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บทคัดยอ 
 

 แผนการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย” เกิดขึ้นจากความสนใจท่ีจะศึกษาถึงอัตลักษณ เสนทางการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการ
ทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวประเภทวัดในสังคมไทย โดยมีโครงการวิจัยยอย 4 โครงการ ในพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาคของสังคมไทย 
ไดแก 1) รูปแบบและกระบวนการจัดการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง “เสนทางบุญ” สู “เสนทางธรรม” 2) รูปแบบและกระบวนการจัดการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาใน
ภาคเหนือ : กระบวนการเรียนรูสูการสรางสรรคเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 3) รูปแบบและกระบวนการจัดการทองเท่ียว
ทางพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : การจัดการพุทธศิลปถิ่นสยามเพ่ือความงดงามของจิตใจและปญญา 4) รูปแบบและ
กระบวนการจัดการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต : การสื่อสารคุณคาและการพัฒนาเชิงบูรณาการ 
 วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย มีวัตถุประสงค คือ  1) เพ่ือศึกษารูปแบบ กิจกรรม อัตลักษณ และ
กระบวนการจัดการเพ่ือการทองเท่ียวของวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 3) 
เพ่ือศึกษาสํารวจเสนทางและประเมินทรัพยากรการทองเท่ียวของวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในภูมิภาคตางๆ  4) เพ่ือศึกษาการมีสวน
รวมของชุมชนในการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนา และ 5) เพ่ือวิเคราะหระบบความสัมพันธและ
ผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานโดยใชวิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุมตัวอยางท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในสังคมไทยจํานวน 
150 วัด จากกลุมตัวอยางพระสงฆ นักทองเท่ียว ผูประกอบการในแตภูมิภาคๆ ละ 250 ราย แลวนําขอมูลมาวิเคราะห 
สังเคราะหเพ่ือใหเห็นทิศทางของการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทยดังนี้   
 1. ผลการศึกษาเสนทางทองเท่ียวของวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในสังคมไทย พบวา มีเสนทางการทองเท่ียวทาง
พระพุทธศาสนาท่ีหลากหลาย ในมิติของความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยวัดท่ีมีความงดงามทางดานพุทธศิลปกรรมและความเชื่อเร่ือง “พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์” จะเปนเสนทาง
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมสูงมาก 
 2. ผลการศึกษารูปแบบ กิจกรรม อัตลักษณ และกระบวนการจัดการเพ่ือการทองเท่ียวของวัดท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบวา รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวจะปรากฏตามอัตลักษณท่ีสําคัญตามคติความเชื่อของ
พระพุทธศาสนาและความเชื่อของทองถิ่นแตละภูมิภาค และมีกระบวนการจัดการท่ีแตกตางกันไปตามอัตลักษณของวัดนั้น 
โดยมีรูปแบบ กิจกรรม อัตลักษณ และกระบวนการจัดการเพ่ือการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน
ใน 5 ดาน คือ 1) รูปแบบ กิจกรรมการทองเท่ียวตามศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์  2) รูปแบบและกิจกรรมการ
ทองเท่ียวตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น  3) รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวตาม
ความงดงามของแหลงพุทธศิลปกรรม 4) รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวตามแหลงประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนาและ
ประวัติศาสตรของบานเมือง  และ 5) รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

3. กระบวนการจัดการทองเท่ียวของวัดในสังคมไทย พบวา มีกระบวนการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวของวัดใน
มิติท่ีหลากหลายท้ังในเชิงกายภาพ การพัฒนาสังคม การพัฒนาจริยธรรม การจัดกิจกรรมเชิงพุทธ และการสงเสริมการปฏิบัติธรรม 
 4. การประเมินทรัพยากรการทองเท่ียวของวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวในสังคมไทย ท้ังในดานกายภาพ/สภาพแวดลอม 
การจัดการพุทธศิลปกรรมภายในวัด การรองรับดานสังคมและวัฒนธรรม การใหคุณคาทางจิตใจและปญญาตามหลักพุทธศาสนา 
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาสังคม พบวา วัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสวนใหญมีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับทางการทองเท่ียวไดในระดับดี มีเพียงบางวัดท่ีมีความสามารถในการจัดการเชิงการทองเท่ียวในระดบัดีมาก และก็มีอีกหลาย
วัดท่ียังมีขอจํากัดในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
 5. การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนา พบวา มี 3 ลักษณะ ไดแก  1) การ
มีสวนรวมและการจัดการในเชิงอํานวยการ  2) การมีสวนรวมและการจัดการในเชิงอํานาจ  และ 3) การมีสวนรวมและการ
จัดการในเชิงการสนับสนุน   



 6. ความสัมพันธของการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม พบวา องคกรตางๆ เขามามีสวนรวมและ
มีความสัมพันธในลักษณะของการเกื้อกูลตอกันในทุกมิติ ท้ังในเร่ืองของการใชอํานาจเชิงกฎหมาย การอํานวยการและการ
สนับสนุนเพ่ือใหเกิดการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตางๆ cและการสนับสนุน โดยมีองคประกอบท่ีกอใหเกิด
ความสัมพันธตอกันของการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสําคัญ คือ กลุมคน สถานท่ีทองเท่ียว กลไก
การตลาด การจัดกิจกรรมทองเท่ียว การเสริมสรางความสัมพันธ องคกรการจัดการและผลประโยชน ซ่ึงองคประกอบท้ังหมด
จะตองมีกระบวนการท่ีเกื้อหนุนกัน 
 7. ผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอวัดและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา พบวา มีผลกระทบท้ังในบวกและ
ทางลบ เชน การกอใหเกิดรายได การแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนกระทบทางลบเชน การขาดเอกลักษณทางวัฒนธรรม การทําลาย
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยมีปญหา อุปสรรคการจัดการดานทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาหลายประการ เชน  ปญหาความ
เสื่อมโทรมของวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ปญหาดานสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพของนักทองเท่ียว ปญหาการรักษาเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม ปญหาดานการจัดการทองเท่ียว ปญหานิติบุคคลซํ้าซอน  ปญหาเร่ืองการบริหารจัดการภายในวัดเปนตน  
ดังนั้น วัด ชุมชนและภาคีท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือความย่ังยืนของการเรียนรูและการพัฒนาจิตใจและ
สังคม 
 
คําสําคญั : การทองเท่ียว, การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, การทองเท่ียวเชิงพุทธ, การจัดการพุทธศิลป,  
 ผลกระทบทางการทองเท่ียว  
  



Abstract 
 
 This research examines the Model and processes of Buddhism-based tourism development 
in Thailand. The objectives of this research 1) to study the Model and processes of Buddhism-based 
tourism in Thailand; 2) study the behavior of tourists and the process of expression of religious values;  
3) study the  routes that Buddhist tourists take and the resources found along those routes; 4) 
establish a Buddhism-based tourist network in Thailand; and 5) analyze the effects of tourism on the 
Buddhist way of life and culture, and to perhaps formulate guidelines to develop religious tourist 
locations in a sensitive and sustainable fashion. This research has four parts, and they are: 
 1) The Model and Processes of Buddhism-based Tourism Management in Northeastern 
Thailand: The Process of Changing Merit Routes to Dhamma Routes 
 2) The Model and Processes of Buddhism-based Tourism Management in Northern Thailand: 
Learning to create History and Culture 
  3) The Model and Processes of Buddhism-based Tourism Management in Central Thailand: 
Buddhist Art Management for the Beauty of the Mind and Wisdom 
 4) The Model and Processes of Buddhism-based Tourism Management in Southern 
Thailand: Value-oriented Communication and Integrated Development. 
 The research methodology used in this work is primarily documentary, and correlation 
analysis of Buddhist–tourism related data is used in the search for concept, meaning and attitude. 
Included in the analysis is a treatment of environmental and natural resource management activities in 
the temples. The results of this research are as follows: 
 1. The Buddhist tourist routes in Thailand map out a path of cultural diversity. These routes 
include the dimensions of religious faith, history, religious activities, and local culture. Many of the 
popular temples that feature Buddhist art are beautiful, and attract visitors. One Buddhist belief that is 
very popular is that of the Sacred Buddha. 
 2. The forms and activities of tourism in the temples are linked to Buddhist beliefs, and 
local culture and tradition. The research points to five main domains in Buddhist tourism and the 
routes taken: 1. activities associated with faith and belief in the Buddha; 2. activities to do with faith in 
Buddhism and cultural traditions; 3.activities concerned   wit   Buddhist Art; 4. activities associated with 
Thai and Buddhist history;  and 5. activities to do with the practice of Buddhism. 
 3. The management of tourism in temples in Thailand includes a lot of resource 
management. It also involves the facilitation of social development, moral development, and 
devotional and meditation-related practices. 
 4. The resources of the Thai temples that conducted tourism-related activities were 
measured and key indicators were various factors like Buddhist art, social and cultural support 
resources, and Buddhist moral and intellectual values. In terms of the ability of temples to function as 
tourist sites, it was found that overall there was a high potential for such activity and that tourists 
could contribute to economic and social development. Some temples are very tourism oriented, and 
there are many temples that are still limited in their ability to conduct tourism. 



 5. Communities along the tourist routes participate in the promotion of Buddhist tourism in the 
areas of management, authority and support. 
 6. The results of documentary research and survey of tourist opinions indicated that Thais 
and foreign tourists are interested in learning and the following the principles of Buddhism - many of 
them are especially interested in development of mind and wisdom. Most participants in the sample 
group stated that temples had done a good job in providing enough information, sufficient 
introduction to Buddhism, and a suitable and comfortable place for living and practice. An 
understandable model of mind training was provided. Many tourists came away from practice better 
able to see the value of human birth, life and death, better able to develop their minds and wisdom, 
more aware of the value of Triple Gem and the value of preserving the precepts, and more 
knowledgeable about the significance of  Buddhist traditions and festivals. They reported that they 
were better able to apply the Dhamma to their daily life. 
 7. Buddhism-based tourism has positive and negative impact on the temples. Positives 
included the provision of income, new challenges and new learning about various subjects. A number 
of temples reported that they did not have enough trained staff that could pass on general 
information, explain the Dhamma, and teach meditation to foreigners. 
 
Keyword :cultural tourism, Buddhism-based tourism, Buddhist arts management, cultural 
management, impact of tourism 
 

 


