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บทคัดย่อ 
 เทศกาลและงานประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะ 
ของแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้ซึมซับความงดงาม 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินของเทศกาลและงานประเพณีท่ีจัดขึ้นตามช่วงวาระ ความมุ่งหมายของการ
วิจัย 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของเทศกาลและงานประเพณี 2) เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ พ้ืนที่วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงคือ ประเพณีบุญคูนลาน อ าเภอ      
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ และงานนมัสการพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลการวิจัย
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของเทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอ านาจเจริญ             
เป็นประเพณีอันดีงามที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีด้วยความเชื่อ
และความศรัทธา การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อในเส้นทาง
ใกล้เคียงได้ ผลการวิจัยครั้งนี้หน่วยงานและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถน าไปใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณีให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด 
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ABSTRACT 
 
 Festivals and traditions are a part of cultural heritage which reflect the 
identity of each local area. They are which allow tourists to reach, absorb aesthetic 
value, enjoyment is of periodical. The research aimed at investigating the background 
and the tourism routes linking cultural heritage sources in Amnat Charoen Province. 
Purposive Selection Research: Bun Khun Lan Festival and Phra Lao Thep Nimit 
Worshipping Festival.  The tools used to collect data are: observations and interviews 
form, and  research results which were presented by means of a descriptive analysis. 
 The research results have revealed the following: The background of festivals 
and traditions in Amnat Charoen has shown that these are virtuous model 
perpetuated for a long time, they are held yearly by people who believe and have  
faith in their sanctity. As for the routes linking cultural heritage sources in Amnat 
Charoen Province, Tourists can travel to tourism cultural heritage sites. Tourism 
organizations and entrepreneurs concerned with tourism can adapt the research 
findings to set their strategies of developing tourism routes in order to link them to 
other tourism places and the festivals and traditions promotion for responding 
toward the maximum requirement of tourists. 
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