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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียว โดยขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนด
ขอบเขตดานพื้นทองเท่ียวภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมนักทองเท่ียว และกลุมเจาหนาท่ีอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม โดย
ใชการศึกษาแบบวิจัยเชิงสํารวจ มีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณพูดคุยบันทึกเทป 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และการสํารวจพื้นท่ี ถายภาพประกอบการศึกษา 
 ผลการศึกษาในดานอุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงศาสนาพบวา อุปสรรคเกิดจาก
ศรัทธาในศาสนาลดลง เนื่องจากแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนามีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดภาพทางศาสนา
ท้ังแบบศรัธาจริง และแบบกระแสนิยมจากการประชาสัมพันธ ซ่ึงนักทองเที่ยวมักไปแหลง
ทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีการประชาสัมพันธ แตหากการประชาสัมพันธลดลงก็ทําใหนักทองเท่ียวลด
ตามไปดวย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ท่ีมีตออุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม   
ทําใหผูศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการจัดการไดเปน 4 ประเด็น คือ 
 1. ควรมีการจัดการสถานท่ี โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ความรมร่ืนของสภาพแวดลอม 
ความสะอาด สรางส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานใหตอบสนองนักทองเท่ียว 
 2. ควรจัดเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ใหประจําอยูตามจุดตางๆของสถานท่ีทองเท่ียว 
 3. ควรจัดใหมีจุดจําหนายวัตถุมลคลเพียงจุดเดียว ท่ีบริเวณวิหารพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
เพราะนักทองเที่ยวทุกคนจะมาสักการะขอพรท่ีจุดนี้ 
 4. เพิ่มชองทางประชาสัมพันธ เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักมากข้ึน เชน จัดทัศนศึกษา  
ติดตอหนังสือพิมพจังหวัด ติดตอรายการโทรทัศน ซ่ึงหากการประชาสัมพันธไดรับการปรับปรุงให
ดีข้ึน ยอมสงผลใหนักทองเท่ียวมีความศรัธา และสนใจการทองเท่ียวเชิงศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
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 The objective of this study was discovering to the obstacles of religious tourism 

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

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

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

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

recording, interviews, area surveying, and photograph taking. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tourists’ needs. 

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

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

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

worship the image. 

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

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

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

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

tourism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงได เพราะไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝาย ซ่ึงผูวิจัยกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ท่ีนี้คือ 
 รองศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ ประธานกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ 
ท่ีไดใหคําแนะนํา และการตรวจแกการคนควาอิสระ อีกท้ังความรูในดานวิชาการตางๆ 
 ศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร อาจารยท่ีปรึกษาและควบคุมการคนควาอิสระท่ี
กรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ขอเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ วิธีการวิจัย เคร่ืองมือในการวิจัย    
การตรวจแกการคนควาอิสระ ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการศึกษา รวมไปจนถึงความรูในดาน
วิชาการตางๆ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยเขามาศึกษาในสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 คุณสุนัย โกศลกิติวงศ ประธานกรรมการบริหาร อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิมท่ี
ใหความอนุเคราะหใหผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตวกวนอิม 
ตลอดจนใหคําแนะนํา คําปรึกษา แหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย รวมท้ังอํานวยความสะดวก
ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดระยะเวลาในการทําการคนควาอิสระ 
 ดานการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเจาหนาท่ีอุทยานศาสนา
พระโพธิสัตวกวนอิม จ.เพชรบุรี ในการใหขอมูลความรู รวมถึงชวยอํานวยความสะดวกในการจัด
สถานท่ีเพื่อใชในการสัมภาษณนักทองเท่ียว 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีเคยอบรมส่ังสอนวิชาแขนงตางๆ รวมท้ังนักวิชาการที่
ทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวทางวิชาการที่เปนประโยชน ท่ีผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา
คนควา และนําขอมูลบางสวนไปใชในการอางอิงประกอบการคนควาอิสระ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ คณะโบราณคดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ภาคพิเศษรุน 1 ท่ีเปนกําลังใจ และใหการชวยเหลือกันมาตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ท่ีรวมเปนทีมงานในการสัมภาษณนักทองเท่ียว รวมถึง
ใหการสนับสนุน และชวยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีลงพื้นท่ีเพื่อทําการสัมภาษณนักทองเท่ียว 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคงพันธ (อนันต) คุณแมจําเนียร มุงเจริญ ท่ีไดให
การสนับสนุนผูวิจัย รวมท้ังเปนกําลังใจท่ีสําคัญตลอดระยะเวลาการคนควาอิสระฉบับนี้  
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