาโดยละเอียดแลวจะพบวามีความหมายหลายประการคือ
1. ศาสนา หมายถึง คําสั่งสอนของศาสดา และมีผูอธิบายวา คําสั่งสอนนั้นมีความหมาย
2 อยางคือ “คําสั่ง” หมายถึงสวนที่เปนวินัย ซึ่งมีลักษณะบังคับใหปฏิบัติ เชนเดียวกับกฎหมายที่ทุก
คนตองปฏิบัติตาม โดยไมเปดโอกาสใหมีขออางแตอยางใด สวน “คําสอน” หมายถึงหลักธรรมตาง
ๆ ซึ่งไมมีเกณฑบังคับอยางวินัย นอกจากมีลักษณะในเชิงแนะนําวา เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้
แลวจะเปนผลดีอยางนั้นอยางนี้ หรือถาขาดหลักธรรมขอนนั้นแลว จะเกิดเปนผลรายอยางนั้นอยาง
นี้ โดยทั่วไปคําวา “ศาสนา” เปนที่เขาใจกันในความหมายนี้
2. คําวา “ศาสนา” ในบางแหงมีความหมายเทากับ “ขาวสาร” หรืออยางที่นิยมเขียนวา
“ขาวสาสน” ศาสนาในฐานะที่เปนขาวสารนี้จะเห็นไดชัดวา เมื่อศาสดาทําการประกาศศาสนาใหม
ๆ หลักคําสอนที่ประกาศออกไปแลว ไดแผกระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง จากกลุมหนึง่ ไปยัง
อีกกลุมหนึ่ง หรือจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ผูนําขาวสารโดยธรรมชาติในสมัยโบราณคือ
พอคาพานิช ที่ออกเดิ นทางไปคาขายยังเมืองตาง ๆ ดังนั้น ศาสนาในฐานะที่เ ปนขาวสาร ยอม
หมายความวาเปน ขาวสารทางศีลธรรม เปน ขาวสารวาด วยระบบพื้นฐานของโลก เพราะหลัก
ศีลธรรมนี้เองคือหลักพื้นฐานของโลก โลกดํารงอยูดวยหลักศีลธรรม ถาปราศจากหลักศีลธรรม แม
ทั้งโลกก็พินาศได
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3. คําวา “ศาสนา” ในบางแหงมีความหมายทางการปกครอง อยางที่บัญญัติเปนชื่อของ
วิชาทางการปกครองวา “รัฐปศาสนศาสตร” ซึ่งวาดวยหลักการปกครอง ศาสนาในความหมายนี้
ยอมหมายความวา ศาสนานั้นมีเปาหมายเพื่อใหบุคคลมีความสามารถในการปกครอง มีหลักธรรม
หลายประการที่เปนหลักการปกครองอยางสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนามีความมุงหมายใหแต
ละบุคคลรูจักปกครองจิตใจของตนเองได ในที่บางแหงกลาววา ถาปกครองจิตใจของตนเองไดเสีย
อยางเดียว ก็สามารถปกครองไดทุกอยาง ในความหมายนี้ ศาสนาใหประสิทธิภาพในการปกครอง
ไดอยางลึกซึ่งกวากฎหมายทั้งปวง (สุวรรณ เพชรนิล, 2522: 180-181)
แนวคิดศรัทธาความเชื่ออยางพุทธมามกะ ของทานพุทธทาสภิกขุ มีความเชื่ออยางพุทธ
มามกะ ซึ่งอาจจะแตกตาง จากความเชื่อของชนเหลาอื่น ความเชื่อของพุทธมามกะนั้นคือ
1. พุทธมามกะ เชื่อโดยตรงตอเหตุผล และดวยความเปนผูอยูในอํานาจแหงเหตุผล ขอ
นี้ยอมทําใหความเชื่อมีพอเหมาะพอสม ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป และเคียงคูกันไปกับปญญา
ถือกันเปนแบบฉบับวา การเชื่องมงาย เปนสิ่งที่นาอับอายอยางยิ่ง พระพุทธเจา ซึ่งเปนจุดรวมแหง
ความนับถือ ของพุทธมามกะนั้น เปนผูที่รู และดําเนินไป ตามหลักแหงการใชเหตุผล จึงเปนผูกําจัด
ความงมงายของโลก
2. พุทธมามกะ เชื่อวา พระพุทธเจาเปนผูที่ไดบมพระองคเอง มาเปนเวลาเพียงพอ จน
สามารถบรรลุถึงดวยพระองคเอง และทรงชี้ทางใหมนุษย มีความสะอาด ความสวางและความสงบ
เย็ น ได จ ริ ง เมื่ อ พิ จ ารณาดู ป ระวั ติ แ ห ง คํ า สอน และการกระทํ า ของพระองค แ ล ว คนทุ ก คน
แมกระทั่งผูที่ไมนับถือพระองค ก็ยอมเห็นไดทันทีวา พระองคเปนผูที่สมบูรณดวยความสะอาด
ความสวาง ความสงบถึงที่สุด จนสามารถสอนผูอื่นในธรรมะ ที่พระองคไดทรงบรรลุนั่นเอง ทํา
พระองคใหไดนามวา พระพุทธเจา
3. พุทธมามกะ เชื่อวา พระธรรม ที่พระพุทธเจาไดทรงบรรลุ และนํามาสอนนั้น คือ
ความจริงอันตายตัวของสิ่งทั้งปวง อันมีอํานาจที่จะบันดาลสิ่งทั้งปวงใหเปนไปตามกฏนั้น และโดย
เฉพาะที่มีคาตอมนุษยมากที่สุด ก็คือ กฏความจริง ที่รูแลว สามารถทําผูนั้น ใหปฏิบัติถูกในสิ่งทั้ง
ปวง และ พนทุกขสิ้นเชิง พระธรรมนี้มีอยู สําหรับให มนุษยเรียนรู และทําตาม จนไดรับผลจากการ
กระทํา เปน ความพนทุกขสิ้นเชิง ทั้งทางกาย และ ทางใจ
4. พุทธมามกะ เชื่อวา พระสงฆ คือบรรดามนุษยที่มีโชคดี มีโอกาสกอนใคร ในการได
รู ไดปฏิบัติ และไดรับผลของการปฏิบัติ ในพระธรรม ถึงขนาดที่พนจากทุกข ยิ่งกวาคนธรรมดา
ดวยความแนะนําของพระพุทธเจา พระสงฆ จึงเปน ผูที่ควรไดรับการนับถือ และถือเอาเปนตัวอยาง
และเปนที่บําเพ็ญบุญ ของผูที่ประสงคจะไดบุญ ใคร ๆ ก็อาจเปนพระสงฆที่แทจริงได ไมวา ชาย
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หญิง บรรพชิ ต หรื อ ฆราวาส เด็ ก หรื อผู ใ หญ มั่ งมี หรือ ยากจน คนเป น พระสงฆ ไดด ว ยการ
ประพฤติ และการบรรลุธรรม ที่มีอยูในตัวเขา ไมใชเพราะการเขาพิธี หรือ การเสกเปา ตาง ๆ
5. พุทธมามกะ เชื่อวา โลกนี้ไมมีบุคคลใดสราง หรือ คอยบังคับใหเปนไป หากแตเปน
สิ่งที่หมุนเวียนไปเอง ตาม กฏของสังขารธรรม คือ กฏธรรมชาติ อันประจําอยูในสวนตาง ๆ ที่
ประกอบ กันขึ้นเปนโลก มันเปน กฏธรรมดา หากแตวา มีบางสิ่งบางอยาง ลึกลับ ซับซอน ประณีต
และมหัศจรรย พอที่จะทําใหคน บางพวกหลงไปวา มีผูวิเศษคนใดคนหนึ่ง เปนผูสรางสิ่งตาง ๆ เมื่อ
มนุษย เรามีความรูเทาทันความเปนไป ของสิ่งเหลานี้ ไดมากเพียงใด ก็สามารถ ปรับปรุงตนเอง ให
ไดรับ ประโยชนจากสิ่งเหลานั้น หรืออยูกันได ดวยความผาสุก มากเพียงนั้น ไมตองมีคัมภีร ซึ่งอาง
วาสงมาจากสวรรค คงมีแตคัมภีร ที่คนผูเขาถึงธรรมะแลว รูเห็นไดอยางไร ก็บอกไปอยางนั้น จน
ผูอื่นสามารถเขาถึงธรรมะได อยางเดียวกันก็พอแลว เราเรียกคนเหลานั้นวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
6. พุทธมามกะ เชื่อวา มนุษยแตละคนลวนมีกรรม หรือการกระทําของตนเอง เปน
เครื่องอํานายความสุข และ ความทุกข แลวแตวา เขาไดทําไวอยางไร ในขณะที่แลวมา ทุกคนมี
กรรม เปนของตนเอง เปนเครื่องปรุงแตงตัวเอง บังคับความเปนไปของตัวเองโดยเด็ดขาด จนกลาว
ไดวา เรามีกรรมนั่นแหละเปนตัวเราเอง ถาเขาอยากมีหรืออยากอยูในโลกที่งดงาม เขาก็ตองทํา
กรรมดีโดยสวนเดียว ถาเขาเบื่อตอการเปนอยูในโลกทุก ๆ แบบ เขาก็มีวิธีทําใหจิตใจของเขาสูง
พอที่จะไมทําอะไร ๆ ใหเปนกรรม อยางหนึ่งอยางใดขึ้นมาได และอยูเหนือกรรม โดยประการทั้ง
ปวง ผูที่ทํากรรมชั่วไว จักตองไดรับโทษ หรือ มีการทําคืนที่สมควรแกกันเสียกอน จึงจะพนจาก
กรรมชั่วนั้น เวนเสียแต เขาไดทํากรรมดีไวมากอีกทางหนึ่ง ถึงกับชวยใหเขามีจิดใจสูง พนอํานาจ
ของกรรมไปเสียกอน ที่มันจะใหผลได
7. พุทธมามกะ เชื่อวา ตัวแทของศาสนานั้น คือ ตัวการกระทําที่ถูกตอง ตามกฏแหง
ความจริง จนไดรับผลของการกระทํา เปนความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ จริง ๆ หาใชเปน
เพียงคัมภีร หรือ คําสั่งสอน หรือการสวดรองทองบน วิงวอน บวงสรวง พุทธมามกะ มีศาสนาของ
ตน ๆ อยูที่ กาย วาจา ใจ อันสะอาด ของตนเอง ความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ นี้ คือ
ความหมาย อันแทจริง ของคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งที่แ ท ทั้งสามองค เปนองค
เดียวกัน พุทธมามกะ จึงทําใจของตน ใหปกดิ่ง ลงที่ ความสะอาด ความสวาง และ ความสงบ
เทานั้น
ทั้งหมดนี้ คือ ความเชื่อ 7 ประการ ของพุทธมามกะ (พุทธทาสภิกขุ: 2538)
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แนวคิดเกี่ยวกับสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนา
สินคาทางการทองเที่ยว (The Tourist Product) ในความหมายเฉพาะสินคาทางการ
ทองเที่ยว หมายถึงการบริการ (Service) และสินคา (Goods) ที่นักทองเที่ยวซื้อ ในความหมายกวาง ๆ
ทั่วไป สินคาทางการทองเที่ยวหมายถึง สิ่งที่นักทองเที่ยวกระทํา ณ แหลงทองเที่ยว และบริการที่
นักทองเที่ยวใช รวมถึงการเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีบริการใหแกนักทองเที่ยว
Kosters (1985) ไดจําแนกสินคาทางการทองเที่ยวไวดังนี้
1. Macro-Tourist Product หมายถึง การรวมทั้งการบริการ และสินคาทั้งหมด ระหวาง
การเดินทาง และการพักแรมของนักทองเที่ยว
2. Micro-Tourist Product หมายถึง การบริการอยางเดียวหรือ 2-3 อยางที่นักทองเที่ยว
ใชในระหวางการเดินทางและการเขาพักแรม เชน การโดยสารเครื่องบิน หรือ การพักคางคืนใน
หองพักของโรงแรมเปนตน ทั้งนี้สินคาทางการทองเที่ยวจะหมายความรวมถึง
2.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ชายทะเล เกาะวนอุทยาน น้ําตก เปนตน
2.2 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก วัด โบราณสถาน และสถานที่ตาง ๆ
2.3 กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนตาง ๆ
(พลอยศรี โปราณานนท, 2544: 45)
ความหมายของวัตถุมงคล คําวา วัตถุมงคลที่ใชอยูในปจจุบัน สวนหนึ่ง หมายถึง พระ
เครื่อง เพราะเห็นวาเปนคําที่ไพเราะเหมาะสม (พระมหาเชิด เจริญรัมย, 2541: 124) และถือวาการ
เกิดพระเครื่องเปนการนําเอาสิ่งที่เปนพุทธคุณ เขาผสมผสานกับความเชื่อที่เปนไสยขาว ทําให
กลายเปนวัตถุสําเร็จรูปที่รวมของ บรรดาของขลังทั้งมวลใหอยูในวัตถุเดียวกัน (เสรี เสริฐสนิท,
2540: 38)
วัตถุมงคลเปนศัพทที่บัญญัติขึ้นใหมในชวง หลังป พ.ศ. 2500 ลงมา เพราะตรวจดูตาม
หนังสือที่พิมพกอนป พ.ศ. 2500 จะไมพบคําวาวัตถุมงคลเลย จะมีแตคําวาเครื่องรางของขลัง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พระพิมพ หรือคําวามงคลเฉย ๆ จะพบคําวาวัตถุมงคลในสิ่งพิมพ ระหวางในชวง ป พ.ศ.
2519 จนถึงปปจจุบันเปนจํานวนมาก โดยจะใหความหมายทั้งที่เปนคําเรียกแทนพระเครื่องอยาง
เดียว และในความหมายรวมถึงเครื่องรางของขลังทุกชนิดที่มีอยู (สุธน ศรีหิรัญ, 2519: 17)
วัตถุมงคล เปนเรื่องของความเชื่อ ศรัทธาในสิ่งของซึ่งอาจเปนทางดานศาสนา หรืออาจ
เปนตามสมัยนิยมก็ได วัตถุมงคลจะมีมากมายในสังคมไทย เชน พระเครื่อง, พระกริ่ง, พระกริ่งปว
เรศ, ปลัดขิก, ผายันต, ตะกรุด, มีดหมอ, กุมารทอง องคเทพที่เปนทางศาสนาอื่น ๆ เชน พระพรหม,
พระตรีมูรติ, พระราหู
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วัตถุมงคล ภายนอกกาย หรือ อาจจะเรียกเครื่องรางของขลัง ปกติเปนเรื่องนอกคําสอน
ของพระพุทธศาสนา ถูกจัดอยูในประเภทไสยศาสตรมากวา แตเปนที่นิยมกันมาแตโบราณ ดวยเห็น
วาพลังหรืออํานาจนั้นมาจากพุทธคุณ พลังสีตาง ๆ ที่ปรากฏในวัตถุมงคล หมายถึงพละพลังของ
วัตถุมงคลนั้นที่เปลงอานุภาพออกมา พิจารณา จากสี ความใส ความกวางของออรา การตรวจอํานาจ
มงคลวัตถุโดยออรา เชนภาพถายเปนกระบวนการที่ใชวิทยาศาสตรมารองรับวามีพลังงานประจุอยู
จริง สวนผลที่วา นํามงคลวัตถุนั้นไปใชจะเกิดผลตามปรารถนาหรือไม ก็เปนที่ตัวผูใชเอง
คําวา "เครื่องรางของขลัง" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายไวสั้น ๆ วา เครื่องราง เปนคํานามหมายถึง ของที่นับถือวาปองกันอันตราย ยิงไมออก
ฟนไมเขา เชน ตะกรุด ผายันต เหล็กไหล ของขลัง น. ของที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันวาอาจ
บันดาลใหสําเร็จไดดังประสงค (บทความพระเครื่อง และขาววัตถุมงคล, เว็ปไซนด: 2554 )
สาเหตุที่ทําใหของที่ระลึก หรือสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งในดานจุดประสงคแหงการสราง รูปแบบรูปทรงและในการนําไปใชนั้น อาจเนื่องมาจาก
1. มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
2. มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซึ่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหเกิดการออกแบบที่ดี มีหลักเกณฑในการยึดถือ
ปฏิบัติที่ถูกตอง หนาที่ของการนําไปใช (Function), การประหยัด (Economy), ความทนทาน
(Durability), วัสดุ (Material), โครงสราง (Construction), ความงาม (Beauty), ลักษณะเดนพิเศษ
เฉพาะอยาง (Personality) ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการจัดการสินคาการทองเที่ยวเชิงศาสนาทั้งสิ้น
(ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531: 142)
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
หากมีการถามวาเพราะเหตุใดผูคนจึงไดเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตาง ๆ ก็คงมีคําตอบที่
ประกอบเหตุผลหลายประการ เชน ตองการไปเยี่ยมญาติ ตองการอากาศที่ดีในชวงนั้น ตองการไป
พักผอนตากอากาศที่ชายหาด สิ่งเหลานี้คือแรงจูงใจที่นําไปสูความตองการทางการทองเที่ยว ความ
ตองการในการเดินทางทองเที่ยวเปนความตองการที่มากกวาความตองการในชีวิตประจําวัน แตเปน
การแสดงอกถึงความตองการในสินคาและบริการทางการทองเที่ยวซึ่งนํามาพิจารณาความหมาย
ของความตองการดังนี้
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ภาพที่ 3

ทฤษฎีแรงจูงใจ

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการลําดับต่ําสุดและ
เปนพื้นฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันทางชีวภาพ เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ที่อยูอาศัย
หากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและที่พัก
อาศัย เขาจะมีกําลังที่จะทํางานตอไป และการมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม เชน ความ
สะอาด ความสวาง การระบายอากาศ การบริการสุขภาพ เปนการสนองความตองการในลําดับนี้ได
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
ที่ความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึงความตองการ
สภาพแวดลอมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ
การสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบ
ขอบังคับที่ยุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงใน
การงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขา
สมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เมื่อความตองการทางสังคมไดรับ
การตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสราง
การนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความ
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ตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอื่น มี
สวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตน
5. ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs) เปนความ
ต อ งการระดั บ สู ง สุ ด คื อ ต อ งการจะเติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพของตนเอง ต อ งการความสํ า เร็ จ ในสิ่ ง ที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขึดสุดยอด มี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจและการคิดสรางสรรคสิ่งตาง ๆ การกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นในอาชีพ
และการงาน เปนตน
สิ่งกําหนดดานจิตใจของความตองการทางการทองเที่ยว เปนความจริงที่วานักทองเที่ยว
เปนเหมือนสินคาที่เปนตัวแทนของการหลีกหนีจากความจริงในชีวิตประจําวัน หรือความหมายของ
การสนองตอบตอความตองการของตัวเอง ในขณะที่การทองเที่ยวสามารถตอบสนองไดมากกวานี้
เพราะการทองเที่ยวมีลักษณะของสินคาที่แตกตางกันไปจากการซื้ออื่น ๆ การซื้อการทองเที่ยว
โดยเฉพาะไมไ ดเปนการซื้อโดยเหตุผลทางรางกาย แตมีความหมายต อความตองการที่จะเติม
ประสบการณ และความฝนใหกับนักทองเที่ยว โดยการเปนเจาของสิ่งที่แตะตองไมไดหลังการ
เดินทางแลวสิ่งที่ปรากฏอยูมักเปนของที่ระลึก และรูปภาพเพื่อรักษาความทรงจํา ซึ่งก็ไมแนวาเมื่อ
เขาเดิ น ทางไปยั ง ที่ นั่ น อี ก ครั้ ง ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ จะเหมื อ นกั บ ครั้ ง แรกหรื อ ไม โดยปรกติ
นักทองเที่ยวมักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดของปแหงการทํางานนั้น ผูคนมักจะซื้อสิ่งของสําหรับวันหยุด
เชน ชุดวายน้ํา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของสินคาที่จะคอยชวยเตือนความทรงจําถึงคืน
วันระหวางวันหยุดนั้น และความทรงจําเหลานี้ก็ไดชวยสรางความสดชื่นใหกับนักสรางวันหยุด
ในช ว งที่ ก ลั บ มาทํ า งานอี ก ครั้ ง อย า งไรก็ ต ามประสบการณ ใ นวั น หยุ ด นั้ น ไม ไ ด มี อ ยู แ ต เ พี ย ง
ประสบการณในสถานที่ตาง ๆ เทานั้น เวลาก็มีสวนสําคัญเชนกัน
มักเปนที่ถกเถียงกันวาวันหยุดตาง ๆ เหลานั้น ไดบรรลุความตองการในสวนลึกของ
จิตใจหรือไม Cohen และ Taylor (1976) Crompton (1979) และ Mathieson and Wall (1982) ได
กลาวถึงแรงจูงใจตอการทองเที่ยวไวตรงกัน สรุปไดดังนี้
1. แรงจูงใจจากความตองการหลีกหนี (The escape motivation) เปนความปรารถนาที่
ตองการหลีกหนีจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่คุนเคย
2. ความตองการพักผอน (Relaxation) เกี่ยวเนื่องกับความตองการที่จะหลีกหนี แตเปน
ความตองการที่จะพักฟนสภาพรางกายปละจิตใจของตัวเองดวย
3. การละเลน (Play) เปนการปลอยตัวไปกิจกรรมของเด็ก ๆ ผูใหญที่เขารวมกับเกมส
การเลนของเด็ก ๆ เปนสเมือนการถอยวันเวลาอยางอิสระ โดยปราศจากความกังวล เหมือนอยูในวัย
เด็กอีกครั้ง
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4. เปนการเพิ่มสัมพันธในครอบครัว (Strengthening family bonds) ทั้งพอและแมตาง
ตองทํางานเต็มเวลา วันหยุดพักผอนจึงเปนเหมือนกับเวลาที่เขาทั้งสองจะไดเพิ่มความสัมพันธ
ระหวางกัน ในทางกลับกัน วันหยุดก็สามมารถเปนเหมือนวันที่คูสามีภรรยาจะไดมีโอกาสระลึกถึง
วา การทํางานนั้นทําใหเวลาแหงการแยกจากกันของเขาทั้งสองนั้นมีมากขึ้น ชีวิตประจําวันมักหมด
ไปกั บ หน าที่ ก ารงาน และการบีบ บัง คั บ ในการมีส ว นรว มด ว ยกั น ในแต ล ะวั น นั้ น เปน การเพิ่ ม
ความเครียดใหกับชีวิตสมรส ดังนั้น วันหยุดพักผอนจึงเปนการสรรหาเวลาของพอแมไดมีโอกาส
อยูรวมกับลูก ๆ และยังเปนการเพิ่มความสัมพันธในครอบครัวอีกดวย
5. สถานภาพทางสังคม (Prestige) เปนเสมือนการสงเสริมความสามารถของบุคคลใน
การเลือกสถานที่สําหรับวันหยุดเปนการชั่วคราว การเลือกไปสถานที่ตาง ๆ นั้นเปนเหมือนแฟชั่นที่
แสดงออกถึงสถานะ สถานที่ทองเที่ยวไดลายเปนเครื่องกําหนดอีกสิ่งหนึ่งของวิถีชีวิต เปนการ
พิสูจนความมีชื่อเสียงของบุคคลตอผูอื่น ไมใชเฉพาะสถานที่แตหมายรวมถึงรูปแบบของที่พักและ
กิจกรรมทางการทองเที่ยวตาง ๆ ที่จัดขึ้น
6. การมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) เปนตัวแทนสําหรับกลุมบุคคลซึ่ง
ไมคํานึงถึงประเพณีวัฒนธรรม และไมสนใจที่อยากรูในภูมิหลังของแตละคน แตเปนกลุมคนที่มี
งานอดิ เรกหรื อมี ความสนใจในการใชเวลาวางเหมื อนกัน เชน การวาดภาพ การถายภาพ การ
ทองเที่ยวของกลุมคนที่มีความคิดคลายคลึงกันจะชวยใหมีโอกาสรวมแบงปนประสบการณซึ่งกัน
และกัน และทําใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ไมรูสึกโดดเดี่ยวกับการทองเที่ยวนั้น
7. โอกาสในการสรางความสัมพันธทางเพศ (Sexual opportunity) ความสัมพันธทาง
สังคมยอมเปดโอกาสการสรางความสัมพันธทางเพศ สิ่งเหลานี้สามารถปรากฏออกมาอาจจะเปน
เพียงความตองการทางกายหรือจากอารมณผูกพันรักใคร
8. โอกาสของการไดศึกษาในสิ่งตาง ๆ (Educational opportunity) หัวใจของการ
ทองเที่ยวคือการเดินทางไดพบสิ่งใหม ๆ ไดเรียนรูสถานที่ตาง ๆ ไดพูดคุยกับผูคนที่มีวัฒนธรรม
และความคิดที่แตกตางกัน มีโอกาสไปเยือนโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ไดชมผลงานทางศิลปะ นับวา
มีผูคนจํานวนมากที่มีวัตถุประสงคของการเดินทางเพื่อโอกาสทางการศึกษา
9. เปนการคนพบตนเอง (Self-fulfillment) การคนหาเพื่อใหบรรลุถึงความปรารถนา
ของตนเอง อาจเปนวัตถุประสงคของนักเดินทาง ซึ่งเราไมสามารถทราบไดวา มีการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนหลังจากการเดินทางหรือไม อาจเปนไปไดที่นักเดินทางบางคน
ไดลาออกจากงานที่ทําภายหลังจกการเดินทางทองเที่ยวแลวลองเรือไปในทะเล หรือนักทองเที่ยว
อื่น ๆ อาจกลับมาที่อยูเดิมดวยประสบการณที่หลากหลายที่สามารถชวยสรางกําลังใจใหเขมแข็ง
ตอสูกับอุปสรรคทั้งหลายตอไป
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10. เปนการบรรลุความปรารถนาของตนเอง (Wish fulfillment) ในบางครั้งการ
ทองเที่ยวไดกลายเปนคําตอบของความฝนขอบบุคคล ความฝนที่บุคคลที่ตองการรักษาไวชั่วนาน
แสนนาน การเพิ่มประสบการณอาจมีการแปลความหมายเปนความอดทนในความเปนจริง เชน ใคร
บางคนอาจเดินทางไปลุมน้ําแอมะซอน ในประเทศบราซิล สัมผัสชีวิตธรรมชาติโดยการออกลา
สัตว ใชอาวุธดึกดําบรรพ หรือการเดินทางโดยรถมา รถไฟ หรือแมแตการลองแพ การชมพิพิธภัณฑ
เพื่อทําใหความฝนเปนจริงขึ้นมา
11. การไดจับจายซื้อของ (Shopping) แมวาการจับจายซื้อของไมใชหนึ่งในกิจกรรมการ
ทองเที่ ยวปรกติที่นิยมมากที่ สุด แตก็มีความเป นไปไดที่ต องการหลีกหนีหางจากบานเป นการ
ชั่วคราว วัตถุประสงคเพื่อการซื้อของโดยเฉพาะสินคาที่มียี่หอราคาแพง จะเห็นไดจากบรรดา
รานคาที่ขายสินคาเหลานี้มักมีพนักงานขายเปนคนชาติเดียวกับนักจับจายไวบริการ เชน รานขาย
เครื่องสําอางในกรุงปารีส หรือรานขายนาฬิกาที่มีชื่อเสียงในสวิสเซอรแลนด เปนตน
สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนแรงจูงใจทางดานจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกวันหยุดเพื่อเขาไป
มีส ว นร ว มกั บ ประเภทของการท อ งเที่ ย วมากกว า หนึ่ง ประเภทในเวลาเดี ย วกัน อย า งไรก็ ต าม
แรงจูงใจที่แตกตางกัน และความตางระหวางลําดับชั้นของนักทองเที่ยว ยอยทําใหรูปแบบการ
ทองเที่ยวมีเพิ่มขึ้นอยูเสมอ
SWOT มีความหมายยอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities และ
Threats ซึ่งการวิเคราะห จุดแข็งจุดออนที่เรียกวา SWOT ประกอบดวย
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (S W) สภาพแวดลอมภายในประกอบดวยปจจัย
ที่อยูภายในองคกร ไดแก โครงสรางวัฒนธรรม และทรัพยากรขององคกร โครงสรางจะแสดงให
เห็นถึงการรวมกลุมงาน ความสัมพันธทางอํานาจหนาที่ การไหลเวียนของงาน การติดตอสื่อสาร
ภายใน ซึ่งวัฒนธรรมองคกร (Corporate culture) จะหมายถึงความเชื่อ ความคาดหวัง และคานิยม
รวมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเปนบรรทัดฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต
ผู บ ริ ห ารจั ด การลงมาจนถึ ง พนั ก งานระดั บ ล า งสุ ด ส ว นทรั พ ยากรขององค ก าร (Corporate
resources) จะหมายถึง ทรัพยสินทุกอยางภายในองคการ ไดแก คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และ
ทักษะ ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในประกอบดวย
1.1 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคการ ที่ตองวิเคราะหการ
ดําเนินงานภายใน เชน การบริหรการเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็ง
ของการดําเนินงานภายในเหลานี้เปนระยะ และใชประโยชนจากจุดแข็งของการดําเนินงานเหลานี้
อยูเสมอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

26

1.2 จุดออน (Weakness) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรที่ไมสามารถ
กระทําไดดี เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา จะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (OT) สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย
ปจจัยที่อยูภายนอกและไมไดอยูภายใตการควบคุมระยะสั้น ซึ่งสภาพแวดลอมภายนอกจะมีอยูสอง
สวนคือ สภาพ แวดลอมการดําเนินงานและสภาพแวดลอมโดยทั่วไป สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
(Task environment) จะประกอบดวย ปจจัยที่กระทบและถูกกระทบโดยตรงตอการดําเนินงาน
ปจจัยเหลานี้ไดแก ผูมีสวนไดเสีย รัฐบาล ผูจําหนายวัตถุดิบ ชุมชน คูแขงขัน และกลุมผลประโยชน
สภาพแวดลอมโดยทั่วไป (General environment) จะประกอบดวยปจจัยที่ไมกระทบโดยตรงตอ
การดําเนินงานระยะสั้น ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจระยะยาวไดแก เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย
2.1 โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคการ ซึ่งตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง เทคโนโลยี และการแขง ขัน เพื่ อ การแสวงหาประโยชน จ ากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดลอมเหลานี้ เชน การพัฒนาของคอมพิวเตอร การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร และการเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติ และการแขงขันจากตางประเทศ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป
2.2 อุปสรรค (Treats) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอก ที่คุกคามตอการดําเนินงาน
ขององคการ สภาพแวดลอมเหลานี้ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการแขงขัน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และสภาพแวดลอม
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) สามารถแสดงเปนตาราง SWOT ไดดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก
O = ระบุโอกาสภายนอก
T = ระบุอุปสรรคภายนอก

S = ระบุจุดแข็งภายใน
SO = ยุทธศาสตรเชิงรุก
ST = ยุทธศาสตรเชิงรับ

W = ระบุจุดออนภายใน
WO = ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา
WT = ยุทธศาสตรเชิง

ตาราง SWOT ชี้ใหเห็นวายุทธศาสตรทางเลือกจะมีอยู 4 อยาง ซึ่งในทางปฏิบัติแลว
อาจจะดําเนินยุทธศาสตรผสมกัน
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1. ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategies) เมื่อผลของการพิจารณาปจจัยที่เปนกุญแจแหง
ความ สําเร็จทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอยูในชองจุดแข็งและโอกาส (O) เปนยุทธศาสตร
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เมื่อผูดําเนินการมีจุดแข็งและโอกาสเอื้ออํานวย
2. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO Strategies) เมื่อปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอม
ภายในไปอยูในชองจุดออน (W) แตปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชอง
โอกาส (O) เปนยุทธศาสตรที่ปรับจุดออนใหเปนจุดแข็ง เพื่อใหสามารถดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได
เมื่อโอกาสเอื้ออํานวยแตผูดําเนินการมีจุดออน
3. ยุทธศาสตรเชิงรับ (ST Strategies) เปนยุทธศาสตรที่ปรับอุปสรรคใหเปนโอกาส
เพื่อใหดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได หากผูดําเนินการมีจุดแข็งแตโอกาสไมเอื้ออํานวยใหเนื่องจาก
ปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชองจุดแข็ง (S) แตปจจัยแหงความสําเร็จของ
สภาพแวดลอมภายนอกในชองอุปสรรค (T)
4. ยุทธศาสตรเชิงถอย (WT Strategies) เปนยุทธศาสตรที่ปรับการดําเนินงานเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงคไปเปนรูปแบบอื่น เนื่องจากปจจัยความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูใน
ชองจุดออน (W) และปจจัยแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองอุปสรรค (T)
(สมยศ นาวีการ, 2546 : 80–81)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทองเที่ยวเชิงศาสนาหรือทัวรธรรมะ ทําใหเกิดขอถกเถียงขึ้นในสังคมวา "วัดควร
เปนแหลงทองเที่ยวหรือไม?" เพราะมองวาวัดสมควรเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่อยูของสงฆ
และสถานที่เผยแผศาสนา ซึ่งหากไมมีการศึกษาการจัดการที่เหมาะสม จะทําใหวัดสูญเสียคุณคา
ของความเปนวัดไป
พัชรินทร อิ่มพิทักษ ไดเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ "Traveler Leisure &
Business" คอลัมน Travel in Trend โดยอางอิงจากโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) "เรื่องรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประเภทวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร" ที่มีพระมหาสุทิตย อาภากโร สังกัดวัดสุทธิวราราม เปน
หัวหนาโครงการวิจัย โดยหาความเหมาะสมในการจัดการทองเที่ยววัด บทความนี้มีเนื้อหาสําคัญ
คือ จากผลการศึกษาจากพระสงฆและผูที่เกี่ยวของพบวา วัดมีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงเรียนรู
และเที่ยวชมในดานวัฒนธรรม ประ วัติศาสตร สถาปตยกรรม พุทธศิลปกรรม และการเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา แตควรมีการจัดการในเชิงพื้นที่และผลกระทบตอวิถีของชาวพุทธและพระสงฆ
ขณะที่การเรียนรูจากการทองเที่ยวจะเพิ่มพูนความรูและประสบการณ แตกระบวนการจัดการ
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จะตองตั้งอยูบนพื้นที่ฐานของพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของไทย และความเคารพตอสถานที่
และวิถีชาวพุทธ และการเที่ยวชมวัดและความงดงามของศิลปกรรมจะนําไปสูการเรียนรูในดาน
อื่นๆ ดังนั้น ควรมีการใชสื่อสัญลักษณที่เหมาะสม และการเรียนรูจากภายในและความเปนตัวตน
ของวัดและชุมชน
จากการสํารวจกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศรวม 800 คน พบวา
คนไทย ที่ เ ดิ น ทางเที่ ย ววั ด ส ว นใหญ เ ป น ผู ห ญิ ง มากกว า ผู ช าย อายุ ร ะหว า ง 21-30 ป ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคือ 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อนุปริญญาตามลําดับ เหตุผลหลักในการทองเที่ยว คือ พักผอน ไหวพระพุทธรูป ชมวัด
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ พบวาสวนใหญเปนผูชายอายุประมาณ 21-30 ปมากที่สุด
รองลงมา คือ 31-40 ป การศึกษาอยูในระดับอนุปริญญามากที่สุด รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สวนใหญเดินทางมาเที่ยวเปนครั้งแรก 52.1% ครั้งที่ 2 ประมาณ 28.3% และครั้งที่ 3 ประมาณ
19.5% การทองเที่ยวจะเปนการเที่ยวชมความงดงามดานศิลปกรรมเจดีย พระปรางค พระอุโบสถ
และยังสนใจกิจกรรม การสวดมนต การนั่งสมาธิ
ขณะที่ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวในวัด มีมากมายตั้งแตการแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและระเบียบวัด โดย
สวนใหญเปนชาวตางชาติ การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาดความเปนระเบียบในการเที่ยว
ชม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย การรุกล้ําของรานขายสินคาและบริการภายในวัด จนเกิดขอ
ขัดแยงกับชุมชน ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชนของผูใหบริการบางกลุม แตทั้งนี้ผลการศึกษา
จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีความเห็นวาวัด สามารถเปนสถานที่ทองเที่ยวได
โดยวัดสามารถจัดการเพื่อรองรับทางการทองเที่ยวได เชน มีการดูแลและอนุรักษโบราณวัตถุ
โบราณสถาน และสถาปตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ไดแก มีการใชประโยชนจากแหลง
ทองเที่ยวภายในวัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด เชน สถานที่ไหว
พระ สถานที่ถายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การกําหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวและการ
เที่ยวชมภายในวัด ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
แตก็จะตองมีการวางระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (บทความ
เผย แพรในหนังสือพิมพ traveler leisure & Business คอลัมน Travel in Trend: 4 ตุลาคม, 255
งานวิจัยของ เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2538: 56, 58, 134) เรื่อง “พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย” โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางประชากรชาวไทย
อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 3,706 คนในพื้นที่รวม 13 จังหวัดในป พ.ศ. 2537 พบวา
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1. ประเภทของแหลงทองที่นักทองเที่ยวชอบไปเปนศูนยการคาและตลาดในเมือง
รองลงมาเปนประเภทวัด วัง อนุสาวรีย ภูเขา น้ําตก ปา ถ้ํา เขื่อน ทะเล และเกาะ
2. กิจกรรมที่ทําระหวางทองเที่ยวแยกเปน เพื่อพักผอน ซื้อสินคา เที่ยวชมธรรมชาติ
และที่นอยที่สุดเปนการเที่ยวชมวัฒนธรรม
3. สิ่งจูงใจในการเลื อกไปทองเที่ย ว ไดแ ก คําชวนของเพื่ อนหรื อญาติ เคยไปแลว
ประทับใจ ขาวสารจากวิทยุโทรทัศน บทความในหนังสือ วารสาร และรายการนําเที่ยว
4. ความตองการขอมูลขาวสาร เพศชายมีความตองขอมูลมากกวาเพศหญิงเล็กนอย
กลุมอายุนอยตองการขอมูลมากวากลุมอายุมาก กลุมคนโสดตองการขอมูลมากกวากลุมที่สมรส
กลุมอาชีพมีเงินเดือนประจําตองการขอมูลมากกวากลุมอาชีพอื่น การศึกาษระดับอุดมศึกษาตองการ
ข อมูลขาวสารมากว า กลุมที่ มีก ารศึก ษาระดั บมั ธ ยมศึก ษาและประถมศึก ษา กลุมที่ มีร ายไดสู ง
ตองการขอมูลมากกวากลุมที่มีรายไดต่ํา กลุมที่อยูในเขตเทศบาลตองการขอมูลมากวากลุมที่อยูนอก
เขตเทศบาล สําหรับขอมูลที่ตองการสวนใหญคือ เรื่องเสนทาง ระยะทาง และแหลงทองเที่ยว
พระมหาสุเทพ ผิวเผือด (2545: 110) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรมของการทองเที่ยวที่มีตอวัดและชุมชน” ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผโรงวัว ต.บางตาเถร อ.
สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี พบวา การบริหารจัดการทองเที่ยวทําใหวัดมีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหวัดมี
ทุนในการพัฒนาทางกายภาพมากขึ้น และคนในชุมชนก็ไดรับผลประโยชนจากการจางงานของวัด
และจากการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว แตเปนปญหานํามาซึ่งความขัดแยงระหวาง
กลุมผลประโยชนตาง ๆ กับกฎเกณฑของวัด รวมทั้งมีผูเห็นชองทางในการฉกฉวยประโยชนจาก
การทองเที่ยว เขามาแสวงหาผลประโยชนจากวัดในรูปแบบตาง ๆ ปลอยใหมีการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวโดยอิสระ นําไปสูการเกิดขึ้นของระบบพุทธพาณิชย สงผลกระทบตอกระบวนการศึกษา
อบรมของวัด ไมอาจจัดการเรียนการสอนหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยังตองแบกรับปญหาการจัดการขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ปรีดาพร อารักษสมบูรณ (2546: 106) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการของ วัดโสธรวรารามวรวิหาร” จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การบริหารจัดการ
ภาพพจนและชื่อเสียงของ วัดโสธรวรารามวรวิหาร บุคลากร การใหบริการ อาคารสถานที่ เสนทาง
การคมนาคม สภาพแวดลอมในบริเวณวัด และความศรัทธาในองคหลวงพอโสธรฯ เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารจัดการเปนอยางมาก
วัชราภรณ ระยับศรี (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
พุทธ” ของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร
กรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเที่ยวมีความเห็นวาศิลปกรรมไทยเปนสิ่งควรชวยกันอนุรักษและ
ศึกษา กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชอบ ไดแก การเที่ยวชมทางดานศิลปกรรมความสวยงามของวัด และ
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ประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับจากการเดินทางมาเที่ยววัด คือ การไดพักผอนหยอนใจ การไดคลาย
ความเคลียด เกิดความสบายใจ และไดพัฒนาจิตใจใหรูสึกสงบ
ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎแหงกรรมในพุทธ
ศาสนา จําลอง ดิษยวณิช (2545) ไดอธิบายความหมายของคําวาจิตวิญญาณ ไวดังนี้ "จิตวิญญาณ
หมายถึง ภวังคจิต (the life continuum) ในพุทธศาสนา หรือจิตไรสํานึก (the unconscious) ในจิต
วิเคราะห" จิตวิญญาณ ซึ่งเปนสวนลึกภายในจิตใจของมนุษยมีแรงจูงใจที่ทรงพลังอยางหนึ่งคือ
"กรรม" กรรมเปนการกระทําของคนเรา ไมวาจะเปนทางใจ ทางวาจา หรือทางกาย ถากระทํากรรม
ดีก็จะสงผลไปในทางที่ดี ถากระทํากรรมชั่วก็จะสงผลไปในทางที่ไมดี ทํากรรมเชนใด ยอมไดผล
เชนนั้น สมดังคํากลาววา "ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว" พลังกรรมและผลของกรรมถือวา เปนแรงจูงใจ ที่
สําคัญอยางหนึ่ง ในชีวิตประจําวันของคนเรา และถูกเก็บสั่งสมไวในจิตไรสํานึก ความสุขจะเกิดขึ้น
ไดเพราะ เปนผลของการ กระทํากรรมดี แตในทางตรงกันขามความทุกขจะเกิดขึ้น เนื่องจากผลของ
การกระทํากรรมที่ไมดี
พระมหามนตรี วลฺลโภ (2542: 199) ไดศึกษา อิทธิพลของวัตถุมงคลที่มีตอสังคมไทย
ปจจุบัน พบวา ทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปจจุบันมีความเชื่อเรื่องวัตถุมงคล คอนขางสูง
ทั้งยังเชื่อมั่นในอานุภาพของวัตถุมงคลที่ไดรับการปลุกเสกจากพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และ
เขาใจวา วัตถุมงคลเปนเรื่องของพระพุทธศาสนา จึงไดยอมรับและศรัทธาตอวัตถุมงคลอยางสนิทใจ
อภิรักษ จุฬาศินนท (2546: 166) ไดศึกษา แรงจูงใจในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพอ
อุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา โดยสวนใหญคนบูชาวัตถุมงคลเปนคนมีอายุชวง 31-40 ป เพศ
ชาย มีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ มีความรูระดับปริญญาตรี และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการบูชา
วัตถุมงคล 5 ดาน ทั้งดานความศรัทธาในหลวงพออุตตมะ ดานความตองการเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ดานความสนใจในพุทธศิลป ดานความคาดหวังในธุรกิจ และดานความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
พบวามีแรงจูงใจในดานตาง ๆ สูงทุกดาน โดยแรงจูงใจดานความศรัทธาในหลวงพออุตตมะสูงที่สุด
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาพบวา งานวิจัยสวนใหญกลาวถึงพฤติกรรม
ความตองการของนัก ทองเที่ย ว ประกอบกับความเหมาะสมใจการจัดการสถานที่ทองเที่ย ว ที่
สัมพันธกันกับองคประกอบในการทองเที่ยวอื่น ๆ อันประกอบไปดวยสิ่งหลัก ๆ คือ ความดึงดูดใจ
(Attraction) การเขาถึง (Accessibility) และสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) โดยที่องคประกอบ
เหลานี้เปนสวนสําคัญที่ถือเปนสวนประสมทางการตลาด ซึ่งผูศึกษาถือวาแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา
ที่มีคุณภาพ มีการจัดการที่ดีและความพรอม ยอมเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาในตัวเอง สงผลทําใหแรง
ศรัทธาที่ผูคนที่นับถือในศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธ จะยังคงนับถือในสิ่ง ๆ นั้นอยางตลอดไมมีวันเสื่อม
สลายหรือหายไป
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม ตั้งอยูที่เลขที่ 40 หมูที่ 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความมุง
หมายเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา และหาแนวทางการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เพราะถือวาการทองเที่ยวเชิงศาสนา จัดอยูใน
กลุมของความเชื่อ ความศรัทธา ความเบิกบานใจ ในดานของวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible
Cultural) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา
2. ประชากรผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา
ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา ที่มีหนวยในการวิเคราะหสอดคลองกับ
โจทยความมุงหมาย โดยเลือกพื้นที่ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อใหไดแหลง
ศึกษาตาม ที่พึงประสงค ไดแก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ตําบลพุสวรรค อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย
งานทองเที่ยวเชิงศาสนา ที่เกี่ยวของรวมทั้งการปฏิบัติภาคสนาม สํารวจและตรวจสอบทรัพยากร
ทองเที่ยว ประวัติ ความเปนมา ความเชื่อทางศาสนา โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่
จัดสรางขึ้น เก็บขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทาง ในการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งมี
ขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1. สํารวจพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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 สระน้ํา
1.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันไดแก
1.2.1 มรดกวัฒนธรรม: สถานที่ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ อนุสาวรีย
1.2.2 มรดกดานศาสนา: พระพุทธรูป อาคาร ที่ประดิษฐาน รูปปน องคจําลอง
หนังสือธรรม เปนตน
1.2.3 วัตถุมงคล: สถานที่จําหนายวัตถุทางวัฒนธรรม
1.3 ทรัพยากรดานการบริการ อันไดแก
1.3.1 การเดินทางทองเที่ยวและ การบริการรถพวง
1.3.2 การใหบริการขอมูลนักทองเที่ยวบริเวณจุดประชาสัมพันธ
1.3.3 การใหบริการขอมูลตามจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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. สํารวจตรวจสอบพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม ตามความตองการพื้นฐานทั่วไป 10 ประการ อันไดแก ปายบอกทาง เครื่องหมายบงบอก
มาถึงจุดทองเที่ยว ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว หองสุขา รานอาหารเครื่องดื่ม รานจําหนายวัตถุมงคล
การใหขอมูลและการสื่อความหมายเกี่ยวกับจุดทองเที่ยว การกําหนดเสนทางการเดินทองเที่ยว การ
มีมัคคุเทศกใหขอมูล บริการรถรับสง
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ประชากรผูใหขอมูลและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของประชากร และกลุมคนตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาไวดังนี้
1. กลุมนักทองเที่ยว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผูมาเยือนอุทยานฯ จํานวน 50 คน
2. เจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานฯ จํานวน 15 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูศึกษา
ไดทําการสรางขึ้น มีทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่มาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิม และชุดสําหรับเจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละชุดจะทํา
การแบงออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดงความ
คิดเห็น
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาในการทองเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการดังขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารตําราและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัด
2. ศึกษาเอกสารสื่อสิ่งพิมพในการประชาสัมพันธ หรือเผยแพรขาวสาร
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาทําการสรางแบบสอบถามฉบับราง
4. นํารางแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และมีความสอดคลองกันของคําถาม
5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ไดรับการเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา
6. นําเสนอแบบสอบถามที่แกไขแลวตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบใหขอเสนอแนะ
7. นําไปแกไขปรับปรุงตามที่ไดรับการเสนอแนะสงอาจารยที่ปรึกษา
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา หรือการ
ทองเที่ยวตามวัดตาง ๆ เพื่อนํามาประมวลเขาเปนคําถามในแบบสอบถาม
2. ศึกษาสถานที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เพื่อหาประเด็นในการศึกษา และ
แนวทางวิธีการจัดการ
3. ศึ ก ษาข อ คํ า แนะนํ า จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ นํ า มาประมวลเข า เป น คํ า ถามใน
แบบสอบถาม

34
4. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาจริงเปนระยะ ๆ ใน
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2554 โดยจะใหประชากรกลุมที่ตองการศึกษา ทําการตอบ
แบบสอบถามในชวงกลางเดือน เมษายน 2554 (ชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต จะมีนักทองเที่ยว
จํานวนมาก)
5. รวบรวมแบบสอบถามทําแบบบันทึกเพื่อทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน
6. ทําการสรุปขอมูลที่บันทึกไวแลวจัดขอมูลใหเปนระบบ รวบรวมคําตอบตามประเด็น
คําถามที่ไดกําหนดไว เพื่อวิเคราะหหาแนวทางการจัดการ
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ประกอบกับผู
ศึกษานําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัย การลงพื้นที่ แบบสอบถาม
รวมถึงการสนทนากับนักทองเที่ยว ผูปฏิบัติหนาที่ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เพื่อนํามา
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสรางขอสรุปจากความถี่ที่เกิดขึ้นวาในเรื่องเดียวกัน มีกลุมผูใหขอมูล
หลายคนใหขอมูลที่ตรงกัน หรือสอดคลองกันหรือไม แลวดําเนินการตรวจขอมูลเพื่อใหไดขอมูล
จากที่ผูเกี่ยวของหลายฝายแลวสรุป ใหเห็นภาพรวมเกี่ยวกับบริบท และสภาพการจัดการทองเที่ยว
เชิงศาสนา ตลอดจนปญหาและแนวทางจัดการแกไขเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการศึกษา เรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษา อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิม จังหวัดเพชรบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในอุทยานฯ ตามสถานที่ตาง ๆ
ที่ไดทําการศึกษา โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่
ผูศึกษาไดทําการสรางขึ้น มีทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่มาอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม และชุดสําหรับเจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละ
ชุดจะทําการแบงออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดง
ความคิดเห็น
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาในการทองเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
ซึ่งจากเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา โดยใชแบบสํารวจ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามดังกลาว ทางผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมและนําขอมูลที่รวบรวม
ไดมาทําการแยกใหเห็นผลวิเคราะห โดยจะทําการแยกผลวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้
ผลวิเคราะหตอนที่ 1 ผลการสํารวจพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานที่มีตอการทองเที่ยว
ผลวิเคราะหตอนที่ 2 ผลการวิเคราะขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่
ผลวิเคราะหตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจขอนักทองเที่ยว
ผลวิเคราะหตอนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน
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ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เริ่มกอสรางตั้งแตปลายป 2538 ระยะแรกดําเนินการ
ในลักษณะสวนเกษตร โดยใชชื่อวา สวนเกษตรพุสวรรคเมาทเทนวิวส และเมื่อตนป 2541 ก็เปลี่ยน
ชื่อเปน อุทยานศาสนาโพธิสัตวกวนอิม บนพื้นที่ 180 ไร ตั้งอยูเลขที่ 40 หมูที่ 2 ตําบลพุสวรรค
35
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อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 สถานที่เปนมงคล ทามกลางปาเขาลําเนาไพร อากาศ
บริสุทธิ์ ธรรมชาติสวยงาม และผูคนที่อยูภายในรับประทานอาหารมังสวิรัติ มีศาสตาจารย ดร.สุชาติ
โกศลกิติวศ (ตอมาไดอุปสมบทมีชื่อทางพระวา ส.อริยวังโส ภิกขุ) โดยหลังจากที่ทานมรณภาพแลว
นายสุ นั ย โกศลกิ ติ ว งศ (น อ งชาย) ได ดํ า เนิ น การจั ด สร า งและดู แ ลต อ ตามแนวทางที่ ไ ด ส ร า ง
อุดมการณไว 10 ประการ คือ
1. ชวยบําบัดทุกขทั้งกายและใจใหทุกชนชั้น
2. ประหารกิเลสของมนุษยที่เห็นแกตัวใหเบาบางลง
3. ทําลายความเชื่อที่งมงายหลงเขาใจผิด
4. ผดุงความเปนธรรมของสังคม
5. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสันติภาพเปนสรณะ
6. สงเสริมศาสนาใหดีขึ้นทุกวิถีทาง
7. ยินดีอุปถัมภนักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่หวังพระนิพพาน
8. รวมมือกับผูรารถนาเปนพระโพธิสัตว
9. สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเขาสูจิตใจเยาวชน
10. ยืนยันโลกหนามีจริงเพื่อไมใหมนุษยทําบาปมากขึ้น
สําหรับการเที่ยวชมภายในอุทยานนั้นมี 2 รูปแบบ คือ
1. การเดินเที่ยวชม สามารถเดินชมภายในไดตามอัธยาศัยตามสถานที่ตอไปนี้
2. ใช บ ริ ก ารรถพ ว งเพื่ อ ไปส ง นั ก ท อ งเที่ ย ว ณ จุ ด ขึ้ น -ลงรถพ ว งที่ โ รงบุ ญ เพื่ อ ให
นักทองเที่ยวเดินเขาไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดานในเสียคาบริการรถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท
(สําหรับเด็ก พระภิกษุ สามเณร แมชี ไมเสียคาบริการ)
สถานที่ทองเที่ยว จุดพักผอน และจุดรับรองนักทองเที่ยวมีดังตอไปนี้
1. ถ้ําเขามรกต เป น ที่ ป ระดิษ ฐานพระพุท ธรูปเฉลิม พระเกีย รติ ฯ 3 องค ภายในถ้ํ า
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน และสี่ธาตุกายสิทธิ์ ซึ่งประกอบดวยธาตุศักดิ์สิทธิ์ 4 อยาง คือ
พระบรมสารีริกธาตุ หยก ปรอท พญาสมิงเหล็ก ไดประดิษฐานในถ้ํามรกตนี้ รวมทั้งหลวงปูทวด
(เหยียบน้ําทะเลจืด) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังษี ฤาษีเดินดง ฤาษีนารอด ฯ นับเปนสิริ
มงคลอยางสูงยิ่งสําหรับผูที่ไดมีโอกาสสักการบูชาสี่ธาตุกายสิทธิ์สักครั้งหนึ่งในชีวิต
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ภาพที่ 4

ถ้ําเขามรกต

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษามหาราชา เปนอาคาร 4 ชั้น สําหรับเปนศูนยขอมูล
นักทองเที่ยวและจัดแสดงนิทรรศการศาสนาของโลก แหงเดียวในเอเชียและแหงที่สามของโลก
จัดแสดงพระพุทธรูป พระศาสดา และพระเจา พรอมทั้งวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของแตละศาสนาทั่ว
โลกที่หาชมไดยากในปจจุบัน จัดแสดงไวเปนหมวดหมูใหทานไดศึกษาหาความรูในหลักคําสอน
ของแตละศาสนา ภายในอาคารประกอบดวย
ชั้นที่ 1 ประชาสัมพันธขอมูลอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ชั้นที่ 2 นิทรรศการ 12 ศาสนาของโลก
ชั้นที่ 3 นิทรรศการศาสนาพุทธ ฝายมหายาน
ชั้นที่ 4 นิทรรศการศาสนาพุทธ ฝายหินยาน

ภาพที่ 5

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา
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3. อาคารบรมครู เป น อาคาร 2 ชั้น ชั้ น ล า งเปน สํ า นั ก งานและจั ด แสดงโมเดลของ
อุทยานฯ ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรัตนะ พระบรมโพธิสัตวศรีอริยเมตไตรย หลวงปูทวด(เหยียบ
น้ําทะเลจืด) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังษี ทาวมหาพรหมชินนะปญจะระ พระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร(เจาแมกวนอิม) และเปนที่เก็บสังขารพระอริยวังโส ที่มรณภาพตั้งแตวันที่ 7 มกราคม
2548 แตสังขารทานไมเนาเปอย

ภาพที่ 6

อาคารบรมครู

4. แดนสิบสองนักษัตร เปนที่ประดิษฐานของเทพประจําปเกิดสิบสองนักษัตรประทับ
นั่งอยูบนนักษัตรทั้งสิบสองปเกิดตั้งแตปชวดจนถึงปกุน และที่ดานหนาแทนประดิษฐานของแตละ
นักษัตรจะมีคําพยากรณปเกิดใหทานไดอานพิจารณา

ภาพที่ 7

แดนสิบสองนักษัตร
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5. เจ าแม ก วนอิ ม หยกขาว องคเ จ าแม ก วนอิ ม แกะสลั ก จากหยกขาวประทั บ นั่ ง บน
ดอกบัวที่มีขนาดใหญและสวยงามองคหนึ่งของเมืองไทย เหมาะสําหรับอธิษฐานขอพร ขอโชค ขอ
ลาภ ขอใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข พระแมกวนอิมประทับบนดอกบัวเปนปางประทานพรหลังจาก
สําเร็จโพธิจิตแลว และการที่ประดิษฐอยูโดดเดนปราศจากวิหารครอบคลุมนั้น เพราะความเชื่อหยก
ขาว เปนหนึ่งในสี่ธาตุกายสิทธิ์ของโลก สามารถดูดซับพลังจากสุริยัน จันทราได

ภาพที่ 8

เจาแมกวนอิมหยกขาว

6. ศาลาบูรพาอาจารย เปนศาลาอเนกประสงคเปนที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระ
แกวมรกตจําลอง พระพุทธรูปหยกขาว อุยทอผอสัก พระสยามเทวาธิราช เปนที่ตั้งของสํานักงานทูต
สันติภาพแหงโลกและหองบูรพาจารย ซึ่งเปนหองที่สานุศิษยไดรวมกันสรางขึ้นเพื่อรําลึกและ
รวบรวมผลงานของทานทูตสันติภาพฯ (พระอริยวังโสภิกขุ) ในการทํางานดานศาสนาสัมพันธเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีของศาสนิกชนของแตละศาสนา ในอันที่จะสรางสันติสุขและสันติภาพอัน
แทจริงใหเกิดขึ้นในโลกมนุษย พรอมทั้งใบประกาศเกียรติคุณของผูนําประเทศและองคกรตาง ๆ ที่
มอบใหกับทานในสมัยที่ยังเปนฆราวาส
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ภาพที่ 9

ศาลาบูรพาอาจารย

7. แดนพุทธเกษตร มีความเชื่อกันวาแดนพุทธเกษตร หรือสวรรคชั้นดุสิตเปนที่สถิต
ของเทพพรหมบรมครู และพระโพธิสัตวผูที่จะมาประสูติตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต ภายใน
แดนพุทธเกษตรนี้ไดสรางพระพุทธรูปประจําวันเกิดใหบูชา ซึ่งคนสมัยโบราณเชื่อกันวา ถาผูใดมี
พระประจําวันเกิดไวสักการบูชาแลว จะบังเกิดความเปนสิริมงคล เจริญรุงเรือง ประสบความสําเร็จ
ในชีวิต โดยมีพระประจําวันเกิดทั้ง 7 วันดังนี้
7.1 ผูที่เกิดวันอาทิตย บูชาพระปางถวายเนตร
7.2 ผูที่เกิดวันจันทร บูชาพระปางหามญาติ
7.3 ผูที่เกิดวันอังคาร บูชาพระปางไสยาสน
7.4 ผูที่เกิดวันพุธ บูชาพระปางอุมบาตร
7.5 ผูที่เกิดวันพฤหัสบดี บูชาพระปางนั่งสมาธิ
7.6 ผูที่เกิดวันศุกร บูชาพระปางรําพึง
7.7 ผูที่เกิดวันเสาร บูชาพระปางนาคปรก
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ภาพที่ 10 แดนพุทธเกษตร
8. ลานปฏิบัติธรรม เปนลานปาไผที่รมรื่นเหมาะสําหรับนั่งปฏิบัติธรรมทําสมาธิ หรือ
พักผอนหยอนใจ กราบไหวขอพรพระปางประทานพร ณ ลานปฏิบัติธรรมแหงนี้

ภาพที่ 11 ลานปฏิบัติธรรม
9. แดนมิตรตางดาว เปนสถานที่ใหทานเขาไปศึกษาและคนหาคําตอบเรื่องของจักรวาล
เรื่องของมนุษยตางดาวและชมภาพอนันตจักรวาล ที่จะทําใหทานเขาใจเรื่องของจักรวาลตาง ๆ
สัมผัสความลี้ลับของแตละจักรวาลที่นักดาราศาสตรและนักวิทยาศาสตรกําลังคนหาคําตอบกันอยู
รวมถึงความเปนอยูของมนุษยจักรวาลอื่น รวมถึงเรื่องของพระเจา และเทพพรหมในดินแดนอัน
เปนทิพยที่จะทําใหทานเขาใจเรื่องของจักรวาล พรอมทั้งไดคําตอบทั้งทางวิทยาศาสตรและวิญญาณ
ศาสตร ณ ดินแดนแหงอนาคตนี้
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ภาพที่ 12 แดนมิตรตางดาว
10. แดนมหายานเตา ศาสนาพุทธของชาวจีนมีการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของ
ศาสนาเตาและขงจื๊อ ซึ่งมีพิธีกรรมบางอยางแตกตางกันไป แดนมหายาน-เตานับเปนแดนที่สําคัญ
อีกแดนหนึ่งที่ควรเขาไปกราบไหวขอพรปรมาจารย และเทพเจาอีกหลายองคที่นาสนใจ เชน เลาจื้อ
ขงจื้อ พระอรหันตจี้กง ปรมาจารยตั๊กมอ ไทเสียงเลากุน เปนผูมีตบะบารมีและเปนอาจารยของแปด
เซียน เง็กเซียนฮองเต ผูเปนใหญแหงสวรรค เทพเจาแหงดวงดาวไทแปะกิมแซ เทพเจากวนอู เทพ
เจาแหงความซื่อสัตย ไฉซิงเอี๊ย เทพเจาแหงโชคลาภ ฮก ลก ซิ่ว ซึ่งผูคนทั่วไปนิยมนําไปสักการบูชา
ตามบานที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน และรานคา เพื่อนําความโชคดีมาสูเคหะสถาน ที่พักอาศัย
10.1 เง็ก เซียน ฮองเต หรือพระอินทรของชาวจีน เง็ก เซียน ฮองเต ผูเปนใหญใน
สวรรค มีหนาที่ดูแลดวงวิญญาณในนรกภูมิ ที่รับการปลดปลอย ใหมาอยูในเมืองมนุษยในเทศกาล
ตาง ๆ และควบคุมดวงวิญญาณ เหลานี้ มิให ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหมนุษยเดือดรอนนอกจากนี้แลว เง็ก
เซียน ฮองเต ยังคอยดูแล และชวยเหลือมนุษยที่ทําความดีในโลกมนุษยมิใหตกระกําลําบาก ทานจะ
คอย ชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน
10.2 ไฉ ซิง เอี้ย เปนเทพเจาแหงเงินตรา หรือเทพเจาแหงโชคลาภ เปนขุนคลัง
แหงสวรรค มีสองปาง คือ ปางบู (นักรบ) และปางบุน (บัณฑิต)ปางบู หนาตาดุ ประทับบนหลังเสือ
หรือบางครั้งเหยียบบนหลังเสือ หัตถถือกระบอง ปางบุน เปนเทพเจาที่มีหนาตาดีไฉ ซิง เอี้ย เปน
เทพเจาที่ใหคุณเรื่องหนี้สิน ชวยทวงหนี้ใหผูบูชา ลูกหนี้จะไมกลาเบี้ยวหรือหนีหนี้ ใครขัดเรื่องเงิน
ทองทานจะชวย ศาลเจาตาง ๆ นิยมสรางไฉ ซิง เอี้ย เพื่อความเปน สิริมงคลวาใหการเงินดีและ
มั่นคง วันเกิดของทานตรงกับวันที่ 5 หรือวันชิวโหงว ของตรุษจีน แตชาวจีนจะเซนไหวตั้งแตวันที่
สี่หรือวันชิวสี่
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10.3 เทพเจากวนอู กวนอู เปนชายรางใหญ สงางาม สูงหกศอก เสียงกองกังวานดุจ
พยัคฆ ใบหนาแดง ก่ํา ดังผลพุทราสุก มีบุคลิกพูดนอย แตรักษาคําพูดยิ่งชีวิต มือถืองาวเปนอาวุธ
ประจําตัว ขจัด ความไมเปนธรรม กวนอู ไดรับการเคารพในฐานะเทพเจาแหงความซื่อสัตย กลาว
กันวา ใครที่ไมซื่อมาหวังทุจริต เมื่อไดเห็นหรือสบตากับเทพเจากวนอู มักจะละอายแกใจ ไมกลาคิด

ภาพที่ 13 แดนมหายานเตา (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
11. แดนสุขาวดี หมายถึงดินแดนที่มีแตความสุข ปราศจากทุกข เปนสวรรคที่งามวิจิตร
ดารดาษไปดวยไพโรจนรัตน มีภูเขารัตมณีเรียงรายดุจกําแพงแกว มีสระโบกขรณี 7 สระ ที่กวาง
ใหญไพศาล ผูใดมาเกิดในแดนสุขาวดีจะอุบัติขึ้นในดอกบัวดอกใดดอกหนึ่งในสระใดสระหนึ่ง
แดนสุขาวดีจึงไดไดชื่ออีกอยางหนึ่งวา “ดินแดนแหงดอกบัว” พื้นที่วัดจีนจึงนิยมวาดลายดอกบัว
และใบบัวเพื่อสมมติวา วัดเปนแดนสุขาวดี แดนสุขาวดีอยูหางจากโลกไปทางทิศตะวันตกราวหก
แสนโกฏิ-สวรรค ชาวจีนเรียกสวรรคแหงนี้วา “ฮุดโจวไชที” แปลวาสวรรคทางทิศตะวันตกของ
พระพุทธองค มีองคมติตาภพพุทธเจาปกครอง พระโพธิสัตวสัตวกวนอิมเปนอัครสาวกเบื้องขวา
พระมหาสถามปราปดมหาโพธิสัตว (พระโพธิสัตวผูทรงอิทธิฤทธิ์) เปนอัครสาวกเบื้องซาย พรอม
ดวยพระมหาโพธิสัตว พระโพธิสัตว และพระอรหันตอีกมากมายเหลือคณานับดุจเม็ดทรายใน
มหาสมุทร
11.1 ประตูสุขาวดี ที่ดานหนาประตูสุขาวดีจะมีทาวจตุโลกบาลทั้งสี่ประดิษฐานอยู
ดานหนา เพื่อใหผูที่มาเที่ยวชมที่ดวงไมดี มีเคราะหถูกลมเพลมพัด อธิษฐานขอบารมีทาวจตุโลกบาล
ทั้งสี่แผบารมีสลายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายในตัวเราใหหมดสิ้นไป เมื่อกาวผานประตูสุขาวดีเขามาแลว
ทานจะไดกราบสักการบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายภายในแดนสุขาวดี
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11.2 แปดเซียนผูยิ่งใหญ พระยูไล หรือพระอมิตาภพุทธเจา พระอมิตภพุทธเจา
พุทธะ หมายถึง ผูรู ผูตื่น อมิตภพุทธเจา หมายถึง แสงวางไมมีที่สิ้นสุด อมิตภพุทธเจา จึงหมายถึง
พระผูมีภูมิรูภูมิธรรม กวางไกลหาที่สุดมิได ในพระพุทธศาสนามหายานกลาวถึงพระพุทธเจา 5
พระองค อันไดแก พระรัตนสัมภวะ พระอักโษภยะ พระไวโรจนะ พระอมิตภะ และพระอโฆสิทธิ
อดีตพระพระพุทธเจาทุกพระองคทรงมีคุณานุภาพเทากัน พระสมณโคดมทรงเปนผูรูแจง เปนที่พึ่ง
ของโลกชวยสัตวโลกใหพนทุกข เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคทรงตรัสรูนั้น เนื้อหาแหง
พุทธะเหมือนกันทั้งหมด
11.3 พระเมตไตรยโพธิสัตว พระโพธิสัตวองคนี้มีรูปประดิษฐานอยูบนแทนบูชา
ตามอารามทั่ว ไป เปน รูปพระสงฆจีน ครองจีวรแบบจีน ปลอยสวนท องใหเ ห็ นท องพลุ ย ใหญ
รูปรางอวนทวนสมบูรณ ใบหนาหัวเราะราเริงมาก และมีถุงยามขนาดใหญอยูที่มือชวามือของทาน
ขางซายถือลูกประคํา ในที่บางแหงจะเห็นมีรูปเด็กปนปายขึ้นไปบนรางทานซึ่งเปนเครื่องแสดงวา
ทานเปนพระที่ใจดีมาก ไมมีวิตกกังวลและหวงใย ไมยึดมั่นถือมั่นอะไร เปนที่เคารพรักของพวก
เด็กๆ มาก รูปพระโพธิสัตวองคนี้ ในตํานานพุทธศาสนามหายานถือวาเปนรูปปนของพระ “หลวง
พอถุงยามใหญ” เปนพระภิกษุในยุค 5 รัชกาล เปนชาวเมืองฮองฮัว มณฑลเมงจิว ทานบอกฉายาวา
“เขยขี้อ” หรือ “เชียงเทงจี้อ” โดยปกติทานมีลักษณะอาการแสดงความเบิกบานเปนสุขตลอดเวลา
ไปไหนมาไหนจะมียามใบใหญติดตัวไปดวย จึงไดรับฉายาวา “หลวงพอถุงยามใหญ” ทานพูดอะไร
มักจะเปนอรรถ มีความหมายในทางนิกายเซ็น (ธยาน) ในปที่ 3 แหงรัชกาลเจงเมง (พ.ศ. 1460) ทาน
ไดนั่ง เขาสมาธิถึงแก มรณภาพไปที่ แ ทน หิน วัดงั กลิ้ม กอนดั บไดเ ขี ยนคาถาไวบทหนึ่งวา พระ
เมตไตรย คือ พระเมตไตรยแบงกายเปนพันหมื่นโกฏิ ใหคนไดเห็นทุกเวลาแตคนก็ไมรูจัก ฉะนั้น
บรรดาพุทธสาวก จึงตางสันนิษฐานวาหลวงพอถุงยามใหญคือพระเมตไตรยมาโปรดแลวเลยออก
ฉายาทานวา พระเมตไตรยโพธิสัตว
11.4 ลานบูชาฟาดิน ทีตี่แปะบอ หรือ ที่กง ชาวจีนตั้งแตยุคโบราณมีความเชื่อเรื่อ
จิตวิญญาณ มีการบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ฮองเตหรือพระจักรพรรดิจีนไดสรางเสาฟา
ดินขึ้น เพื่อเปนสถานที่บูชาเทพยดา และเสด็จไปทําพิธีบวงสรวงเปนประจําทุกป เพื่ออธิษฐานให
พืชพันธธัญญาหารของแผนดินอุดมสมบูรณ และใหอาณาประชาราษฎรรมเย็นเปนสุข ณ เสาฟาดิน
แหงนี้ไดประกอบพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แกผูมีศรัทธา ทานสามารถอธิษฐานใหมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ใหอยูเย็นเปนสุข และประสบโชคลาภ
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ภาพที่ 14 แดนสุขาวดี
12. แดนหาแมผูยิ่งใหญ การสรางหาแมผูยิ่งใหญที่โลกลืม อันประกอบดวย แมพระ
ธรณี แมพระคงคา แมพระโพสพ แมพระเพลิง แมพระพาย เพื่อใหศาสนิกชนไดระลึกถึงพระคุณหา
แมที่มีพระคุณตอมนุษยชาติและสรรพสัตวทั้งหลาย เราควรที่จะสักการบูชาเพื่อขอบพระคุณตอหา
แม เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที และบังเกิดความเปนสิริมงคลความเจริญรุงเรืองตอผูที่สักการบูชา
ทาน

ภาพที่ 15 แดนหาแมผูยิ่งใหญ
13. แดนพราหมณ -ฮิน ดู เปนการจําลองเขาไกรลาสซึ่งเป นที่ ประทั บของมหาเทพมหาเทวี ที่ ศ าสนิ ก ชนในศาสนาพราหมณ -ฮิ น ดู ใ ห ค วามเคารพและกราบไหว บู ช าขอพร ซึ่ ง มี
ลั ก ษณะประเภทพหุ เ ทวนิ ย ม อั น ประกอบด ว ย พระศิ ว ะมหาเทพ พระพรหม พระพิ ฆ เนศวร
พระกฤษณะมหาเทพ พระวิษณุกรรมมหาเทพ พระนารายณมหาเทพ พระศรีมหาอุมาเทวี พระ
สุรัสวดีเทวี พระลักษมีเทวี ซึ่งมหาเทพ-มหาเทวีแตละพระองคก็จะมีคนหลากหลายสาขาอาชีพที่
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สักการบูชาบูชาขอพร เพื่อใหบังเกิดความเจริญรุงเรืองและความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู เชน พระ
พิฆเนศ พระวิษณุกรรม พระพรหม พระศรีมหาอุมาเทวี พระลักษมีเทวี ตามความเชื่อและศรัทธา
ของแตละบุคคล

ภาพที่ 16 แดนพราหมณ-ฮินดู
14. แดนหุบเขาสี่อริยสงฆ แดนอริยสงฆหรือหุบเขาสี่อริยสงฆ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางรําพึง และพระอริยสงฆทั้งสี่ภาคของประเทศไทย และไดจําลองน้ําตกทั้งสี่ภาคที่
พระอริยสงฆแตละองค
14.1 ภาคเหนือ “ครูบาศรีวิชัย” เกิดในตระกูลชาวนายากจนในจังหวัดลําพูน เมื่อ
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2421 เวลาพลบค่ํา ขณะที่มารดาทานจะคลอดนั้นเกิดพายุลมแรง ฝน
ตกหนัก ฟาแลบฟาผา มีแสงกระจายทั่วกระทอมปลายนาของทาน ทานจึงไดรับชื่อวา “ฟาฮอง”
หรือ เรียกภาษากลางวา “ฟารอง” เมื่ออายุ 10 ขวบ ขณะที่ฟาฮองกําลังเลี้ยงวัวอยู มีพระธุดงคผาน
มา ทานพูดกับพระธุดงควา “โตขึ้นเจาจะบวชอยางทานนะ” พระธุดงคหันมามองเห็นเงากลดเหนือ
ศีรษะฟาฮอง พระธุดงคจึงไปพบกับบิดามารดาของ ฟาฮองและบอกวา “ถาใหลูกโยมผูนี้บรรพชา
ในพระพุทธศาสนาแลวเขาจะไมสึก จะจําเริญพระศาสนาใหรุงเรืองทั่วถิ่นลานนาไทย” บิดามารดา
ฟงแลวรูสึกไมสบายใจ ไมอยากใหลูกชายบวชตลอดชีวิต จนกระทั่งฟาฮองอายุ 18 ป มีความคิด
อยากบวช รุนแรงขึ้นออนวอนบิดามารดาจนไดบวชเณร สองปตอมาทานไดบวชพระ ทานมีความ
เครงครัด ตอพระธรรมวินัยมากขึ้น และฉันภัตตาหารมังสวิรัติ ในป พ.ศ. 2478 ไดสรางถนนขึน้ ดอย
สุเทพมีผูศรัทธารวมงานมากยิ่งขึ้น ทานไดริเผยแผ พระพุทธศาสนา และพัฒนาวัดเพื่อพัฒนาจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ทั่วลานนา ตอมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2481 ทานบอกลูกศิษยวา “ภายใน
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หนึ่งชั่วโมงเราจะจากทานไปแลว เรารูกาลเวลานี้มานานแลว อยาเสียใจหากชีวิตเราสิ้นสุดลง”
หลังจากนั้นทานสิ้นลมดวยอาการสงบ
14.2 ภาคอีสาน ”พระอาจารยมั่น” เกิดในสกุลแกนแกว เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2413 ตําบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อทานอายุได 15 ป ทานไดบรรพชาเปนสามเณร สองป
ตอมาทานตองสึกตามคําขอรองของบิดา พออายุได 22 ป ทานขออนุญาติบิดามารดาบวช บิดา
มารดาเต็มใจใหบวชแลว พระอาจารยมั่นเครงครัดในพระธรรมวินัยมาก ในขณะที่ทานบําเพ็ญจิต มี
พระอรหันตสาวกเสด็จมารวมอนุโมทนาในนิมิตดวย พระอาจารยมั่น เผยแผพระพุทธศาสนาทั่ว
ภาคอีสาน ทําใหมีศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาในทานมากมาย จนกระทั่งในวันมาฆบูชาป พ.ศ. 2492
ทานไดเทศนเปนครั้งสุดทายกอนเริ่มอาพาธมีพระธุดงคจํานวนมากมายมารวมกันอยู ประหนึ่ง
โลกธาตุดับสนิทโดยไมไดนิมนตหรือนัดแนะกัน หลังจากนั้น ทานจึงขอใหบรรดาสานุศิษยนําทาน
ไปทิ้งสังขารที่จังหวัดสกลนครบรรดาศิษยและ ผูมีศรัทธาไดนําอัฐิของทานไปบูชา จนกาลลวงมา
ไดสี่ป อัฐิของทานไดมีลักษณะ เปลี่ยนไปเปนพระธาตุพระสุปฏิปนโนในภาคอีสานสวนใหญเปน
ศิษยผูสืบทอดของ พระอาจารยมั่น
14.3 ภาคกลาง “สมเด็จพระพุฒจารย (โต) พรหมรังสี” เกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
เมื่อวันที่ 17เมษายน พ.ศ. 2331 เปนบุตรโอรสนอกเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย เมื่ออายุ 7 ขวบ บวชเณรที่วัดไชโย จังหวัดอางทอง ตาและมารดาพยายามใหสึก ทานจึงหนี
ลงเรือเดินทางไปเมืองบางกอก ไปอยูกับเจาอาวาสวัดอินทร บางขุนพรหม ทานเจาอาวาสเห็น
หนาตาดีจึงสงไปหาเจาอาวาสวัดระฆัง กอนที่สามเณรโตจะไปวัดระฆัง เจาอาวาสวัดระฆังฝนวามี
ชางเผือกเชือกหนึ่งโผลขึ้นไปในกุฏิทานแลวรื้อพระไตรปฎกลงมา แลวเคี้ยวพระไตรปฎกกินจน
หมด วันรุงขึ้นสามเณรโตจึงมาอยูที่วัดระฆัง ระยะตอมาไดไปศึกษาเพิ่มเติมที่วัดมหาธาตุ ตอมา
เสมียนตราดวงพาไปเทศนที่วัดพระแกว เจาฟา ผูเปนบิดาทรงจํารัดประคดไดจึงกราบทูลพระราช
บิดาใหทรงทราบวาเณรนี้เปน พระโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงรับเณรไว
ในพระบรมราชานุเคราะห สมัยรัชกาลที่สาม พระภิกษุโตไดเดินทางไปบําเพ็ญที่ดงพญาเย็นและที่
อื่น ๆ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่สี่ มีประกาศหาตัวพระภิกษุโตเพื่อใหมาชวยราชการดานศาสนจักร
พระภิกษุโตไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลําดับและเปนสมเด็จพระพุฒจารย องคที่หา แหงกรุง
รัตนโกสินทรนอกจากทานจะเปนนักเทศนแลว ยังเปนผูมีพลังจิตสูง ทานไดสรางพระเครื่อง เรียก
กันวา “สมเด็จวัดระฆังฯ” มีชื่อเสียงโดงดังและเปนที่ตองการของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้
สมเด็จพระพุฒจารย (โต) พรหมรังษี ทิ้งสังขารในสมัยรัชกาลที่หา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415
สิริชามายุ 84 ป
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14.4 ภาคใต “หลวงปูทวด” เดิมชื่อปู เกิดที่อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2125 บิดาเปนชาวอิสลาม มารดาเปนชาวพุทธทานชอบการบวชตั้งแตยังเปนเด็ก
หลักจากบวชไดเดินทางไปศึกษาเลาเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดมีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาตอที่วัดพุทไธสวรรย เมืองอโยธยา ซึ่งเปนเมืองหลวงในขณะนั้น ตอมาพระเจาอูทองทรง
แตงตั้งใหทานเปนเจาอาวาสวัดพุทไธสวรรย ครั้งหนึ่งทานไดเดินทางกลับไปเยี่ยมบานที่จังหวัด
สงขลา การเดินทางในสมัยนั้นใชเรือเปนพาหนะ ระยะเวลาไปกลับใชเวลาหนึ่งป ขากลับพวก
ลูกเรือซึ่งเปนชาวอิสลามเลนการพนันกันจนลืมตักน้ําจืดใสโองในเรือ เมื่อออกเรือไมมีน้ํากิน ก็พา
กันกลาวหาวา เพราะมีภิกษุจัญไรอยูในเรือ จึงตกลงจะจับทานปลอยไวที่เกาะหนูเกาะแมว ทานจึง
อธิษฐานวา “หากแมขานี้สามารถจะสืบตอพระพุทธศาสนา ทําใหศาสนารุงเรืองได ก็ขอใหน้ําทะเล
บริเวณที่เทาเหยียบลงไปนี้จงกลายเปนน้ําจืดเถิด” น้ําก็จืดตามคําอธิษฐาน ลูกเรือไดตักไวใช 13 โอง
มีใชจนถึงอโยธยา ทานจึงไดฉายาวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” ป พ.ศ. 2190 พระรามาธิบดีที่
2 อู ท อง ได ส ถาปนาให ท า นเป น สมเด็ จ พระสั ง ฆราชแห ง กรุ ง อโยธยา หลวงปู ท วดไม ติ ด
ยศถาบรรดาศักดิ์ จึงหนีไปบําเพ็ญที่น้ําตกทรายขาว จังหวัดปตตานี จนสําเร็จเปนพระโพธิสัตวที่นั่น
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2224 ทานไดทิ้งสังขารที่เมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 17 แดนหุบเขาสี่อริยสงฆ
15. วิหาร ตี่ จาง อวง “คนจีนเรียกวา” ตี่ จาง อวง “พระองคทานมีปณิธานคลายคลึงกับ
พระแมกวนอิม คือพระองค ทานตองการจะโปรดสัตวที่อยูในนรกใหหมด ดวยการตั้งปณิธานวา”
ตราบใดนรกโลกยังมีวิญญาณมาเสวยกรรมอยูในนรก ตราบนั้นทานจะไมขึ้นจากนรก “ตํานาน
กลาววาพระกษิติครรภเกิดในดินแดนที่ปจจุบันเรียกวามองโกเลีย เดิมชื่อ “หมกเอี๊ยง” วันหนึ่งผูเปน
บิดาปวยหนัก มารดาจึงไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วาถาหายปวย แลวจะกินเจตลอดชีวิต แตพอวันรุงขึ้นผู
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เปนบิดาก็ตาย มารดาจึงเกิดความแคน ไมยอม เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไมไหวเจาไมกินเจหันกลับไปกิน
เนื้อสัตวโดยเฉพาะเนื้อหมา และ เนื้อแมวเมื่ออายุได 18 ป มารดาเสียชีวิตลงมีลางสังหรณวา มารดา
ตองตกนรกขุมลึก จึงไดไปบวชเปนพระแลวปฏิบัติธรรมจนสามารถ ถอดจิตวิญญาณ บุกนรกถึง 18
ขุม เพื่อไปชวยแม ไดเห็นวิญญาณที่ถูกทรมานอยางนาหวาดเสียวและทุเรศทานจึง ตั้งปณิธานวา
เมื่อทานสําเร็จเปนพระโพธิสัตวและทิ้งขันธแลวทานจะไปโปรดสัตว ในนรกโลก เพราะถือวาสัตว
นรกนั้นนาเวทนาที่สุด ทรมานที่สุด ทานโปรดสัตว อยูในนรกโลกนานถึง 7 กัป 1 อสงไขยแลวใน
งานศพจึงนิยมบูชาทาน แลวก็เลยกลายเปนประเพณี ในงานศพ จะตองบูชาทาน สวนงานมงคลนิยม
บูชา พระแมกวนอิมจนกระทั่งเกิดคําวา "พระกวนอิมโปรดคนเปน พระตี๋จั๋งโปรดคนตาย" รูปของ
พระองคทานมักจะสวมหมวก ซึ่งเรียกวา “มาลา 5 พระองค” เนื่องจากการ ประกอบพิธีโปรดสัตว
นรกนิยมใชหมวกนี้ และโดยที่ทานมีปณิธานโปรดสัตวนรกมาก ก็เลยวาดทานเปนพระที่กําลังสวม
หมวก ประกอบพิธีโปรดสัตวนรก

ภาพที่ 18 วิหาร ตี่ จาง อวง
16. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร ปางพันเนตรพันกร เปนที่ประดิษฐานพระมหา
โพธฺสัตวอวโลกิเตศวรปางพันเนตรพันกร ที่แกะสลักจากไมการบูรหอมจากประเทศจีนซึ่งสูงใหญ
ที่สุดในโลกแลนับเปนองคตนแบบองคแรกของประเทศไทย เปนปางที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่จะ
โปรดสัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความทุกขดวยพระมหาเมตตาบารมีอันหาขอบเขตมิได ผู
ที่กราบไหวขอพรดวยจิตศรัทธาก็จะไดรับการประทานพรและชวยเหลือจาก เจาแมกวนอิม
เจาแมกวนอิม ประสูติ เมื่อวันที่ 19 เดือน 2 (นับแบบจีน)
สําเร็จโพธิจิตบารมี เมื่อวันที่ 19 เดือน 6 (นับแบบจีน)
ทิ้งขันธ เมื่อวันที่ 19 เดือน 9 (นับแบบจีน) รวมสิริพระชนมายุ 34 ป 6 เดือน
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เจาแมกวนอิมทานไดตั้งปณิธานไววา “ตราบใดสัตวโลกยังไมพนทุกข ตราบนั้น
พระองคจะไมยอมเขาแดนนิพพาน” พระคาถาบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (เจาแมกวนอิม)
ฉบับดั้งเดิมใชบูชาไดทุกปาง โดยมีความเชื่อวาผูที่ทองคาถานี้เปนประจําเชา-เย็น จะปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ
“นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะราย โพธิสัตตะวาย มหาสัตตะวาย
นะมะพะทะ”

ภาพที่ 19 วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร
17. ครัววีไอพี เปนสถานที่จําหนายอาหาร “มังสวิรัส” และเครื่องดื่มใหกับนักทองเที่ยว

ภาพที่ 20 ครัววีไอพี
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18. โรงบุญ เปนสถานที่จําหนายขาวสาร อาหารแหงเพื่อเปน และมีอาหารมังสวิรัส
(ฟรี) สําหรับนักทองเที่ยวและผูที่ปฏิบัติหนาที่ภายในอุทยาน โดยคาอาหาร จะขึ้นอยูกับความ
ประสงคของนักทองเที่ยวหรือผูรับประทานอาหารในการรวมบุญสมทบทุนคาอาหาร

ภาพที่ 21 โรงบุญ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
19. ลานพาวนาสั น ติ ภ าพ เป น ลานสนามหญ า ขนาดใหญ เ พื่ อ ประกอบพิ ธี ภ าวนา
อธิษฐาน เพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย ของโครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
ความสถิตสถาพรของแผนดินไทย วัตถุประสงคเพื่อ
19.1 เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทย รวมพลังจิตตานุภาพที่ดีดวยการรวมสวด
มนต บําเพ็ญจิตภาวนาอธิษฐาน อัญเชิญพระบารมีแหงพระเจาเบื้องบนทุกพระองค เทพพรหม และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประทานพรใหเกิดสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย
19.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม สามารถนํา
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกมนุษยก็จะดีขึ้นดวย
19.3 เพื่อรวมพลังจิตตานุภาพของการสวดมนตภาวนาอธิษฐาน นอมเกลาฯ ถวาย
เปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แดพระประมุข
ของศาสนาตาง ๆ แดบุรพมหากษัตริยไทยทุกพระองค แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล ดุลย
เดชมหาราช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
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ภาพที่ 22 ลานพาวนาสันติภาพ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
20. โรงเจ เปนสถานที่ประกอบอาหารเจ โดยจะเปดใชในชวงที่มีงานพิธีสําคัญ ๆ ตาง ๆ

ภาพที่ 23 โรงเจ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
21. หอสวดมนต เปนสถานที่สําหรับผูที่เขามาปฏิบัติรักษาศีลไวทําการสวดมนต หรือ
นั่งสมาธิ
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ภาพที่ 24 หอสวดมนต (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
22. วัดพุสวรรค เปนวัดที่อยูภายในบริเวณอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม วัดนี้
เปรียบเสมือนเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนา และเปนสถานที่หนึ่ง ที่มีไวสําหรับพระพิษุสงฆที่มี
การบวชเรียน หรือจําพรรษาพักอยู ตลอดจนงานบุญ งานกฐิน ตามประเภณีตาง ๆ

ภาพที่ 25 วัดพุสวรรค (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
23. กอดเฮาส เปนที่พักสวนตัวสําหรับผูที่มาปฏิบัติธรรมแบบเงียบสงบ เนื่องจากกอด
เฮาสที่สรางขึ้นมานั้นจะเปนบานพักหลังเล็ก ๆ แยกหญิง แยกชาย มีหองน้ําในตว แตจะงดการ
ใหบริการไฟฟา โดยคิดอัตราคาที่พักคืนละ 300 บาท สําหรับใชเพื่อเปนคาบํารุงสถานที่ ดังนั้นเมื่อ
ถึงเวลากลางคืน ก็จะมีแตแสงตะเกียงที่ผูปฎิบัติธรรมสามารถใชได
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ภาพที่ 26 กอดเฮาส (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
24. ประชาสัมพันธ จะอยูบริเวณดานหนากอนทางเขา ซึ่งเปนจุดเดียวกันกับลานจอด
รถของนัก ทองเที่ยว และลานบริการรถลางของทางอุทยานฯ ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยใหขอมูลและ
แผนที่ เพื่อใหรูจักสถานที่และเสนทางการเดินภายในอุทยานฯ

ภาพที่ 27 ประชาสัมพันธ (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
ผลวิเคราะหตอนที่ 1
ผลการสํารวจพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่มีตอการ
ทองเที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ผูศึกษาไดทําการสํารวจ เก็บขอมูลพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยว ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานตามขอบเขตที่ไดกําหนดไว โดยการสังเกตการณ สัมภาษณเจาหนาที่ บันทึกภาพ
บันทึกเสียงและบันทึกขอมูลลงแบบสํารวจ ซึ่งไดผลการสํารวจแสดงโดยตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
1. ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
1.1 ภูมิทัศน:
สนามหญา,
พื้นที,่
สวนหยอม
1.2 พืช: ตนไม
ดอกไม
ไมประดับ

ชื่อและลักษณะ

คุณคาและความสําคัญ

เปนพื้นที่เปดโลง มีสนามหญาบริเวณจุด ชวยสรางบรรยากาศใหรูสึกโปรงสบาย
สักการะ มุมพักผอน สวนหยอม และ เกิดความเปนธรรมชาติ อีกทั้งใชเปนมุม
บริเวณอาคารนิทรรศการศาสนา การจัด นั่งพักผอน ที่ใกลชิดธรรมชาติและ
สวนเปนขนาดเล็ก ๆ
ศาสนา
ตนไมที่ปลูกโดยมาก เปนตนไมขนาด ชวยสรางรมเงาตลอดเสนทางการเดินชม
อุทยานฯ สรางอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งให
กลาง และตนไผปลูกไวเพื่อใหรมเงา
ตลอดสองฝงทางเดินชมภายในอุทยานฯ ความสดชื่นเปนธรรมชาติ ประกอบกับ
สีสันของดอกไม ไมประดับตาง ๆ ทําให
สําหรับไมประดับ จะเลือกปลูกไม
ประดับ ประเภทที่ดูแลรักษางาย มีความ เกิดความเพลิดเพลินและนักทองเที่ยว
ทนทานตอแดด ลม ฝน และไม
สวนใหญนิยมถายภาพธรรมชาติ ในจุดที่
จําเปนตองรดน้ํามาก เชน ตนเข็ม ตนพลู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดาง ตนเฟองฟา ตนโปยเซียน
1.3 สัตว: ปลา, สัตวเลี้ยงที่พบจะเปนปลาคราบ ซึ่งก็มีไม เกิดวัฎจักรวงจรชีวิตของสัตวในสวนที่
นก
มากนั้ก โดยจะเลี้ยงไวในบริเวณของแดน เปนสัตวตามธรรมชาติ เกิดการพึ่งพากัน
มหายานเตา สวนสุนัขมีอยูบา งแตไมมาก ในสัตวจําพวกแมลง ในการผสมเกสร
ซึ่งสุนัขจะเลี้ยงไวในบริเวณของวัดพุ ดอกไม สวนสัตวเลี้ยงอื่น ๆ เชนปลา ชวย
สวรรค ซึ่งเปนวัดที่ตั้งอยูภ ายในอุทยานฯ กอใหเกิดความสวยงาม และสุนัขชวยใน
สวนสัตวอื่น ๆ ที่อยูก็จะเปนสัตวตาม การดูแลรักษาสถานที่ ปองกันผูบุกรุกใน
ธรรมชาติ เชน ปลาตามบอน้ํา กระรอก เวลาเย็นค่ํา
นก ตอ แตน ผึ้ง
1.4 น้ํา: ลํา
ภายในอุทยานฯ ไมไดมีแมน้ํา หรือลํา เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดความสดชื่น
คลอง, บอน้ํา, คลองที่เกิดเองตามธรรมชาติ แตมีบอน้ํา เปนแหลงที่อยูข องสัตวน้ําที่เกิดตาม
สระน้ํา
ที่ทางอุทยานไดมีการขุดไวตลอดทางเดิน ธรรมชาติ เชน ปลา กบ เขียด ตลอดจน
สามารถเปนแหลงน้ําใชที่สําคัญ ภายใน
เขา-ออก เปนบอน้ําที่มีขนาดกวาง
ประมาณ 2 เมตร และมีการขุดเปนสระ อุทยานฯ เชน การนําน้ําที่ไดจากบอน้ําที่
น้ําเล็ก ๆ ภายในบริเวณแดนอริยสัจสี่ ขุดไวมารดน้ําตนไม ใหความชุมชื่น
ภายในสนามหญา ไมดอก ไมประดับตาง ๆ
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
2. ทรัพยากร
ชื่อและลักษณะ
ทางวัฒนธรรม
1. สถานที่ทางวัฒนธรรมเปนแบบจัด
2.1 มรดก
วัฒนธรรม: สรางใหม เมื่อครั้งที่เริ่มดําเนินการ
สถานที่ทาง อุทยานฯ ไมวา จะเปนสถานที่
วัฒนธรรม, สักการะบูชา สถานที่ประกอบพิธีการ
พิพิธภัณฑ, ทางศาสนา อนุสาวรียพระอริยวังโส
อนุสาวรีย, ศาลาบูรพาจารย ฯลฯ
2. จุดกราบไหวสักการะ รูปปนองค
วิหารพระ
โพธิสัตวอว จําลองทางศาสนาตาง ๆ ภายในอุทยาน
โลกิเตศวร 3. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
ลักษณะการสรางเปนโดมทรงสี่เหลี่ยม
จตุรัสแบบสูงโปรง พื้นปูดวยหินออน มี
ประตูทางเขา-ออก ขนาดใหญทําใหลม
เขาออกโปรง โลง สบาย

คุณคาและความสําคัญ

1. พิพิธภัณฑทางศาสนา อนุเสาวรีย ศาลา
บูรพาจารย จัดสรางเพื่อแสดงผลงานและ
นิทรรศกาล เกีย่ วกับรางวัลทางดานทูต
สันติภาพ ของพระอริยวังโส ตั้งแตครั้ง
สมัยที่ทานยังไมไดอุปสมบท
2. เปนที่เคารพสักการะบูชา และขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหคุมครอง มีโชค มีชัย
ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
3. เปนวิหารที่สําคัญที่สุดของอุทยานฯ
ภายในเปนที่ประดิษฐานองคสมมุติของ
เจาแมกวนอิมปางพันกร องคที่ใหญที่สุด
ในโลก ที่แกะสลักจากไมการะบูนหอม
เปนปางที่แสดงถึงความเอื้ออาทร โปรด
สัตวโลกผูอยูในหวงทุกขใหพนจากความ
ทุกขดวยพระมหาเมตตาบารมีอันหา
ขอบเขตมิได
2.2 มรดกดาน พระพุทธรูปในอุทยาน ประกอบไปดวย เปนที่เคารพสักการะบูชา กราบไหว ขอ
ศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู เทพ เซียน พร ตามแตศาสนาของนักทองเที่ยวทีเ่ ดิน
ศาสนา:
พระพุทธรูป, ตาง ๆ ของทางจีน โดยแตละองคนั้นมี ทางเขามา แตโดยมากรอยละ 90 เปน
ความหมายแตกตางกันไป ซึ่งในแตละจุด ศาสนาพุทธ
อาคาร, ที่
ประดิษฐาน, ของที่ประดิษฐานรูปปนองคจําลองตาง ๆ
รูปปนองค เหลานี้จะมีเจาหนาที่ หรือ ปายเขียน
จําลอง
อธิบายความหมาย ความศักดิ์สิทธิ์ของแต
ละองคจําลอง
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
2. ทรัพยากร
ชื่อและลักษณะ
คุณคาและความสําคัญ
ทางวัฒนธรรม
2.3 วัตถุมงคล: สถานที่จําหนายวัตถุมงคล วัตถุทาง
เปนที่ยึดเหนีย่ วทางจิตใจ สําหรับผูที่
สถานที่
มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธคุณ
วัฒนธรรมหลัก ๆ มี 2 จุดใหญ คือ
จําหนายวัตถุ 1. บริเวณศาลาบูรพาจารย
พลังคุณงามความดีขอ งตนจะมีสวน
ทางวัฒนธรรม 2. บริเวณวิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร ใหใหสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ชวยคุมครองตนให
(สรอยคอ
มีความเจริญรุง เรื่อง กาวหนา แคลว
เจาแมกวนอิมปางพันกร
สรอยขอมือ, ทั้ง 2 แหงนี้มลี ักษณะเปนรานเล็ก ๆ ขนาด คลาดปลอดภัย รางกายแข็งแรง
เหรียญมงคล, ของรานประมาณ 16 ตารางเมตร ซึ่งมีวัตถุ ภยันตรายทั้งหลายไมมากล้ํากลาย
เครื่องราง
ทางธรรมอยูหลายประเภททีน่ ํามาจําหนาย เจริญกาวหนาทางอาชีพ การงาน
เศรษฐกิจ
แขวนรถ, รูป โดยผานกระบวน การพิธีขอบารมีพระ
จําลองเทพตาง อรหันตซึ่งรายไดหลังหักคาใชจาย จะนําเขา
ๆ ฯลฯ)
เปนเงินกองทุนบริหารจัดการ ในการทํานุ
บํารุงอุทยานฯ และเสริมสรางรายไดใหคน
ในชุมชนที่อาสาเขามาชวยดูแล ใหความ
สะดวก และใหขอมูลความรู แกนักทองเที่ยว
ตามจุดตาง ๆ ซึ่งนอกจาก 2 แหลงใหญ ๆ ที่
จําหนายวัตถุมงคลแลว ตามจุดตาง ๆ ก็จะมี
เหรีญมงคลจักรวาล ที่เชื่อถือกันวาศักดิ์สิทธิ์
ปองกันอันตรายจําหนายอีกดวย
3.ทรัพยากร
ชื่อและลักษณะ
คุณคาและความสําคัญ
การบริการ
3.1 การ
นักทองเที่ยวสามารถเดิมชมตามอัธยาศัย ชวยอํานวยความสะดวกให
เดินทาง
ของตนเอง หรือใชบริการรถพวง ณ จุด
นักทองเที่ยว ปองกันปญหาการจราจร
ทองเที่ยวและ ประชาสัมพันธดานหนา ไปยัง จุดขึ้น-ลงรถ ฝุน ควันรถ มลภาวะทางเสียง อีกทั้ง
การบริการรถ พวง ที่โรงบุญ เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินเขาไป ชวยเสริมสรางอาชีพใหแกชาวบาน
พวง
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดานในเสียคาบริการ ในการประกอบอาชีพขับรถพวงรับรถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท (เด็ก แมชี สง นักทองเทีย่ ว
พระภิกษุ สามเณร ไมเสียคาบริการ)
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
3.ทรัพยากร
การบริการ
3.1 การ
เดินทาง
ทองเที่ยวและ
การบริการรถ
พวง

ชื่อและลักษณะ

คุณคาและความสําคัญ

นักทองเที่ยวสามารถเดิมชมตามอัธยาศัย ชวยอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยว
ของตนเอง หรือใชบริการรถพวง ณ จุด ปองกันปญหาการจราจร ฝุน ควันรถ
ประชาสัมพันธดานหนา ไปยัง จุดขึ้น-ลงรถ มลภาวะทางเสียง อีกทั้งชวยเสริมสราง
พวง ที่โรงบุญ เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินเขา อาชีพใหแกชาวบานในการประกอบ
อาชีพขับรถพวงรับ-สง นักทองเที่ยว
ไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดานในเสีย
คาบริการรถพวง ไป-กลับ ทานละ 10 บาท
(เด็ก แมชีพระภิกษุ สามเณร ไมเสีย
คาบริการ)
3.2 การ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ จะใหขอมูล
เปนการสรางสัมพันธและการบริการที่
ใหบริการ
เบื้องตนแกนักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยว ดีตอนักทองเที่ยว อีกทั้งเปรียบเสมือน
ขอมูล
ที่มานั้น มีทั้งผูที่เคยเดินทางมาแลว และยัง เปนการใหขอมูลพื้นฐานเบื้องตนแก
นักทองเที่ยว ไมเคยเดินทางมา โดยเจาหนาที่จะอธิบาย นักทองเที่ยวใหทราบถึงสถานที่และ
บริเวณจุด
ภาพโดยรวมภายในอุทยานวามีจุดทองเที่ยว ความสําคัญของจุดสักการะตาง ๆ
ประชาสัมพันธ จุดใดบางและจุดที่สําคัญที่สุดของที่อุทยาน
ศาสนา ๆ ที่ทุกคนตองเดินทางไปสักการะ
คือ เจาแมกวนอิมปางพันกร
3.3 การ
ตามจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะมีเจาหนาที่ ชวยเสริมสรางขอมูล ประวัติสถานที่
ใหบริการ
ที่ผานการอบรมความรู เกี่ยวกับประวัติ
สักการะในเชิงลึก แกนกั ทองเที่ยว อีก
ขอมูลตามจุด ความเปนมาของจุดทีทําการสักการะ คอย ทั้งเจาหนาทีจ่ ะเปนผูคอยใหคําแนะนํา
สักการะสิ่ง บริการใหขอมูล
ในการกราบไหวสกั การะ วิธีในการ
ศักดิ์สิทธิ์
ปฎิบัติ เชน การจุดธูป หรือ ลําดับการ
ไหว
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
4. ทรัพยากร
กิจกรรม
ประเพณีวนั
สําคัญทาง
ศาสนา
4.1 วันสําคัญ
ทางศาสนา:
มาฆบูชา วิ
สาขบูชา
อาสาฬหบูชา
เขาพรรษา
ออกพรรษา
4.2 งาน
เทศกาล:
สงกรานต ป
ใหม สารท
ลอยกระทง
งานการกุศล
งานประจําป

ชื่อและลักษณะ

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

คุณคาและความสําคัญ

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

เปนวันที่นักทองเที่ยวสวนใหญมา
1. วันสงทายปเกา 31 ธันวาคม
สักการะขอพรพระแมกวนอิมปางกันกร
2. วันขึ้นปใหม 1 มกราคม
เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนเทศกาล
3. วันตรุษจีน
วันหยุดประจําป ซึ่งนักทองเที่ยวสวน
4. วันลอยกระทง ขึ้น15ค่ําเดือน12
5. วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม
ใหญ ที่มีความสนใจทางธรรม นิยมมา
6. วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม
สักการะ หรือ ตองการเขามามีสวนรวม
7. วันสงกรานต 15 เมษายน มีพิธีบวง
ในการสวดมนต อธิษฐานจิตบารมีในวัน
สรวงเจาที่ทั่วโลกและศาลเจาที่ตาง ๆ เทศกาลสําคัญ ๆ
8. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุสวรรค ชวง
เดือน พฤศจิกายน
4.3 งานบูชา 1. งานวันเจาแมกวนอิมทิ้งขันธ 26 ตุลาคม เปนวันที่ทางอุทยานฯ จัดเปนงาน
ประจําปภายใน ณ จุดที่ทําการสักการะ
(19 เดือน 9 แบบจีน)
สักการะ
ประจําป ตาม 2. งาน วันเจาแมกวนอิมสําเร็จอํานาจ ฌาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีผูที่คอยติดตาม
ขาวสารภายใน และผูที่อยูในชมรมสวด
โพธิจิตบารมี 30 กรกฎาคม
จุดตาง ๆ
ภายในอุทยาน 3. พิธีบวงสรวงสักการบูชาพระศิวะ
พระคาถาชินนะบัญชร เขารวมพิธีศัก
มหาเทพ 5 กรกฎาคม
สิทธิ์นี้
4. พิธีบูชาเขาไกรลาส 11 กรกฎาคม ตาม
หลักศาสนาพราหมณ ฮินดู
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ตารางที่ 6 แสดงทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
4. ทรัพยากรกิจกรรม
ประเพณีวนั สําคัญ
ทางศาสนา

ชื่อและลักษณะ

5. วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม มีพิธีภาวนา
สันติภาพ โดยมีการเชิญผูนําทางศาสนา
ตาง ๆ ที่อยูในประเทสไทยมารวมพิธี
4.4 กิจกรรมตาง ๆ : 1. โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
การรักษาศีล ปฏิบัติ ความสถิตสถาพรของแผนดินประเทศไทย
สมาธิ สวดมนต
2. งานพิธีภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติสุขใน
ภาวนา
ประเทศไทยและโลกมนุษย
3. สวนมนตทําสมาธิทุกวันพระ
4. โครงการสวดพระคาถาชินบัญชร

คุณคาและความสําคัญ

เพื่อเปนการอบรมพัฒนาจิตให
สงบจากกิเลสความวุนวายในชีวิต
ประจาวันหันเขามาศึกษาธรรมะ
ใหเขาใจธรรมมะ และเขาถึง
ธรรมะอันจะนําทางเขาสูความ
สงบสุขที่แทจริง

ภาพที่ 28 เสนทางการเดินทางมายังอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ตั้งอยูเลขที่ 40 หมูที่ 2 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170

ภาพที่ 29 แผนผังการเดินภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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ผลการสํารวจพื้นที่และทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
โดยสรุปรวมแลวมีความโลงโปรงสบาย มีความสะอาดเรียบรอย เนื่องจากภายในอุทยานฯ มีพื้นที่
ขนาดกวางถึง 180 ไร ทรัพยากรทางดานธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนที่จําเปนตอง
จัดใหมีไวเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การจัด สวนของบานพักเจาหนาที่ หรือ
บานพักคนงาน
ภายในโดยรวมมีความรมรื่นเนื่องจากมีการปลูกตนไมเพื่อใหรมเงา และตนไมสวน
ใหญเปนแบบขนาดกลาง แตการปลูกตนไมนั้น ไมไดหนาแนนเต็มพื้นที่ ซึ่งในบางจุดเมื่อเดิน
สํารวจแลวยังมีความรูสึกวารอน ควรมีตนไมมาปลูกเสริม หรือทําเปนที่พักระหวางการเดิมชมพื้นที่
ภายในอุทยาน เชนบริเวณจุดที่เดินจากแดนมหายานเตาไปทางดานหนาประตูสุขาวดี จะมีอากาศ
คอนขางรอนกวาจุดอื่น สวนทางดานของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่ไดนํามาประดิษฐานไวเปนที่
เคารพบูชา หรือ เปนที่ใหบุคคลทั่วไปไดมาศึกษาความรูประวัติความเปนมานั้นเห็นวามีความ
เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป มีการจัดวางแผนผังที่ตั้งไวเหมาะสมเขากับการจัดพื้นที่ มีการ
รักษาขอมูลประวัติความเปนมาดวยการทําเปนปายอธิบายความหมาย ของทรัพยากรวัฒนธรรมตาม
จุดตาง ๆ เสนทางการเดินทางภายในอุทยานฯ มีการจัดไวอยางเปนระบบคือ ใชวิธีการเดินทางแบบ
เข็มนาฬิกา ไมยอนศร โดยหลังจากรถพวงที่คอยใหบริการนักทองเที่ยวนําพามาสงยังจุดที่หนึ่งแลว
จะมีเจาหนาที่คอยกลาวคําตอนรับ และใหคําแนะนําการเดินชมวาจุดตอไปควรไปที่ใด
ผลสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ เพื่อประเมินมาตรฐานของการ
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาโดยจัดระดับไวดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพปจจุบนั
ปายบอกทาง บงบอก
1. ปายบอกทาง
ถึงเสนทางในการ
(ภาพประกอบ 30)
ทองเที่ยวคอนขาง
ชัดเจน ภาษาทีใ่ ชเปน
คําสั้น ๆ งาย ๆ และ
เปนภาษาไทย

ปญหา
ไมไดมีการบอกถึง
ความไกลของระยะ
ทางวาจากจุด ณ ปาย
บอกทาง ไปยังสถานที่
หมายตาง ๆ ไกลแค
ไหน และมีบางกลุม
เปนนักทองเทีย่ วสูงวัย
ตองการใหปายบอกทง

แนวทางแกไข
ปรับรูปแบบของปาย
บอกทางใหมสี ีที่
ชัดเจน ตัวหนังสือเพิ่ม
ขนาดใหญกวาเดิม
และ มีการระบุ
ระยะทางลงไปในปาย
บอกทางใหชดั เจน
สวนภาษาที่ใชยังคงใช
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ตารางที่ 7 แสดงผลสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ (ตอ)
สิ่งอํานวยความสะดวก

2. เครื่องหมายบง
บอกมาถึงจุด
ทองเที่ยว
(ภาพประกอบ 31)

3. ศูนยขอมูล
นักทองเที่ยว
(ภาพประกอบ 32)

สภาพปจจุบนั

ปญหา
ทําเปนภาษาจีน และ
ขนาดของตัวหนังสือ
ในปายบอกทางบางจุด
เล็กไป

ในเรื่องของ
เครื่องหมายบงบอกถึง
การมาถึงจุดทองเที่ยว
นั้น ไมมีไมมปี ระเด็น
ปญหา แตแคมีในบาง
จุดซึ่งสีของปายและ
ตัวหนังสือนั้นเริ่มจะ
จืดจางบงบางเนื่องจาก
ปายนั้นอาจจะอยู
กลางแจงตองเจอกับ
แดดและฝน
เนื่องจากเจาหนาที่ ณ
ศูนยขอมูล
จุดนี้มีอยูทานเดียวที่
นักทองเที่ยวจะอยู
คอยใหขอมูล ประกอบ
บริเวณทางเขาคือ
ประชาสัมพันธ และ กับมีหนาทีใ่ นการ
ตรงบริเวณจุดที่ทําการ จําหนายบัตรรถพวง
ขึ้นรถพวงรับ-สง จะมี อาจจะทําใหบางครั้ง
เจาหนาที่คอยบรรยาย ตอบหรืออธิบายให
ถึงภาพรวมภายใน
นักทองเที่ยวฟงใน
อุทยาน ประกอบกับ ภาพรวมสั้นเกินไป ทํา
การแจกแผนทีใ่ ห
ใหเกิดแรงจูงใจในกาน
นักทองเที่ยวกอน
สนใจจุดตาง ๆ อาจจะ
ในแตละจุดทองเที่ยว
มีปายแสดงอยาง
ชัดเจนถึงการเขาเขต
อาณาบริเวณของจุด
ทองเที่ยวนั้น ๆ
โดยมากจะทําเปนปาย
ขนาดใหญ ลักษณะ
โคงเปนเหมือนซุม
ประตูในการเดินเขาไป
ยังจุดทองเทีย่ วตาง ๆ

แนวทางแกไข
ภาษาไทย เนื่องจาก
หากใชสองภาษาแลว
ยิ่งจะทําใหพื้นที่ในการ
เขียนขอมูลปายบอก
ทางลดลง
ทําการตรวจสอบ
ความชัดเจนของปาย
แสดงจุดทองเที่ยว และ
ปรับปรุงในเรื่องความ
ชัดเจน อาจจะโดยการ
ทาสี และเขียน
ตัวหนังสือใหม โดยใช
สีที่มีคุณภาพขอนขางดี
เพื่อปองกันการจืดจาง
จากการโดนแดดและ
ฝน
โดยทั่วไปแลวถาเปน
วันเสาร-อาทิตย หรือ
วันธรรมดา
นักทองเที่ยวมักทยอย
กันมา ซึ่งปญหาตรงจุด
นี้ไมกระทบมากนัก
แตหากเปนวันหยุด
เทศกาล วันสําคัญ ๆ
ควรจัดใหมีเจาหนาที่
เสริมเพิ่มมา สําหรับ
ขายบัตร 1 คน และให
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ตารางที่ 7 แสดงผลสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ (ตอ)
สิ่งอํานวยความสะดวก

4. หองสุขา
(ภาพประกอบ 33)

สภาพปจจุบนั
การเขาชมอุทยาน

ปญหา
นอยลง และหากมี
นักทองเที่ยวตางชาติ
เขามาก็ไมสามารถ
อธิบายขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศได

แนวทางแกไข
ขอมูลทองเที่ยว 1 คน
สวนการใหขอ มูลเปน
ภาษาตางประเทศไดก็
จะยิ่งดี แตจากกการ
สํารวจพบวา
นักทองเที่ยวตางชาติ
ที่มาทองเที่ยวดวย
ตนเองคิดเปน 1%
เพราะนักทองเที่ยวชาว
จีน ฮองกง มักจะมากับ
ไกททัวรอยูแลว
มีน้ําสะอาดไวลาง
มีมากเพียงพอกับ
จัดบริการกระดาษ
จํานวนนักทองเที่ยว มี ชําระ แตไมมกี ระดาษ ชําระ แต ไมจาํ เปนที่
ความสะอาด แยกชาย ทิชชู และความเงาของ จะตองมาใสกระดาษ
แยกหญิง สรางอยาง กระจกสงหนาไมใส ชําระไวภายในทุกหอง
ชัดเจนเทาที่ควร
มาตรฐานปูพนื้
ของหองน้ํา ซึ่งขอ
กระเบื้อง หลังคา
แนะนําวาใหใชทิชชู
กระเบื้องยิบซัม่ แซม
แบบมวนใหญ โดย
กับหลังคาอัลลอยส
การแขวนไว ณ จุด
ชนิดโปรงแสง เพื่อให
บริเวณประตูทางเขา
ความสะหวางและริ
หองน้ํา สวนเรื่อง
หยัดไฟ หองสุขามี 5
กระจกไมใสนัน้ แกไข
ไดโดยการเช็ดกระจก
จุด อยูบริเวณทางเขา
เปนประจําอยางนอย
ณ จุดประชาสัมพันธ,
เดือนละ 1 ครัง้
จุดขึ้น-ลง รถพวง ถัด
จากรานคา และมีตาม
จุดสักการะที่เปน
ลักษณะอาคาร
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สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพปจจุบนั
5. รานอาหาร
จะเปนอาหารมังสวิรัต
เครื่องดื่ม
ทั้งหมด ซึ่งจุดบริการ
(ภาพประกอบ 34)
อาหารและเครือ่ งดื่ม
1. จุดประชาสัมพันธ
จะเปนรานจําหนายน้ํา
ดื่มและอาหารตามสั่ง
นักทองเที่ยวจะตอง
เสียคาใชจาย
2. จุดขึ้น-ลงรถพวง จะ
เปนโรงบุญ มีอาหาร
และขนมหวาน โดยไม
เสียคาใชจาย มีเปน
กลองรับบริจาคตั้งอยู
สวนการบริจาคนั้น
ขึ้นอยูกับกําลังทรัพย
หรือกําลังศรัทธา
3. รานคาจําหนายน้ํา
ดื่มและขนมขบเคี้ยว
จะอยูตามเสนทางเดิน
จากศาลาบูรพาจารยวิหารพระโพธิสัตว
อวโลกกิเตศวร รวม 3
ราน โดยรานจะมี
ขนาดเล็ก ๆ
6. รานจําหนายวัตถุ 1) บริเวณศาลา
มงคล และจําหนาย บูรพาจารย
ของที่ระลึก
2) บริเวณวิหารพระ
(ภาพประกอบ 35)
โพธิสัตวอวโลกกิเตศวร

ปญหา
เนื่องจากอาหาร
มังสวิรัตเปนอาหารที่
ทําจากแปงเปนสวน
ใหญ ทําใหผูสูงอายุ
บางทานไมสะดวกใน
การรับประทาน
เนื่องจากสุขภาพของ
คนสูงอายุมักตอง
ควบคุมอาหารจําพวก
แปงและน้ําตาล

แนวทางแกไข
ใหทําอาหารมังสวิรัต
ที่มีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มอาหาร
จําพวกผัก หรือ เห็ด
และลดอาหารจําพวก
โปรตีนเกษตร และ
เสริมดวยน้ําสมุนไพร
เชน น้ํามะตูม น้ํา
กระเจีย๊ บ น้ําเก็กฮวย
ก็จะชวยเพิ่มความเปน
ธรรมชาติ และให
รสชาติอาหารมังสวิรัต
เขากันไดดียึ่งขึ้นใน
การรับประทานอาหาร
สวนรานคาที่จาํ หนาย
เครื่องดื่มและขนม ขบ
เคี้ยวมีจํานวนเพียงพอ
แตอยากใหมเี สริม
เกี่ยวกับการจัดสถานที่
นั่งพักดื่มน้ําบริเวณ
หนารานคา

ในจุดที่จาํ หนายวัตถุ
มงคลและจําหนายของ
ที่ระลึกจะมีเจาหนาที่
ประจําอยู เพื่อคอยให

เพื่อความสะดวกของ
นักทองเที่ยวทีส่ นใจ
ซื้อวัตถุมลคง และของ
ที่ระลึกไดพจิ ารณา
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ตารางที่ 7 แสดงผลสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ (ตอ)
สิ่งอํานวยความสะดวก

7. การใหขอมูล การ
สื่อความหมาย
เกี่ยวกับจุดทองเที่ยว
(ภาพประกอบ 36)

สภาพปจจุบนั
3) ตามจุดสักการะที่มี
ลักษณะที่ตั้งเปนอาคาร
จะมีเหรีญมงคล
จักรวาล จําหนาย ซึ่ง
เชื่อกันวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ปองกัน
อันตราย ผอนทุกขหนัก
ใหเปนเบา

ปญหา
ขอมูลดานความหมาย
ของวัตถุมงคลและของที่
ระลึก ตลอดจนประวัติ
ความเปนมา วิธีการปลุก
เสก และราคา แต
นักทองเที่ยวบางทาน
ตองการใหตดิ ราคาของ
วัตถุตาง ๆ ใหชัดเจน
เพราะบางครั้งสนใจวัตถุ
มลคลแตไมกลาที่จะถาม
ราคาหลาย ๆ อยาง และ
หลาย ๆ ครั้ง
ในการใหขอมูลตอ
การใหขอมูลที่สมบูรณ
นักทองเที่ยวแบงเปน ควรมี 3 แบบรวมกันคือ
- การใหขอมูลโดยมี เอกสาร เจาหนาที่ และ
เอกสารแจก
แผนปายความหมาย แต
- การใหขอมูลโดยมี จากการสํารวจพบวา บาง
เจาหนาที่ที่ผานการ
สถานที่ไมมีเจาหนาที่ให
อบรมประวัตคิ วาม
ขอมูลเชน แดนพุทธ
เปนมา ความรูเ กี่ยวกับ เกษตร จะมีเพียงแผนปาย
สถานที่สักการะ ณ จุด ความหมาย ซึ่งทําใหเปน
ตาง ๆ ที่ไดรับผิดชอบ อุปสรรคสําหรับ
นักทองเที่ยวทีอ่ าน
- การใหขอมูลโดย
ภาษาไทยไมได ทําใหไม
แผนปายแสดง
เขาใจความหมายขององค
ความหมายของ
สมมุติตาง ๆ ที่ทาง
สถานที่หรือสิ่ง
อุทยานนํามาไวให
สักการะนัน้ ๆ
สักการะ

แนวทางแกไข
ถึงกําลังทรัพยของ
ตนเองและ บางครั้ง
จะไดไมรูสึกเขิน
เวลาถามราคา จึง
แนะนําใหทําสลาก
ราคาติดไวทวี่ ตั ถุ
มงคล และของที่
ระลึกเพื่อใหเห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ใหหาเจาหนาที่มา
คอยใหขอมูลตามจุด
สักการะตาง ๆ ให
ครบถวน หากไมสา
มาถทําได อาจจะใช
วิธี บันทึกเทปเพื่อ
เปดบรรยาย
ความหมายขององค
สมมุติ เพื่อ
นักทองเที่ยวจะได
เขาใจยิ่งขึน้
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สิ่งอํานวยความสะดวก
8. การกําหนด
เสนทางการเดิน
ทองเที่ยว
(ภาพประกอบ 29)

สภาพปจจุบัน
มีการกําหนดเสนทาง
การเดินทางภายในเปน
แบบเดินทางเดียว คือ
เดินทางในลักษณะเปน
วงกลม ไมมีการยอน
ศรเพื่อจะไดชมสถานที่
ไดครบทุกจุด และใน
การเดินทางจะมีรถพวง
คอยรับ-สง ณ จุด
ทางเขาไปยังศาลา
บูรพาจารย (ถือเปนจุด
ที่ 1) จากจุดนี้
นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางดวยตนเองตาม
ลูกศรและปายบอก
ทางการเดินชมอุทยาน

9. การมีมัคคุเทศกให มัคคุเทศกในที่นี้
หมายถืง ผูที่ไดรับการ
ขอมูลความรู
ฝกอบรมประวัติความ
(ภาพประกอบ 37)
เปนมาและขอมูล
ความรูเกี่ยวกับสถานที่
สักการะ ณ จุดตาง ๆ มี
การแตงกายเปน
เอกลักษณคือ เสื้อขาว
กางเกงขาว และมีปาย
ชื่อ-สกุล ของเจาหนาที่
แขวนไวใหเห็นชัดเจน

ปญหา
การเดินทางเดียวถือ
เปนวิธีการที่มีระเบียบ
แตสําหรับ
นักทองเที่ยวที่สูงอายุ
จะรูสึกไมพรอมกับ
การเดินทางใกล เพราะ
สวนใหญมีความ
ประสงคเดียวในการ
เขามา เพื่อสักการะ
พระแมกวนอิม ดังนั้น
ผูสูงอายุจะรูสึกเหนื่อย
มาก และเมื่อพบวาจุด
ที่สักการะพระแม
กวนอิม สามารถเดิน
ตัดยอนศรแลวใกลกวา
ก็มักจะยอนศรเขามา
ทําใหดูแลวขาด
ระเบียบ
จํานวนมัคคุเทศกหรือ
เจาหนาที่ที่คอยใหขอ
มูลนั้นมีไมครบทุกจุด
สักการะ โดยเฉพาะ
ชวงเทศกาลจะมีนัก
ทองเที่ยวเขามาเปน
จํานวนมาก แตเจาหนา
ที่อุทยานฯ ยังมีเทาเดิม
ทําใหการบริการ
นักทองเที่ยวบางครั้ง
อาจจะไมทั่วถึง

แนวทางแกไข
กําหนดเปนแบบ
เดินทางเดียว แตใหแบง
ออกเปนสองทางยอย
คือ 1. แบบวงใหญ คือ
สามารถเที่ยวชมและ
สักการะจุดสําคัญ ตาง
ๆ ไดทั้งหมด และ
2. แบบวงเล็ก คือ
สามารถตัดเขาเพื่อ
สักการะพระแมกวนอิม
ไดโดยตรง แลวจากนั้น
บรรจบทางเดินออก ให
มาเปนทางเดียวกัน กับ
ผูที่เดินเที่ยวชม
และสัการะ แบบวง
ใหญ

ปลูกฝงเยาวชน บุตร
หลานของเจาหนาที่
ใหมีความรักใน
วัฒนธรรมเชิงศาสนา
และนํามาจัดฝกอบรม
อาสาสมัครมัคคุเทศก
เพื่อสามารถใหขอมูล
ในเบื้องตนแกนักทอง
เที่ยวในเทศกาลตาง ๆ
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สภาพปจจุบนั
10. บริการรถรับ-สง บริเวณประชาสัมพันธ
(ภาพประกอบ 38)
กอนทางเขามีลานจอด
รถไวบริการ ไม
อนุญาตให
นักทองเที่ยวขับรถเขา
ไป โดยอุทยานไดจัด
รถพวงรับ-สงไวบริการ
ซึ่งคิดคาบํารุงในการ
ใหบริการทานละ 10
บาท (เด็ก แมชี
พระภิกษุ สามเณร ไม
เสียคา บริการ) เพื่อตัด
ปญหาการจราจร จอแจ
เสียงดังภายใน ยกเวน
แตหากนัก ทองเที่ยว
ทานใดมีความพิการ
ไมสามารถขึ้นรถพวงที่
จัดไวได ทางอุทยานก็
จะอนุโลมใหนํารถ
สวนตัวขับไปจอด ณ
บริเวณที่สักการะพระ
แมกวนอิมปางพันกร
ระดับปญหาที่พบ
ไมพบปญหา
พบปญหานอยมาก
พบปญหานอย
พบปญหามาก

ปญหา
ในชวงที่เปนงาน
เทศกาลหรืองาน
สักการะสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ประจําป
จํานวนรถพวงบริการ
รับ-สง มีจํานวนไม
เพียงพอกับปริมาณ
ของนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามา ทําใหตอง
เสียเวลาในการรอคิว
และบางครั้งหากมี
อากาศที่รอน ก็ยิ่งจะทํา
ใหนักทองเที่ยวรูสึก
เบื่อ และไมอยากเดิน
ชมจุดอื่น ๆ ภายใน
อุทยาน ยกเวนการเขา
ไปสักการะพระแม
กวนอิมปางพันกร

ระดับมาตรฐาน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

แนวทางแกไข
จัดเพิ่มจํานวนรถที่คอย
ใหบริการรับ-สง
นักทองเที่ยว ใหมี
จํานวนมากขึ้น โดยการ
นํารถสองแถวที่วิ่ง
ภายในตําบล เขามาชวย
เสริมสําหรับชวงงาน
เทศกาลประจําปตาง ๆ
ที่ทางอุทยานฯ ไดจัด
ขึ้น เพื่อลดปญหาความ
เบื่อหนายจากการนั่งรอ
และทําใหนักทองเที่ยว
มีเวลามากขึ้นในการเขา
ชมจุดตาง ๆ ภายใน
อุทยาน อีกทั้งเปนการ
ชวยสรางอาชีพเสริม
ใหกับผูที่ขับรถสอง
แถวอีกดวย
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ผลสํ า รวจสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ น ฐาน 10 ประการ ภายในอุ ท ยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม ซึ่งผูศึกษาไดทําการลงพื้นที่ดวยตนเอง เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน
สภาพแวดลอมปจจุบัน ปญหาที่ประสบ เพื่อจะไดหาแนวทางแกไข ซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจนี้ทํา
ใหผูศึกษาไดทราบวา ภายในอุทยานฯ มีการทําปายบอกเสนทางที่ชัดเจนแตบางจุดสภาพไมคอยดี
นัก และยังขาดการบอกระยะทางของจุดหมายที่จะตองเดินทางไปถึงยังจุดสักการะตาง ๆ ภายในมี
การกําหนดเสนทางเดินเขา-เดินออก และเครื่องหมายบอกทิศทางการเดินอยางชัดเจน โดยจะเปน
การเดินทองเที่ยวในลักษณะตามเข็มนาฬิกา เมื่อมาถึงจุดสักการะก็จะมีปายเครื่องหมายบงบอกถึง
จุดสักการะใหนักทองเที่ยวไดทราบ รวมถึงมีปายคําบรรยายใหขอมูลตามจุดตาง ๆ ประกอบกับ
เอกสารแผนพับขอมูลเนื้อหาเพื่อใชประกอบการเที่ยวชมภายใน แตอยางไรก็ตาม ตามจุดตาง ๆ ก็ยงั
มีเจาหนาที่เพื่อใหคําแนะนํานักทองเที่ยวและอธิบายความรูเพิ่มเติม และมีบริการหองสุขาที่ได
มาตรฐานโดยแยกชาย-หญิง สภาพภายนอกและภายในหองสุขาจัดอยูเกณฑมาตรฐานปานกลางแต
ยังคงความสะอาดโดยไมมีการเก็บเงิน แตมีกลองรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ นํายา
ทําความสะอาด และระหวางเดินจะมีรานขายเครื่องดื่มและรานขายของที่ระลึกตั้งจําหนายอยูอยาง
เปนระเบียบ
จากขอมูลเพื่อนํามาประกอบการประเมินสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ
ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมฯ ทางผูศึกษาไดศึกษาและประเมินผลวาจัดอยูใน “ระดับ
มาตรฐานปานกลาง” เนื่องจากบางจุดยังตองไดรับการแกไขปรับปรุงดังตารางที่ 2 ตามที่ผูศึกษาได
รวบรวมและแสดงไว

ภาพที่ 30 ปายบอกทาง (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
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ภาพที่ 31 ปายเครื่องหมายบงบอกมาถึงจุดทองเที่ยว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)

ภาพที่ 32 ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)

ภาพที่ 33 หองสุขา (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
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ภาพที่ 34 รานอาหารเครื่องดื่ม (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)

ภาพที่ 35 รานจําหนายวัตถุมงคล และของที่ระลึก (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)

ภาพที่ 36 คําบรรยายขอมูลเกี่ยวกับจุดทองเที่ยว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
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ภาพที่ 37 จุดที่เจาหนาที่ใหขอมูลความรู (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)

ภาพที่ 38 บริการรถพวงรับ-สงนักทองเที่ยว (บันทึกภาพโดยผูศึกษา, 28/05/2554)
ผลวิเคราะหตอนที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายใน
อุทยานฯ จํานวน 15 คน ทําใหผูศึกษาไดทราบขอมูลวา ภายในอุทยานฯ มีการจัดแบงหนาที่งานอยาง
เปนสัดสวน มีการประชุมรวมกันทุกฝายเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะทํางานในการจัดการ
ดูแลและบริหารจัดการหนาที่ตาง ๆ โดยมีวาระครั้งละ 2 ป ซึ่งทางอุทยานฯไดแบงคณะทํางานออกเปน
3 หนวยงานหลัก คือ
1. คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหาในการวางแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของอุทยานฯ เพื่อกําหนดกรอบการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย และหาวิธีการจัดการพัฒนาใหอุทยานฯ สามารถคงอยูไดตลอดไปตามเจตนารมณของผูเริ่ม
กอการ ที่มีความตั้งใจจะใหอุทยานฯนี้เปนเสมือนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา เพื่อเปดโอกาสใหคน
ไดมาหาแหลงธรรมชาติและกราบไหว ขอพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อความสุขทางใจ
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2. คณะกรรมการบริหารภายนอก ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เชน หนวยงานการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี, หนวยงานกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม,
หนวยงานหนังสือพิมพปฏิรูปจังหวัดเพชรบุรี ทําการประชาสัมพันธใหผูคนเปนที่รูจักตามสื่อตาง ๆ
ตลอดจนติดตอสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาใหเขามาสัมผัสความเปน
ธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ
3. คณะอนุกรรมการบริหารภายใน ทําหนาที่ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
อุทยานฯ คอยใหบริการอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว ดูแลรักษาสภาพความสะอาด สิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการใหนักทองเที่ยว ตลอดจนดูแลชีวิตความเปนอยูใหพนักงานเจาหนาที่
ที่ทํางานประจําและพํานักอาศัยหรือรักษาศีลอยูในอุทยานฯ รวมไปถึงการดูแลบริหารรายรับ รายจาย
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 39 รายชื่อคณะกรรมการอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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รายชื่อเจาหนาที่ ที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณในชวงวันที่ 23, 30 เมษายน 2554
1. คุณสุนัย โกศลกิติวงศ ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณสุรินทร ราชปราณ เจาหนาที่บริหารงานดานกิจกรรมประจําป
3. คุณสมบุญ มีหนาที่ชวยดูแลดานอาคารและสถานที่ภายในตามจุดตาง ๆ
4. คุณวันชัย ตรีไพชยนตศักดิ์ ทําหนาที่เปนพนักงานตอนรับและประชาสัมพันธ
5. คุณเครือรัตน แกวใจ เจาหนาที่ขอมูลประจําศูนยขอมูลจุดบูรพาจารย
6. คุณชัยวัฒน ทําหนาที่เขียนบทความประชาสัมพันธ
7. คุณชาลินี พรหมนิล เจาหนาที่ธุรการและงานบริหารรายรับ-รายจาย ของอุทยาน
8. คุณรังสรรค ดานการจัดระเบียบสถานที่และการบริหารจัดการบุคลากร
9. คุณวิโรจน แขเพ็ญ เจาหนาที่บริหารใหขอมูลและใหอํานวยความสะดวก ณ จุดที่
สักการะพระโพธิสัตวกวนอิมปางพันกร ซึ่งจุดนี้ถือวาเปนจุดสําคัญที่นักทองเที่ยวตองมากราบบูชา
10. คุณประสพโชค เจาหนาที่บริหารใหขอมูลและใหอํานวยความสะดวก ณ จุด ที่
สักการะพระโพธิสัตวกวนอิมปางพันกร ซึ่งจุดนี้ถือวาเปนจุดสําคัญที่นักทองเที่ยวตองมากราบบูชา
11. คุณฐิติมา เจาหนาที่ขอมูล ณ จุดแดนมิตรตางดาว
12. คุณดาวรุง หาญใจไทย มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจําหนายวัตถุมงคล
13. คุณประเสริฐ รักสุจริต เจาหนาที่ดูแลความเรียบรอย และจัดบริการสถานที่จอดรถ
14. คุณชนะกิจ เจาหนาที่ประสานงานพิธีการระหวางอุทยานฯ กับสํานักปูสวรรค (ซ.
เพชรเกษม 65) ซึ่งกลุมคนที่อยูสํานักปูสวรรค จะถือเปนกลุมคนเดียวกันกับผูที่เคารพนับถือตอพระ
อริยวังโส (ผูกอตั้งอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม)
15. คุณปราณี เปนเจาหนาที่ดูแลจัดการเรื่องอาหารการกิน เพราะทุกคนที่อยูในอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จะทานมังสวิรัต
จากการที่ไดสัมภาษณเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
สวนใหญจะ มารวมกันดําเนินงานดวยจุดประสงคหลักคือ การตองการสรางกุศล ตองการมีความสุข
ทางใจ ตองการถายทอดความรู ความเชื่อ ความศรัธทา ใหคนที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานฯ โดยถือวา
เปนการแนะนําใหนักทองเที่ยวไดมากราบไหวและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อไดกราบไหวแลวก็
จะมีความรูสึกเอิบอิ่มใจ และทําใหเกิดความสุขทางใจ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งอุทยานฯ
และมีกิจกรรมในการสวดมนตไหวพระซึ่งถือเปนสิ่งที่ดีที่เกิดจากแรงศรัธา
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ถือเปนหนวยงานทองเทีย่ วเชิงศาสนาของกลุม เอกชน
ที่รวมกันจัดตั้งขึ้น โดยเกิดจากการรวบรวมทุนทรัพยจากผูที่มีจิตศรัทธาและซื้อที่ดินมาบริจาครวม
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แลว 180 ไร ตามความคิดความตั้งใจและตามวัตถุประสงคของทาน ศาสตราจารย ดร. สุชาติ โกศล
กิตติวงศ (พระอริยวังโส) ที่ตองการเนนที่นี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรม เพื่อสรางสันติภาพความ
สงบสุ ข สําหรับกําลังคนและเจ าหนาที่ในการทํางานจะไดรับค าตอบแทนกันคนละแบบ เพราะ
เจาหนาที่ที่มาทํางานนั้นมีทั้งมาแบบสมัครใจ เนื่องจากตองการสรางกุศลและสรางความสุขทางใจ
เพื่อใหศาสนายังคงอยูตอ แตสําหรับคนงาน ชาวบานที่เขามาชวยดูแลเก็บกวาดสถานที่ หรือความเชื่อ
ในคุณงามความดีของพระโพธิสัตวกวนอิม และความเชื่อทางดานจิตใจวาเมื่อมากราบไหวขอพร
แลว จะแคลว คลาดปลอดภั ย ซึ่งจากการวิเ คราะหบทสั ม ภาษณ ของเจา หนาที่ เจ า หนาที่ต า งลง
ความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ศาสนา แตเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่แตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่นเนื่องจาก อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความเปนธรรมชาติและผูคนที่มานั้น เดินมาจากการไดพบเห็น
ปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธาตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพรอยู
ตามจุดจําหนายธูป เทียน ทางอุทยานก็ถือเปนการสรางอาชีพใหผูคนในระแวกนัน้ โดยใหคา ตอบแทน
วันละ 200 บาท สวนอาหารเปนอาหารมังสวิรัตมีใหทานฟรี
จากการที่ ผูศึก ษาได ทําการสั มภาษณ แ ละบัน ทึก เทปสัม ภาษณกับ เจา หนาที่บริ ห าร
จัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 15 คน ในมุมมองของ
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา ไดผลการสัมภาษณสรุปคือ เจาหนาที่ทุกคนมองวาสถานที่แหงนี้
เปนสถานที่เปดใหกับผูที่สนใจมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมาะกับผูคนทุกเพศทุกวัย
และคนที่มาสวนใหญจะเปนคนที่เดินทางมาดวยความตั้งใจที่จะมาสักการะพระโพธิสัตวกวนอิมซึ่ง
แกะสลักจากไมการบูรหอมปางพันกร เนื่องจากมีความเชื่อในคุณงามความดีของพระโพธิสัตว
กวนอิม และความเชื่อทางดานจิตใจวาเมื่อมากราบไหวขอพรแลวจะแคลวคลาดปลอดภัย ซึ่งจาก
การวิเคราะหบทสัมภาษณของเจาหนาที่ เจาหนาที่ตางลงความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา แตเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่
แตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่นเนื่องจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความ
เปนธรรมชาติและผูคนที่มานั้น เดินมาจากการไดพบเห็นปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธา
ตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพร
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ผลการวิเคราะหตอนที่ 3
ผลการวิเคราะหความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผู
มาเยือนอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 50 คน

แผนภูมิที่ 1 ผลการสอบถามสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว
จากแผนภูมิการสอบถามสถานภาพและขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว ทําใหเห็นได
วาเพศหญิงชวงอายุ 30 ปขึ้น จะไปมีความสนใจในแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนามากกวาเพศชาย อาจดวย
เพราะเพศชายมีกลุมเพื่อนฝูงสนุกสนานเฮฮามากกวาเพศหญิง และกลุมคนที่เดินทางมานั้นการศึกษา
อยูในระดับปานกลาง-ดี ลักษณะการประกอบอาชีพหลายหลายคละเคลากันไป โดยมีรายไดในระดับ
ปานกลาง และนักทองเที่ยวเกือบทั้งหมดที่เดินทางมาเปนชาวพุทธ
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แผนภูมิที่ 2 ผลการสอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา

แผนภูมิที่ 3 ผลการสอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา (ตอ)
จากแผนภูมิการสอบถามสถานภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา จะ
เห็นไดวา นักทองเที่ยวสวนใหญทองเที่ยวเชิงศาสนากันไมบอย ขึ้นอยูกับชวงของเทศการ วันเกิด วัน
ชง และการใชจายกับการทองเที่ยวในเชิงศาสนานั้นไมสูง การเดินทางโดยมากจะเดินทางเปนกลุม
ขนาดเล็กคือ เปนการเดินทางในกลุมของครอบครัวดวยรถสวนตัว แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวเกือบ
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ทุกคนเห็นดวยที่มีการดําเนินการทองเที่ยวเชิงศาสนา เพราะอยางนอยก็เปนเหมือนตัวกระตุน ใหคนใน
ปจจุบันมีความสนใจในศาสนา ความเชื่อเรื่องการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

แผนภูมิที่ 4 ผลการสอบถามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเดิ น ทางมาอุ ท ยานศาสนาพระโพธิ สั ต ว ก วนอิ ม

แผนภูมิที่ 5 ผลการสอบถามวัตถุประสงคการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม (ตอ)
จากแผนภูมิการสอบถามวัตถุประสงคของการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว
กวนอิมจะเห็นไดวา นักทองเที่ยวเดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม เดินทางมาดวย
ความศรัธาในพระแมกวนอิม หวังที่จะไดเขามาสักการะขอพรเพื่อเปนศิริมงคล แตจากสถิติแลวผูที่
เดินทางมานั้นสวนใหญจะเปนการเดินทางมาในครั้งแรก โดยทราบแหลงทองเที่ยวนี้จากผูที่เคย
เดินทางมาก อนหรื อจากเจ าหน าที่ รวมไปถึงผูที่ต องการมาพักที่ เขื่ อนแกงกระจานแลวเห็นปาย
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ประชาสัมพันธริมทางรถวิ่ง เกิดความสนใจจึงทําใหแวะเขามากราบสักการะ เพื่อเปนศิริมงคลและ
เพื่อใหเกิดความสบายใจ โดยจะใชเวลาในการเที่ยวชมอุทยานฯ และกราบสักการะประมาณ 1 ชั่วโมง
แตก็มีนักทองเที่ยวบางทานเขามาที่อุทยานฯ แลวรูสึกวาเปนเสมือนแหลงทองเทียวทั่วไป ไมคอยเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา สาเหตุอาจเนื่องมาจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมนี้ไมมีพระภิกษุ
สามเณร หรือ แมชี บวชจําพรรษา ที่มีก็จะเปนแตคณะของผูที่มีความศรัธาในองคพระแมกวนอิมที่
รวมกันสวดมนต พาวนาในชวงเย็น
ตารางที่ 8 แสดงผลความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
ปาน
ไม
ประเด็นที่ใชวดั ความพึงพอใจ
มาก พอใจ กลาง เฉย ๆ พอใจ
5 4 3 2 1
เจาหนาทีใ่ หบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
15 31 3 1 0
เจาหนาทีใ่ หความรูในจุดตาง ๆ ที่สักการะไดดี
10 30 6 4 0
การใหบริการรถพวงรับ-สง ชวยอํานวยความสะดวกและเกิด 21 22 5 2 0
บรรยากาศที่ดี
อัตราคาบริการรถพวงรับ-สงมีความเหมาะสม
16 23 7 2 2
มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม
16 26 4 3 1
การเดินทางมามีความสะดวก / ปลอดภัย / มีปายสัญลักษณ
20 22 6 1 1
บอกทางชัดเจน
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สะดวก กวางขวาง
20 23 4 1 2
รานจําหนายอาหารเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอ และราคา
7 25 15 3 0
เหมาะสม
คุณภาพและรสชาติ ของอาหารมังสวิรัติเปนอยางไร
6 21 13 8 2
มีลูกศรชี้บอกทาง หรือปายประกาศ แสดงใหเห็นถึงสถานที่ 14 25 8 1 2
ตาง ๆ ภายในอุทยานฯ อยางชัดเจน
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ทานไดรับ
8 27 11 3 1
สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่องใช และความสะอาด
12 24 8 3 3
ของบานพัก ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ โดยรวม
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ตารางที่ 8 แสดงผลความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
(ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
ปาน
ไม
ประเด็นที่ใชวดั ความพึงพอใจ
มาก พอใจ กลาง เฉย ๆ พอใจ
5 4 3 2 1
13 สถานที่จําหนายวัตถุมงคล และการจัดวางวัตถุมงคล จัดเปน 11 21 9 7 2
สัดสวนอยางเหมาะสม
14 ราคาของวัตถุมงคลที่จําหนาย มีความเหมาะสม
10 18 15 6 1
15 โดยรวมแลวทานพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวอุทยานศาสนา 13 26 9 2 0
พระโพธิสัตวกวนอิมนี้ มากนอยเพียงไร
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จากตารางสอบถามความพึง พอใจและขอ เสนอแนะปรับ ปรุง อุท ยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม จากนักทองเที่ยวทําใหเห็นวา สถานที่ทองเที่ยวเชิงศาสนาแหงนี้อยูในเกณฑ
ระดับความพึงพอใจมาตรฐาน สังเกตไดจากระดับคะแนนที่นักทองเที่ยวเลือกใสระดับความพึง
พอใจ แตอยางไรก็ตามจากคําตอบที่ไดมายอมแสดงใหเห็นวายังมีหลายจุดที่นักทองเที่ยวยังรูสึก
ไมประทับใจกับการมาทองเที่ยวเชิงศาสนาในครั้งนี้ และอยากจะใหมีวิธีการปรับปรุงแกไข เชน
เรื่องของการเก็บคาบริการรถพวงรับสง ซึ่งนักทองเที่ยวมองวาอยากใหเปนการบริจาคตามกําลังศ
รัธา เนื่องจากมองวาหากสถานที่ใดมีการเรียกเก็บบัตรผานประตูเพื่อการเขาชม สถานที่แหงนั้นก็
เปนสถานที่ทองเที่ยวมากกวาสถานที่ ที่จะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจากขอเสนอแนะใน
ประเด็นอื่นก็จะมีในลักษณะของปายบอกทาง ที่ไมบอกระยะทางซึ่งทําใหนักทองเที่ยวคาดการไม
ถูกวาระยะทางที่ตนจะเดินไปถึงจุดหมายนั้นไกลเพียงใด เนื่องจากนักทองเที่ยวที่มามีหลายชวง
อายุวัย รวมถึงสถานที่จําหนายวัตถุมงคลที่บางจุดเปนจุดเล็ก ๆ ยิบยอยเกินไปดูแลวไมเหมาะสม
ดังนั้น ทางผูศึกษาขอสรุปผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามนักทองเที่ยว
จํานวน 50 คน สําหรับการสอบถามในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 ซึ่งทั้ง 3 ตอนเปนแบบสอบถามปลาย
ปด คือ การใหนักทองเที่ยวตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกคําตอบ จากคําตอบที่ผูศึกษาได
ทํา การกํา หนดไว เนื่อ งจากคํา ตอบที่ผูศึก ษาไดกํา หนดไวนั้น เปน คํา ตอบที่อยูใ นขอบขา ยของ
ขอ มูล ที ่ต อ งนํ า มาวิเ คราะห เพื ่อ แสดงใหเ ห็น ถึง สถานภาพและขอ มูล สว นบุค คลของผู ต อบ
แบบสอบถาม, สภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา และวัตถุประสงคของการ
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เดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี และแบบสอบถามในตอนที่ 4 เปน
แบบสอบถามในดา นของความพึง พอใจของนัก ทอ งเที ่ย ว ซึ ่ง ผู ศ ึก ษาขอทํ า การสรุป ผลโดย
ภาพรวมของนัก ทอ งเที่ย วที่ม าวา นัก ทอ งเที่ย วที่เ ดิน ทางมาดว ยความตั้ง ใจที่จ ะทอ งเที่ย วเชิง
ศาสนานั้นมีนอยกวาการเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของ จ.เพชรบุรี สังเกตุไดจากการ
ตอบแบบสอบถามในประเด็นที่วานักทองเที่ยวสวนใหญยังไมแนใจวาจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม
อาจจะเปนดวยปจจัยที่สถานที่นี้อยูตางจังหวัด และนักทองเที่ยวสวนใหญที่มากราบสักการะนั้น
ไมใชคนจังหวัดเพชรบุรี แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวสวนใหญก็จะแนะนําและมีความประสงค
จะบอกตอ ๆ ใหบุคคลอื่นทราบวา จ.เพชรบุรี มีแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่สําคัญอีกแหงหนึ่งคือ
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ซึ่งเปนกวนอิมที่แกะสลักจากไมการะบูรหอมองคที่ใหญ
ที่สุดในโลก
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ผลการวิเคราะหตอนที่ 4
แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จากการ
ที่ผูศึกษาไดใชเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ที่เปนคําถามปลาย
ปด แบบเลือกคําตอบ, คํา ถามปลายเปด เพื่ออิสระในการตอบและนําขอมูลคําตอบแตละคนมา
รวบรวมไวในกลุมเดียวกัน, ใชแบบสํารวจเพื่อทําตารางขอบเขตพื้น ที่ในการประเมินสถานที่
ทองเที่ยว และการใชแบบสัมภาษณเพื่อใหผูถูกสัมภาษณรูสึกเปนอิสระเวลาตอบคําถามโดยไม
ตอ งกดดัน หรือเสียเวลาในการกรอกแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลทั้งหมดที่ไ ดมานั้น ผูศึก ษาไดจัด
รวบรวมออกมาในลักษณะของ ตารางเปรียบอัตราความถี่ของคําตอบทั้งในแงคําถามปลายปด
ปลายเปด และคําถามความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยว ทําใหผูศึกษาเห็นวา แนวทางการบริหาร
จัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันนั้นควรบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงศานา
ในลักษณะของการจัดการทองเที่ยวแบบผสม คือ
1. การเขาไปจัดการกับสถานที่ ซึ่งเปนทรัพยากรวัฒนธรรมในการจัดการทองเที่ยว
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ความรมรื่นของสภาพแวดลอม เสริมความสะอาดในจุดตาง ๆ สรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนใหตอบสนอกนักทองเที่ยว
2. การเขาไปจัดการกับบุคคลากรเจาหนาที่ ซึ่งเปนเสมือนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการ โดยการเสริมสรางความรู การใหคําแนะนําตอนักทองเที่ยว การสรางความประทับใจใน
การใหความสนใจตอนักทองเที่ยว ตลอดจนจัดใหมีการอบรมและเพิ่มจํานวนมัคคุเทศใหมาก
เพีย งพอกับ จํ า นวนกลุ ม คณะทอ งเที่ย วที่ม า เพื ่อ เพิ่ม มูล คา การถา ยทอดทางความรู ความเชื ่อ
ความศรัธา และการใหความหมายจุดตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวมาสักการะ
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3. การเขาไปจัดการกับจุดจําหนายวัตถุมงคล ซึ่งเปนเสมือนกิจการเชิงพาณิชยที่ทํา
รายได โดยการจัดการรูปการการสรางจุดจําหนายไมใหสรางออกมาแบบจุดเล็ก จุดนอย เพื่อที่
นักทองเที่ยวจะไดชมวัตถุมงคลในจุด ๆ เดียว ซึ่งนอกจากจะสะดวกตอนักทองเที่ยวแลว ยังทําให
เกิดความรูสึกวาวัตถุมงคลที่นักทองเที่ยวไดรับไปนั้นเปนสิ่งที่นาเก็บรักษา
4. การเขาไปจัดการในดานการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนเสมือนการตอยอดใหคนได
รูจัก โดยการพยายามหาวิธีเพิ่มกลุมนัก ทองเที่ยวใหมากขึ้น ใชชองทางวิธีการประชาสัมพัน ธ
เพื่อใหคนเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เชน การเขาไปเสนอแนะตอสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตน
ในการนํา เสนอสถานที่แ ละประวัติค วามเปน มา เหตุก ารณอัน ศัก ดิ์สิท ธิ์ที่เ กิด เพื่อ ใหนัก เรีย น
นักศึกษาเขามาเก็บเกี่ยวและปูพื้นฐานความรู ความเขาใจในศาสนาตั้งแตเบื้องตน และเกิดการ
บอกตอ นอกจากนั ้น ยัง สามารถใชช อ งทางวิธ ีป ระชาสัม พัน ธผ า นสื่อ สิ ่ง พิม พ หรือ รายการ
ทองเที่ยวทางโทรทัศน ซึ่งปจจุบันมีหลายรายการที่พรอมจะแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ใน
เมืองไทย ซึ่งหากการประชาสัมพันธไดรับการปรับใหดีขึ้นก็ยอมสงผลใหผูคนไดรูจักนานขึ้น
ไปดวย
ถึงแมในปจจุบันจะมีการแขงขันการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการจัดสราง
ตลาดชุมชน การจัดสรางจุดเดนจุดสนใจเพื่อสรางแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามา แตหากเปนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนะธรรมเชิงศาสนากรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จะพบได
วาเปนการจัดการในแงของการสอดแทรกธรรม โดยนักทองเที่ยวสวนใหญที่มา มีจุดประสงค
เดียวกันคือการเขามาสักการะพระแมกวนอิม ซึ่งเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวเคารพนับถือ แตสําหรับจุด
ทองเที่ยวอื่น ๆ ภายในอุทยานเปนเสมือนสิ่งเติมเต็มใหนักทองเที่ยวไดรูจักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่
คนในแตละลัทธิ แตละศาสนาเคารพและกราบไหว
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมาประกอบการศึกษา ตั้งแตการลงพื้นที่สํารวจ การ
คนควาหาแหลงขอมูลอางอิงในเชิงทฤษฎีจากตําราเอกสาร การสัมภาษณเจาหนาที่ และนักทองเที่ยว
และการรวบรวมผลจากแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการประกอบการศึกษา จึงทําใหผูศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
2. ขอบเขตของการวิจัย
3. เครื่องมือในการวิจัย
4. สรุปผล
5. อภิปรายผล
6. ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
จังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ คือ การวิจัยที่มุงศึกษาอุปสรรคการจัดการทองเที่ยว
เชิงศาสนา และสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
เพื่อหาแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่ ภายในอุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 24 จุด
1. ถ้ําเขามรก
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. แดนหุบเขาสี่อริยสงฆ
15. วิหาร ตี่ จาง อวง
16. วิหารพระโพธิสัตวอวโลกกิเตศวร
17. ครัววีไอพี
18. โรงบุญ
19. ลาดพาวนาสันติภาพ
20. โรงเจ
21. หอสวดมนต
22. วัดพุสวรรค
23. กอดเฮาส
24. ประชาสัมพันธ
ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่กําหนดศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดานประวัติความเปนมา
ความเชื่อ ความศรัทธา วัตถุทางวัฒนธรรมและการพาณิชย ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
สําหรับงานเทศกาลในสถานที่ตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาเก็บขอมูล ลงพื้นที่ สัมภาษณ สอบถาม และบันทึก
เทป ตั้งแตชวงเดือนน ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554
ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่มีสวนรวมในการทองเที่ยว และ
ผูที่จัดการดูแลการทองเที่ยว ตลอดจนผูที่สามารถแสดงความคิดเห็นการทองเที่ยวเชิงศาสนา คือ
1. เจาหนาที่ผูดูแลสถานที่ตาง ๆ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
2. นักทองเที่ยวที่เดินทางมาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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เครื่องมือในการวิจัย
การนําเสนอผลการศึกษา เรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษา “อุทยาน
ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม” จังหวัดเพชรบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในอุทยานฯ และตาม
บริเวณสถานที่ตาง ๆ ที่ทําการศึกษา โดยผูศึกษาไดใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษา
ไดทําการกําหนดขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาไว 3 กลุมดังนี้
1. กลุมนักทองเที่ยว กลุมคณะทัวร ตลอดจนผูมาเยือนอุทยานฯ จํานวน 50 คน
2. เจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานฯ จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูศึกษา
สรางขึ้นมีทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดสําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่มาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
และชุดสําหรับเจาหนาที่บริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานฯ ในแตละชุดจะทําการแบง
ออกเปน 3 ตอน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการขอมูลและรวมแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการใชชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาในการทองเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา รวมไปถึง
ขอเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการ เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
ซึ่งจากเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา โดยใชแบบสํารวจ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามดังกลาว ทางผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมและนําขอมูลที่รวบรวม
ไดมาทําการแยกใหเห็นผลวิเคราะห โดยจะทําการแยกผลวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
2. ทําการวิเคราะหตอนที่ 1 คือ วิเคราะหผลการสํารวจพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
3. ทําการวิเคราะหตอนที่ 2 คือ วิเคราะหผลขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่
4. ทําการวิเคราะหตอนที่ 3 คือ วิเคราะหผลความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว
5. ทําการวิเคราะหตอนที่ 4 คือ การหาแนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน
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สรุปผล
ผลการสํารวจพื้นที่และทรัพยากรทองเที่ยวในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม โดย
สรุปรวมแลวมีความโลงโปรงสบาย มีความสะอาดเรียบรอย เนื่องจากภายในอุทยานฯ มีพื้นที่ขนาด
กวางถึง 180 ไร ทรัพยากรทางดานธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง มีบางสวนที่จําเปนตองจัดใหมี
ไวเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การจัดสวนของบานพักเจาหนาที่ หรือ บานพัก
คนงาน ภายในโดยรวมมีความรมรื่นเนื่องจากมีการปลูกตนไมเพื่อใหรมเงา และตนไมสวนใหญ
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เปนแบบขนาดกลาง แตการปลูกตนไมนั้น ไมไดหนาแนนเต็มพื้นที่ ซึ่งในบางจุดเมื่อเดินสํารวจ
แลวยังมีความรูสึกวารอน ควรมีตนไมมาปลูกเสริม หรือทําเปนที่พักระหวางการเดิมชมพื้นที่ภายใน
อุทยาน เชนบริเวณจุดที่เดินจากแดนมหายานเตาไปทางดานหนาประตูสุขาวดี จะมีอากาศคอนขาง
รอนกวาจุดอื่น สวนทางดานของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่ไดนํามาประดิษฐานไวเปนที่เคารพบูชา
หรือ เปนที่ใหบุคคลทั่วไปไดมาศึกษาความรูประวัติความเปนมานั้นเห็นวามีความเหมาะสม ไมมาก
หรือนอยเกินไป มีการจัดวางแผนผังที่ตั้งไวเหมาะสมเขากับการจัดพื้นที่ มีการรักษาขอมูลประวัติ
ความเปนมาดวยการทําเปนปายอธิบายความหมาย ของทรัพยากรวัฒนธรรมตามจุดตาง ๆ เสนทาง
การเดินทางภายในอุทยานฯ มีการจัดไวอยางเปนระบบคือ ใชวิธีการเดินทางแบบเข็มนาฬิกา ไม
ยอนศร โดยหลังจากรถพวงที่คอยใหบริการนักทองเที่ยวนําพามาสงยังจุดที่หนึ่งแลว จะมีเจาหนาที่
คอยกลาวคําตอนรับ และใหคําแนะนําการเดินชมวาจุดตอไปควรไปที่ใด
ผลสํ า รวจสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ น ฐาน 10 ประการ ภายในอุ ท ยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม ซึ่งผูศึกษาไดทําการลงพื้นที่ดวยตนเอง เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน
สภาพแวดลอมปจจุบัน ปญหาที่ประสบ เพื่อจะไดหาแนวทางแกไข ซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจนี้ทํา
ใหผูศึกษาไดทราบวา ภายในอุทยานฯ มีการทําปายบอกเสนทางที่ชัดเจนแตบางจุดสภาพไมคอยดี
นัก และยังขาดการบอกระยะทางของจุดหมายที่จะตองเดินทางไปถึงยังจุดสักการะตาง ๆ ภายในมี
การกําหนดเสนทางเดินเขา-เดินออกอยางชัดเจนโดยจะเปนการเดินทองเที่ยวในลักษณะตามเข็ม
นาฬิกา เมื่อมาถึงจุดสักการะก็จะมีปายเครื่องหมายบงบอกถึงจุดสักการะใหนักทองเที่ยวไดทราบ
รวมถึงมีปายคําบรรยายใหขอมูลตามจุดตาง ๆ ประกอบกับเอกสารแผนพับขอมูลเนื้อหาเพื่อใช
ประกอบการเที่ย วชมภายใน แตอยางไรก็ ตาม ตามจุดตาง ๆ ก็ยังมีเจ าหนาที่เพื่อใหคําแนะนํา
นักทองเที่ยวและอธิบายความรูเพิ่มเติม และมีบริการหองสุขาที่ไดมาตรฐานโดยแยกชาย-หญิง
สภาพภายนอกและภายในหองสุขาจัดอยูเกณฑมาตรฐานปานกลางแตยังคงความสะอาดโดยไมมี
การเก็บเงิน แตมีกลองรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ นํายาทําความสะอาด และระหวาง
เดินจะมีรานขายเครื่องดื่มและรานขายของที่ระลึกตั้งจําหนายอยูอยางเปนระเบียบ จากขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการประเมิ นสิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ ในอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิมฯ ทางผูศึกษาไดศึกษาและประเมินผลวาจัดอยูใน “ระดับมาตรฐานปานกลาง”
จากการที่ ผูศึก ษาได ทําการสัมภาษณแ ละบัน ทึ ก เทปสัม ภาษณกับ เจา หน าที่ บริห าร
จัดการหรือผูที่เกี่ยวของภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จํานวน 15 คน ในมุมมองของ
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา ไดผลการสัมภาษณสรุปคือ เจาหนาที่ทุกคนมองวาสถานที่แหงนี้
เปนสถานที่เปดใหกับผูที่สนใจมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมาะกับผูคนทุกเพศทุกวัย
และคนที่มาสวนใหญจะเปนคนที่เดินทางมาดวยความตั้งใจที่จะมาสักการะพระโพธิสัตวกวนอิมซึ่ง
แกะสลักจากไมการบูรหอมปางพันกร เนื่องจากมีความเชื่อในคุณงามความดีของพระโพธิสัตว
กวนอิม และความเชื่อทางดานจิตใจวาเมื่อมากราบไหวขอพรแลวจะแคลวคลาดปลอดภัย ซึ่งจาก
การวิเคราะหบทสัมภาษณของเจาหนาที่ เจาหนาที่ตางลงความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา อุทยาน
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ศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมถือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา แตเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่
แตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่นเนื่องจาก อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมเนนความสงบ ความ
เปนธรรมชาติและผูคนที่มานั้น เดินมาจากการไดพบเห็นปายประชาสัมพันธ รวมถึงมาดวยใจศรัธา
ตอพระโพธิสัตวกวนอิม จึงไดเขามากราบไวเพื่อขอพร
สําหรับผลสรุปผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามนักทองเที่ยวจํานวน 50 คน
สําหรับการสอบถามในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 ซึ่งทั้ง 3 ตอนเปนแบบสอบถามปลายปด คือ การให
นักทองเที่ยวตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกคําตอบ จากคําตอบที่ผูศึกษาไดทําการกําหนดไว
เนื่องจากคําตอบที่ผูศึกษาไดกําหนดไวนั้นเปนคําตอบที่อยูในขอบขายของขอมูลที่ตองนํามาวิเคราะห
เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง สถานภาพและข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม, สภาพการใช
ชีวิตประจําวันกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา และวัตถุประสงคของการเดินทางมาอุทยานศาสนาพระ
โพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี และแบบสอบถามในตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามในดานของความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว ซึ่งผูศึกษาขอทําการสรุปผลโดยภาพรวมของนักทองเที่ยวที่มาวา นักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาดวยความตั้งใจที่จะทองเที่ยวเชิงศาสนานั้นมีนอยกวาการเดินทางมาทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวของ จ.เพชรบุรี สังเกตุไดจากการตอบแบบสอบถามในประเด็นที่วานักทองเที่ยวสวนใหญยงั
ไมแนใจวาจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม อาจจะเปนดวยปจจัยที่สถานที่นี้อยูตางจังหวัด และนักทองเที่ยว
สวนใหญที่มากราบสักการะนั้นไมใชคนจังหวัดเพชรบุรี แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวสวนใหญก็จะ
แนะนําและมีความประสงคจะบอกตอ ๆ ใหบุคคลอื่นทราบวา จ.เพชรบุรี มีแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา
ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งคือ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม ซึ่งเปนกวนอิมที่แกะสลักจากไมการะบูร
หอมองคที่ใหญที่สุดในโลก
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อภิปรายผล
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จัดเปน
แหลงทอง เที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดยกลุมเอกชนผูที่มีความศรัทธาในพระแมกวนอิมและพระอริ
ยวังโส (พระอริยวังโส คือ ผูเริ่มกอตั้งสถานที่แหงนี้) งบประมาณที่ใชในการจัดสรางนั้นมาจาก
เงินทุนจากผูที่มีจิตศรัทธา และ จากการจัดการภายในเครื่อขายของสํานักอริยสัจสี่ ซ.เพชรเกษม 65
กรุงเทพฯ มิไดมีเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐบาล ซึ่ง“การทองเที่ยว” (Tourism) จึง
เป น คํ า ที่ มี ค วามหมายค อ นข า งกว า ง โดยการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย ได อ ธิ บ ายศั พ ท ก าร
ทองเที่ยวไววา การทองเที่ยวมิไดหมายความแตเฉพาะเพียงการเดินทาง เพื่อพักผอนหยอนใจ หรือ
เพื่ อ ความสนุ ก สนานบั น เทิ น รื่ น รมย ดั ง ที่ ค นส ว นมากเข า ใจกั น แต ก ารเดิ น ทางเพื่ อ การ
ประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ เพื่อการศาสนา เพื่อกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการเยี่ย มเยี ย นญาติพี่น อง นับวา เป น การทอ งเที่ย วทั้งสิ้น ฉะนั้ น
ปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบัน จึงเปนกิจกรรมรายใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ จนกระทั้งมีผูกลาววาธุรกิจทองเที่ยวในทุกวันนี้ เปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในโลกหากเทียบกับ
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ธุรกิจอื่น ๆ ดวยกัน (นิคม จารุมณี, 2544: 1) สวนคําวาวัฒนธรรม (Culture) เปนกระบวนการดับ
ทุกข เพราะเปนเรื่องการลดความเห็นแกตัว ลดอัตตาตัวตนที่ทานพุทธทาสเรียกวา ตัวกูของกู ชวย
กํากับวิธีคิดใหตระหนักและเห็นความสําคัญของคําวา “สวนรวม” และคําวา “เรา” มากขึ้น ชวยใหรู
และเขาใจวา “ผม” “ฉัน” หรือ “กู” อยูในโลกนี้คนเดียวไมได ตองอยูรวมกับคนอื่น สัตวอื่น สิ่งอื่น
และตองอยูรวมกันอยางเมตตาไมตรี เอื้อเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกันและกันใหเจริญพรอมกันไปทุก ๆ
คน พรอมกันไปทุก ๆ สวน ทุก ๆ สิ่งอยางไมฝนกฎธรรมชาติอีกดวยจึงจะดีทนดีนาน (สายันต ไพร
ชาญจิตร, 2553: 8) และศาสนา จัดอยูในหมวดวัฒนธรรมทางจิตใจ บํารุงความคิดทางปญญา ซึ่ง
สงเสริมความรูทางจิตใจใหงอกงามสบายใจ (สามศาสนาและวัฒนธรรม, 2519: 101) ศาสนา คือ
คําสั่งสอน การควบคุมกาย วาจาใจ การปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความสามารถของจิตที่ทําบุคคล
ให เ ข า ถึ ง สิ่ ง สู ง สุ ด ภายใต ชื่ อ ต า ง ๆ กั น , ศาสนา คื อ ศี ล ธรรมซึ่ ง รู สึ ก ได ด ว ยความสะเทื อ นใจ
ความรูสึกเคารพเกรงขาม การบูชาสิ่งสูงสุดเปนที่พึ่งทางดานจิตใจ และเปนแนวทางดําเนินชีวิตเพื่อ
เขาถึงสิ่งสูงสุดในอุดมการณ (สุวรรณ เพชรนิล, 2520 : 4)
สําหรับอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา ที่ผูศึกษาไดพบนั้นคงไดแก ความ
เลื่อมใสศรัทธา ของตัวนักทองเที่ยวเอง ประกอบกับแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในปจจุบันมีเพิ่มขึ้น
และภาพขาวทางศาสนาบางขาวเปนศาสนาแบบจอมปลอม จึงทําใหการจัดการในดานตาง ๆ ที่
จะตองจัดการตามมาไมคอยประสบผลสําเร็จเนื่องจากหากไมมีนักทองเที่ยว ไมมีผูศรัธาก็ยอมไมมี
ป จ จั ย ในรู ป ตั ว เงิ น เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาบุ ค คลากร สถานที่ ห รื อ การจั ด กิ จ กรรม การทํ า
ประชาสัมพันธตาง ๆ
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงศาสนาเริ่มมีบทบาทกับสังคมการทองเที่ยวในประเทศไทย
มากขึ้น อาจเปนเพราะการปลูกฝงการเลี้ยงดูใหมีความเชื่อในศาสนา ความเชื่อในคุณงามความดี
ของศาสดาตาง ๆ ซึ่งหากจะมองแลววา การนําการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาเขามามีบทบาทใน
การทอ งเทีย วปจ จุ บัน ก็ นั บว าอยางนอ ยก็เ ปน จุด กํา เนิน ให เ กิ ดการถ ายทอดจากรุ น สูรุน ถึ ง แม
บางครั้งจะมีการคาเชิงพาณิชยเขามาแตหากเรามีการควบคุมใหอยูในความพอเหมาะพอดี ก็นับวา
การจัดการในรุนตอ ๆ ไปจะคงรักษาวัฒนะธรรมนี้ใหคงอยูได
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา
กรณีศึกษาอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาแลวพบวาสิ่งที่ทาง
อุทยานฯ ความมีการพัฒนาปรับปรุงและนําไปใชอันไดแก
1. การเขาไปจัดการกับสถานที่ ซึ่งเปนทรัพยากรวัฒนธรรมในการจัดการทองเที่ยว
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ความรมรื่นของสภาพแวดลอม เสริมความสะอาดในจุดตาง ๆ สรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนใหตอบสนองนักทองเที่ยว
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2. การเขาไปจัดการกับบุคคลากรเจาหนาที่ ซึ่งเปนเสมือนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการ โดยการเสริมสรางความรู การใหคําแนะนําตอนักทองเที่ยว การสรางความประทับใจในการ
ใหความสนใจตอนักทองเที่ยว ตลอดจนจัดใหมีการอบรมและเพิ่มจํานวนมัคคุเทศใหมากเพียงพอ
กับจํานวนกลุมคณะทองเที่ยวที่มา โดยเฉพาะในเทศกาล เพื่อเพิ่มมูลคาการถายทอดทางความรู
ความเชื่อ ความศรัธา และการใหความหมายจุดตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวมาสักการะ
3. การเขาไปจัดการกับจุดจําหนายวัตถุมงคล ซึ่งเปนเสมือนกิจการเชิงพาณิชยที่ทํา
รายได โดยการจัดการรูปการการสรางจุดจําหนายไมใหสรางออกมาแบบจุดเล็ก จุดนอย เพื่อที่
นักทองเที่ยวจะไดเลือกชมวัตถุมงคลในจุด ๆ เดียว ซึ่งนอกจากจะสะดวกตอนักทองเที่ยวแลว ยังทํา
ใหเกิดความรูสึกวาวัตถุมงคลที่นักทองเที่ยวไดรับไปนั้นเปนสิ่งที่นาเก็บรักษา โดยเสนอแนวทางให
มีจุดจําหนายวัตถุมลคลเพียงจุดเดียว ณ บริเวณจุดที่ผูคนทุกคนตองมา คือ วิหารพระโพธิสัตว
อวโลกกิเตศวร ปางพันเนตรพันกร เปนที่ประดิษฐานพระมหาโพธฺสัตวอวโลกิเตศวรปางพันเนตร
พันกร
4. การเขาไปจัดการในดานการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนเสมือนการตอยอดใหคนไดรูจัก
โดยการพยายามหาวิธีเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวใหมากขึ้น ใชชองทางวิธีการประชาสัมพันธเพื่อใหคน
เปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เชน การเขาไปเสนอแนะตอสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตน ในการ
นําเสนอสถานที่และประวัติความเปนมา เหตุการณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิด เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเขา
มาเก็ บ เกี่ ย วและปู พื้ น ฐานความรู ความเข า ใจในศาสนาตั้ ง แต เ บื้ อ งต น และเกิ ด การบอกต อ
นอกจากนั้นยังสามารถใชชองทางวิธีประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือรายการทองเที่ยวทาง
โทรทัศน ซึ่งปจจุบันมีหลายรายการที่พรอมจะแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในเมืองไทย ซึ่งหาก
การประชาสัมพันธไดรับการปรับใหดีขึ้น ก็ยอมสงผลใหผูคนไดรูจักแนวทางการทองเที่ยวเชิง
ศาสนานี้นานขึ้นไปดวย
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ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกเจาะลึกลงในรายละเอียดของศาสนา
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความนิยมแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย
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แบบสํารวจพื้นที่ทรัพยากรการทองเที่ยว
กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี
1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ
1.1 ภูมิทัศน: สนามหญา, สวนหยอม
1.2 พืช: ตนไม ดอกไม ไมประดับ
1.3 สัตว: ปลา, นก
1.4 น้ํา: ลําคลอง, บอน้ํา, สระน้ํา
2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.1 มรดกวัฒนธรรม: สถานที่ทางวัฒนธรรม,
พิพิธภัณฑ, อนุสาวรีย
2.2 มรดกดานศาสนา: พระพุทธรูป, อาคาร, ที่
ประดิษฐาน, รูปปนองคจําลอง
2.3 วัตถุมงคล: สถานที่จําหนายวัตถุทางวัฒนธรรม
(สรอยคอ สรอยขอมือ, เหรียญมงคล, เครื่องราง
แขวนรถ, รูปจําลองเทพตาง ๆ ฯลฯ)
3.ทรัพยากรการบริการ
3.1 การเดินทางทองเที่ยวและ การบริการรถพวง
3.2 การใหบริการขอมูลนักทองเที่ยวบริเวณจุด
ประชาสัมพันธ
3.3 การใหบริการขอมูลตามจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
4. ทรัพยากรกิจกรรม ประเพณี วันสําคัญทางศาสนา
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

ชื่อและลักษณะ คุณคาและความสําคัญ
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แบบสํารวจตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 10 ประการ
กรณีศึกษา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี
สิ่งอํานวยความสะดวก
1. ปายบอกทาง
2. เครื่องหมายบงบอกมาถึงจุดทองเที่ยว
3. ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว
4. หองสุขา
5. รานอาหารเครื่องดื่ม
6. รานจําหนายวัตถุมงคล และจําหนายของที่ระลึก
7. การใหขอมูล การสื่อความหมายเกี่ยวกับจุดทองเที่ยว
8. การกําหนดเสนทางการเดินทองเที่ยว
9. การมีมัคคุเทศกใหขอมูลความรู
10. บริการรถรับ-สง

สภาพปจจุบนั ปญหา แนวทางแกไข
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แบบสอบถามแบงการสอบถามออกเปน 2 ชุด
ชุดที่ 1 กลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
ชุดที่ 2 กลุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการทํางานและการจัดการ
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
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ตอนที่ 4 สอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะปรับปรุงอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็น
ของทาน
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
ปาน
ไม
ประเด็นที่ใชวดั ความพึงพอใจ
มาก พอใจ กลาง เฉย ๆ พอใจ
5 4 3 2 1
1 เจาหนาทีใ่ หบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
2 เจาหนาทีใ่ หความรูในจุดตาง ๆ ที่สักการะไดดี
การใหบริการรถพวงรับ-สง ชวยอํานวยความสะดวกและเกิด
3
บรรยากาศที่ดี
4 อัตราคาบริการรถพวงรับ-สงมีความเหมาะสม
มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง
5
อยางยุติธรรม
การเดินทางมามีความสะดวก / ปลอดภัย / มีปายสัญลักษณ
6
บอกทางชัดเจน
7 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สะดวก กวางขวาง
รานจําหนายอาหารเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอ และราคา
8
เหมาะสม
9 คุณภาพและรสชาติ ของอาหารมังสวิรัติเปนอยางไร
มีลูกศรชี้บอกทาง หรือปายประกาศ แสดงใหเห็นถึงสถานที่
10
ตาง ๆ ภายในอุทยานฯ อยางชัดเจน
11 กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ทานไดรับ
สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่องใช และความสะอาด
12
ของบานพัก ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ โดยรวม
สถานที่จําหนายวัตถุมงคล และการจัดวางวัตถุมงคล จัดเปน
13
สัดสวนอยางเหมาะสม
14 ราคาของวัตถุมงคลที่จําหนาย มีความเหมาะสม
โดยรวมแลวทานพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวอุทยานศาสนา
15
พระโพธิสัตวกวนอิมนี้ มากนอยเพียงไร
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รบกวนกรอกขอมูล "ขอเสนอแนะปรับปรุง" เพื่อนําไปพัฒนาในโอกาสตอไป
ขอเสนอแนะปรับปรุง คือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ป เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
เกียรติบัตร

นางสาว สุวรรณา มุงเจริญ
25 มิถุนายน พ.ศ. 2519
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
107/20 อาคาร 1 เดอะเสตชั่นคอนโดมิเนียม ซ.เจริญกรุง 65
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พนักงานดีเดนรอบไตรมาสการทํางานที่ 1/2544
บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด
ผูจัดการสวนงานเงินเดือนคาจางและฐานขอมูลพนักงาน
แผนกทรัพยากรบุคคล
ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
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ตําแหนงหนาที่การงาน
ประวัติการศึกษา

