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บทคัดย่อ 

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จํานวน 24 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยใช้แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาในจังหวัด
นครปฐม (SWOT analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมจํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มแบบ
ตามความสะดวก (convenience sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการวิจัยพบว่า 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม มีวิสัยทัศน์ คือ “จังหวัด
นครปฐมจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาของโลก เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาเพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถ่ินและกระจายรายได้สู่ชุมชน และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาเพ่ือเป็นต้นแบบการ
พัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

2. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงยืนยันให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับจังหวัดนครปฐม สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาต่อไป 

คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา, การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน, แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว, แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา 

Abstract 

  The research objectives were to create the development strategic plan for sustainable Buddhist 
tourism in Nakhon Pathom Province. The combination of qualitative and quantitative research was used 
as a method of the study. The sample groups in this research was 24 people who including government, 
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private sector and local communities. The qualitative data were collected from the in-depth interviews, 
focus group discussion, internal and external environment group discussion (SWOT analysis). The data 
were analyzed on the content and checked by triangulation. The quantitative data were analyzed on the 
collected from the questionnaire inquiring on the stakeholders who were experts including government, 
private sector, local communities and local tourist using for 400 samples. Statistics used to analyze data 
were percentage, mean and standard deviation. The research findings were as follow: 
  1. The development strategic plan for sustainable Buddhist tourism in Nakhon Pathom Province 
was “Nakhon Pathom will be Buddhist tourism center in the world, for spiritual awareness of cultural and 
mind, for Buddhist tourism standard and quality world-class in environmental conservation, for local 
economic development and sustainable community development model. It was contained with 4 strategic 
issues; 1) The Buddhist tourism development strategic plan for spiritual awareness of cultural preserved, 
2) The Buddhist tourism development strategic plan for environment preserved, 3) The Buddhist tourism 
development strategic plan for local economic development and income communities and 4) The 
Buddhist tourism development strategic plan for sustainable community development model. 
  2. An assessment result of the development strategic plan for sustainable Buddhist tourism in 
Nakhon Pathom Province has the highest potential. Therefore, the results of the Buddhist tourism 
development strategic plan were appropriate to Nakhon Pathom Province that can lead to an action 
processes and increase the Buddhist tourism potential. 
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1. บทนํา 
   ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN economic community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
ส่งผลให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะต้องเปิดการค้าเสรี 
รวมท้ังมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือ ได้อย่างเสรี ดังนั้นภาคการท่องเที่ยวและบริการ
จําเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันประเทศไทยเป็นประตูเชื่อม
ระหว่างด้านทิศตะวันตก (เมียนมา-อินเดีย และประเทศทาง
แถบยุโรป) สู่ด้านทิศตะวันออก (ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม และ
ทะเลจีนใต้) และทิศเหนือ (เมียนมา-ลาว และจีน) สู่ทิศใต้ 
(มาเลเซีย-อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) จึงถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว (tourism hub) ของภูมิภาค
อาเซียน อีกท้ัง national social and economic development 
plan No. 11 [1] และ national tourism development 
plan [2] ให้ความสําคัญกับภาคบริการการท่องเที่ยว และ
กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ทาง
การตลาด และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับความสนใจพิเศษของกลุ่มนักท่องเที่ยว หนึ่งใน
รูปแบบใหม่นั่นคือ การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา (buddhist 
tourism) 

 การท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา เป็นรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเฉพาะด้านท่ีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพุทธศาสนา ชื่นชมสถาปัตยกรรม
หรือประวัติศาสตร์ และบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การนมัสการ
เกจิอาจารย์ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนา [3] 
เมื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาไทย พบว่า    
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นหลักฐานสําคัญท่ีแสดง
ถึงการประกาศพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรกบนแผ่นดินของไทย 
ตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 [4] และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ [5] ทรงนิพนธ์ถึงเมืองนครปฐม
ว่ามีพุทธเจดีย์สมัยทวารวดีมากกว่าแห่งอ่ืน เป็นพุทธเจดีย์
เก่าท่ีสุดท่ีมีในประเทศสยาม และส่วนใหญ่พบในบริเวณพระ
ปฐมเจดีย์ วัดพระประโทณเจดีย์ วัดพระเมรุ วัดพระงาม วัด
ธรรมศาลา เนินพระ จึงเชื่อว่าจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรทวารวดี ด้วยเหตุผลหลายประการจึงทําให้
จั งหวัดนครปฐมมีศักยภาพท่ีสามารถจัด รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา แต่เม่ือศึกษายุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมพบว่า ไม่ได้มุ่งเน้นการท่องเท่ียว
เชิงพุทธศาสนาท้ังท่ีสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาได้ 
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  ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนาจําเป็นต้องคํานึงถึงมิติแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 
4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม [6] ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์จะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ชี้นําให้เป็นแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเ ท่ียว ภาค
ประชาชน และนักท่องเท่ียว เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์เร่ิมต้ังแต่การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลของแผน ท่ี
สําคัญคือ ทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนโครงการ [7] รวมท้ังจะต้องนํา
แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงศาสนามาบูรณาการกับ
แผนพัฒนาของจังหวัดทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม 
 
3. นิยามศัพท์ 
  3.1 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ท่ีต้องการบรรลุของจังหวัด
นครปฐมในอนาคต โดยมีท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน 
  3.2 การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวในพุทธศาสนสถานหรือสถานที่ ท่ี มี
ความสําคัญทางศาสนาพุทธ เพ่ือวัตถุประสงค์การศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศึกษาหลักธรรมคําสอน การ
ปฏิบัติธรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การบูชา
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ การชมความงามของพุทธศิลป์ รวมถึง
หาความสงบทางจิตใจในจังหวัดนครปฐม 
 
4. วิธีดําเนนิการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research 
and development) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม มีวิธีการวิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ข้ันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
  2) ข้ันประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
  ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของการ พัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม 
   1.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภาค

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว จํานวน 24 
คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เป็นการจัดอภิปรายกลุ่มย่อย (focus group 
discussion) ประกอบด้วย  
   ผู้แทนภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนา จํานวน 3 คน ได้แก่ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานท่ีมีการวางแผนและจัดกิจกรรมทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
   ผู้แทนภาคเอกชน จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ท่ีพัก ผู้ประกอบการร้านขายของท่ีระลึก ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ผู้ประกอบการบริษัทนําเท่ียว และผู้ประกอบการ
ขนส่ง ซ่ึงเป็นตัวแทนของธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง 
   ผู้แทนภาคชุมชน จํานวน 16 คน ได้แก่ ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร วัดไร่ขิงพระ
อารามหลวง วัดบางพระ วัดปลักไม้ลาย วัดลําพญา วัด
อรัญญิการาม (สามง่าม) และพุทธมณฑล ซ่ึงสามารถให้
ข้อมูลท่ีแท้จริงและเพียงพอตามประเด็นท่ีผู้วิจัยกําหนดข้ึน 
   1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยเป็นเครื่องมือเชิง
คุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาใน
จังหวัดนครปฐม (SWOT analysis) ในประเด็นของจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
อุปสรรค (weaknesses) เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงประเด็นคําถามเป็นชุดเดียวกันท้ังของผู้แทน
ภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคชุมชน เนื่องจาก
ต้องการข้อมูลท่ีตรงกันตามประเด็นคําถาม เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) 
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้ วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT 
analysis ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในจังหวัด
นครปฐม และจับคู่ SWOT matrix ของการกําหนดทิศทาง
แผนยุทธศาสตร์ มาเป็นปัจจัยในการคิดและสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง  4 ด้าน  ได้แก่ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) กําหนด
วิสัยทัศน์ 2) กําหนดยุทธศาสตร์ 3) กําหนดกลยุทธ์ และ 4) 
กําหนดโครงการของแผนงาน 
  ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม  
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  2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณคือ กลุ่ม
ภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคประชาชน และนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววัดในจังหวัดนครปฐม การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 กลุ่ม ใช้วิธีสุ่มแบบตามความสะดวก 
(convenience sampling) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
เป็นตัวแทนแต่ละภาคส่วน ภาคส่วนละ 100 คน รวมท้ังสิ้น 
400 คน ตามการเทียบตาราง Taro Yamane 
   2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ (กล่าวคือ วิธีการประเมิน
ผ่านแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ 5 หมายถึง 
พึงพอใจมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด) ซ่ึง
ประเด็นคําถามเป็นชุดเดียวกัน เพ่ือต้องการผลการประเมิน
ต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม  
   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เพ่ือบรรยายข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม 
 
5. สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม สรุปผลได้ดังนี้ 
  5.1 ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมพบว่า 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐมมีดังนี้  
  จุดแ ข็ ง ด้ านการท่อง เที่ ยว เชิ ง พุทธศาสนาใน
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ําท่า
จีนทําให้เกิดชุมชนและวัดขนาบตลอดริมฝั่งแม่น้ํา วัดจํานวน
มากมีประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี โดยเฉพาะวัดพระ
ปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ท่ีมีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน
สันนษิฐานว่าเป็นเจดีย์องค์แรกและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
จากพระมหากษัตริย์หลายยุค จนกระทั่งองค์เจดีย์ในปัจจุบัน
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวท่ัวโลก 
สําหรับพุทธมณฑลท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาของโลก มีการจัดประชุมพุทธศาสนาแห่งโลกเสมอ 
ตลอดจนมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

  จุด อ่อนด้านการท่อง เ ท่ียว เชิ ง พุทธศาสนาใน
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของ
จังหวัดนครปฐมไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากภาครัฐ 
โดยเห็นจากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญ 
วัดและการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาไม่มีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมมือในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ทําให้วัดต่าง ๆ ต้องดูแลรับผิดชอบ
กันเอง อีกท้ังวัดแต่ละแห่งไม่มีการจัดประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงต่อกัน 
  โอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาพบว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้ังอยู่
ในจังหวัดนครปฐม มีนโยบายทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางพระพุทธศาสนาโลกท้ังในรูปแบบของการศึกษาพุทธ
ศาสนา การปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยว และจังหวัด
นครปฐมมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น 
ท่ีมีหลักสูตรเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว 
 อุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาพบว่า สภาพสังคมไทยท่ีเปลี่ยนไปจากอดีตชุมชน
มีวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ แต่ปัจจุบันคนได้ห่างไกล
วัด ทําให้คนไม่ได้สนใจพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดปัญหา
เร่ืองอาชญากรรมและยาเสพติดตามมา อีกท้ังขาดงบประมาณ
จากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา ไม่มีองค์กรท่ีเข้ามาสนับสนุนการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา และประเทศเพ่ือนบ้านได้มีการพัฒนาและเปิดตัวการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ 
  ผลจากการวิเคราะห์ SWOT analysis และการ
วิเคราะห์ SWOT matrix ของการกําหนดทิศทางแผน
ยุทธศาสตร์เ พ่ือใช้ เป็นปัจจัยในการคิดและสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  วิสัยทัศน์: จังหวัดนครปฐมจะเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของโลก เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
อย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
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   กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของโลก ประกอบด้วย 11 โครงการ 
   กลยุทธ์ท่ี 1.2 การพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึก 
ประกอบด้วย 9 โครงการ 
   กลยุทธ์ท่ี 1.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประกอบ 
ด้วย 8 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ท่ี 2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) 
ในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 9 โครงการ 
   กลยุทธ์ท่ี 2.2 การจัดการทรัพยากรในวัด ประกอบ 
ด้วย 7 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และกระจายรายได้สู่ชุมชน 
   กลยุทธ์ท่ี 3.1 การจัดการด้านการตลาด ประกอบ 
ด้วย 10 โครงการ 
   กลยุทธ์ท่ี 3.2 การพัฒนาสินค้าและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 16 โครงการ 

   กลยุทธ์ท่ี 3.3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 7 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
   กลยุทธ์ท่ี 4.1 สร้างเครือข่าย เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 โครงการ 
   กลยุทธ์ท่ี 4.2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาสู่ชุมชน ประกอบด้วย 6 โครงการ 
 5 .2 ผลการประเ มินแผนยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม โดยการบูรณาการผลของการวิเคราะห์ SWOT 
analysis และ SWOT matrix ในเชิงคุณภาพ นํามาสร้าง
เป็นประเด็นคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องพบว่า กลุ่มตัวอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ในท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียวชาวไทย จํานวน 400 คน แสดง
ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมดังตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินภาพรวมต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง  
    พุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม 

รายการคําถาม 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ภาพรวมวิสัยทัศน์ 4.00 0.935 มาก 
1) จังหวัดนครปฐมจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของโลก 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ 

4.10 0.893 มาก 

2) จังหวัดนครปฐมจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพระดับโลก เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4.00 0.934 มาก 

3) จังหวัดนครปฐมจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือเป็นต้นแบบ
การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

3.96 0.936 มาก 

4) จังหวัดนครปฐมจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือสนับสนุนให้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และกระจายรายได้สู่ชุมชน 

3.94 0.979 มาก 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ 4.06 0.903 มาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

4.06 0.903 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของโลก 3.99 0.854 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 การพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึก 4.00 0.866 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรม 4.05 0.806 มาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.02 0.888 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Use) ในแหล่งท่องเที่ยว 3.96 0.811 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการประเมินภาพรวมต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
    เชิงพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม 

รายการคําถาม 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 การจัดการทรัพยากรในวัด 4.01 0.855 มาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือ
เป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4.04 0.945 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 การจัดการด้านการตลาด 3.87 0.853 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 การพัฒนาสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.85 0.874 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 4.00 0.881 มาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และกระจายรายได้สู่ชุมชน 

4.09 0.889 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัด
นครปฐม 

4.03 0.891 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาสู่ชุมชน 3.87 0.916 มาก 
 
6. อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเ ร่ืองแผนยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  6.1 ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมพบว่า 
จากข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT analysis ของการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม ร่วมกับการ
วิเคราะห์ SWOT analysis ใน strategy in Nakhon Pathom 
of 2015-2018 (สํานักงานจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558-
2561) [8] ซ่ึงมีผลการศึกษาจุดแข็งคือ วัดในจังหวัดนครปฐม
มีประวัติศาสตร์ท่ีโดดเด่นระดับโลก เคยเป็นต้นกําเนิดของ
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีและเป็นศูนย์กลางพุทธมณฑลของ
โลก จุดอ่อนคือ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนา  และขาดความร่วมมือในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา โอกาสคือ พัฒนาให้พุทธมณฑล
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรม และพัฒนา
จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางเส้นทางท่องเที่ยวพุทธศาสนา
ของเอเชีย อุปสรรคคือ ปัญหาด้านงบประมาณและนโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และประเทศเพ่ือน
บ้านเป็นคู่แข่งด้านการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา ท้ังนี้จะเห็น
ได้ว่าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SWOT ทําให้เห็นส่วนย่อย
ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือให้ง่ายต่อการนํามาคิด
สังเคราะห์ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนาของจังหวัดนครปฐม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Naipinit et al. [9] ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis 

การท่องเท่ียวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาต่อไป 
ส่วนการวิเคราะห์ SWOT matrix ของการกําหนดทิศทาง
แผนยุทธศาสตร์นั้นเพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการคิดและสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม 
  6.2 การประเมินแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมพบว่า
วิสัยทัศน์ของการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาคือ จังหวัด
นครปฐมจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของ
โลก เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนา
จิตใจเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพระดับโลกในการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม เ พ่ือ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และเป็นต้นแบบ
การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับการกําหนด
วิสัยทัศน์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีกล่าวถึงการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ย่ังยืน สําหรับยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือปลูกจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  เ พ่ืออนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
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พุทธศาสนา เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
ท้ังนี้เพราะแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับจําเป็นต้องยึดตาม
ยุทธศาสตร์ของชาติ เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันและส่งผลให้
เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถบูรณาการจากหน่วยงาน
ทางด้านการท่องเท่ียวซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิง
พุทธศาสนาอย่าง ย่ัง ยืนในจังหวัดนครปฐมสัมพันธ์กับ 
national social and economic development plan 
no. 11 of 2012-2016 [1] ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์เป็น 5 
ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การประเมินแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัด
นครปฐม ช่วยยืนยันให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็น
กระบวนการในการจัดทําแผนงานและโครงการท่ีเหมาะสม
กับจังหวัดนครปฐม แต่ต้องมีการกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม [10] จึงถือได้ว่าแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือพัฒนาให้
เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา (buddhist 
tourism clusters) และสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปน้ี 
  7.1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติสํานักงานจังหวัดนครปฐม ควรนําแผนยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกัน เพ่ือเป็น
ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  7.2 ผู้ประกอบการเอกชน นําข้อมูลผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ เพ่ือวางแผน
ธุรกิจทางด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
  7.3 วัดและชุมชนมีความ รู้และได้ มีส่ วนร่วมใน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ศาสนาอย่างย่ังยืน และตรงตามความต้องการของวัดและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
  7.4 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ทราบถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจและน่าเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่
ประสบการณ์นันทนาการและการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพต่อไป 
  7.5 ควรมีองค์กรการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนระดับชาติ
ข้ึนเฉพาะ เพ่ือเป็นหน่วยงานในการเผยแผ่พุทธศาสนา มีการ
ประสานงานระหว่างไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาท่ี
มีมาตรฐานและครบวงจร 
  7.6 ควรนําแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืน นําไปดําเนินการในโครงการนํา
ร่องในวัด และประเมินผลดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดนครปฐมท่ี
แท้จริง 
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