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บทคัดย่อ
การวิจยั นีว้ ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาอัตลักษณ์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ศึกษารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ
ของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มี 2 ขั้นตอน 1) ศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญและศึกษารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ
ของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ท�ำการวิจยั เชิงส�ำรวจ ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน มีกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 384 คน และ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ร้อยละและค่าค่าเฉลีย่ ผลการวิจยั
พบว่า องค์ประกอบอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นเกีย่ วกับความส�ำคัญของอัตลักษณ์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ
ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับรูป
แบบการด�ำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านการบุคคลากรส่วนส�ำนักงานของบริษัทน�ำเที่ยว รองลงมาคือการจัดการน�ำเที่ยว และโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวน่าสนใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the Cultural Tourism Business model
for cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani province 2) to study the business Model of the
Cultural Tourism Business for cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani Province. This research
procedure consisted of 2 steps: including 1) study the elements of identity and Cultural Tourism
Business model for cultural pilgrimage routes by having in-depth interview. By Purposive Sampling
method. 2) collect data using a questionnaire. Samples were 384 people gained by Multi Stage
Sampling method. Statistics used were percentage, and standard deviation. The research found
that there were 9 elements of the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes.
The overall opinion on 9 factors of the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage
routes were in “High” level. There were 3 factors of the Cultural Tourism Business model for
cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani province as follows; Officer, travel agencies and
travel programs of interest were at a high level.
Keywords: Tourism Identity, Cultural Pilgrimage Routes.
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ในปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้เพราะตามคติ
ความเชือ่ ทีถ่ อื ว่าการได้มาสักการะสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ร่วมท�ำบุญบริจาคทานจะน�ำความเป็นสิรมิ งคลมาสูช่ วี ติ
และสร้างจิตใจที่ผ่องใส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า จ�ำนวนวัดในพื้นที่จังหวัดมีทั้งสิ้น 1,631 วัด
(ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี, 2556, น.59) เช่น วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ เป็น
ที่รู้จักของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากค�ำสอนของหลวงปู่ชาอดีตเจ้าอาวาสที่เน้น
แนวทางและหลักค�ำสอนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย อีกทั้งบรรยากาศในวัดทั้งสองแห่งนี้มีความสงบร่มรื่น
เป็นอย่างมาก เหมาะแก่ผู้สนใจที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักธรรมค�ำสอน นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งรวม
ของศิลปกรรมอันล�้ำค่าทั้งทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลักษณะ
เด่นของค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาออกมาในงานศิลปะอย่างกลมกลืน (ภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม, 2550) ปัจจุบนั
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มธุรกิจน�ำเที่ยวจะน�ำเสนอในรูปแบบของโปรแกรมทัวร์เพื่อให้ง่ายต่อ
การวางแผนและการตั ด สิ น ใจการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเป็ น การท่ อ งเที่ ย วและการแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรู้การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่น (สิญาธร ขุนอ่อน, 2559, น. 53-54) รวมถึงเป็นการ
ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เรือ่ งราวและคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ รูปแบบวิถชี วี ติ ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชือ่ ศาสนา
และจารีตประเพณี (จ�ำเนียร ชุณหโสภาคมล, 2554, น.24-25) The European Center for Traditional and
Relational Culture ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส�ำคัญและดึงดูดใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Richards, 1995; 22 อ้างใน วาลิกา แสนค�ำ, 2545, น.16) พบว่า มี 8 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 2) สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง และสิ่งปลูกสร้างในอดีต
3) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศการต่างๆ 4) ความน่าสนใจในเรื่องของตนตรี
5) การแสดงละคร ภาพยนตร์มหรสพต่างๆ 6) ภาษาและวัฒนธรรม 7) ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ศาสนา และ 8) วัฒนธรรมเก่าแก่ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย นอกจากนี้ ชุมพล รอดแจ่ม
(2555, น.ก) ได้กล่าวว่า เส้นทางที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวนั้นมาจากค�ำบอกเล่า การแสวงหา
สถานที่เพื่อท�ำบุญ ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ธุรกิจน�ำเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจที่ให้บริการในการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูงผู้ประกอบการไม่สามารถเผชิญสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้เพียงล�ำพัง
รัฐบาลจึงมีส่วนในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการคมนาคม
ขนส่งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว มีขอ้ มูลและช่องทางการเดินทางไปสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ควบคุมจัดระเบียบ
รถสาธารณะต่างๆ ปรับปรุงคุณภาพของการคมนาคมพื้นฐานต่างๆ 2) การเพิ่มมาตรการในการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว สร้างความเชือ่ มัน่ ในกลไกการดูแลนักท่องเทีย่ วภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ
พัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ
จุดเสีย่ งในแต่ละพืน้ ที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการด�ำเนินงานร่วมกันในพืน้ ทีค่ อยดูแลเรือ่ งความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว 3) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการท่องเที่ยว การเข้าถึงระบบข้อมูล
การท่องเทีย่ วต่างๆ แก่นกั ท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) ซึง่
การสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง 3 ประเด็นนั้น จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�ำธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้
สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการของตนให้อยู่ในมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยสร้างจุดขายมากขึน้ และช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าถึงสินค้าและบริการมากขึน้ (สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559, น. 13-15) นอกจากนี้ Alonderiene and Navickiene (2009, pp. 12-13)
ยังให้ความเห็นว่าธุรกิจน�ำเทีย่ วมีบทบาทในด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว เพราะเป็นธุรกิจอีกประเภททีจ่ ะ
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในต�ำแหน่งต่างๆ ภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถทั้ง
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ของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารระดับสูง หรือแม้กระทั่งพนักงาน
ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานจองตั๋ว หรือหัวหน้าทัวร์ นอกจากนี้การด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวเพื่อ
ให้มีประสบความส�ำเร็จส่วนหนึ่งคือการด�ำเนินการตามมาตรฐานธุรกิจน�ำเที่ยว โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานทีก่ รมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2556) ได้กำ� หนดไว้ 9 เกณฑ์ ประกอบด้วย
1) มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 2) มีช่องทางการส่งเสริมการขายที่ทันสมัยและหลากหลาย 3) มี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดรายการน�ำเที่ยว 4) มีการจัด
มัคคุเทศก์และทีมงานในแต่ละโปรแกรมฯ ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและรายการน�ำเที่ยว 5) มีบุคลากร
ส่วนปฏิบัติการส�ำนักงานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ 6) มีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 7) มีการจัดการน�ำเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
8) มีการจัดการน�ำเที่ยวที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ 9) มีการ
จัดการน�ำเที่ยวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและบริการ
จากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ธุรกิจน�ำเที่ยวสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขัน ระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ วและการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเส้ น ทางบุ ญ และรู ป แบบ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเส้ น ทางบุ ญ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ น� ำ ไปใช้
ในการก�ำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆ ในการด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ
ของจังหวัดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ด�ำเนินการด้วยวิธีผสมผสาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การด�ำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือกลุม่ นักท่องเทีย่ ววัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี
บริษัทน�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ ซึ่งเป็น
ประชากรที่มีจ�ำนวนไม่จ�ำกัด
กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสความน่าจะเป็น เลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967 อ้างใน
องอาจ นัยพัฒน์, 2549, น. 216) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 384 คน
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา และปัจจัยด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานี 5 ด้าน ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ด้านจิตรกรรม อัตลักษณ์ด้าน
ประติมากรรม อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ด้านประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา
ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ ของธุรกิจน�ำเทีย่ ว
ในจังหวัดอุบลราชธานี 9 ด้าน ประกอบด้วย
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านมัคคุเทศก์น�ำเที่ยว
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านบุคลากรส่วนส�ำนักงาน
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัยในการจัดการน�ำเที่ยว
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการน�ำเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและบริการ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการจัดการน�ำเที่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประเพณีไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามสร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นค�ำถามด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็นค�ำถามแบบให้เลือก
ตอบเพียงค�ำตอบเดียวลักษณะค�ำถามปลายปิด (Closed-ended question)
ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญลูกค้า โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้าน เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method: The Likert Scale) โดย
มีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (มัลลิกา บุนนาค, 2548, น.115)
ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเทีย่ ว
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating
Method: The Likert Scale) โดยมีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
(มัลลิกา บุนนาค, 2548, น.115)
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุม่ นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
อุบลราชธานีบริเวณเส้นทางบุญและวัดต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ วัดมหาวนาราม วัดศรีอบุ ลรัตนาราม
วัดภูพร้าว วัดหนองบัว วัดหนองป่าพง เป็นต้น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้
นทางบุญและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
—
(Mean: X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อหา
อิทธิพลของตัวแปรอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ
ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ นักท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 10 คน 2) กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
น�ำเที่ยว จ�ำนวน 3 คน และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน
โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling)
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา และปัจจัยด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานี 5 ด้าน ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ด้านจิตรกรรม อัตลักษณ์
ด้านประติมากรรม อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ด้านประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา
ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยว
ในจังหวัดอุบลราชธานี 9 ด้าน ประกอบด้วย
1) รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
2) รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย
3) รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านมัคคุเทศก์น�ำเที่ยว
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านบุคลากรส่วนส�ำนักงาน
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัยในการจัดการน�ำเที่ยว
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการน�ำเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและบริการ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจด้านการจัดการน�ำเที่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประเพณีไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 3 กลุ่ม
ค�ำถามที่ส�ำคัญ 2 ค�ำถาม 1. อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ 2. รูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากถอดเทปและท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
สัมภาษณ์ โดยท�ำการตรวจสอบเทปที่ใช้ในการเก็บบันทึกค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูล จากนั้นการจัดเก็บข้อมูล
ที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแล้วโดยการพิมพ์ข้อความจากการถอดเทป บันทึก
ไว้ในโปรแกรม Microsoft word 2010 โดยบันทึกแฟ้มข้อมูลแบบ Rich Text Format ใช้งานโปรแกรม
ATLAS ti 5.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภาพมโนทัศน์ โดยสร้างข้อสรุปจากรหัสข้อมูลที่ก�ำหนด
ไว้ไปเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ หรือความสัมพันธ์ระหว่างรหัสข้อมูล และสร้างเป็นแผนภาพ
เชิงมโนทัศน์

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาคือ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 64.1% จ�ำแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี 24.5% อายุระหว่าง
20-30 ปี 19.8% และอายุระหว่าง 41-50 ปี 16.4% ตามล�ำดับ จ�ำแนกตามสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส 47.1% สถานภาพโสด 37.8% และมีสถานภาพแยกกันอยู่/หม้าย 15.1% จ�ำแนกตาม
อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 19% พนักงานรัฐวิสากิจ 15.4% และพนักงานของรัฐ 14.8% ตาม
ล�ำดับ จ�ำแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท
31.8% รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท 28.9% และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท
24.7% จ�ำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 33.9% ระดับปริญญาโท
20.6% และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.18% ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจ
น�ำเทีย่ วในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นเกีย่ วกับอัตลักษณ์ดา้ นต่างๆ ทีแ่ สดงถึง
อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุ
ญในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดั
บมาก
—
—
ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ (X = 4.25) 2)— อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม (X = 4.22)
และ 3) อัตลักษณ์ด้านประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา (X = 4.20) ตามล�ำดับดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อัตลักษณ์ดา้ นสถาปัตยกรรม ได้แก่ อุโบสถ เจดีย์ วิหาร ก�ำแพง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
—
(X =4.22) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสวยงาม สร้างความประทับใจทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์ เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ของศิลปกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์ และโครงสร้างของสถาปัตยกรรมภายในวัดมี
ความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ตามล�ำดับ
—
2. อัตลักษณ์ดา้ นจิตรกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X =4.18) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดมีความละเอียดประณีตบรรจงสวยงาม และจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์วหิ าร ที่
เขียนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดีสามารถถ่ายทอดและบอกกล่าวประวัติศาสตร์ของศิลปกรรม
รองลงมาคือ จิตรกรรมในพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ในการใช้เส้นสีและเงาแสดงให้เห็นถึงความงาม
อันละเอียดอ่อนสามารถใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ตามล�ำดับ
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—

3. อัตลักษณ์ดา้ นปะติมากรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.16) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พระพุทธรูปภายในวัดมีแบบเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของประติมากรรมไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์
รองลงมาคือ พระพุทธรูป เทวรูป รูปยักษ์ มารหรือสัตว์หิมพานต์ภายในวัดไทยในพระพุทธศาสนามี
ความสง่างาม และประติมากรรมเล่าเรือ่ งภายในวัดสะท้อนคติความเชือ่ ทางศาสนาด้วยการพรรณนาด้วย
ความสวยงาม ละเอียด และประณีต มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติอนื่ อย่างชัดเจนเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์
ตามล�ำดับ
—
4. อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า วัดทางพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ ชื่อเสียง
เกี่ยวกับความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของวัดในพระพุทธศาสนามาช้านาน และวัดในพระพุทธ
ศาสนาท�ำให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในชาติ มีความตระหนักในคุณค่าของมรดกไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ ตามล�ำดับ
—
5. อัตลักษณ์ด้านประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งที่แสดงถึง
อัตลักษณ์ รองลงมาคือ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมพระสงฆ์ที่จะสืบทอด
ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของไทย และวัดในพระพุทธศาสนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี 3 อันดับแรกทีม่ ภี าพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
อันดับแรก ด้านการบุคคลากรส่วนส�ำนักงานของบริษัทน�—ำเที่ยว (X— = 4.16) รองลงมา คือ การจัดการ
น�—ำเที่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเพณีไทย (X = 4.11) และโปรแกรมการท่องเที่ยวน่าสนใจ
(X = 4.08) ตามล�ำดับดังรายละเอียดต่อไปนี้
—
1. ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวน่าสนใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การทีบ่ ริษทั น�ำเทีย่ วมีโปรแกรมท่องเทีย่ วเส้นทางบุญทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ให้นกั ท่องเทีย่ ว
เลือกตามความต้องการ รองลงมา คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวนั้นมีการระบุราคา ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการอื่นๆ อย่างชัดเจน และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีการระบุ
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ครอบคลุมและดึงดูดความสนใจ ตามล�—ำดับ
2. ด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การที่บริษัทน�ำเที่ยวมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการน�ำเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ เป็นต้น รองลงมาคือ บริษทั น�ำเทีย่ วมีการเข้าร่วมการเสนอซือ้ ขายบริการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่น การออกบูธ เป็นต้น และบริษัทน�ำเที่ยวมีการโฆษณา ณ จุดขาย
ตามล�ำดับ
—
3. ด้านการประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.02) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การที่บริษัทมีการติดตามเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการน�ำเที่ยว เช่น
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น รองลงมา
คือมีการประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องล่วงหน้า และมีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าในกรณีทเี่ กิดปัญหาระหว่าง
การน�ำเที่ยว ตามล�ำดับ
—
4. ด้านมัคคุเทศก์น�ำเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีจำ� นวนและสัดส่วนของมัคคุเทศก์ทเี่ หมาะสมกับนักท่องเทีย่ ว รองลงมา คือ มัคคุเทศก์และทีมงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการน�ำเที่ยว การสื่อสาร การอธิบายกิจกรรมต่างๆ และความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเส้นทางบุญ ตามล�ำดับ
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—

5. ด้านบุคลากรส่วนส�ำนักงานท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.16) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรทีพ่ ดู จา สุภาพ ไพเราะ เป็นมิตร รองลงมาคือบุคลากรทีม่ กี ารแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และบริษัทน�ำเที่ยวมีความเป็นธรรม ให้บริการอย่างเท่าเทียม ตามล�ำดับ
6. ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ ว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X— = 4.06) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการจัดยานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมและสะดวกสบาย รองลงมาคือมีการ
จัดการในการรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ และมีการจัดการอ�ำนวยความสะดวกในสิ่งที่นักท่องเที่ยว
ร้องขอ ตามล�ำดับ
—
7. ด้านความปลอดภัยของการจัดการน�ำเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการเลือกทีพ่ กั ทีม่ มี าตรฐานด้านความปลอดภัย และมีการเตือนภัยอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ มิจฉาชีพ และการลักขโมยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว รองลงมาคือมีการเลือก
แหล่งท่องเทีย่ วเส้นทางบุญทีม่ มี าตรฐานด้านความปลอดภัย และมีการจัดการน�ำกลุม่ นักท่องเทีย่ วไปเทีย่ ว
ยังจุดต่างๆอย่างเหมาะสม ตามล�ำดับ
—
8. ด้านความปลอดภัยของการจัดการน�ำเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการใช้บริการร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่น รองลงมา
คือมีการใช้บริการร้านอาหารในท้องถิ่น และมีการใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามล�ำดับ
9. การจัดการน�ำเทีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและประเพณีไทยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
—
(X = 4.11) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มกี จิ กรรมใดๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย ในขณะจัดน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว รองลงมาคือไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่ง
แวดล้อมทั้งทางธรรมชาติในขณะจัดน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ตามล�ำดับ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 246 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี สมรสแล้ว มีอาชีพรับราชการรายได้
ต่อเดือน ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาทการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นช่วงวัย
ท�ำงาน มีความพร้อมด้านครอบครัว รายได้ มีความมั่นคงในอาชีพ จึงเริ่มแสวงหาความสุข สงบทางใจ
เข้าวัด ปฏิบัติธรรมหรือท�ำบุญมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้น
ทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 5 ด้าน ตามล�ำดับ ดังนี้
1) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตาม
ล�ำดับ พบว่า วัดทางพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานีมีวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญที่แสดงอัตลักษณ์ด้านนี้ เช่น วัดหนองป่าพง มีจุดเด่น คือ เป็น
วัดที่หลวงปู่ชา (พระโพธิญาณเถระ) บุกเบิกและพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรม วัดหลวง มีจุดเด่น คือ เป็น
วัดแห่งแรกของเมืองอุบลราชธานี ถือว่าเป็นวัดประจ�ำเจ้าเมือง (ประปทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าค�ำผง)
วัดหนองบัว มีจุดเด่น คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จ�ำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย
เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
ในปี พ.ศ. 2500 วัดมหาวนารามมีจุดเด่น คือ เป็นพระอารามหลวงคณะมหานิกายแห่งแรกของจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นแหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วัดทุ่งศรีเมือง จุดเด่น คือ หอไตร
กลางน�้ำ วัดเลียบ จุดเด่น คือ เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร บุกเบิกสร้างเป็นวัดธรรมยุต วัดใต้ หรือ
วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จุดเด่น คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่นามว่า “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ”
มีความส�ำคัญคือเป็น 1 ใน 5 องค์ในจ�ำนวนพระเจ้าองค์ตื้อในประเทศไทย
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2) อัตลักษณ์ดา้ นสถาปัตยกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านตามล�ำดับ
พบว่า อุโบสถ เจดีย์ วิหาร ก�ำแพง มีความสวยงาม สร้างความประทับใจ จังหวัดอุบลราชธานีมีวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญที่แสดงอัตลักษณ์ด้านนี้ เช่น วัดหนองบัว มีจุดเด่น คือ พระธาตุ
เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จ�ำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พทุ ธคยาประเทศอินเดียเป็นสถานทีบ่ รรจุพระบรมสารีริกธาตุ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 วัดทุ่งศรีเมืองมีจุด
เด่น คือ พระอุโบสถหรือหอพระพุทธบาทและพระพุทธบาทจ�ำลองจากวัดสระเกษ และหอไตรกลางน�้ำ
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จุดเด่น คือ พระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม วัดเลียบ จุดเด่น คือ เจดีย์
วิหารอนุสรณ์สถาน ซึ่งเก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่เสาร์วัดถ�้ำคูหาสวรรค์ จุดเด่น คือ สวนดอกไม้ที่สวยงาม
ภายในบริเวณวัด และพระอุโบสถหลังงามสีขาวแกะสลักลวดลายอย่างวิจติ รบรรจงสวยงาม พระธรรมเจดีย์
ศรีไตรภูมิ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสง จุดเด่น คือ ภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้น
กัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค�่ำคืน และมีปรับพื้นที่ตกแต่งเป็น
จุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณรอบๆ ซึง่ เป็นวิวล�ำน�ำ้ โขงและวิวทิวทัศน์ของประเทศลาววัดสระประสานสุข จุดเด่น
คือ พระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่ง ด้วยเซรามิค นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่
น่าสนใจ ได้แก่ หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน�้ำเรือธรรม นาคราช
3) อัตลักษณ์ดา้ นประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านตามล�ำดับ พบว่า ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยวัดต่างๆ
ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีรว่ มกับชุมชนในการแกะสลักเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ซึง่
เป็นประเพณีประจ�ำจังหวัดอุบลราชธานี เช่น วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัดหนองบัว ฯลฯ นอกจากนี้
วัดยังเป็นสถานที่จัดจัดงานลอยกระทง งานสงกรานต์ และงานส�ำคัญๆของจังหวัด เช่น วัดมหาวนาราม
วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดวัดสุปัฏนารามวรวิหารวัดหลวง ฯลฯ
4) อัตลักษณ์ดา้ นจิตรกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านตามล�ำดับ พบว่า
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดมีความละเอียด ประณีตบรรจงสวยงาม และ จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์
วิหารที่เขียนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดี ซึ่งสามารถถ่ายทอดและบอกกล่าวประวัติศาสตร์ของ
ศิลปกรรม จังหวัดอุบลราชธานี มีวดั ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญทีแ่ สดงอัตลักษณ์ดา้ นนี้
เช่น จิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดถ�้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
5) อัตลักษณ์ดา้ นประติมากรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านตามล�ำดับ
พบว่า พระพุทธรูปภายในวัดมีแบบเฉพาะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของประติมากรรมไทย จังหวัดอุบลราชธานีมวี ดั ที่
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญทีแ่ สดงอัตลักษณ์ดา้ นนี้ เช่นวัดหนองป่าพง มีจดุ เด่น คือ เป็น
วัดที่หลวงปู่ชา (พระโพธิญาณเถระ) บุกเบิกและพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรม วัดหลวง มีจุดเด่น คือ เป็น
วัดแห่งแรกของเมืองอุบลราชธานี ถือว่าเป็นวัดประจ�ำเจ้าเมือง (ประปทุมวรราชสุริยวงศ์ หรือ เจ้าค�ำผง)
และเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พระแก้วไพฑูรย์ พระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองอุบลราชธานีและหลวงพ่อ
ปากด�ำ วัดมหาวนารามมีจดุ เด่น คือ เป็นพระอารามหลวงคณะมหานิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นแหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และเป็นที่
ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดศรีอุบลรัตนาราม จุดเด่น คือ เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้ว
บุษราคัม วัดสุปฏั นารามวรวิหาร จุดเด่น คือ เป็นทีป่ ระดิษฐานของพระสัพพัญญูเจ้า เป็นพระพุทธรูปปราง
มารวิชัยขัดเงา วัดเลียบ จุดเด่น คือ เป็นวัดที่เก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่เสาร์ วัดใต้ หรือ วัดพระเจ้า
ใหญ่ อ งค์ ตื้ อ จุ ด เด่ น คื อ เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป เก่ า แก่ น ามว่ า “พระเจ้ า ใหญ่ อ งค์ ตื้ อ ”
มีความส�ำคัญคือเป็น 1 ใน 5 องค์ในจ�ำนวนพระเจ้าองค์ตื้อในประเทศไทยวัดถ�้ำคูหาสวรรค์ จุดเด่น คือ
เป็นวัดที่หลวงปู่ค�ำคนิง จุลมณี เป็นผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย วัดสระ
ประสานสุข จุดเด่น คือ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี 3 อันดับแรก โดยเรียงล�ำดับจากระดับความ
ส�ำคัญมากที่สุด ได้แก่
1. ด้านบุคลากรส่วนส�ำนักงานท่องเที่ยว ในภาพรวมมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก เพราะ
บุคลากรส่วนส�ำนักงานเป็นทรัพยากรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยบุคลากร
ส่วนส�ำนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การท่องเทีย่ วแก่นกั ท่องเทีย่ ว มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ยี อ่ มสร้างความสุขในการท่องเทีย่ วแก่นกั ท่องเทีย่ วและมี
ความสามารถในการสือ่ สารใช้ทกั ษะภาษาทีม่ คี วามหลากหลาย ย่อมสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วได้หลากหลาย
มากขึน้ ตลอดจนบุคลิกภาพส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรีชา แดงโรจน์ (2549, น.11) ได้กล่าวถึง การปรับปรุงบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้เข้าสูร่ ะบบสากล โดยจัดฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรให้มกี ารเรียนการสอนด้านการท่องเทีย่ วในโรงเรียน ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา พร้อมกับ
มีการฝึกอบรมให้บคุ ลากร มีความช�ำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพือ่ เกิดความคล่องตัว
ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. ด้านการจัดการน�ำเที่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเพณีไทย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�ำดับ พบว่า การที่บริษัทไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ในขณะจัดน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว มีความส�ำคัญมาก รองลงมา คือ
บริษทั น�ำเทีย่ วไม่มกี จิ กรรมใดๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางธรรมชาติ ในขณะจัดน�ำเทีย่ ว
ให้สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2557, น. 16-25) กล่าวว่า วัดเป็น
ศูนย์กลางปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและค่านิยมมีการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แก่ชมุ ชนเพือ่ การด�ำรงชีวติ และ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีชมุ ชนพัฒนาจิตใจคนในชุมชนสร้างสรรค์ฟน้ื ฟูคา่ นิยมคุณธรรมของสังคมไทยใน
อดีตกลับคืนมาควรจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับประเพณีวฒ
ั นธรรมวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วและเป็น
กิจกรรมทีส่ ะท้อน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแสดงถึงประเพณีวฒ
ั นธรรมทีส่ วยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วตลอดจนการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (2558, น. 16) กล่าวถึงการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นประเทศจุดหมายปลายทาง
เพือ่ การเดินทางมาพักผ่อนทีม่ คี ณุ ภาพ (Quality Leisure Destination) โดยการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Environment
Protection) เป็นประเด็นหนึง่ ทีต่ อ้ งพัฒนา ซึง่ ต้องค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ วและ
มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม�่ำเสมอ
3. ด้านโปรแกรมการท่องเทีย่ วน่าสนใจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
ตามล�ำดับ พบว่า การทีบ่ ริษทั น�ำเทีย่ วมีโปรแกรมท่องเทีย่ วเส้นทางบุญทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ให้นกั ท่องเทีย่ ว
เลือกตามความต้องการ มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบริษัทน�ำเที่ยวมีการระบุราคา
ค่าใช้จา่ ยในแต่ละกิจกรรม เช่น ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่าบริการอืน่ ๆ อย่างชัดเจน และบริษทั น�ำเทีย่ วโปรแกรม
การท่องเทีย่ วเส้นทางบุญ มีการระบุกจิ กรรมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ครอบคลุมและดึงดูดความสนใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2557, น. 16-25) กล่าวว่า ควรน�ำ
จุดเด่นของวัดที่เป็นการท่องเที่ยวมาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแสวงบุญภายในวัดหรือจ�ำแนก
โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วให้ ชั ด เจนมี ค วามเหมาะสมกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายและระยะเวลาที่ ใ ช้ จ ะท� ำ ให้
การท่องเที่ยวมีความหลากหลายยิ่งขึ้นและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอย่างสุขใจทั้งนี้เพื่อจะได้ท�ำ
การประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวในการวางแผนมาท่องเที่ยวที่วัดตาม
ช่วงเวลาที่มี

สุทธิปริทัศน์

ข้อเสนอแนะ
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1. ควรมีการพัฒนานโยบายร่วมกับบริษัทน�ำเที่ยวที่มุ่งให้บริการน�ำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
บุญโดยตรง
2. ควรให้ความส�ำคัญกับกลุม่ นักท่องเทีย่ ววัยรุน่ ซึง่ ปัจจุบนั มีการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
บุญมากขึน้ โดยการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงกลุม่ วัยรุน่ ได้มากขึน้ เช่น Line Fackbook
หรือ การใช้แอพพลิเคชัน่ บาร์โค้ด เพือ่ ประชาสัมพันธ์อตั ลักษณ์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
3. บริษัทน�ำเที่ยว ควรพัฒนาพัฒนาบุคลากรส�ำนักงานการท่องเที่ยวที่มีความสามารถในด้าน
ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีความรู้
สามารถถ่ายทอดและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้หันมาท่องเที่ยวในอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางบุญมากขึ้น
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