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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ	มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	 2	ประการคือ	 1)	ศึกษาอัตลักษณ์ของ
ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในประเพณีบุญ 
เดือนหก	 จังหวัดชัยภูมิ	 ประชากรกลุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ�านวน	 30	 คน	 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม	รายงานสรุปผลการวิจัยใช้วิธีการพรรณนาความ	ผลการวิจัยพบว่า	อัตลักษณ์ของประเพณ ี
บุญเดือนหก	 จังหวัดชัยภูมิ	 คือความเชื่อความศรัทธาระลึกถึงบุญคุณของพระยาแลผู ้ก ่อต้ังเมืองม ี
หลายหน่วยงานร่วมพิธีแห่บายศรีบวงสรวงพระยาแลโดยจัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�าทุกป	ี
ปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ส�าคัญคือ	1)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	2)	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	
และ	3)	ปัจจัยด้านทรัพยากร

ค�าส�าคัญ	:	 อัตลักษณ์	ประเพณีบุญเดือนหก	ปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
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Abstract 
			 This	study	investigates	qualitative	research.	There	are	two	main	objectives:	1)	to	study	
the	identity	of	the	sixth	month	merit	tradition,	Chaiyaphum	province;	2)	to	study	the	factors	
promoting	tourism	management	in	the	sixth	month,	Chaiyaphum	province.	The	accidental	
sample	group	consisted	of	30	people	using	the	 interviewing	method	by	questionnaires.	 
The	report	summarizes	was	used	the	descriptive	analysis.	The	results	of	the	study	were	as	
follows:	the	identity	of	the	sixth	month	merit	tradition,	Chaiyaphum	province,	is	the	faith	 
and	 reminiscence	of	 Phraya	 Lae,	 the	 founder	 of	 the	 city.	 Besides,	 there	 are	many	 
organizations	participating	 in	Thai	blessing	ceremony,	offering	Phraya	Lae	by	holding	a	
great	contest	every	year.	The	 important	 factors	 that	promote	tourism	management	are	 
1)	participation	in	operations,	2)	leadership	factors	and	3)	resources	factors.

Keywords :	 identities,	sixth	month	tradition	promotional,	factors	for	tourism	management

บทน�า
	 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560–2564)	สภาพเศรษฐกิจ
โลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่อง 
หลายปี	 ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ�ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรค	 
ดังนั้นการพัฒนาประเทศโดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐาน
บริการใหม่ในการปรับตัวสู ่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น	 รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน	 เพิ่มแนวทางการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและ
การท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตเน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
(Office	of	 the	National	Economic	and	Social	Development	Council,	2018)	 ในแต่ละจังหวัด
ของประเทศต่างมีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
แตกต่างกันออกไป	หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากจะอนุรักษ์และสืบสาน
แล้วยังได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้ในท้องถิ่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินท่ีมีอยู่ 
โดยประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทร่วมมือกันพัฒนาควบคู่กับการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้ 
คุณค่าของการเดินทางมาท่องเที่ยว		
	 ดังเช่นจังหวัดชัยภูมิเมืองเก่าแก่ที่มีอัตชีวประวัติบุคคลส�าคัญต่อวิถีชีวิตและประเพณีในท้องถ่ิน	 คือ
เจ้าเมืองคนแรกของชาวชัยภูมิท่านชื่อพระยาภักดีชุมพลตามประวัติของท่านเดิมชื่อ	“แล”	 เป็นชาวนคร
เวียงจันทน์	 ในสมัยรัชกาลท่ี	2	พ.ศ.	2360	นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น�้าโขงมาต้ังบ้านเรือนท่ีบ้าน 
น�้าขุ่นหนองอีจาน	 (อยู่ในเขตอ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา)	ต่อมาได้ย้ายไปต้ังใหม่ที่บ้านโนนน�้าอ้อม	
บ้านชีลอง	(อยู่ในเขตอ�าเภอเมืองชัยภูมิ)	และได้ท�าราชการส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์ใน	พ.ศ.	2365	ขุนภักดีชุมพล 
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ได้ย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง	ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านหนองหลอดกับบ้านหนองปลาเฒ่า	 ในเขตอ�าเภอเมือง
ชัยภูมิปัจจุบัน	 เนื่องจากสถานที่เดิมเริ่มคับแคบไม่เพียงพอกับจ�านวนพลเมืองที่เพ่ิมขึ้น	พ.ศ.	2367	 ได้มี 
การพบบ่อทองท่ีบริเวณล�าห้วยชาด	นอกเขตบ้านหลวง	 ขุนภักดีชุมพลจึงได้น�าทองในบ่อนี้ไปส่วยแก ่
เจ้าอนุวงศ์และขอยกฐานะบ้านหลวงขึ้นเป็นเมือง	 เจ้าอนุวงศ์จึงประทานชื่อเมืองแก่ขุนภักดีชุมพลว่า 
เมืองไชยภูมิและเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระภักดีชุมพล	
	 ต่อมาพระภักดชีมุพลได้ขอเอาเมอืงไชยภมูขิึน้ตรงต่อเมอืงนครราชสมีาและส่งส่วยแก่กรงุเทพมหานคร	
แทนไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ	 ให้ยกบ้านหลวง	 (เมืองไชยภูมิ)	 เป็นเมืองชัยภูมิ	 และแต่งต้ังพระภักดีชุมพลเป็นพระยาภักดีชุมพล	 
เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก	สมัยรัชกาลท่ี	 3	 เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏต่อกรุงเทพมหานคร	พระยาภักดีชุมพล	 
ได้ยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโมตีกระหนาบกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย	เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้น 
จึงเดินทางย้อนกลับมาเมืองชัยภูมิจับตัวพระยาภักดีชุมพล	ประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามริมหนอง 
ปลาเฒ่า		
	 การเสียชีวิตของพระยาภักดีชุมพล	ท�าให้ชาวเมืองชัยภูมิจดจ�าและระลึกถึง	จึงเรียกขานท่านด้วย 
ความเคารพว่า	 “เจ้าพ่อพญาแล”	และได้มีการสร้างศาลไว้ตรงที่พระยาภักดีชุมพล	ถูกประหารชีวิต 
ณ	บ้านหนองปลาเฒ่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	ต่อมาใน	พ.ศ.	2511	ทางราชการได้สร้างศาลข้ึนใหม ่
ชื่อว่า	“ศาลพระยาภักดีชุมพล”	และจัดให้มีงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล	
	 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของประเพณีบุญเดือนหกเพื่อร่วมร�าลึกถึงวีรกรรมของพระยาภักดี
ชุมพล	 จัดงานในเดือน	 6	 จึงเรียกว่างานประเพณีบุญเดือนหกที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล	 ตั้งขบวน
แห่บายศรีกันตั้งแต่บ่ายโมงเริ่มด้วยความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เจ้าพ่อพญาแลประทับบนหลังช้างเป็น
ขบวนแรก	ตามมาด้วยขบวนม้า	ขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	 ตามด้วยขบวนบายศรีของอ�าเภอ
ต่างๆ	ที่ตั้งใจท�าให้ยิ่งใหญ่และสวยงามประกวดแข่งกันหลังจากขบวนแห่มาถึงศาลเจ้าพ่อครบทุกขบวน	
บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	เช่น	การจัดการแสดง	การออกร้านสินค้า	การประกวดบายศรี 
(Khiartiphum	Lappinyo,	2018)
	 ในการจัดกิจกรรมย่อมพบปัญหาอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวอยู ่บ้างควรส่งเสริมการจัดการ 
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	และเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง 
อัตลักษณ์ของประเพณีประวัติความเป็นมาเพื่อร่วมกันสืบสานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน	 โดยการพัฒนาให้
ประสบความส�าเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในท้องถ่ิน	 เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีอยู่เป็นการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรากฐาน 
ของชุมชนให้คงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน	อาศัยคนในชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอย่างจริงจัง	
ร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งความบันเทิงและการศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญ 
เดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.		 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ		
	 2.		 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ		
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ประโยชน์ของการวิจัย
	 สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาวางแผนการจัดการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
ของจังหวัดชัยภูมิให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ 
นักท่องเที่ยวที่ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
	 อัตลักษณ์	หมายถึง	ลักษณะที่โดดเด่นของประเพณีบุญเดือนหก	
 ประเพณบีญุเดอืนหก	หมายถึง	งานประเพณทีีจั่ดขึน้เพือ่ร่วมร�าลึกถงึความดีของเจ้าเมอืงชยัภูมคินแรก
 ปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	หมายถึง	สิ่งที่มีผลกระทบต่อการจัดการท่องเที่ยวและมีผล 
กระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน	ดังนี้
	 1.		 ประชากรเป้าหมาย	หมายถึง	 ประชาชนในท้องถิ่นหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาร่วมงานประเพณ ี
บุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ	จ�านวน	30	คน		
	 2.		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview	Form) 
ประเด็นการสัมภาษณ์	ได้แก่	สถานภาพของผู้ตอบ	อัตลักษณ์เด่นของประเพณีบุญเดือนหก	ปัญหาอุปสรรค
ที่พบในการจัดการท่องเที่ยวประเพณีบุญเดือนหก	แนวทางอนุรักษ์และแนวทางส่งเสริมการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหก	น�าเครื่องมือไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 
และน�าไปปรับปรุงแก้ไข	หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับเนื้อหาปรับปรุงก่อนน�าไปใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
	 3.		 ขอบเขตด้านพื้นที่ส�ารวจข้อมูล	ณ	บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล	ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดชัยภูมิ	เก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงจัดงานประเพณีบุญเดือนหกเดือนพฤษภาคม	ประจ�าปี	2560

ประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ

อัตลักษณ์ประเพณีบุญเดือนหก ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีบุญเดือนหก	

ปัจจัยส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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	 สรุปผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยจากการสร้างเครื่องมือส�าหรับการศึกษาวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียน 
ข้อค�าถาม	ก�าหนดขอบข่ายค�าถามสร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย	 โดยใช ้
เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อใช้ในข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Arunee	Onsawad,	2008)	 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขก่อนจัดพิมพ์	 น�าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม	คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง	
(Structured	 Interview)	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญที่พบในงานประเพณีบุญเดือนหก	จ�านวน	 
30	คน	ซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก	 จังหวัดชัยภูมิ	 
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงระยะเวลาจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	ประจ�าปี	2560	ณ	บริเวณ
ศาลเจ้าพ่อพญาแล	ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูมิ	 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยใช้วิธี
การพรรณนาความ

ผลการวิจัย
	 การเสนอผลการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 วิเคราะห์ข้อมูล 
แบบพรรณนาความจากแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview	Form)	กลุ่มตัวอย่างใช้วิธ ี
คัดเลือกแบบบังเอิญ	จ�านวน	30	คน	จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพเกษตรกร	อาชีพ
รับราชการ	และประกอบธุรกิจส่วนตัว	อายุตั้งแต่	25–65	ปีขึ้นไป	มีสถานภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
ประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	จ�านวน	17	คน	และเป็นประชาชนในท้องถิ่น	จ�านวน	13	คน	 ผู้วิจัย 
แบ่งการสรุปผลการวิจัย	2	ประเด็น	ดังนี้
 1.	 ด้านอัตลักษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	พบว่าประชาชนในท้องถ่ินมีความเชื่อ
ที่มั่นคงและยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นแนวทางประพฤติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันจาก
ความเชื่อความศรัทธา	และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรก	สังเกตจากการให้ความ
ร่วมมือกันจัดงานประเพณีและการเข้าร่วมงานของประชาชนจากหลายหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกันรับ
ผิดชอบจัดงานประเพณีได้อย่างยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น	 กิจกรรมที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์โดด
เด่นของประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	คือ	การประกวดบายศรีขนาดใหญ่ที่มีความประณีตสวยงาม
สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น	ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างต้ังใจท�าบายศรีมาร่วมขบวนเพ่ือประกวดแข่งขันกันและ
สักการะเจ้าพ่อพญาแล	สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม	ความเชื่อที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยผ่านทางบายศรีจาก
ภูมิปัญญาไทยตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้
 2.	 ด้านปัจจัยปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวในประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	 ได้แก่ 
	 		 	 1)	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	 จังหวัดชัยภูม	ิ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในท้องถิ่น	 เน่ืองจากเป็นงานระดับจังหวัดประชาชนในท้องถิ่นจาก 
หลายหน่วยงานมาท�างานร่วมกันด้วยความศรัทธา	 จึงต้ังใจอย่างสุดก�าลังความสามารถ	แสดงให้เห็นภาพ
ของความสามัคคี	ความเข้มแข็งของคนในท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันปฏิบัติการ	และภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมใน 
การด�าเนินงาน
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ภาพที่	1	ขบวนแห่ในงานประเพณีบุญเดือนหก

	 		 	 2)		ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�ามีการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก�าหนดวางแผนงานมีการจัดประชุมมอบหมายหน้าที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมจัดการในประเพณีบุญเดือนหกร่วมกัน	สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ของผู้น�าและวิสัยทัศน์ในการกระจายอ�านาจสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาและภาคภูมิใจร่วมกัน
	 		 	 3)		ปัจจัยด้านทรัพยากร	จังหวัดชัยภูมิ	มีศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม	มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นทุนเดิม	 หลังการเข้าร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรองต่อได้	 เช่น	อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล	 
หรือเจ้าพ่อพญาแล	มอหินขาว	ทุ่งดอกกระเจียว	แหล่งทอผ้าไหมบ้านเขว้า	น�้าตกตาดโตน	 เป็นต้น	ทั้งนี ้
ยังต้องค�านึงถึงความสะดวก	ความสะอาดและความปลอดภัย
	 จากการส�ารวจในงานประเพณีบุญเดือนหก	ยังพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรไว้
บริการนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง	เช่น	ปัญหาความสกปรกของการให้บริการห้องน�้าห้องสุขา	ปัญหาด้านการจราจร
ติดขัดถนนคับแคบเดินทางไม่สะดวก	ปัญหาด้านการท้ิงขยะไม่ถูกที่	ปัญหาด้านการทะเลาะกันของวัยรุ่น
และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

อภิปรายผล
 การเสนอผลการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	อภิปรายผลดังนี้
	 อัตลักษณ์ที่ส�าคัญของประเพณีบุญเดือนหก	 จังหวัดชัยภูมิ	 ที่ปรากฏในท้องถิ่นคือประชาชนมี 
ความเชื่อที่ ม่ันคงและยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นแนวทางประพฤติแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ 
พระยาแล	เจ้าเมืองคนแรก	สอดคล้องกับการศึกษาความเช่ือเร่ืองผีปู่ตาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของ 
ชาวมหาสารคาม	พบว่าทุกคนในชุมชนยังให้ความเชื่อถือเคารพศรัทธา	 ยึดมั่นในความเชื่อประเพณี 
และพิธีกรรมที่มีมาแต่อดีตให้คงอยู่ได้เนื่องจากความเช่ือ	ความศรัทธาและถ่ายทอดออกมาทางประเพณี
พิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง	(Sippiya	Chayanusasanee	Jundon	et	al.,	2018)	เช่นเดียวกับจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกอย่างยิ่งใหญ่สร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักแก่คนในประเทศและต่างประเทศได้	 อีกทั้งใน
เรื่องของความสามัคคีของคนในท้องถ่ินต่างร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเพณีร่วมกันถ่ายทอดและสืบสานประเพณีด้วยความภาคภูมิใจ			
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 ด้านปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่
	 	1.	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	 จังหวัดชัยภูมิ	สะท้อนให ้
เห็นถึงความสามัคคีของคนในท้องถ่ิน	 เน่ืองจากเป็นงานระดับจังหวัดจึงได้รับความร่วมมือจากหลาย 
หน่วยงานมาร่วมด้วยความศรัทธาจึงตั้งใจอย่างสุดก�าลังความสามารถ	แสดงให้เห็นภาพของความสามัคคี	 
ความเข้มแข็งของคนในท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันปฏิบัติการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ	สนองต่อนโยบาย 
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นรับผิดชอบหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ	คณะกรรมการด�าเนินงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
ภายในงานประเพณีบุญเดือนหกให้มีความน่าสนใจ	 เช่น	การประกวดหลานสาวปู่แล	การแสดงฟ้อนร�า	 
ขบวนแห่สักการะเจ้าพ่อพญาแล	 (ขบวนแห่บายศรี)	การจ�าหน่ายสินค้า	การแสดงดนตรีของศิลปินที่ม ี
ชื่อเสียงและการแสดงหมอล�าหรือกิจกรรมต่างๆ	สอดคล้องกับ	 Krittiya	 Somsila	 &	 Kanokkarn	 
Kaewnuch	 (2018)	 ได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส ่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าการให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวถ้าชุมชนมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการก�าหนดแนวทาง
เสนอแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเสรีมีแผนการด�าเนินงานในรูปแบบที่เหมาะสม	ตามด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
จะท�าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถที่จะจัดสรรรวมทั้งบริหาร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 2.	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าประเพณีบุญเดือนหกถือเป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่โดยในทุกปีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิจะเป็นประธานเปิดงานพร้อมน�าชาวชัยภูมิท�าพิธีถวายสักการะบวงสรวงขอพรต่อดวงวิญญาณ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล	หรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก	มีการติดต่อประสานงาน 
และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 โดยผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ก�าหนดวางแผนงาน	 
มีการจัดประชุมมอบหมายหน้าที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดการในประเพณ ี
บุญเดือนหกร่วมกัน	สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้น�าและวิสัยทัศน์ในการกระจายอ�านาจสู่ชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ท�างานร่วมกัน

ภาพที่	2	บรรยากาศการออกร้านค้าในงาน
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	 3.		 ปัจจัยด้านทรัพยากร	จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม	มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยพัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยว	 เช่น	ศาลเจ้าพ่อ 
พญาแล	สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า	สถานที่ท่องเท่ียวโบราณสถานปรางค์วัดกู่	 แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมอหินขาว	อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	อุทยานแห่งชาติไทรทอง	อุทยานแหงชาติภูแลนคา	 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน	 เป็นต้น	อีกท้ังมีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมจากบรรพบุรุษถ่ายทอด 
มาถึงปัจจุบัน	 ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเห็นคุณค่าของทรัพยากรและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
แบบเรียบง่ายอาศัยอยู่กับธรรมชาติประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	 แต่ยังคงนับถือบรรพบุรุษ 
แสดงความร�าลึกถึงร่วมถ่ายทอดมาสู่ประเพณีบุญเดือนหกในทุกปีหน่วยงานต่างๆ	 ในจังหวัดชัยภูมิ 
ต่างจัดสรรงบประมาณส�าหรับการจัดอาคารสถานท่ีจัดงานและการให้บริการโรงทานอาหารน�้าดื่มบริการ
ประชาชนนักท่องเท่ียวท่ีร่วมในขบวนแห่บายศรีจากปัจจัยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในประเพณีบุญ 
เดือนหก	จังหวัดชัยภูมินี้	ถือเป็นจุดแข็งของการสืบทอดประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ
	 ผู้วิจัยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการสืบสานประเพณีควบคู่กับการจัดการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับ	Matura	Suansri	 (2016)	ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์	ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 จังหวัดสมุทรปราการ	กล่าวคือนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อ
ชุมชนด้านจัดการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น	ด้านส่ิงอ�านวย
ความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง	 ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการที่ดีสุภาพ
อ่อนน้อมมีอัธยาศัยที่ดีและด้านบุคลากรให้บริการนักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจใส่ใจนักท่องเท่ียว	ส�าหรับ
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนคือการบริหารจัดการ 
การท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก�าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับ	Paweena	Ngamprapasom	 (2018)	 ได้ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และสืบสาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
ชาติพันธุ ์อึมปี้	 ต�าบลสวนเขื่อน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	 กล่าวคือกลุ่มแกนน�าของชุมชนควรเข้ามามี 
บทบาทหลักในการจัดกิจกรรมที่สืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ภาพที่	3	ประชาชนสักการะเจ้าพ่อพญาแล
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	 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ถึงแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัดชัยภูมิ	ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า	การจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	จังหวัด
ชัยภูมิ	พบว่าการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละปีมีความบกพร่องด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 
แก่นักท่องเที่ยว	จึงเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดังนี้
	 1.		 ควรจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวในบริเวณงานให้ทั่วถึง		
	 2.		 มีการขยายพื้นที่จอดรถให้มีเวรยามคอยอ�านวยความสะดวกในการจอดรถรับส่งได้สะดวก 
และปลอดภัย
	 3.		การให้บริการห้องน�้าห้องสุขาควรมีเวรท�าความสะอาดให้บริการอย่างสม�่าเสมอและทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรส�าหรับส�ารวจความคิดเห็น	ส�ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวที ่
มาร่วมงานเพ่ือน�าข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการจัดประเพณีบุญเดือนหก 
ในปีต่อไป
	 2.		ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น	 เช่น	การท่องเที่ยว 
ในแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิที่ส�าคัญเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว 
ร่วมกัน
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