วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

µ¦¦³Á¤·ªµ¤¡¦o °¤µµ¦n °Á¸É¥ª °Á¤º°n °Á¸É¥ª µÁ¨È °ÎµÁ£°
Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸
THE SMALL TOWN TOURISM ASSESSMENT, KHEMMARAJ DISTRICT,
UBONRATCHATHANI PROVINCE
°¤¦µª¸ Îµ»
¦.¨§´¥ Ãª¦¦³»¨
¤®µª·¥µ¨´¥ °Ân 
´¥n °
µ¦´ Îµ µ¦«¹  ¬µ°·  ¦³¦´Ê ¸Ê ¤¸ ª ´ »  ¦³r Á ¡ºÉ ° 1) «¹  ¬µ°r  ¦³°ªµ¤¡¦o ° ¤
µ µ¦n°Á¸É¥ª °Á¤º°n°Á¸É¥ª µÁ¨È °ÎµÁ£°Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸ 2)¦³Á¤·°r¦³°
ªµ¤¡¦o°¤µµ¦n°Á¸É¥ª °Á¤º°n°Á¸É¥ª µÁ¨È °ÎµÁ£°Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸ 3) Á°
Âªµµ¦¡´µ¼nµ¦ÁÈ Á¤º°n°Á¸É¥ª µÁ¨È °°ÎµÁ£°Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸Ä®oÁÈ Â®¨n
n°Á¸É¥ªÂ®nÄ®¤n Ã¥¡·µ¦µµ°r¦³°µµ¦n°Á¸É¥ª¹É Åoµµ¦ªÁ°µ¦µª·¥´
¸ÉÁ¸É¥ª °o  6 ¦³µ¦ º° ·É ¹¼Äµµ¦n°Á¸É¥ª (Attraction) Áoµ¤µ¤Á µo ¹Â®¨nn°Á¸É¥ª
(Accessibility) ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª (Amenities) µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â®¨nn°Á¸É¥ª
(Ancillary services) ¸É¡´ ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª (Accommodations) Â¨³·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª (Activities)
¦³Á¸ ¥ ª· ¸ ª·  ´¥ ¸É Ä oÄ µª·  ´¥ ´ ¸Ê Äo¦¼  Âµ¦Îµ ª·  ´¥ Á·  »  £µ¡ ¦n ª ¤´ µ¦ª·  ´¥
Á· ¦· ¤µ Á¡ºÉ°Ä®oÅo¦´ °o ¤¼¨°¥nµ¦oª Ã¥µ¦´¤£µ¬rÂ¤¸Ã¦¦oµ Îµª 32 ´ª°¥nµ
Â¨³Â°µ¤¨»n¤´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ·µ¤µn°Á¸É¥ª¥´°ÎµÁ£°Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸ Îµª
400 ´ª°¥nµ
¨µ¦«¹  ¬µÄ¦´Ê ¸Ê ¡ªn µ °Îµ Á£°Á ¤¦µ ´  ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ ¤¸ ° r  ¦³°µ
µ¦n°Á¸É¥ª ÅoÂn ·É ¹¼Äµµ¦n°Á¸É¥ª (Attraction) Áoµ¤µ¤Á µo ¹Â®¨nn°Á¸É¥ª
(Accessibility) ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄÂ®¨n n °Á¸É ¥ª (Amenities) µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â®¨n 
n °Á¸É ¥ª (Ancillary services) ¸É ¡´ ÄÂ®¨n n °Á¸É ¥ª (Accommodations) Â¨³· ¦¦¤µ¦n °
Á¸É ¥ª (Activities) n ªÄ®nªµ¤¡¦o °¤µµ¦n°Á¸É ¥ª°¥¼nÄ¦³´µ¨µ µ¤µ¦¡´µÁÈ 
Á¤º°n°Á¸É¥ª µÁ¨ÈÂ®nÄ®¤nÅo ¹¤¸µ¦Á°Â³Âªµµ¦¡´µµ¤°r¦³°µ¦n°Á¸É¥ª
Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ªµ¤¡¦o°¤µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³ÁÈ Á¤º°n°Á¸É¥ª µÁ¨ÈÂ®nÄ®¤nÄ°µÅon°Å
ÎµÎ µ´: µ¦¦³Á¤·ªµ¤¡¦o°¤µµ¦n°Á¸É¥ª µ¦n°Á¸É¥ªÁ¤º° µÁ¨È

3

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

ABSTRACT
This Independent study aim ; 1) to investigate the tourism readiness of a small tourism district which
is Khemmarat district of Ubonratchathani province, 2) to estimate the tourism readiness of a small tourism
district, Khemmarat district, 3) to provide methods for developing a small tourism district of Khemmarat
to become a new tourism place. The tourism components were taken into consideration by reviewing
related research at6 issues such as attraction, accessibility, amenities, ancillaryservices,accommodation,and
activities.
The research method used in this study was a qualitative research method integrating with
a quantitative method for obtaining complete data. The structured interview was administered for 32
samplings and the questionnaire was completed by 400 samplings of groups of tourists who paid a visit
to Khemmarat district of Ubonratchathani province.
The results indicated that Khemmarat district of Ubonratchathani province contains tourism
components such as attraction, accessibility, amenities, ancillary services, accommodations, and
activities. For the tourism readiness, it is at a moderate level and it is able to become a new small tourism
district. For this reason, the developing methods of tourism components were suggested for its tourism
readiness and for its further becoming a new small tourism district.
KEYWORDS: Tourism Assessment, Small Town Tourism
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อี กทั้ง The Centre for Development and Enterprise (CDE) ยังแนะนําว่าการเจริ ญเติ บโต
ของเมื อ งเล็ ก ๆ การต่ อ อายุ ส ามารถกํา หนดให้ ก ารพัฒ นาของเมื อ งเล็ ก ๆ เป็ นศู น ย์ก ลางของ
คนเกษียณอายุและสถานที่ท่องเที่ยว (CDE, 1996) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองเล็กๆ จึงเจริ ญ
เติ บโต ดึ งดูดประชากรในเมื องช่ วงเวลาที่ เดิ นทางมาพักผ่อนวันหยุดสุ ดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
(Donaldson, 2007)
รวมไปถึ ง กระแสการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยที่ นิ ย มในปั จ จุ บ ัน คื อ การไปเที่ ย วเมื อ ง
ที่ เ ป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ ก (Small Town) ไม่ ว่ า จะเป็ น อํา เภอปาย จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน
อํา เภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย อํา เภออัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม และจัง หวัด น่ า น ที่ ก ํา ลัง ได้
รั บ ความนิ ย ม ซึ่ งกระแสนิ ย มการไปเที่ ย วเมื อ งท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ ก (Small Town) เมื่ อ 30 ปี
ที่ แ ล้ ว เกิ ด จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ที่ นิ ย มเดิ น ทางเสาะแสวงหาอะไรใหม่ ๆ และ
มี การบอกต่ อแบบปากต่ อปากรวมไปถึ งการแนะนําผ่าน คู่ มือท่ องเที่ ยว (วุฒิกร สิ นธุ วาทิ น, 2554)
กระแสนิ ย มการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บ ัน ล้ว นแต่ เ ป็ นการหลี ก หนี ค วามจํา เจของคนในสั ง คมที่ วุ่ น วาย
หั น มาท่ อ งเที่ ย วเมื อ งที่ ห่ า งไกลความเจริ ญมาก รวมไปถึ ง การวิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ ําโขงซึ่ งห่ า งไกล
ความเจริ ญจากเมื องใหญ่ เป็ นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตที่ เงี ยบสงบ มี เมื องริ มโขงที่ น่าสนใจเมื องหนึ่ ง
ในประเทศไทย จากนิ ตยสารเพื่อการท่องเที่ยวฉบับหนึ่ ง (อนุ สารอ.ส.ท, 2551) ได้เขียนแนะนําให้กบั
นักท่องเที่ยวผูท้ ี่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ห่างไกลความเจริ ญในหัวข้อ “5 เมืองเท่ น่าไปเที่ยว”
ซึ่ ง เมื อ งเขมราฐเป็ น 1 ใน 5 เมื อ งท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ก ที่ น่ า สนใจและสอดคล้อ งกับ คอลัม น์
ของหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ง คือคอลัมน์ “มองเมือง: เขมราฐ เสน่ห์บา้ นโบราณริ มโขง” (หนังสื อพิมพ์ไทย
โพสต์, 2554) แนะนําการท่องเที่ยวเมืองเขมราฐไว้วา่ “ความที่เป็ นเมืองเล็ก สะท้อนถึงจํานวนประชากร
ที่ค่อนข้างจะบางตา ก็ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมของบ้านเมืองนี้ ค่อนข้างจะสงบเงียบชี พจรของเมือง
เป็ นจังหวะเนิ บช้า สบายๆ เหมาะอย่างยิ่งสําหรั บใครก็ตามที่ เบื่ อความวุ่นวายของเมื องหลวง แต่ฝัน
ถึ งวิถีชีวิตผ่อนคลาย อยากหลบมุ มพักผ่อนในอําเภอเล็กๆ ริ มโขงแบบไม่ คาดหวังอะไรมาก แค่ มา
เปลี่ยนบรรยากาศและลิ้มรสปลานํ้าโขงในสารพัดเมนู เขมราฐไม่น่าจะทําให้ใครผิดหวังกับบรรยากาศ
อันเรี ยบง่ายตามประสานเมืองชนบท ” จึงทําให้เมืองเขมราฐเป็ นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งที่น่าจับตามองใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความพร้ อมทางการท่องเที่ ยวของเมื องท่องเที่ ยวขนาดเล็ก อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อประเมินองค์ประกอบความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสู่ การเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กของอําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานีให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบถึงองค์ประกอบความพร้ อมทางการท่องเที่ยวสู่ การเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กของ
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2. สามารถเป็ นแนวทางการพัฒนาสู่ การเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กของอําเภอเขมราฐจังหวัด
อุบลราชธานี
3. สามารถเป็ นข้อมูลสารสนเทศและเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กบั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
3.2 สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 ที่วา่ การอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3.4 เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3.5 ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่เป็ นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
¦°Âª·

«¹¬µ°r ¦³°ªµ¤¡¦o °¤ °µ¦n °Á¸¥É ª (6As)
1. ·É ¹¼Äµµ¦n°Á¸É¥ª (Attraction)
2. Áoµ¤µ¤Á µo ¹Â®¨nn°Á¸É¥ª (Accessibility)
3. ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª (Amenities)
4. µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â®¨nn°Á¸É¥ª (Ancillary services)
5. ¸É¡´ ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª (Accommodations)
6. ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª (Activities)

µ¦¦³Á¤·°r ¦³°ªµ¤¡¦o °¤µµ¦n °Á¸¥É ª
°Á¤º°n °Á¸¥É ª µÁ¨È °ÎµÁ£°Á ¤¦µ ´®ª´°»¨¦µµ¸ (6As)

Âªµµ¦¡´µÁ¤º°n °Á¸¥É ª µÁ¨È °ÎµÁ£°Á ¤¦µ
´®ª´°»¨¦µµ¸
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วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การท่ องเทีย่ วเมืองขนาดเล็ก (Small Town Tourism)
คํานิยามจากเว็บไซด์ smalltowngem (2012) เป็ นเว็บไซด์เกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวขนเล็ก (Small
town)ในสหรัฐอเมริ กา ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า small town หมายถึง หมู่บา้ นต่างๆ ในพื้นที่ของกลุ่ม
ผูศ้ ึกษามีประชากรอยูอ่ าศัยราว 10,000 คนหรื อตํ่ากว่า ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วเราไม่จาํ แนกว่าเมืองจะเล็ก
หรื อไม่ถา้ หากมีประชากรในนั้นเกิ น 15,000 คน ยกเว้นสถานที่ เช่น ซาวันนา จอเจีย และอัลบุเกรเก
และนิ วเม็กซิ โกในทางเทคนิ คแล้วเมื องเหล่านี้ ถือเป็ นเมื องใหญ่แต่ มีพ้ืนที่ ประวัติศาสตร์ ต่างๆ หรื อ
กลุ่มสิ่ งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเมืองเล็กต่างๆ ตั้งอยู่ โดยเมืองเก่าอัลบุเกรเกเป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ทศั น์ รุ่ งศิริศิลป์ (2551) การเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองขนาดเล็กที่สะท้อนถึงจํานวน
ประชากรที่ ค่อนข้างน้อยและบรรยากาศโดยรวมของบ้านเมืองที่สงบเงียบ อีกทั้งผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ การศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
Irma Wilkinson (2008) กล่าวว่าศักยภาพของการท่องเที่ยวเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสําหรับ
เมื องเล็ก ๆ ได้รับการยอมรั บในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวและการท่ องเที่ ยวได้รับการยกย่องมากขึ้ น
เป็ นถนนสายที่ทาํ งานได้สาํ หรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เมืองเล็ก ๆ แถบชานเมืองของเมืองได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในแอฟริ กาใต้ เมือง Parys ใกล้แม่น้ าํ Vaal ได้รับเลือกเป็ นจุดสําคัญ
ของกรณี ศึกษานี้ Parys อยู่ภายในจังหวัดของรัฐอิสระ แต่ต้ งั อยู่บนพื้นที่ส่วนมากของมหานครโยฮัน
เนสเบิ ร์กเมื อง Parys มี ประสบการณ์ การพัฒนาการท่ องเที่ ยวช่ วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา ทําให้มีผลในการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิง่
พชร สมุทวณิ ช และ ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ (2551) เขียนคู่มือการเดินทางในเมืองท่องเที่ยวขนาด
เล็กของต่างประเทศโดยใช้ชื่อหนังสื อว่า “Small town BIG LOVE 12 เมืองเล็กน่าฮันนี มูน” ได้รับการ
ตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี เป็ นการสนับสนุ นการท่องเที่ยวสําหรับคู่แต่งงาน เนื้ อหาในการนําเสนอ
โดยการบอกลักษณะเฉพาะของแต่ละเมืองนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
- เมื อ ง Mittenwald ประเทศเยอรมัน นี เป็ นหมู่ บ ้า นน้อ ยริ ม ภู เ ขาสู ง มี จ ํา นวนประชากร
เป็ นหลักพัน ข้างบนยอดเขามีร้านอาหารและลานเล่นสกี สําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบสกี
- เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พ.ศ. 2538 นคร
ที่หล่อหลอมรวมศิลปะชาวพุทธในสมัยก่อน กอปรกับอากาศเย็นสบายจากเทือกเขาใหญ่รอบด้าน
- เมือง Hallstatt ประเทศออสเตรี ย เมืองทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก มีประชากรอาศัยไม่ถึง
พันคน ฉากหลังเป็ นภูเขาสูงชันนบันเรื อนในเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเนื้อที่แคบริ มทะเลสาบ
- เมือง Cesky Krumlov สาธารณรัฐเช็ค เมืองในเทพนิ ยาย มีปราสาทเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16
มีอารยธรรมที่ผา่ นยุคกลางต่อเนื่องจนเรอเนสซองส์
- เมือง Grindelwald ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บา้ นธารนํ้าแข็ง หมู่บา้ นสกีรีสอร์ตที่เก่าแก่
แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
- เมือง Udaipur ประเทศอินเดีย เมืองทะเลสาบแดนกษัตริ ย ์ เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในความโรแมนติก
ติดกับทะเลสาบขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีพระราชวังของราชวงศ์เก่าแก่ของอินเดียและมีพระราชวังประจําทุก
ฤดูที่สวยงามกลางทะเลสาบ
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จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิ จ ัย สามารถสรุ ป ได้ว่า การท่ อ งเที่ ย วเมื อ งขนาดเล็ก (Small town)
หมายความว่า การไปเยือนเมืองขนาดเล็ก ที่มีประชากรไม่เกิ น 15,000 คน ที่มีอายุเก่าแก่ บรรยากาศ
เงี ย บสงบ รวมไปถึ ง เป็ นจุ ด หมายปลายทางของผูเ้ กษี ย ณอายุ (smalltowngem, 2012 และสุ ท ัศ น์
รุ่ งศิริศิลป์ , 2551) การท่องเที่ยวเมืองขนาดเล็กความนิยมแพร่ หลายของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก จากการศึกษา
การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก (Small town)รวมทั้งในประเทศไทย
ซึ่ งมี การทําการศึกษาวิจยั อัตลักษณ์ ความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก
ที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทยไม่วา่ จะเป็ นเมืองปาย เมืองเชียงคาน เมื่อมีการท่องเที่ยวเมืองขนาดเล็กกว้าง
ขวางขึ้น เพราะฉะนั้นการศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสําหรับเมืองเล็กๆ
ได้รับการยอมรั บในการพัฒนาการท่องเที่ ยวและการท่องเที่ ยวได้รับการยกย่องมากขึ้นเป็ นถนนสาย
ที่ทาํ งานได้สาํ หรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เมืองเล็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาการท่ องเทีย่ ว (Tourism Development)
Sharpley (2002) ระบุ ว่า ผลประโยชน์ข องการท่ อ งเที่ ย วเป็ นพาหนะสํา หรั บ การพัฒ นา
รวมถึงการถ่ายโอนความมัง่ คัง่ ระหว่างคนรวยและคนจนในระดับนานาชาติและภายในประเทศ กรณี
ที่ ไม่มีการกี ดกันทางการค้าเพื่อการท่องเที่ ยวในรู ปแบบอื่น ๆ ที่ แตกต่างจากการค้าระหว่างประเทศ;
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวที่มีการ จํากัด หรื อการใช้งาน
เช่นไม่มีทางเลือก ทะเล ชายหาด ภูเขา ฯลฯ การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมย้อนกลับเพื่อให้
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ท่ อ งเที่ ย วเช่ น ซัพ พลายเออร์ ข องการขนส่ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม บัน เทิ ง ฯลฯ
Binns and Nel (2002) ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า สิ น ทรั พ ย์ร วมของความงามของธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการใน
ท้องถิ่ นและองค์กรชุ มชนที่ จดั ตั้งขึ้นสามารถส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาการท่องเที่ ยวและการพัฒนาฅ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นจึงอยู่ในเมืองเล็ก ๆ โครงสร้างพื้นฐานการทําเหมืองแร่ ที่ซ้ าํ ซ้อนสามารถนํามาใช้
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับภายใต้การปิ ดเหมืองเช่ นพิพิธภัณฑ์เหมืองหรื อการพัฒนา
ของเส้นทางมรดกเหมื องเช่ นเส้นทางการท่องเที่ ยวฮอไรซอนที่ มีเมื อง Koffiefontein ในทางตอนใต้
(Marais and Atkinson, 2006) การท่องเที่ยวจึ งถูกมองเป็ นเครื่ องมือต่อการยกระดับความยากจนและ
สร้างการจ้างงานกระตุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่มีไม่กี่อื่น ๆ โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ที่มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวธรรมชาติหรื อวัฒนธรรมที่จะนําเสนอมันเป็ นสิ่ งสําคัญที่ระบุว่าการพัฒนา
ควรจะอยู่ในระดับที่ ไม่เกิ นขี ดความสามารถของปลายทางจึ งทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรุ นแรง
หรื อกลับไม่ได้ไปยังปลายทาง (Tribe, 2006) การพัฒนาจึ งควรจะสามารถที่ จะรั กษาตัวเองในระยะ
ยาว แม้ว่า จะได้รั บ การยอมรั บ ว่า การท่ อ งเที่ ย วมี ศ กั ยภาพในการมี ส่ ว นร่ ว มอย่า งมากในการพัฒ นา
ชนบทและการฟื้ นฟูความคาดหวังมักจะไม่มีเหตุผลและไม่สมจริ ง สถาบันภาครัฐและเอกชนจํานวน
มากเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วเป็ นเส้ น ทางที่ ง่ า ยต่ อ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ การปรั บ โครงสร้ า ง
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย สามารถสรุ ปได้ว่ า การท่ อ งเที่ ย ว เปรี ยบเสมื อ นขุ ม ทรั พ ย์อ ัน ลํ้า ค่ า
ในการพัฒนาเมืองขนาดเล็ก ๆ ให้มีโอกาสในการสร้างรายได้เข้าสู่ ชนบท ทําให้เกิดการหมุนเวียนของ
รายได้มากยิง่ ขึ้น และเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั คนในเมืองชนบทได้ทดั เทียมเมืองขนาดใหญ่ได้
3. องค์ ประกอบทางการท่ องเทีย่ ว
Buhalis (2000) ได้อธิ บายความหมายองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ไว้ดงั นี้ องค์ประกอบที่
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สําคัญทางการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 6 ประการหรื อ 6A’s ดังนี้
(1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Attractions) เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ , แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
มนุษย์สร้าง, สถาปั ตยกรรมและการจัดกิจกรรมพิเศษ
(2) การเข้าถึง (Accessibility) คือ ระบบการคมนาคม, สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร และยานพาหนะ
(3) สิ่ งอํานวยความสะดวก (Amenities) คือ ที่พกั , การจัดเลี้ยงและการบริ การการท่องเที่ยว ถูก
เตรี ยมโดยคนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน
(5) กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างที่นกั ท่องเที่ยวอยูใ่ นพื้นที่
(6) การให้บ ริ ก ารของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Ancillary services) ได้แ ก่ ธนาคาร โรงพยาบาล
ไปรษณี ย ์ และโทรคมนาคม
J. Pelasol (2012) ได้กล่าวว่า การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องเข้าถึงพื้นที่น้ นั ๆ
อีกทั้งควรคํานึงถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 6 ประการ ได้แก่ 1. ความสามารถในการเข้าถึง
(Accessibility) 2.สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) 3.สิ่ งอํานวยความสะดวก (Amenities) 4. การให้บริ การของ
แหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) 5.ที่พกั (Accommodation) 6.กิจกรรม (Activities)
สรุ ปได้ว่ า ความพร้ อ มด้า นการท่ อ งเที่ ย วสามารถที่ จ ะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อช่ ว ยใน
การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกเดิ นทางมาสู่ สถานที่แห่ งนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ สิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงแต่ก็มีอิทธิ พลมากในการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมายังสถานที่น้ นั
ดังนั้น การประเมินความพร้อมด้านการท่องเที่ยว (6As) ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
(1) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
(2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
(3) สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)
(4) การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)
(5) ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations)
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะทํา ให้ท ราบได้ว่า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาความพร้อมทางการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องได้
วิธีดาํ เนินการวิจยั
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
(3) การตรวจสอบเครื่ องมือ
(4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(6) แนวทางการนําเสนอข้อมูล
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ประชากรและตัวอย่ าง
1. กลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานของภาครัฐ อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ผูป้ ระกอบการในตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องมือ
1. แบบสํารวจพื้นที่ในเขตตําบลเขมราฐด้านองค์ประกอบความพร้อมทางการท่องเที่ยว
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างด้านองค์ประกอบความพร้อมทางการท่องเที่ยว
ใช้สัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานของภาครัฐและผูป้ ระกอบ
การตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3. แบบสอบถามด้านองค์ประกอบความพร้อมทางการท่องเที่ยวใช้กบั นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วย
การแจกแจงความถี่ แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์ผลเป็ น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale)
โดยใช้วธิ ีของ Likert ในตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
(1) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
(2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
(3) สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)
(4) การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)
(5) ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations)
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถามโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินผลตาม
การแจกแจงความถี่
2. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ สรุ ป
ประเด็นเป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
การอัดวีดีโอ การบันทึกเสี ยง และการถ่ายภาพ แล้วนําข้อมูลจากการสํารวจ การสัมภาษณ์ เทปบทสนทนา
เนื้ อความจากเอกสาร ภาพถ่าย ดําเนิ นการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทําการวิเคราะห์
ข้อ มู ล และตรวจสอบกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแหล่ ง อื่ น ๆ สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาเพื่ อ เสนอแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการวิจยั
จากการวิ จ ัย เรื่ อ ง “การประเมิ น ความพร้ อ มทางการท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ก
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
การดําเนิ นการวิจยั ได้มีการกําหนดประชากรในการศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานของภาครัฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 28 คน ผูป้ ระกอบการในตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4 คนและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 คน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ัย 2 ลัก ษณะ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) สํ า หรั บ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาด้า นการท่ อ งเที่ ย วในหน่ ว ยงานของภาครั ฐ
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีและผูป้ ระกอการในตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
และแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ยว ตําบลเขมราฐ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ มี 3 วิธี คือ การวิเคราะห์
ผลข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยจัดกลุ่มประเด็นสําคัญของ
คําถามในแต่ละตอนที่ใช้ในการสัมภาษณ์ นํามาเขียนบรรยายตามความเป็ นจริ งของสภาพการดําเนินงาน
และวิเคราะห์ผลข้อมูล เชิ งปริ มาณ เป็ นค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ค าํ นวณผลทางสถิ ติ สํา เร็ จ รู ป นํา มาเขี ย นอธิ บ ายเชิ ง พรรณนา และนํา เสนอผลข้อ มู ล
ในรู ปแบบตารางโดยมีผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการศึกษาจากแบบสั มภาษณ์
1.1 สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย วสามารถสรุ ป โดยรวมได้ว่า ตํา บลเขมราฐ อํา เภอเขมราฐ
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี มี สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย วเป็ นจํา นวนมาก มี ท รั พ ยากรทั้ง ทางธรรมชาติ
ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม ประเพณี สามารถดึ งดูดใจในการมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวได้แต่ยงั ขาดการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
1.2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
เส้นทางคมนาคมเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ ยวสรุ ปโดยรวมได้ว่า ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลายเส้นทางเนื่ องจากเมืองเขมราฐเป็ น
ทางผ่านในการเดินทางไปยังเมืองใหญ่ ๆ ส่ วนเส้นทางคมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวควรปรับปรุ ง
เพิ่มเติมเป็ นบางแห่ง เช่น ทางเข้าแก่งช้างหมอบ เป็ นต้น
1.3 สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)
สิ่ ง อํา นวยความสะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสรุ ป โดยรวมได้ว่ า เนื่ อ งจากตํา บลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นเมืองเล็ก จึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานยังไม่ครบครัน
ถือว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง การบริ การนักท่องเที่ยวยังไม่ครบวงจร ขาดการบริ หารจัดการที่ดี
1.4 การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)
การบริ หารจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสรุ ป โดยรวมได้ว่ า ตํา บลเขมราฐ อํา เภอเขมราฐ
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จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพในการบริ กหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบริ การเสริ ม เช่น ตู ้ ATM ธนาคารยังไม่ครบครัน ปั๊ มนํ้ามันที่มาตราฐาน เป็ นต้น
1.5 ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations)
ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยวสรุ ปโดยรวมได้วา่ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
มี ที่ พ ัก เพี ย งพอกับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากที่ พ ัก มี เ ป็ นจํา นวนมาก มี บ รรยากาศที่ เ งี ย บสงบและ
เป็ นส่ วนตัว แต่ยงั ขาดมาตรฐานรับรองคุณภาพของที่พกั ฉะนั้นจึงควรมีการประเมินมาตรฐานที่พกั อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
1.6 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
กิจกรรมการท่องเที่ยวสรุ ปโดยรวมได้ว่า ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สามารถพัฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วจากเดิ ม ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประเพณี ฮี ต สิ บ สอง
เช่น ประเพณี แข่งเรื อยาวสองฝั่งโขง ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี แห่ เทียนพรรษา เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถพัฒนาได้หลากหลาย
ตามความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมล่องเรื อชมทัศนียภาพริ มฝั่งโขง กิจกรรม
เดินป่ าชมธรรมชาติ กิจกรรมปั่ นจักรยานชมเมือง เป็ นต้น
ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ น เพศหญิงจํานวน 218 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 54.5 และเพศชายจํานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 ด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่ วง
อายุ 41-50 ปี มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 ด้านสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
สถานภาพสมรสเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 ด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ด้านรายต่อเดือน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท เป็ นส่ วนใหญ่ จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.0 ด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 200 คิดเป็ น
ร้อยละ 50.0 และด้านภูมิลาํ เนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จํานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.5 จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบความพร้อมทางการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุ ป
ตามรายด้านได้ดงั นี้
1. สิ่ งดึงดูดใจทางการท่ องเทีย่ ว (Attraction)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นย่อย พบว่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กด้านสิ่ ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวเป็ นจุดหมายปลายทาง
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีความวุน่ วาย รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนา
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2. เส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Accessibility)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นย่อย พบว่าองค์ประกอบทาง การท่องเที่ยวของเมือง
ท่องเที่ยวขนาดเล็กด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ ความปลอดภัยใน การเดินทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีรถประจําทางให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ
3. สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Amenities)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นย่อย พบว่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่อง
เที่ยวขนาดเล็กด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ที่จอดรถมีความเพียงพอกับความต้องการ รองลงมาคือ การบริ การนํ้าดื่ม – นํ้าใช้ในแหล่งท่องเที่ยว ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร้านจําหน่ายของ ที่ระลึก ของฝาก
4. ทีพ่ กั ในแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Accommodations)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับ ปาน
กลางและเมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นย่อย พบว่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก
ด้านที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ที่พกั อยูท่ ่ามกลางบรรยากาศ
ที่ เ งี ย บสงบ รองลงมาคื อ ความสะอาดของที่ พ กั ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ ที่ พ กั มี สิ่ ง อํา นวย
ความสะดวกครบครัน
5. กิจกรรมการท่ องเทีย่ ว (Activities)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นประเด็ น ย่อ ย พบว่า องค์ป ระกอบทางการท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ก
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
การมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว
6. การบริหารจัดการแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Ancillary services)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นย่อย พบว่าองค์ประกอบทาง การท่องเที่ยวของเมืองท่อง
เที่ยวขนาดเล็กด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยว ได้แก่ ธนาคาร ไปรษณี ย ์ โรงพยาบาล เป็ นต้น รองลงมาคือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนและส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
(1) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
ควรมี การจัดการแหล่งท่องเที่ ยวให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดการ
อย่างชัดเจน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ควรแบ่งแยกแต่ละ
ประเภทให้ชดั เจนซึ่ งสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของเขมราฐมีมากทั้งทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรม เพื่อการสื่ อความหมายที่เข้าใจง่ายแก่นกั ท่องเที่ยว
(2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
เส้นทางคมนาคมเข้าถึ งตัวอําเภอเขมราฐสามารถเดิ นทางได้หลายทางและถนนมี การ
พัฒนาสะดวกสบายแต่เส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ งยังไม่มีการพัฒนาถนนมากนัก
อีกทั้งป้ ายบอกทางที่ยงั มีนอ้ ย ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรพัฒนา เพิ่มเติมให้มากยิง่ ขึ้น
(3) สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)
สิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยวนั้น เนื่ องจากอําเภอเขมราฐเป็ นอําเภอเล็กๆ
จากที่สํารวจสิ่ งอํานวยความสะดวกในอําเภอเขมราฐนั้นถือว่าเหมาะสม แต่เมื่อมีการพัฒนาเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวควรปรับปรุ งเพิ่มเติมสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ตู ้ ATM ร้านสะดวกซื้ อ ร้านขายของที่ระลึก
เป็ นต้น
(4) การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพราะเป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง ชุมชน ผูป้ ระกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการพัฒนา ปรับปรุ ง
แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมากในการบริ การนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ฉะนั้น ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีศนู ย์บริ การนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ควร
มีการเขียนโครงการในการสร้างอย่างยิง่ และที่สาํ คัญยิง่ ไปกว่านั้นคือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การจัดการบริ หารแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพ
(5) ที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations)
ที่ พกั ในแหล่ งท่ องเที่ ยวในเขตตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุ บลราชธานี มีฅ
จํานวนมากแต่ยงั ขาดมาตรฐานของที่ พกั ขาดชมรม หรื อ เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบมาตรฐานที่ พกั อย่าง
ต่อเนื่ อง ฉะนั้นควรปรับปรุ งแก้ไข มีการแต่งตั้งสมาคม ชมรม เพื่อตรวจสอบมาตรฐานที่พกั เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวไม่ จาํ เป็ นต้องพึ่ งพาเทศกาลประเพณี สามารถสร้ างขึ้ นเองได้
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น การมีบา้ นโบราณที่เก่าแก่ สามารถ
สร้างกิจกรรมเปิ ดบ้านเก่าให้นกั ท่องเที่ยวได้ชื่นชมความโบราณ และศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านโบราณ
เป็ นต้น
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2. ข้อเสนอแนะจากผูว้ จิ ยั
ข้อเสนอแนะจากผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นามาจากข้อมูลจากสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการสํารวจโดยรวม
ของพื้นที่เพื่อนําไปสู่ แนวทางในการพัฒนาสู่ การเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กของอําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานีให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้ดงั นี้
1. แนวทางการพัฒนาสิ่ งดึงดูดใจทางการท่ องเทีย่ ว (Attraction)
จากการศึ ก ษาสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย วของตํา บลเขมราฐ อํา เภอเขมราฐ จัง หวัด
อุบลราชธานีผวู ้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการปรับภูมทิ ศั น์ ของแหล่ งท่ องเทีย่ วเพือ่ ให้ เกิดความสวยงาม
แนวทางการพัฒนา
• บริ เวณย่านและที่
รวมกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว
• บริ เวณที่วา่ งโล่งริ ม
แม่น้ าํ โขง
• เส้นทางสัญจร

• บ้านโบราณ

กิจกรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

• กําหนดเส้นทางเดินเท้า เพื่ออํานวยความสะดวก
• กําหนดเส้นทางจักรยาน ให้กบั นักท่องเที่ยว
• จัดภูมิทศั น์ เช่น การวาง
ม้านัง่ การวางถังขยะ การ
กําหนดจุดชมวิว
• จัดทําป้ ายบอกทาง
• ซ่อมแซมถนนลาดยาง
หรื อคอนกรี ตภายในชุมชน
• ปรับปรุ ง ทําความสะอาด
บ้านเรื อน
• ปรับปรุ งห้องนํ้า

เพื่อสร้างแหล่งท่อง
เที่ยวให้เป็ นสถานที่ที่
น่าพักผ่อน หย่อนใจ
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยว
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยวและ
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
เป็ นไปอย่างมีระเบียบ
สวยงาม

ระยะ
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
• ชุมชนเมือง
1
เขมราฐ
เดือน
1 ปี

1 ปี

3
เดือน

• เทศบาล
ตําบลเขมราฐ
• เทศบาล
ตําบลเทพ
วงศา

(1) บริ เวณย่านและที่รวมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
• กําหนดขอบเขตของบริ เวณที่ชดั เจนและกําหนดการใช้งานที่คาํ นึงถึงกิจกรรมของ
เจ้าบ้านและผูม้ าเยือน ที่สามารถใช้งานร่ วมกันได้ตลอดทั้งปี
• จัดระบบการจอดรถของผูม้ าเยือนในบริ เวณจุดเดียว โดยการท่องเที่ยวภายในชุมชน
โดยการใช้เท้าเดินและจักรยาน
(2) ที่วา่ งโล่งริ มแม่น้ าํ โขง
• ควรกําหนดขอบเขตของบริ เวณที่ชดั เจนและกําหนดการการใช้งานที่คาํ นึงถึง
กิจกรรมของเจ้าบ้านและผูม้ าเยือน ที่สามารถใช้งานที่วา่ งโล่งได้ตลอดทั้งปี
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• ควบคุมสิ่ งก่อสร้างประกอบบริ เวณ เช่น จุดชมวิว ร้านค้า เป็ นต้น
• จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกในบริ เวณที่วา่ งโล่ง เช่น ม้านัง่ ถังขยะ เป็ นต้น
(3) เส้นทางสัญจร
• ควรให้ขอ้ มูลข่าวสารในเส้นทางที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้อนเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึง
• ควบคุมรู ปแบบของป้ ายนําทาง ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายแผนที่ ซุม้ ทางเข้า ให้มีรูปแบบที่
กลมกลืนกันซ่อมแซมถนนลาดยางหรื อคอนกรี ตภายในบริ เวณชุมชน
(4) บ้านโบราณ
• ควบคุ ม รู ป แบบสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ให้มี รู ป แบบ วัส ดุ สี สัน ที่ ก ลมกลื น กัน เช่ น ควบคุ ม
สี ผนังอาคารเป็ นสี ธรรมชาติ สี ไม้ธรรมชาติ เป็ นต้น
• ปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องนํ้า เป็ นต้น
2. แนวทางการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Accessibility)
จากการศึกษาเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงแหล่ งท่ องเทีย่ ว
ระยะ
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
• สร้างถนนลาดยาง • กําหนดเส้นทางเดินเท้า เพื่ออํานวยความสะดวก 3 ปี
• ชุมชนเมือง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว • กําหนดเส้นทางจักรยาน ให้กบั นักท่องเที่ยว
เขมราฐ
ทุกแห่ง
แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

• สร้างป้ ายสื่ อความ
หมายเพื่อบอกทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน

• ออกแบบและจัดทําป้ าย
สื่ อความหมาย
• ออกแบบซุม้ ทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยว

• พัฒนาระบบ
การขนส่ ง

• ปรับปรุ งเส้นทางเดินรถ เพื่ออํานวยความสะดวก
ประจําทาง
ให้กบั นักท่องเที่ยว
• ปรับปรุ งการคมนาคม
ขนส่ งให้มีหลากหลาย
ประเภท

เพื่ออํานวยความสะดวก 3 เดือน • เทศบาล
ให้กบั นักท่องเที่ยว
ตําบล
เขมราฐ
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3 ปี

• ธุรกิจ
การขนส่ ง

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

(1) สร้างถนนลาดยางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง
• กําหนดเส้นทางในการทําถนนลาดยางของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ ง ได้แก่ ทางเข้า
แก่งช้างหมอบ และทางเข้าวัดอูบมุง
• ทําแบบเสนอโครงการสร้างถนนลาดยางของแหล่งท่องเที่ยวต่อหน่วยงานภาครัฐที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้อง
(2) สร้างป้ ายสื่ อความหมายเพื่อบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
• ออกแบบเพื่อให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
• ควบคุมป้ าย ให้มีรูปแบบ โดยใช้วสั ดุก่อสร้างพื้นถิ่นที่หาง่าย ราคาประหยัด สามารถใช้
แรงงานท้องถิ่นในการก่อสร้างหรื อซ่อมบํารุ ง
• ควบคุมรู ปแบบของป้ ายนําทาง ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายแผนที่ ซุม้ ทางเข้า ให้มีรูปแบบ
ที่กลมกลืนกัน
• วางโดยการใช้แผนควบคุมการสัญจรเนื่ องจากข้อจํากัดการขยายตัวของเขตทาง และ
กําหนดตําแหน่งของป้ าย
(3) พัฒนาระบบการขนส่ ง
• เพิ่มเส้นทางเดินรถประจําทาง เพราะเนื่องจากอําเภอเขมราฐ สามารถเดินทางได้หลาย
เส้นทาง
• เพิ่มรอบการเดินรถประจําทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วแก่นกั ท่องเที่ยว
• มีการคมนาคมขนส่ งได้หลายวิธี การเดินทางโดยสารด้วยวิธีอื่นนอกจากรถประจําทาง
เช่น รถตู ้ รถแท็กซี่ รถสามล้อ เป็ นต้น
3. แนวทางการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Amenities)
จากการศึกษาสิ่ งอํานวยความสะดวกของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงแหล่ งท่ องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

เพื่ออํานวยความ
• สร้างห้องนํ้า – สุ ขา • กําหนดเส้นทางเดินเท้า
สะดวกให้กับ นัก ท่ อ ง
ในแหล่งท่องเที่ยว • กําหนดเส้นทางจักรยาน
เที่ยว
• สร้างศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว

• ออกแบบศูนย์บริ การนัก
ท่องเที่ยว
• หาสถานที่ก่อตั้งที่เหมาะ
สม

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและให้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวกับนัก
ท่องเที่ยว
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ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3 ปี

• ชุมชนเมือง
เขมราฐ

5 ปี

• เทศบาล
ตําบล
เขมราฐ

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

• สร้างร้านขายของ ออกแบบร้านขายของที่
ที่ระลึก
ระลึก
กําหนดพื้นที่ในการตั้ง
ร้านขายของที่ระลึก

โดยเฉพาะ

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั นักท่อง
เที่ยวและเพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ ยวเป็ นไปอย่าง
มีระเบียบ สวยงาม

1 ปี

• เทศบาล
ตําบล
เขมราฐ

(1) สร้างห้องนํ้า – สุ ขาในแหล่งท่องเที่ยว
• กําหนดขอบเขตของบริ เวณที่ชดั เจนและกําหนดการสร้างห้องนํ้า - สุ ขา
• เมื่อสร้างห้องนํ้า – สุ ขาแล้วควรมีกฎข้อบังคับในการรักษาความสะอาด
• การสรรหาผูม้ าปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อดูแลรับผิดชอบ ดูแล รักษาความสะอาดห้องนํ้า – สุ ขา

(2) สร้างศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
• ควรกําหนดขอบเขตของบริ เวณที่ชดั เจนและกําหนดการการใช้งานของจุดบริ การ
• ควบคุมสิ่ งก่อสร้างประกอบบริ เวณ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดบริ การข้อมูล เป็ นต้น
• จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกในบริ เวณที่วา่ งโล่ง เช่น ม้านัง่ เป็ นต้น
(3) สร้างร้านขายของที่ระลึก
• ควบคุมรู ปแบบสิ่ งก่อสร้าง ให้มีรูปแบบ วัสดุ สี สนั ที่กลมกลืนกัน เช่น ควบคุมสี ผนัง
อาคารเป็ นสี ธรรมชาติ สี ไม้ธรรมชาติ เป็ นต้น
• ควบคุมการจัดตั้งร้านขายของในเขตพื้นที่เดียวกัน
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Ancillary services)
จากการศึกษาการพัฒนาการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานีผวู ้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ งท่ องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

• พัฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว

• ประเมินการทํางานของ เพื่อให้ขอ้ มูลและ
บุคลากรทาง การท่องเที่ยว อํานวยความสะดวกให้
กับนักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
• จัดตั้งสมาคมธุรกิจ • กําหนดตัวชี้วดั ในการ
เพื่อจัดการธุรกิจท่อง
การท่องเที่ยวของ ประกอบธุรกิจทางการท่อง เที่ยวให้มีคุณภาพดี
ชุมชน
เที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐาน ยิง่ ขึ้นและมีมาตรฐาน
สากล
สากล
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ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ปี

• ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว

1 ปี

• ชุมชนเมือง
เขมราฐ

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

• พัฒนาการบริ การ
เสริ มทางการท่อง
เที่ยว

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

• ปรับปรุ งและเพิ่มเติมสิ่ ง เพื่ออํานวยความ
อํานวยความสะดวกใน
สะดวกให้กบั นักท่อง
การให้บริ การเสริ ม เช่น เที่ยว
ตูA้ TM ปั๊มนํ้ามัน เป็ นต้

1 ปี

• เทศบาล
ตําบลเขมราฐ
• เทศบาล
ตําบลเทพ
วงศา

(1) พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
• กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
• มีการประเมินการทํางานของบุคลากรทางการท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอ
(2) จัดตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน
• ควรกําหนดตัวชี้วดั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว
• มี บุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการประเมิ นมาตรฐานธุ รกิ จทางการท่ องเที่ ยวอย่าง
เคร่ งครัด
• การควบคุมผูป้ ระกอบการในการปฎิบตั ิตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(3) พัฒนาการบริ การเสริ มทางการท่องเที่ยว
• ปรับปรุ งเพิม่ เติมสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให้บริ การเสริ มแก่นกั ท่องเที่ยวเช่นเพิม่ ตู ้
ATM เพิ่มประเภทธนาคารให้หลากหลายขึ้น เป็ นต้น
• พัฒนาปรับปรุ งอาคารสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให้บริ การเสริ มแก่นกั ท่องเที่ยวเช่น
ปรับปรุ งอาคารที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ ห้ดูทนั สมัย สะดวกยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
5. แนวทางการพัฒนาทีพ่ กั ในแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Accommodations)
จากการศึ กษาการพัฒนาที่ พกั ในแหล่ งท่ องเที่ ยวของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงแหล่ งท่ องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

• กําหนดมาตรฐาน • ประเมินมาตรฐานตัวชี้
ตัวชี้วดั ของธุรกิจ
วัดของธุรกิจที่พกั อย่าง
ที่พกั อย่างเคร่ งครัด เคร่ งครัด

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั นักท่อง
เที่ยว
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ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3 ปี

• ชุมชนเมือง
เขมราฐ

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

แนวทางการพัฒนา

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

กิจกรรม

• กําหนดมาตรฐาน • ประเมินมาตรฐานตัวชี้
ตัวชี้วดั ของธุรกิจ
วัดของธุรกิจที่พกั อย่าง
ที่พกั อย่างเคร่ งครัด เคร่ งครัด

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั นักท่อง
เที่ยว

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3 ปี

• ชุมชนเมือง
เขมราฐ

(1) กําหนดมาตรฐานตัวชี้วดั ของธุรกิจที่พกั อย่างเคร่ งครัด
• ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรฐานตัวชี้วดั ธุรกิจที่พกั อย่างเคร่ งครัด
• มีการประเมินมาตรฐานตัวชี้วดั ธุรกิจที่พกั อย่างสมํ่าเสมอ
(2) ประกวดธุรกิจที่พกั ดีเด่น
• กิ จกรรมการประกวดธุ รกิ จที่ พกั ดี เด่นแห่ งปี เพื่อเป็ นการตอบแทนผูป้ ระกอบการที่
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานตัวชี้วดั อย่างเคร่ งครัด
• ธุรกิจที่พกั ใดชนะเลิศในการประกวดธุรกิจที่พกั ดีเด่นจะเป็ นเครื่ องยืนยันเพื่อให้ธุรกิจ
ที่พกั ที่ชนะเลิศมีชื่อเสี ยงและผลการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี
(3) พัฒนาการบริ การของธุรกิจที่พกั
• ปรับปรุ ง พัฒนาระบบการให้บริ การอยูเ่ สมอ
• ยอมรับความคิดเห็นตามคําแนะนําของนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริ การและปรับปรุ งแก้ไข
6. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่ องเทีย่ ว (Activities)
จากการศึกษาการพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ ยวของตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานีผวู ้ จิ ยั เสนอแนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนากิจกรรมการท่ องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา
• การสร้างถนนคน
เดิน

กิจกรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

• การซื้อขายสิ นค้าบนถนน เพื่ออํานวย
ริ มฝั่งโขง
ความสะดวกให้กบั
นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3 ปี

• ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว
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• การสร้างโปรแกรม • การกําหนดโปรแกรมการ เพื่อจัดการธุรกิจท่อง
ทัวร์
ท่องเที่ยวแบบสําเร็ จรู ป
เที่ยวให้มีคุณภาพดี
ยิง่ ขึ้นและมีมาตรฐาน
สากล
• มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น • รับอาสาสมัครในการเป็ น เพื่ออํานวยความ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
สะดวกให้กบั นัก
ท่องเที่ยว
• การสร้างโปรแกรม • เปิ ดบ้านโบราณเพื่อให้นกั เพื่อสร้างแหล่งท่อง
ทัวร์
ท่องเที่ยวที่สนใจมาเยีย่ มชม เที่ยวให้เป็ นสถานที่
ที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ
ความเก่าแก่อนั ยาวนาน

1 ปี

• ชุมชนเมือง
เขมราฐ

1 ปี

•เทศบาล
ตําบล
เขมราฐ

1 ปี

• เทศบาล
ตําบลเทพ
วงศา

(1) การสร้างถนนคนเดิน
• การเปิ ดเป็ นถนนคนเดินในการซื้ อขายสิ นค้า บริ เวณริ มฝั่งโขงเพื่อดึงความสนใจให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเขมราฐมากยิง่ ขึ้น
• ควบคุมการบริ หารจัดการร้านค้าที่มาเปิ ดขายสิ นค้าบริ เวณถนนคนเดิน
• ควบคุมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดพื้นที่ที่สามารถเดินได้ ให้ชดั เจน
(2) การสร้างโปรแกรมทัวร์
• กําหนดเป็ นโปรแกรมทัวร์ สาํ เร็ จรู ปในการท่องเที่ยวเขมราฐ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมชม
ธรรมชาติ แ ม่ น้ ําโขง กิ จ กรรมชมบ้า นโบราณ กิ จ กรรมตกปลา ประกอบอาชี พ ประมง กิ จ กรรม
ปั่ นจักรยานชมเมือง เป็ นต้น
(3) มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
• อาสาสมัครเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน
• บริ การนักท่องเที่ยวในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
• ควบคุมการแทรกแซงหน้าที่ของแต่ละคน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนอย่างชัดเจน
ก่อนปฏิบตั ิงาน
(4) เปิ ดบ้านโบราณเล่าตํานานประวัติศาสตร์
• การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการให้เปิ ดบ้านโบราณ ของตนเองให้
กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม
• การสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของสิ่ งที่คนในชุมชนมีอยู่ เกิดความหวงแหน
และอนุรักษ์บา้ นโบราณเอาไว้
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