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แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

MANAGEMENT GUIDLINE FOR RELIGIOUS TOURISM TOWARD THE
ASEAN COMMUNITY : UBONRATCHATHANI PROVINCE

มาโนช พรหมปัญโญ และคณะ
มหาวิทยาลยัสยาม

บทคดัย่อ

 การวิจยัเชิงสํารวจ ดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

(1) เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการ ปัญหา และอุปสรรคการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดัอุบลราชธานี

(2) เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจังหวดั

อุบลราชธานี (3) เพ่ือศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดัอุบลราชธานีเพ่ือรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน และ (4) เพ่ือกาํหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดั

อุบลราชธานีเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยใชว้ิธีการศึกษาการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์

เชิงพุทธ และการสังเกตการณ์ในการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มแบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานของภาคเอกชนภาคประชาชน 

การสัมภาษณ์เชิงลึกไดรั้บความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบา้น ภิกษุสงฆ์ ผูน้าํชุมชน และนักท่องเท่ียว 

ส่วนการวจิยัเชิงปริมาณไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 60 ชุด

 ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการการท่องเท่ียวเชิงพทุธถกูดาํเนินตามภายใตน้โยบายระดบัชาติ ระดบั

จงัหวดั และระดบัองคก์าร โดยไดร้ะบุปัญหาของการพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือความยัง่ยืนนั้นยงัขาดการ

บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แหล่งท่องเท่ียวขาดเสน่ห์ทั้งยงัขาด

การถ่ายทอดความรู้ทางศาสนาโดยมคัคุเทศก์ การสนองความตอ้งการในการส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้น

จาํเป็นตอ้งพฒันากระบวนการส่ือสาร แหล่งท่องเท่ียวความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงถือว่าอยู่

ในระดบัสูงแต่การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกการท่องเท่ียวถูกเรียกร้องอยูใ่นระดบักลางศกัยภาพของ

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดัอุบลราชธานีนั้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นอตั

ลกัษณ์ เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และภมิูหลงัทางประวติัศาสตร์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริการท่ีพกั และอ่ืน ๆส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนั้น ควรส่งเสริมให้

มีส่วนร่วมในการวางแผนยทุธศาสตร์และกาํหนดนโยบายต่าง ๆ โดยเนน้ถึงสาระสาํคญัของพทุธศาสนา

มากกว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว ส่วนการดาํเนินนโยบายนั้นควรดาํเนินตามตวัช้ีวดั

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

คาํสําคญั :  การท่องเท่ียวเชิงศาสนา การท่องเท่ียวเชิงพทุธ แนวทางการจดัการ จงัหวดัอุบลราชธานี
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ABSTRACT

 This survey research is mixed methodologies which aimed to (1) study Ubonratchathani

province’s tourism: the existing management, problems, and obstacles in religious tourism, (2) study

tourists’ demands on Religious Tourism management, (3) access Religious Tourism potentials towards

ASEAN Community-AC, and (4) to establish the management guidelines for religious tourism towards

AC in Ubonratchathani province. Focus group, in-depth interview, and observation were the qualitative

methods of data collecting. The target group of the focus group discussion techniques were divided into

2 groups: government agencies, private and civil societies. In-depth interview included the local wisdom

leaders, monks, village leaders, tourists. The quantitative methods was questionnaires distributed to 60

repondents.

 Result founded as follow…wthe Religious Tourism management operated under the tourism

policy at the National level, province level, and organization level. The problems of tourism development 

for sustainability are lack the of integrated from government agencies, private sectors and communities.

A Religious destination was not attraction. Also Lack of Religious knowledge and disseminate by the

tourist guides. the demands on the promotion of Religious Tourism in Ubonratchathani province are the

priority. Tourists demanded on communication, destination attraction, safety and security in the most in

the highest level. But the tourism facilities were require at the moderated level.

 Ubonratchathani has potential on Religious Tourism which were the destination attractions:

identities, authentic historical background and the facilities related to accommodations, and etc.

 Government, private sectors and civil societies should participate in strategic plan and

formulate policies. Emphasizes on religious essence upon tourism. suchas policies should be

formulateon the Cultural Standard Indicator by the Office of Tourism Development, Ministry of Tourism

and Sport.

Keywords : Religious Tourism, Buddhism Tourism, Management Guideline, Ubonratchathani Province

บทนํา

 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมการผอ่นคลายความเครียดท่ีปัจจุบนัไดรั้บความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนพร้อมๆ

กบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการผ่อนคลายความเครียดแลว้กิจกรรม

การท่องเท่ียวยงัสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนหรือแหล่งท่องเท่ียวไดอี้กทางหน่ึงดว้ย

กล่าวคือ รายไดท่ี้จะกระจายสู่แหล่งท่องเท่ียวและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของการสร้างงาน และ

นาํไปสู่การสร้างรายไดแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงภาครัฐไดก้าํหนดให้การท่องเท่ียวเป็นยทุธศาสตร์หน่ึงของ

ประเทศและกลุ่มจงัหวดัการท่องเท่ียวทุกภมิูภาคของไทย

 การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์การวจิยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยสาํนกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการทาํวจิยัดา้นการท่องเท่ียวโดยกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์
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การท่องเท่ียว” และนโยบายดงักล่าวควรอยูใ่นกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีเสนอสาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอ้มจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการพิจารณาจะตอ้งคาํนึงถึงประเดน็ ดงัต่อไปน้ี
 1.  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธตามบริบทของแต่ละแหล่งเพ่ือไม่ให้การส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดัอุบลราชธานีไปกระทบต่อวถีิพทุธ และใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถึง
หลกัคาํสอนและหลกัศาสนาในวดัใดวนัหน่ึงมากกวา่หลายวดัในหน่ึงวนั
 2.   การพฒันาการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ทั้งป้ายบอกทางวดัในจงัหวดั และป้ายช้ีแนะ
การปฏิบติัศาสนกิจภายในวดั และการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือสร้างเร่ืองราวการท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดั
อุบลราชธานีเพ่ือกระตุน้และสร้างแรงดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียว
 3.   การพฒันาระบบสนบัสนุนการท่องเท่ียวประเภทการคมนาคมขนส่งมวลชน
 4.  การจดัการระบบท่ีเอ้ือต่อความเช่ือมัน่ความปลอดภยัในทรัพยภ์ายในวดั
 5.  การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคาํนึงถึงบริบท
ทางศาสนาประจาํชาติและกาํลงัซ้ือของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
 6.   การส่งเสริมภาคการศึกษาให้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดั
อุบลราชธานีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพทุธอยา่งย ัง่ยนื

อภปิรายผล

 ด้านที ่1 สภาพการจดัการการท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดมี้การกาํหนดนโยบายไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะท่ีภาคเอกชนและชุมชนมีความสนใจและเห็นถึงศกัยภาพ 

ทางการท่องเท่ียวเชิงพุทธ แต่ทุกภาคส่วนยงัไม่เคยมีการวางแผนและร่วมมือกนัพฒันาการท่องเท่ียว

รูป แบบเชิงพทุธอยา่งเป็นระบบ และเน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงพทุธซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวในศาสนสถาน 

ผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวจึงควรตระหนกัถึงคุณค่าของศาสนสถาน ซ่ึงมีแนวทาง 

การปฏิบติัในรูปแบบเฉพาะ คือการเดินทางไปยงัวดัซ่ึงเป็นศาสนาสถานสาํคญัของพทุธศาสนา เพ่ือนอ้ม 

รําลึกถึงพระพทุธองค ์ดว้ยความศรัทธาตั้งมัน่ท่ีจะศึกษาสถานท่ีและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ถึงสจัธรรมแห่งชีวติ

ดว้ยจิตท่ีสงบมัน่คง มีความอดทนตั้งใจจริง หากตั้งจิตอยู่ท่ีการปล่อยวางให้ทุกอย่างเกิดข้ึนและดบัไป

มีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมเดินทาง มีไมตรีจิตต่อกนัฉันกลัยาณมิตรแบ่งปันผลบุญสู่มวลมนุษยชาติ 

การเดินทางท่องเท่ียวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยูใ่นใจของพุทธศาสนิกชนอยา่งเป่ียมสุขตลอดเวลา 

และเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การเดินทางท่องเท่ียวเชิงพุทธควรคาํนึงถึงหลกัสาํคญั 

2 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึง คือ การศึกษาวดัอยา่งละเอียด รอบคอบ เรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน และประการ 

ท่ีสอง คือ การใชห้ลกัคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความจริงของ

ชีวิตการปฏิบติัต่อผูรั้บและตนเองอยา่งมีเมตตา (ชมรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัมคธ. ประเทศอินเดีย 2549: 

บทนาํ)

 ด้านที่ 2 ความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพุทธ เห็นได้ว่า 

ความตอ้งการนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ พบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าจงัหวดัอุบลราชธานีควรมี 

การ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพทุธอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการพฒันา
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การท่องเท่ียวเชิงพทุธนั้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการพฒันาดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 

ดา้น การจดัการสถานท่ีจอดรถภายในวดัความสะดวกของรถโดยสารสาธารณะเพ่ือเดินทางมาวดัสภาพ 

การจราจรระหวา่งเดินทางมาวดั ความชดัเจนของป้ายบอกทางมาวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สายรุ้ง วงษาไชย, 

2554) กล่าวไวว้า่ แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตลาดนํ้ าวดัเชิงท่า จงัหวดัลพบุรี ตอ้ง

มี ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการเดินทางและการท่อง 

เท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวย ความสะดวกและบริการทางการท่องเท่ียวและดา้นบริการอ่ืนๆ ความคิดเห็นของ 

นกัท่องเท่ียวในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพุทธ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ จุดเด่นทางศิลปะสถาปัตยกรรม 

ของวดัมีเอกลกัษณ์ชดัเจน และนักท่องเท่ียความตอ้งการในระดบัมากดา้นความปลอดภยัโดยเฉพาะ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฤษณะ เดชาสุรักษช์น (2552). กล่าวไวว้า่ พฤติกรรม

และทศันคติของนักท่องเท่ียวอิสระชาวต่างชาติท่ีมีต่อวพัระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีวตัถุประสงคห์ลกัการท่องเท่ียววดัโพธ์ิ คือ 

สนใจในศิลปะและประวติัศาสตร์ตะวนัออก ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการพฒันาการท่องเท่ียว 

เชิงพทุธ ในจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการกิจกรรม 

ต่างๆ เหล่าน้ีในระดบัมาก คือ การจดักิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนาส่งเสริมการวิปัสสนากิจกรรม

การสนทนาธรรมกบัพระสงฆก์ารสะเดาะเคราะห์ แกก้รรม ดูดวง มีความตอ้งการพฒันาในระดบัมาก 

ส่วนความตอ้งการในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 

มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพุทธในระดบัมาก ส่วนดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพทุธในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญพิเชษฐ ์

จนัทร์เมือง (2553). กล่าวไวว้า่การจดัการการท่องเท่ียวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ 

โดยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เน้น (1) การช่ืนชมศิลปกรรมต่าง ๆ (2) การนมสัการไหวพ้ระและ 

ส่ิงศกัด์สิิทธิ์  (3) การฝึกสมาธิภาวนาในวนัหยดุและวนัพกัผอ่น (4) ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวควรไดรั้บในการ

มา ท่องเท่ียวคือความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้ทางศาสนาท่ีประกอบดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีละเอียด

ลึกซ้ึง และ (5) ควรปรับปรุงดา้น การบริการท่องเท่ียวของวดัท่ียงัไม่เป็นท่ีดึงดูดใจเพ่ือมาตรฐานแรงจูงใจ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการสาธารณูปโภค

 ด้านที่ 3 ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงพุทธของจงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม 

อาเซียน เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว และมีศกัยภาพดา้น การดึงดูดใจ 

นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน พร้อมทั้งสถาปัตยกรรม 

และงานเทศกาลประเพณีท่ีโดดเด่น เช่น แห่เทียนพรรษา การนาํจุดเด่นเหล่าน้ีมาพฒันาให้เกิดรูปแบบ 

การท่องเท่ียวเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและนาํเสนอแก่นักท่องเท่ียวจึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บ ความสนใจ

จากหน่วยงานทั้ งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

จงัหวดั อุบลราชธานี โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการบูรณาการและประสานความร่วม

มือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน เน่ืองจากชุมชนเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และไดรั้บผลกระ

ทบจากการท่องเท่ียวทั้งทางวฒันธรรม มลภาวะ ความแออดั อีกทั้งคนในชุมชนยงัเป็นผูอุ้ปถมัภ ์ ดูแล 

ประกอบศาสนกิจ มีความผูกพนักบัศาสนสถานมาก่อน ดงันั้น การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การศึกษา พฒันา และเสนอแนะในการวางแผนและรับรู้ ทั้งในระยะวางแผนและระยะดาํเนินการจึงเป็น
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เร่ืองสาํคญั อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการเคารพสิทธิของคนในชุมชน ศาสนิกชน และศาสนิกสถาน (สินชยั
กระบวนศิลป์ 2550)
 ด้านที ่4  การเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดัอุบลราชธานี
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํเป็นตอ้งให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว
เชิงพุทธ เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและกาํหนดนโยบายร่วมกนั โดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
พทุธควรเป็นไปในลกัษณะ “ศาสนานาํการท่องเท่ียว” และนโยบายดงักล่าวควรอยูใ่นกรอบการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเสนอสํานักงานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงประเด็นใน 
การพิจารณา คือ
 (1)  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงพทุธตามบริบทของแต่ละแหล่งเพ่ือไม่ใหก้ารส่งเสริมการท่อง
เท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดัอุบลราชธานีไปกระทบต่อวถีิพทุธ และใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถึงหลกัคาํสอน
และหลกัศาสนาในวดัใดวนัหน่ึงมากกว่าหลายวดัในหน่ึงวนั สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การวิจยัการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติในกลยทุธ์ท่ี 1.2 การวิจยั
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอุปทานการท่องเท่ียวไทย ในแนวทางท่ี 1.3.3 ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดท่ีวางอยูบ่นฐานอตัลกัษณ์ (ทอ้งถ่ิน) (ภาพลกัษณ์) และศกัยภาพของประเทศ แนวทางท่ี 
1.3.4 ส่งเสริมการวจิยัเพ่ือสร้าง (อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน) ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวไทย ผลการวจิยัท่ีไดน้ั้น
จะสามารถแสดงถึงอตัลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานีได้
 (2) การพฒันาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ทั้งป้ายบอกทางวดัในจงัหวดั และป้ายช้ีแนะ
การปฏิบติัศาสนกิจภายในวดั และการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือสร้างเร่ืองราวการท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดั
อุบลราชธานีเพ่ือกระตุน้และสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการท่อง
เท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงพุทธและวดัในดา้นการรวบรวมขอ้มูลทั้งประเภทศูนยข์อ้มูล หรือ
คู่มือนาํชมท่ีจะอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
 (3)   การพฒันาระบบสนบัสนุนการท่องเท่ียวประเภทการคมนาคมขนส่งมวลชนซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงพุทธและวดัในดา้นการบริการพ้ืนฐาน
ตามความมุ่งหมายของศาสนสถานท่ีตอ้งการให้เป็นท่ีสงบใชป้ระกอบศาสนกิจแต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
พฒันาเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจาํเขา้มาเพ่ือเท่ียวชมหรือทาํนุบาํรุงศาสนาดว้ย
 (4)  การจดัการระบบท่ีเอ้ือต่อความเช่ือมัน่ความปลอดภยัในทรัพยภ์ายในวดัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงพุทธและวดัในดา้นความปลอดภยัของ
นกัชท่องเท่ียว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวกบัความปลอดภยัของศาสนสถาน 
ท่ีต้องดาํเนินควบคู่กันไป โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีคณะผูว้ิจัย
มองว่าควรให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเพราะความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
ขณะการท่องเท่ียวเชิงพทุธจะส่งผลต่อทศันคติและการแนะนาํการท่องเท่ียวต่อของนกัท่องเท่ียวได้
 (5)  การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงพทุธภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคาํนึงถึงบริบท
ทางศาสนาประจาํชาติและกาํลงัซ้ือของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
จะมีการเคล่ือนยา้ยของประชาชนประเทศสมาชิกมากข้ึน แต่ลกัษณะการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวอาจเป็น
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การเคล่ือนยา้ยโดยวตัถุประสงคก์ารทาํงาน มิใช่การท่องเท่ียวกเ็ป็นได ้และขนาดเศรษฐกิจและความ
มัง่คัง่ของประเทศสมาชิกยงัมีระดบัท่ีต่างกนัอยู ่ดงันั้น การวางแผนการท่องเท่ียวเชิงพทุธโดยพ่ึงพาตลาด
ต่างประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ เพราะหากประเทศสมาชิกเป้าหมายมีกาํลงัซ้ือสูงและ
สนใจการท่องเท่ียวเชิงพทุธทางจงัหวดัอุบลราชธานีกค็วรส่งเสริมเอกชน แต่หากมิไดเ้ป็นเช่นนั้นก็

ควรทบทวน ออกมาตรการหรือใหค้าํแนะนาํแก่เอกชน
 (6)   การส่งเสริมภาคการศึกษาใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงพทุธของจงัหวดั
อุบลราชธานีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพทุธอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการใหค้วามสาํคญักบัการร่วมมือกบัชุมชน ประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือช่วยกนัขบัเคล่ือน
การท่องเท่ียวเชิงพทุธอยา่งย ัง่ยนื
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