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บทคัดย่อ จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้
ของวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็นของพระสงฆ์
และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และหาแนวทางในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๐๐ ตัวอย่าง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๓ 
แห่ง ได้แก่ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง )วัดร่องขุ่น อ าเภอเมือง และวัดพระ
ธาตุผาเงา อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แห่งละ ๑๐๐ คน  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วัยกลางคน 
รองลงมาได้แก่ เพศชาย วัยกลางคน ส่วนเยาวชนมีจ านวนน้อย ด้านการให้
ความร่วมมือกับทางวัด พบว่า ในภาพรวม ส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
วัด อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา อยู่ในระดับพอใช้ และ อยู่ในระดับดี   
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที่ ๑ ด้านพุทธศิลปะ /สถาปัตยกรรม
เหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายการ พบว่า ความสวยงามของ
ปะติมากรรมภายในวัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมภายในวัด ส่วนด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยววัด พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อพบว่า มี
ป้ายช่ือและรายละเอียดแจ้งถึงสถานที่ภายในวัดที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ส าหรับด้านค่าใช้จ่ายของการเข้าท่องเที่ยวภายในวัด พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า  ราคาเครื่อง
สักการบูชามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สารประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อพบว่า ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ผลการวิจัย พบว่า ประชากร
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสภาพที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายขอ้ พบว่า ควรปรับปรุงค าไหว้พระธาตุ/
พระพุทธรูป มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ส่วนด้านการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์

มาก ๆ ต่อผู้เข้าไปท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ศิลปะล ้านนาให้มากขึ้น รองลงมา ได้แก่ จัดท าสื่อที่เป็นตู้ระบบมัลติมีเดีย
อธิบายถึงบริเวณวัดหรือสิ่งส าคัญของวัด และด้านข้อแนะน าอื่น ๆ ได้แก่ 
ควรมีศาลาที่พักเพิ่มขึ้น มีน้ าดื่มสะอาดไว้บริการ ปลูกไม้ในวรรณคดีหรือ
พุทธประวัติให้ศึกษาเรียนรู้ 
 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า 
สถานการณ์โดยทั่วไปวัดจะมีความสงบ เหมาะส าหรับปฏิบัติธรรม ส าหรับ
ในเชิงพระพุทธศาสนาหรือเชิงวัฒนธรรมนั้นมีบ้างในกลุ่มของผู้มีอายุตั้งแต่ 
๔๕ ปีขึ้นไป ส าหรับปัจจัยที่เป็นเครื่องดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีความเห็น
ตรงกันว่า ศาสนวัตถุเป็นส่วนส าคัญอันดับแรกที่ท าให้วัดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ส่วนที่เป็นศาสนบุคคล พบว่า ศาสนบุคคลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท า
ให้วัดเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนแหล่งเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวหรือเยาวชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ พบว่า ต่างมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน   
 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔  พบว่า ปัญหาอุปสรรค
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ในวัด )ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยว
นิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมธรรมชาติ และแหล่งเริงรมย์เป็นหลัก 
นอกจากนั้นระยะทางการเดินทางไกล คา่ใช้จ่ายมาก ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินระหว่างเดินทางก็เป็นอีกหนึ่งของปัญหาอุปสรรค และปัญหา
อุปสรรคที่จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ในวัด พบว่า 
ปัญหาเกิดจากงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันดับแรก อันดับ
รองลงมาได้แก่ หน่วยงาน องค์กร ทีว่ัดนั้นอยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
ที่จะร่วมพัฒนาวัด บุคลากรภายในวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้ ประสบการณ์
การจัดวัดให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของนักท่องเที่ยว ชุมชนไม่ได้เข้าไปร่วมกับ
การแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพราะเห็นว่าผู้ที่บริหารวัดนั้นมี
ภูมิความรู้อยู่แล้วไม่กล้าไปแสดงความคิดเห็น 
 

ค าหลัก : การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การเรียนรู้เชิงพุทธ, 
แหล่งเรียนรู้, รูปแบบและสภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 
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บทน ำ 
Planning and Creativity ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงความต้องการจากการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ กลายเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการมี
ประสบการณ์โดยตรงโดยการเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสังคมที่ตนไปท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งมาก
ขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากมีวัตถุดิบทางทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวมากมาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและศาสนาของคนไทย ทั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาพุทธ 
จึงมีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าท้องถิ่นตามวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตลอดจน
ศิลปกรรมจ านวนมาก1 
 การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะของการเดินทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็
ตาม การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดการแหล่ง
โบราณสถานและพุทธศิลป์ ในแต่พื้นที่ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม ของพระพุทธศาสนาและการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว  
 จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของ
ประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญาเม็งราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและน้ าตกอันงดงามหลายแห่ง และมี
เทือกเขาผีปันน้ าที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศไทย 
เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชียงรายมีประชากรหลายเช้ือ
ชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท าให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ   สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกัน มากมายในจังหวัดเชียงราย เช่น พระธาตุดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า 
เชียงแสน แม่สาย วัดร่องขุ่น ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูงส าหรับพุทธศาสนิกชนก็คือ การเดินทางไปนมัสการพระแก้วมรกต หลวงพ่อผาเงา และพุทธศิลป์วัดร่องขุน ถ้าใครเดินทาง
ไปสักการะครบทั้งหมดในวันเดียวถือเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ๓ 
วัด ได้แก่ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง )ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย วัดร่องขุน ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย 
และวัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน ว่ามีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว ชุมชน และประเทศชาติ รวมท้ังสนใจท่ีจะศึกษาถึงด้านด้านพุทธศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หลักธรรม และ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในวัดนั้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววัดในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๑.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
๒.  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
๓.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา  
๔.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของวัดด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัด (อนุรักษ์พุทธศิลป์ วัฒนธรรม
ประเพณี) 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ๑) ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว มูลเหตุของการจูงใจด้านตา่ง ๆ ที่
มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดในจังหวัดเชียงราย  
  ๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ สถานการณ์ ปญัหาและอุปสรรค
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น และวัดพระธาตผุาเงา ในอดตีถึง
ปัจจุบัน โดยยดึหลักการศึกษาตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ว ซึ่งจะเน้นการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งดึงดดูใจทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน 
สถาปัตยกรรม ศลิปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม พ้ืนบ้าน ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
  ๓) ศึกษาความเห็นของพระสงฆ์ ผู้ประกอบการธุรกจิการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงรายในเชิงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเห็นของชุมชนที่วัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู ่
 ๔.๒ ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นท่ี  
 เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจยัในลักษณะการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสนา มกีารบอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะผูวิจัยจึง
ก าหนดพื้นที่การท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดเชียงรายที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าวัน
ละ ๕๐๐ คน ดังน้ี 
  ๑) วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
  ๒) วัดร่องขุ่น ต าบลปา่อ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย 
  ๓) วัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
 ๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรแบ่งเป็น ๓ กลุม่ คือ กลุ่มแรก เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่สอง เป็นพระสงฆ์ภายในวัด และกลุ่มทีส่าม เป็นผู้
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย   
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แนวคิดทฤษฎี 
๕.๑ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึ งดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต่างสนใจที่จะ
เรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศ รวมถึงซื้อของที่ระลึก
ที่เป็นงานหัตถกรรม และงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลั กษณะดังกล่าวเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนต้องการสัมผัสถึงวัฒนธรรมอันแท้จริง ความแตกต่างของวิถีชีวิต วิถี
ชีวิตที่เรียบง่ายของท้องถิ่นที่ไปเยือน และการได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันละกัน ระหว่างเจ้าของท้องถิ่นและผู้มาเยือน เช่น การ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อช่ืนชมศิลปวัฒนธรรม หรือเข้าร่วมประเพณี เทศกาล ของท้องถิ่นที่ไปเยือน การเดินทางเพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมความ
เช่ือที่สืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา เรื่องราว และงานเทศกาลที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องสะท้อนให้
เห็นถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น โดยเมืองที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้นั้น ควรมี
องค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงซากผังเมืองในอดีต 
ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่าง ๆ ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงละคร และมหรสพ ภาษาและวรรณกรรมประเพณี
ความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย การจัดการการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวว่ามีผลต่อเศรษฐกิจในสังคมของตนเสียก่อน 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และแจ้งถึงระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมยังต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจากคนในท้องถิ่น และเอกชน ในฐานะที่เป็นผู้ช านาญการ เพื่อการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชุมชนต่อไป  
 ๕.๒  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
 วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก เกิดจากการที่ตัวของวัดเองมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรม
หรือความส าคัญทางด้านประวัตศิาสตร์และโบราณคดีที่น่าสนใจ หรือวัดอาจอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ เป็นตัวดึงดูด
ท าให้วัดเป็นผลพลอยได้จากทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ซึ่งควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอื่น ๆ ไป
พร้อมๆกันด้วย ดังนั้นจึงควรพิจารณาศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุงวัดทางด้านกายภาพทั้ง ๔ ประเภท คือ วัดพระ
ธาตุ วัดป่า วัดพื้นบ้าน และวัดที่ออกแบบในลักษณะร่วมสมัย อีกท้ังให้มีการศึกษาเพื่อเสนอแนะเสน้ทางเชื่อมโยงแหลง่ท่องเที่ยวประเภทวัดกบั
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามตลาดของการท่องเที่ยว ดังที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันจะเป็นผลทางอ้อม กับการ
พิจารณาวัดพื้นบ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าอาจขยายเขตของกลุ่ม
ท่องเที่ยวออกไปถึงได้   
 การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาเป็นพฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งที่กระแสสังคมในปัจจุบันต้องการ เนื่องจากการท่ องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนาเป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมของสังคมไทย ดังนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึง
ควรได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาติ   
 ๕.๓ ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
  ๑) เป็นปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ความต้องการ การจูงใจ และความจ าเป็น การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ รูปแบบการ
ด ารงชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ทัศนคติ 
  ๒) เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ช้ันของสังคม กลุ่มอ้างอิง ผู้น าความคิดเห็น ครอบครัว 
เพื่อนฝูง 
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 ผลการวิจัย      จากการศกึษาผลการศกึษาวิจัยพบว่า นกัท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นวยัผู้ใหญ่เพศหญิง รองลงมาไดแ้ก ่วัย
ผู้ใหญ่เพศชาย ส่วนเยาวชนมจี านวนน้อย ส่วนด้านการ
ให้ความร่วมมือกับทางวัดทั้ง ๓ แห่ง พบว่า ใน
ภาพรวม ส่วนใหญป่ฏิบตัิตนตามระเบียบของวัด อยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมา อยู่ในระดับพอใช ้และ อยู่ใน
ระดับดี แต่เมือ่แยกตามวัตถุประสงค์ของการศกึษา มี
ดังนี ้
  ศกึษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวดัทีเ่ป็น
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาวจิัยใน
ภาพรวม ที่เปน็ด้านพุทธศลิปะ/สถาปัตยกรรมเหมาะสม
กบัเป็นแหล่งเรยีนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมือ่พจิารณาจากคา่เฉลี่ยเปน็รายการ พบว่า 
อันดบัหนึ่ง ได้แก ่ความสวยงามของปะติมากรรม
ภายในวดั รองลงมาได้แก ่ความสวยงามของ
สถาปตัยกรรมภายในวดั ความสวยงามของจิตรกรรม
ฝาผนังภายในวัด   
 ด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยววัด พบว่า 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาจาก
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ส าหรับมีความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด อันดับหนึ่ง ได้แก่ ภาพพระพุทธเจ้าหลังพระประธานในอุโบสถ และ
ภาพวาดภายในอุโบสถ ด้านการเป็นแหล่งการเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันดับหนึ่ง ได้แก่ ภาพฝาผนังด้านใน
อุโบสถ หอศิลป์ และห้องแสดงภาพและจ าหน่ายภาพ  และเป็นแหล่งพักผ่อนและให้ความเพลิดเพลินใจได้ดี อันดับหนึ่ง 
ได้แก่ บริเวณที่พักสองข้างทางภายในบริเวณวัด หอศิลป์ ห้องแสดงและจ าหน่ายภาพ และบริเวณรอบ ๆ อุโบสถ ตามล าดับ 
ส่วน  ด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยววัด พบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ ที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้เข้าไปท่องเที่ยวภายใน
วัด รองลงมาได้แก่ มีจ านวนห้องน้ าเพียงพอกับผู้ไปท่องเที่ยว มีห้องน้ าสะอาดสมกับเป็นวัดท่องเที่ยว มีป้ายช่ือและ
รายละเอียดแจ้งถึงสถานที่ภายในวัดที่ชัดเจนและเป็นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามล าดับ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายของการ
เข้าท่องเท่ียวภายในวัด พบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ ราคาอาหาร /เครื่องดื่มเหมาะสม  รองลงมาได้แก่ ราคาของท่ีระลึกมีความ
เหมาะสม และราคาวัตถุมงคลมีความเหมาะสม ตามล าดับ ส าหรับที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ราคาเครื่องสักการบูชามีความ
เหมาะสม และด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์ พบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม รองลงมาได้แก่ บุคลากร /ประชาสัมพันธ์ของวัดให้ความรู้ได้ดี และแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ สุภาษิตเตือนใจ หลักธรรมมีให้อ่านให้ศึกษา 
 และ วัดพระธาตุผาเงา อ าเภอเชียงแสน ด้านพุทธศิลปะ /สถาปัตยกรรม เหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด อันดับหนึ่ง ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมวิหารหลวงพ่อผาเงา อุโบสถ หอพระไตรปิฎก พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ อาคารเทพกาญจนา และห้องน้ า
ห้องสุขา ส่วนความสวยงามของประติมากรรมภายในวัด อันดับหนึ่ง ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ และพระพุทธรูปในวิหาร
หลวงพ่อผาเงา ส าหรับมีความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด อันดับหนึ่ง ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวงพ่อ
ผาเงา ขณะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันดับหนึ่ง ได้แก ่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสน  และเป็น
แหล่งพักผ่อนและให้ความเพลิดเพลินใจได้ดี อันดับหนึ่ง ได้แก่ บริเวณที่พักสองข้างทางภายในบริเวณวัด สวนสมุนไพร บน
ยอดเนินพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ตามล าดับ ส าหรับด้านความสะดวกสบายในการท่องเท่ียววัด พบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ 
ที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้เข้าไปท่องเที่ยวภายในวัด มีจ านวนห้องน้ าเพียงพอกับผู้ไปท่องเที่ยว ห้องน้ าสะอาดสมกับเป็นวัด
ท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามล าดับ ส าหรับที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มีป้ายช่ือและรายละเอียด
แจ้งถึงสถานที่ภายในวัดที่ชัดเจน ส่วนด้านค่าใช้จ่ายของการเข้าท่องเที่ยวภายในวัด พบว่า ราคาเครื่องสักการบูชามีความ
เหมาะสม อันดับหนึ่ง ได้แก่ ดอกไม้ธูปเทียน รองลงมาได้แก่ ราคาอาหาร /เครื่องดื่มเหมาะสม คือ อาหารทุกประเภทที่
ร้านอาหารบริการในวัด และราคาวัตถุมงคลมีความเหมาะสม คือ วัตถุมงคลทุกประเภทของวัด และด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สารประโยชน ์พบว่า ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม อันดับหนึ่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสน 
รองลงมาได้แก่ บคุลากร /ประชาสัมพันธ์ของวัดให้ความรู้ได้ดี คือมีพิธีกรคอยประชาสัมพันธ์ช้ีแนะอยู่ประจ าหน้าวิหารหลวง
พ่อผาเงา และแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คือ ป่าไม้ธรรมชาติในบริเวณวัด สวนสมุนไพรของวัด ส่วนที่อยู่ใน

ระดับน้อย ได้แก่ สุภาษิตเตือนใจ หลักธรรมมีให้อ่านให  ้ศึกษา  
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวัดที่มีอยู่ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ด้านข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายการ พบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ ควรปรับปรุงค าไหว้พระธาตุ /พระพุทธรูป 

รองลงมาได้แก่ ประวัติวัด/ประวัติพระธาตุ ภาพจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ และคติค าคม ตามล าดับ  
 ด้านการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์มาก ๆ ต่อผู้เข้าไปท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศิลปะ
ล้านนาให้มากขึ้น รองลงมา ได้แก่ จัดท าสื่อที่เป็นตู้ระบบมัลติมีเดียอธิบายถึงบริเวณวัดหรือสิ่งส าคัญของวัด และให้มีพระ
เป็นผู้น าในการศึกษาเรียนรู้ในวัดนั้น ๆ    
 ด้านข้อแนะน าอื่น ๆ ได้แก่ ควรมีศาลาที่พักเพิ่มขึ้น มีน้ าดื่มสะอาดไว้บริการ ปลูกไม้ในวรรณคดีหรือพุทธประวัติให้
ศึกษาเรียนรู้ 
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ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการ
พัฒนา พบว่า เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์โดยทั่วไป วัดจะมีความสงบ เหมาะส าหรับปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ช่วงระหว่าง
เดือนธันวาคม-มีนาคม ซึ่งเป็นฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าในฤดูกาลอื่น เนื่องจากอากาศของจังหวัดเชียงรายเย็น
สบาย ๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่เป็นป่าเขา เช่น ภูช้ีฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง สวน
สมเด็จย่า  แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ส าหรับในเชิงพระพุทธศาสนาหรือเชิงวัฒนธรรมนั้นมีบ้างในกลุ่มของผู้มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป 
ซึ่งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนส าคัญในการที่จะน านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนในฤดูฝนจะมี
นักท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากไม่สะดวกกับการเดินทาง ในฤดูกาลนี้วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในอ าเภอ
เมืองเชียงราย จะได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว ที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเอกชนต่าง ๆ ที่เขาจัด
ประชุมสัมมนาในจังหวัดเชียงราย จะใช้เวลาที่ว่างจากการประชุมไปท่องเที่ยวกราบสักการะ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่วัดจัดไว้ให้ศึกษาเรียนรู้  ส่วนด้านสถานการณ์ช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์ ฤดูกาลกฐิน เทศกาลปีใหม่ งาน
ประจ าปีของจังหวัด ฯลฯ  การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและเชิงวัฒนธรรมมีมาก ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า 
เกือบทุกคณะจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวัด ในพิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่ราชการจัดนิทรรศการ
ด้านนี้ไว้ เช่น หอนิทรรศการ ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว            วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์แม่ฟ้า
หลวง เป็นต้น 
 ส าหรับปัจจัยที่เป็นเครื่องดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เป็นศาสนวัตถุ พบว่า ศาสนวัตถุเป็นส่วนส าคัญอันดับแรกที่ท าให้
วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระแก้ว มีพระอุโบสถแบบล้านนา หอพระแก้วหยก พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ฯลฯ วัด
ร่องขุ่น มีอุโบสถสีขาว ห้องน้ าสีทอง อาคารที่พักเป็นระเบียบ ฯลฯ วัดพระธาตุผาเงา มีอุโบสถหลวงพ่อผาเงา หอ
พระไตรปิฎกกลางน้ า พิพิธภัณฑ์พ่อขุนเม็งราย ฯลฯ ปัจจับดึงดูดใจนักท่องเท่ียวท่ีเป็นศาสนบุคคล พบว่า ศาสนบุคคลก็เป็น
อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้วัดเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงที่มีพระมหาเถระที่เป็นผู้ปกครองการ
คณะสงฆ์ระดับภาค ๖ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป มีบุคลากรประจ าในสถานที่ให้ไปศึกษาเรียนรู้อยู่ คือ พิพิธภัณฑ์โฮง
หลวงแสงแก้ว เป็นต้น วัดร่องขุ่น มีอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป สามารถดึงดูดให้คนเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้ในผลงานของท่าน หรือศิลปวัฒนธรรมภายในวัดได้ วัดพระธาตุผาเงา มีพระมหาเถระด้านวิปัสสนาที่เป็นเจ้า
อาวาสประจ าอยู่ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านศาสนธรรม พบว่า ศาสนธรรม
นั้นก็เปน็อีกแนวทางหนึ่งที่ดึงดูดคนให้ไปศึกษาเรียนรู้  เช่น วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ใช้หลักธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มานาน ได้แก่ เป็นศูนย์การส่งเสริมการแข่งขันสรภัญญะแก่เด็กและเยาวชน เป็นศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมภาคกลางค่ า 
เป็นศูนย์การส่งเสริมให้ประชาชนน าบุตรหลานไปท าวัตรสวดมนต์วันเสาร์ ฯลฯ วัดร่องขุ่น มีภาพกิจกรรมที่ใช้ศิลปะการปั้น 
และวาดโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆสิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ วัดพระ
ธาตุเงา ก็ใช้ศาสนธรรมด้านการฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์การบ่มเพาะค่ายคุณธรรมแก่เยาวชน เป็นศูนย์กลางการ
เผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของอ าเภอเชียงแสน ฯลฯ นอกจากนี้ แต่ละวัดยังมีคติ ค าคม สุภาษิต เขียนติดไว้ตาม
ต้นไม้ สถานท่ีทางเดิน อีกด้วย อันเป็นการเผยแพร่ ศาสนธรรมอีกประการหนึ่ง และด้านศาสนพิธี พบว่า แต่ละวัดมีศาสน
พิธีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งศาสนพิธีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายได้
ประกาศ และออกไปประชุมสัมมนาทุกอ าเภอเกี่ยวกับการจัดศาสนพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาได้เป็นอย่าง
ดี เช่น การประกอบพิธีสืบชาตา จะมีนักท่องเที่ยวไปประกอบพิธีสืบชาตากันเป็นจ านวนมากในแต่ละปีที่ทางวัดจัด การ
ท าบุญประเพณีต่างๆ ต้องอาศัยศาสนพิธีเป็นแกนน าในการรวมพลังสามัคคีของมวลชน และให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษา
เรียนรู้ 
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ด้านการจัดสถานที่ในวัดอย่างไรให้เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวหรือเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ พบว่า 
บริเวณสถานที่ ปัจจุบันแต่ละแห่งมีความเหมาะสม และมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ละแห่งขาดผู้บรรยายน า
เที่ยวในวัด ท าให้การศึกษาเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ในมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
หรือเชิงวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ขณะนี้ทุกวัดมีความสะอาด ความเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้ว ควรรักษาความสมดุลย์ที่มี
อยู่นั้นให้อยู่ตลอดไป ส่วนแหล่งเรียนรู้ด้านวัตถุโบราณ อยากให้พิพิธภัณฑ์ หรือ สถานที่ท่ีแสดงวัตถุโบราณ พุทธศิลปะ 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ ซึ่งจะเป็นการเก็บรวบรวมของเก่าโบราณมาอนุรักษ์ไว้มาก ๆ จะ
เป็นการดี และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แต่ละวัดควรจะเพิ่มต้นไม้ในพุทธประวัติ ต้นไม้ในวรรณคดี ต้นไม้ที่เกี่ยวเมือง
เชียงราย สวนสมุนไพรที่วัดพระธาตุผาเงานั้นควรจะเพิ่มค าอธิบายการใช้สมุนไพรแต่ละชนิดด้วย จะท าให้เกิดประโยชน์
ต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 

 ส าหรับปัญหาอุปสรรคของวัดด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัด (อนุรักษ์พุทธศิลป์ วัฒนธรรมประเพณี) พบว่าส่วน
ใหญ่ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ในวัด) ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชม
ธรรมชาติ และแหล่งเริงรมย์เป็นหลัก นอกจากนั้นระยะทางการเดินทางไกล ค่าใช้จ่ายมาก ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินระหว่างเดินทางก็เป็นอีกหนึ่งของปัญหาอุปสรรค  ในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ในวัดเกิดจากงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่ หน่วยงาน 
องค์กร ที่วัดนั้นอยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนาวัด บุคลากรภายในวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้  ประสบการณ์
การจัดวัดให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของนักท่องเที่ยว ชุมชนไม่ได้เข้าไปร่วมกับการแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
เพราะเห็นว่าผู้ที่บริหารวัดนั้นมีภูมิความรู้อยู่แล้วไม่กล้าไปแสดงความคิดเห็น  
 
องค์ความรู้ที่ได้รับ  /อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัยได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจควรท าการอภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี ้
 ๑) ประเด็นแรก สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จ านวน ๓ แห่ง จะ
เห็นว่า การจัดรูปแบบและสภาพการแหล่งเรียนรู้หรือที่ท่องเที่ยวในวัดมีความแตกต่างกันตามสภาพของแต่ละวัด แต่ที่
น่าสนใจคือ กลุ่มที่เข้าไปท่องเที่ยวในวัดเป็นกลุ่มผู้หญิงถึงร้อยละ ๕๔.๓๓ และได้แสดงความคิดเห็นถึงการจัดรูปแบบและ
สภาพแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์ต่อผู้ท่องเที่ยวนั้นใน ๔ ด้าน ว่าแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีความ
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งหมด นั้นแสดงให้เห็นว่า การจัดเขตพื้นที่ของวัดให้เป็นป่าธรรมชาติเช่นวัดป่าทั่วไปคงยาก 
เนื่องจากวัดทั้ง ๓ แห่งที่ใช้เป็นกรณีศึกษานี้เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนเมือง แต่ก็สามารถจัดได้ตามสัดส่วนที่พอเหมาะกับสภาพ
ของวัด เช่น วัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย จะจัดเขตธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้รอบ ๆ พระอุโบสถ ซึ่งก็พอดี ๆ กับสภาพ
พื้นที่ ส่วนวัดร่องขุ่น ก็จัดเขตธรรมชาติไว้ตามจุดที่พักเป็นต้นไม้ให้ความร่มรื่นตามสภาพของวัด ส าหรับวัดพระธาตุผาเงา
นั้นในส่วนด้านบนของวัดเป็นเนินเขา ป่าไม้ยังพออุดมสมบูรณ์ ดังนั้นทั้ง ๓ วัดดังกล่าวมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมที่
แตกต่างกันไปตามบริบทแต่ละวัดนั้นเอง  จึงท าให้นักท่องเที่ยวเห็นว่า แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
น้อย แต่ในขณะเดียวกันวัดทั้ง ๓ แห่งที่ใช้เป็นกรณีศึกษานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรม และประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอิทธิวัตร ศรีสมบัติและคณะ ได้
กล่าวถึงประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวว่า การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็น ๓ ลักษณะคือ (๑) 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม รวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณีโบราณมาสู่ชนรุ่น
หลัง (๒) ทรัพยากรประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ หมายถึงพื้นที่ หลักฐาน และร่องรอยทาง
กายภาพที่เหลืออยู่ และ (๓) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  หมายถึง ทรัพยากรทั้งทางกายภาพและชีวภาพ   
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๒  )ประเด็นที่สอง แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  จะเห็นว่านักท่องเที่ยวได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาว่า ควรให้มีตู้ระบบมัลติมีเดียที่บรรจุแผนผังของวัดไว้แล้วนักท่องเที่ยวสามารถกดดูจุดต่าง ๆ ภายในวัดได้ 
จากข้อเสนอนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะมาจากแต่ละวัดไม่มีผู้บรรยายให้แก่นักท่องเที่ยวทุกจุดของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีในวัด ท าให้เกิดความคิดที่อยากจะช่วยให้วัดสามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงทุก
จุด เนื่องจากบางแห่งไม่มีความอธิบายใด ๆ ไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะแต่ละวัดมีทั้งแหล่งที่เป็นโบราณวัตถุ 
โบราณสถาน หรือพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมที่ควรแก่ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน /เยี่ยม
ญาติ และท าธุรกิจส่วนตัว เป็นล าดับต้น ๆ จึงต้องการได้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวกลับไปเล่าให้ลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่

ทางบ้านได้รับรู้รับทราบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับจารุวรรณ ธ นะกิจ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง รูปแบบการสื่อ
ความหมายส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัดพะโคะ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการสื่อความหมายโดยใช้บุคคล ได้แก่ยุวมัคคุเทศก์ ผู้บริการข้อมูล มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และใน
การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ใช้บุคคล ได้แก่ หนังสือคู่มือน าเที่ยว สื่อมัติมิเดียหรือสื่อผสม และป้ายข้อมูล 
 ๓ )ประเด็นที่สาม ความคิดเห็นของพระสงฆ์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา ประเด็นนี้ท่ีน่าสนใจ 

คือ ปัจจัยที่เป็นเครื่องดึงดูดใจนักท่องเที่ ยวในวัดทั้ง ๓ แห่งที่ท าการวิจัย จะเห็นว่า แต่ละวัดจะมีสิ่งดึงดูดใจไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ วัดร่องขุ่นมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวคือบุคคลหรือ ศาสนบุคคลก็ว่าได้ เพราะท่านผู้นี้ได้ปวารณาตัวเองว่าจะท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นั้นคือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ เป็นที่น่าสังเกตว่า
นักท่องเที่ยวจะไปชมความงามของสถาปัตยกรรมอุโบสถสีขาวที่ออกแบบและสร้างโดยศิลปินแห่งชาติ ผู้นี้ ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า ศาสนวัตถุท่ีเป็นสถาปัตยกรรมของอุโบสถสีชาวเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เป็นการท่องเที่ยวหาความ
รื่นรมย์ สวยงามของศิลปะ ของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ตื่นตา แปลกใหม่อลังการ นักท่องเที่ยวได้รับอรรถรสด้าน
สุนทรียภาพอันวิจิตรตระการตา ส าหรับวัดร่องขุ่นถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทความสนใจพิเศษ 
กล่าวคือสนใจในศิลปะร่วมสมัยที่สรรค์สร้างโดยศิลปินแห่งชาติอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ ที่ว่าเป็นประเภท
สนใจพิเศษ ก็หมายถึงการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาหรือศาสนา (Edu-meditation tourism) เป็นการเดินทางไปเพื่อทัศน
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิต เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีความเห็นว่า ศิลปกรรมไทยเป็นสิ่งควรช่วยกันอนุรักษ์และศึกษา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบ 
น่าจะเป็นการเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางมาเที่ยวในวัดคือ 
การได้ผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ และได้พัฒนาจิตใจให้สงบ ซึ่งสอดคล้องกับวัชราภรณ์ ระยับศรี  (อ้างใน
สุดาทิพย์ นันทโชค)   ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า ศิลปกรรมไทยเป็นสิ่งควรช่วยกันอนุรักษ์และศึกษา กิจกรรม
ที่นักทอ่งเที่ยวชอบ ได้แก่ การเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชน์ท่ีนักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทาง
มาเที่ยววัดคือ การได้ผ่อนคลายความเครียด  เกิดความสบายใจ และได้พัฒนาจิตใจให้สงบ และเหมือนกับทีบุ่ญเลิศ ตั้ง
จิตวัฒนาได้ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว ไว้ ๓ แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบในการท่องเที่ยว 
คือ (๑ ) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ หมายถึงการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ โดยประกอบด้วย การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ และการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร (๒ ) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยว ในแหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี และการท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตในชนบท และ (๓ ) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ หมายถึง การท่องเที่ยวที่ผสมผสานการท่องเที่ยว 
กับความต้องการอื่นเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การ
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ และการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว 
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๔  )ประเด็นที่สี่ ปัญหาอุปสรรคของวัดด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พุทธศิลป์ วัฒนธรรมประเพณี 
ประเด็นนี้จากการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ในวัด )ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมธรรมชาติและแหล่งเริงรมย์เป็นหลัก ประเด็นนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่มีแนวคิดที่จะไป
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือท่องเที่ยวในวัด อาจเกิดจากพื้นฐานเดิมของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปลูกฝังจาก
ครอบครัวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ไปท่องเที่ยวในวัดส่วนใหญ่มีอายุเลย ๕๐ ปีไปแล้วนั้น
แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาเป็นกลุ่มที่มีอายุ ดั้งนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงพระพุทธศาสนาน่าจะมาจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ฝ่ายของ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว  และฝ่ายของนักท่องเท่ียว ฝ่ายแรกคือฝ่ายทางวัด (ยกเว้นวัดร่องขุ่น อ าเภอเมืองเชียงราย )อาจ
ไม ่ได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้รับทราบว่า วัดบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อะไรบ้าง  ไม่ได้
น าผลงานของวัดไปเผยแพร่แก่สาธารณชน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้จึงไม่ได้เข้าไปท่องเที่ยวในวัด หรือมิฉะนั้นก็บริหารจัดการ
วัดไม่เป็นระบบ ไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว หรืออาจจะมีงบประมาณในการจัดท าไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการ และอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องที่ท่ีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ฝ่ายที่สองคือ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไม่ได้แนะน าหรือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิง
พระพุทธศาสนาไว้ในรายการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่
สนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจในด้านตรงข้ามกับวัฒนธรรมหรือทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายที่สามคือ ตัวของนักท่องเที่ยวเอง 
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหรือศึกษาเรียนรู้ในวัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมจากผู้ปกครอง หรือติดตามผู้ปกครองไปวัด
ตั้งแต่เล็ก ๆ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ตรงข้ามกันจะเข้าไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงพระพุทธศาสนามีน้อย  ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมมาก มีแบบอย่างมาก และรับข่าวสารมากเป็นผู้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา (พฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา )มากกว่านัก ศึกษาที่ได้รับการอบรมน้อย มีแบบอย่างน้อย และ
รับข่าวสารน้อย  
 ส่วนวัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย และวัดพระธาตุผาเงา อ าเภอเชียงแสนนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปกราบ
สักการะพระพุทธปฏิมากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดเป็นอันดับแรก คือ วัดพระแก้ว จะไหว้กราบสักการะขอพรจาก “พระหยก
เชียงราย” ก่อน แล้วจึงไปยังสถานที่อ่ืน ๆ  ส่วนวัดพระธาตุผาเงา ก็จะไปกราบสักการะขอพรจาก “หลวงพ่อผาเงา” นั้น
น่าจะเกิดจากกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป สถานที่ และช่ือเสียงของพระมหาเถระที่เป็นเจ้าอาวาส หรือ
เกจิอาจารย์ เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้าไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งสอดคล้องกับสุดาทิพย์  นันทโชค ได้กล่าวไว้ว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิ่งดึงดูดใจที่ทาให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระพุทธรูปและความมีชื่อเสียงของเกจิอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทาเป็นประจามากที่สุดเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยว
คือ การนมัสการไหว้พระ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าการมาทาบุญก็เพื่อเป็นการเพิ่มบุญกุศลและความเป็นสิริมงคล
ให้แก่ตนเองและครอบครัว   
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวในปัจจุบันจะขาดวัดซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของไทยไปไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ภาค
ไหน ๆ ก็ตาม  การที่จะท าวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ผู้เข้าไปท่องเที่ยวในวัดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
สังคมไทย เพื่อเป็นการจัดการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแก่ชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช 
๒๕๕๘ จะเป็นปีเปิดโลกอาเซียนด้านเศรษฐกิจ ที่เรียกว่าสมาคมอาเซียนแล้ว คาดว่านักท่องเที่ยวจากสมาคมอาเซียนน่าจะ
เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัย  มีประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยก็คือ “พระพุทธศาสนา” แต่ทุกวันนี้การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเป็นการจัดการเฉพาะวัดนั้น ๆ เท่านั้น 
ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าไปพัฒนา ถ้าหากหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน 
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาก็จะสามารถให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้ไปตราบนานเท่านาน ดังนั้นจึงเห็นว่าวัด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง จากภาครัฐและเอกชนจะได้รักษาอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของไทยไว้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป  
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จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและสภาพแหล่งเรยีนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้และปรับปรงุให้เหมาะสมกับสถานท่ีท่องเที่ยวนั้น ๆ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  วัดทั้ง ๓ แห่งน าผลงานวิจัยไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบและสภาพภูมิทัศน์ภายในวัด ตลอดถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในวัดให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนน าไปสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธศาสนาและเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณค่าและครบวงจร  
 ๓.  ในด้านของสถานการณด์้านการตลาดการท่องเที่ยว วัดต่าง ๆ สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบในการ
จัดสภาพภายในวัดใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยวได้ เพื่อเตรียมเปิดวัดใหเ้ปน็แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
 ๔.  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว เชิง
พระพุทธศาสนาและเชิงวัฒนธรรม ให้ทุกวัดเกิดการพัฒนาตามศักยภาพ โดยพิจารณาในด้านความแตกต่าง ปัจจัยและ
ผลกระทบท่ีมีต่อการแบ่งส่วนตลาดในการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในเขตจังหวัดเชียงราย 
 ๕.  หน่วยงานของรัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ใช้พัฒนาในด้านของการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (Internet) การจัดงาน
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และการเดินทางไปร่วมงานท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นเพื่อประชาสัมพันธ์จงัหวัดเชียงราย 
 ๖.  อาจารย์ นักวิชาการ นสิิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
และน าข้อมลูการวิจยัไปบรูณาการ พัฒนากับกิจกรรมของตนเอง เช่น บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาสังคม การจัดเครือขา่ยแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 ๗.  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวในเชียงราย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ควรมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการทอ่งเที่ยวของวัดต่าง ๆ ในระยะยาว 
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การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
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Joko Nardi – General Manager 

เอกสารอ้างอิง 
มณีวรรณ ผิวนิ่ม, พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด,  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗), หน้า ๔๙. 
 

สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง, การศึกษาอิสระศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, เศรษฐศาสตร์การเมือง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖. 
 

กรณีย์ ถนอมกุล, พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร, การศึกษาอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗), หน้า ๗๔.  

 

ณัฐพงษ์  สีบุญเรืองและคณะ, ปัจจัยจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา , (Psycho-Social 
Correlation of Buddhist Tourism Behavvior), รายงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมาคลธัญบุรี. (ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมาคลธัญบุรี, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒-๑๓.   

 
 

 

นัทธี  จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐.     
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


