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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      at 6    i ssues    such     as   attraction,  accessibility,   amenities,   ancillary services, 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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 อีกทั้ง The Centre for Development and Enterprise (CDE) ยงัแนะนาํว่าการเจริญเติบโต

ของเมืองเล็ก  ๆ  การต่ออายุสามารถกําหนดให้การพัฒนาของเมืองเล็ก  ๆ  เป็นศูนย์กลางของ

คนเกษียณอายุและสถานท่ีท่องเท่ียว (CDE, 1996) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมืองเล็กๆ จึงเจริญ

เติบโต ดึงดูดประชากรในเมืองช่วงเวลาท่ีเดินทางมาพกัผ่อนวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุดพกัผ่อน

(Donaldson, 2007)

 รวมไปถึงกระแสการท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีนิยมในปัจจุบันคือ  การไปเท่ียวเมือง

ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก  (Small  Town) ไม่ว่าจะเป็น  อําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดน่าน  ท่ีกําลังได้

รับความนิยม  ซ่ึงกระแสนิยมการไปเท่ียวเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก  (Small Town) เ ม่ือ  30 ปี

ท่ีแล้ว  เ กิดจากนักท่องเ ท่ียวชาวต่างประเทศ  ท่ี นิยมเดินทางเสาะแสวงหาอะไรใหม่ๆ  และ

มีการบอกต่อแบบปากต่อปากรวมไปถึงการแนะนําผ่าน คู่มือท่องเท่ียว (วุฒิกร สินธุวาทิน, 2554)

กระแสนิยมการท่องเท่ียวในปัจจุบันล้วนแต่เป็นการหลีกหนีความจาํเจของคนในสังคมท่ีวุ่นวาย

หันมาท่องเท่ียวเมืองท่ีห่างไกลความเจริญมาก  รวมไปถึงการวิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้ าโขงซ่ึงห่างไกล

ความเจริญจากเมืองใหญ่ เป็นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตท่ีเงียบสงบ มีเมืองริมโขงท่ีน่าสนใจเมืองหน่ึง

ในประเทศไทย จากนิตยสารเพ่ือการท่องเท่ียวฉบบัหน่ึง (อนุสารอ.ส.ท, 2551) ไดเ้ขียนแนะนาํให้กบั

นกัท่องเท่ียวผูท่ี้ช่ืนชอบการท่องเท่ียวท่ีห่างไกลความเจริญในหวัขอ้  “5 เมืองเท่ น่าไปเท่ียว”

 ซ่ึงเมืองเขมราฐเป็น 1 ใน 5 เมืองท่องเท่ียวขนาดเล็กท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกับคอลมัน์

ของหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง คือคอลมัน ์“มองเมือง: เขมราฐ เสน่ห์บา้นโบราณริมโขง” (หนงัสือพิมพไ์ทย

โพสต,์ 2554) แนะนาํการท่องเท่ียวเมืองเขมราฐไวว้า่ “ความท่ีเป็นเมืองเลก็ สะทอ้นถึงจาํนวนประชากร

ท่ีค่อนขา้งจะบางตา ก็ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมของบา้นเมืองน้ีค่อนขา้งจะสงบเงียบชีพจรของเมือง

เป็นจงัหวะเนิบช้า สบายๆ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครก็ตามท่ีเบ่ือความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ฝัน

ถึงวิถีชีวิตผ่อนคลาย อยากหลบมุมพกัผ่อนในอาํเภอเล็กๆ ริมโขงแบบไม่คาดหวงัอะไรมาก แค่มา

เปล่ียนบรรยากาศและล้ิมรสปลานํ้ าโขงในสารพดัเมนู เขมราฐไม่น่าจะทาํให้ใครผิดหวงักบับรรยากาศ

อนัเรียบง่ายตามประสานเมืองชนบท ” จึงทาํใหเ้มืองเขมราฐเป็นเมืองเลก็ ๆ เมืองหน่ึงท่ีน่าจบัตามองใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยในอนาคต

วตัถุประสงค์

 1.  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก อาํเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

 2.  เพ่ือประเมินองคป์ระกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ อาํเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

 3.  เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็กของอาํเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่
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  (6As)
  1.  (Attraction) 
  2.  (Accessibility)
  3.  (Amenities)
  4.  (Ancillary services)
  5.  (Accommodations) 
  6.   (Activities)

     (6As)

   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

 1. ทราบถึงองคป์ระกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียวสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็กของ

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

 2. สามารถเป็นแนวทางการพฒันาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็กของอาํเภอเขมราฐจงัหวดั

อุบลราชธานี

 3. สามารถเป็นขอ้มูลสารสนเทศและเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวใหก้บัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

   3.1  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี

   3.2  สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดัอุบลราชธานี

   3.3  ท่ีวา่การอาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

   3.4  เทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

   3.5  ประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอาํเภอ

    เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี
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วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 1.  การท่องเทีย่วเมอืงขนาดเลก็ (Small Town Tourism)

   คาํนิยามจากเวบ็ไซด ์smalltowngem (2012) เป็นเวบ็ไซดเ์ก่ียวกบัเมืองท่องเท่ียวขนเลก็ (Small

town)ในสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า small town หมายถึง หมู่บา้นต่างๆ ในพ้ืนท่ีของกลุ่ม

ผูศึ้กษามีประชากรอยูอ่าศยัราว 10,000 คนหรือตํ่ากวา่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เราไม่จาํแนกวา่เมืองจะเลก็

หรือไม่ถา้หากมีประชากรในนั้นเกิน 15,000 คน ยกเวน้สถานท่ี เช่น ซาวนันา จอเจีย และอลับุเกรเก 

และนิวเม็กซิโกในทางเทคนิคแลว้เมืองเหล่าน้ีถือเป็นเมืองใหญ่แต่มีพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ต่างๆ หรือ

กลุ่มส่ิงก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเมืองเลก็ต่างๆ ตั้งอยู ่โดยเมืองเก่าอลับุเกรเกเป็นตวัอยา่งหน่ึง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุทศัน ์ รุ่งศิริศิลป์ (2551) การเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเมืองขนาดเลก็ท่ีสะทอ้นถึงจาํนวน

ประชากรท่ี ค่อนขา้งนอ้ยและบรรยากาศโดยรวมของบา้นเมืองท่ีสงบเงียบ อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดท้าํการศึกษา

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี

 Irma Wilkinson (2008) กล่าวว่าศกัยภาพของการท่องเท่ียวเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาสาํหรับ

เมืองเล็ก ๆ ไดรั้บการยอมรับในการพฒันาการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวไดรั้บการยกย่องมากข้ึน

เป็นถนนสายท่ีทาํงานไดส้าํหรับการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน เมืองเล็ก ๆ แถบชานเมืองของเมืองไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการพฒันาการท่องเท่ียวในแอฟริกาใต ้เมือง Parys ใกลแ้ม่นํ้า Vaal ไดรั้บเลือกเป็นจุดสาํคญั

ของกรณีศึกษาน้ี Parys อยู่ภายในจงัหวดัของรัฐอิสระ แต่ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีส่วนมากของมหานครโยฮนั

เนสเบิร์กเมือง Parys มีประสบการณ์การพฒันาการท่องเท่ียวช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ทาํให้มีผลในการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่

 พชร สมุทวณิช และ ธรณ์ ธาํรงนาวาสวสัด์ิ (2551) เขียนคู่มือการเดินทางในเมืองท่องเท่ียวขนาด

เลก็ของต่างประเทศโดยใชช่ื้อหนงัสือวา่ “Small town BIG LOVE 12 เมืองเลก็น่าฮนันีมูน” ไดรั้บการ

ตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี เป็นการสนบัสนุนการท่องเท่ียวสาํหรับคู่แต่งงาน เน้ือหาในการนาํเสนอ

โดยการบอกลกัษณะเฉพาะของแต่ละเมืองนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น

 - เมือง Mittenwald ประเทศเยอรมันนี เป็นหมู่บ้านน้อยริมภูเขาสูง มีจํานวนประชากร

เป็นหลกัพนั ขา้งบนยอดเขามีร้านอาหารและลานเล่นสกี สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสกี

 - เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก พ.ศ. 2538 นคร

ท่ีหล่อหลอมรวมศิลปะชาวพทุธในสมยัก่อน กอปรกบัอากาศเยน็สบายจากเทือกเขาใหญ่รอบดา้น

 - เมือง Hallstatt ประเทศออสเตรีย เมืองทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก มีประชากรอาศยัไม่ถึง

พนัคน ฉากหลงัเป็นภเูขาสูงชนันบนัเรือนในเมืองน้ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีแคบริมทะเลสาบ

 - เมือง Cesky Krumlov สาธารณรัฐเช็ค เมืองในเทพนิยาย มีปราสาทเก่าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16

มีอารยธรรมท่ีผา่นยคุกลางต่อเน่ืองจนเรอเนสซองส์

 - เมือง Grindelwald ประเทศสวติเซอร์แลนด ์หมู่บา้นธารนํ้าแขง็ หมู่บา้นสกีรีสอร์ตท่ีเก่าแก่

แห่งหน่ึงของทวปียโุรป

 - เมือง Udaipur ประเทศอินเดีย เมืองทะเลสาบแดนกษตัริย ์ เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในความโรแมนติก

ติดกบัทะเลสาบขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีพระราชวงัของราชวงศเ์ก่าแก่ของอินเดียและมีพระราชวงัประจาํทุก

ฤดูท่ีสวยงามกลางทะเลสาบ
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเมืองขนาดเล็ก (Small town)

หมายความว่า การไปเยือนเมืองขนาดเล็ก ท่ีมีประชากรไม่เกิน 15,000 คน ท่ีมีอายุเก่าแก่ บรรยากาศ

เงียบสงบ รวมไปถึงเป็นจุดหมายปลายทางของผูเ้กษียณอายุ (smalltowngem, 2012 และสุทัศน์

รุ่งศิริศิลป์, 2551) การท่องเท่ียวเมืองขนาดเลก็ความนิยมแพร่หลายของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก จากการศึกษา

การแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ (Small town)รวมทั้งในประเทศไทย

ซ่ึงมี การทาํการศึกษาวิจยั อตัลกัษณ์ ความเปล่ียนแปลง การพฒันาศกัยภาพเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก

ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยไม่วา่จะเป็นเมืองปาย เมืองเชียงคาน เม่ือมีการท่องเท่ียวเมืองขนาดเลก็กวา้ง

ขวางข้ึน เพราะฉะนั้นการศึกษาศกัยภาพของการท่องเท่ียวเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาสาํหรับเมืองเล็กๆ

ไดรั้บการยอมรับในการพฒันาการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวไดรั้บการยกย่องมากข้ึนเป็นถนนสาย

ท่ีทาํงานไดส้าํหรับการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน เมืองเลก็ ๆ ไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาการท่องเท่ียว

 2. การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism Development)

   Sharpley (2002) ระบุว่า ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวเป็นพาหนะสําหรับการพฒันา

รวมถึงการถ่ายโอนความมัง่คัง่ระหว่างคนรวยและคนจนในระดบันานาชาติและภายในประเทศ กรณี

ท่ีไม่มีการกีดกนัทางการคา้เพ่ือการท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากการคา้ระหว่างประเทศ;

การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สาํหรับวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวท่ีมีการ จาํกดั หรือการใชง้าน

เช่นไม่มีทางเลือก ทะเล ชายหาด ภเูขา ฯลฯ การสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งอุตสาหกรรมยอ้นกลบัเพ่ือให้

สินค้าหรือบริการท่ีท่องเท่ียวเช่น ซัพพลายเออร์ของการขนส่งอาหารและเคร่ืองด่ืม บันเทิง ฯลฯ

Binns and Nel (2002) ช้ีให้เห็นว่า สินทรัพย์รวมของความงามของธรรมชาติ ผูป้ระกอบการใน

ทอ้งถ่ินและองค์กรชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนสามารถส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวและการพฒันาฅ

เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินจึงอยู่ในเมืองเล็ก ๆ โครงสร้างพ้ืนฐานการทาํเหมืองแร่ท่ีซํ้ าซ้อนสามารถนาํมาใช้

เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บภายใตก้ารปิดเหมืองเช่นพิพิธภณัฑ์เหมืองหรือการพฒันา

ของเส้นทางมรดกเหมืองเช่นเส้นทางการท่องเท่ียวฮอไรซอนท่ีมีเมือง Koffiefontein ในทางตอนใต้

(Marais and Atkinson, 2006) การท่องเท่ียวจึงถูกมองเป็นเคร่ืองมือต่อการยกระดบัความยากจนและ

สร้างการจา้งงานกระตุน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทท่ีมีไม่ก่ีอ่ืน ๆ โอกาสในการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวธรรมชาติหรือวฒันธรรมท่ีจะนาํเสนอมนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีระบุว่าการพฒันา

ควรจะอยู่ในระดบัท่ีไม่เกินขีดความสามารถของปลายทางจึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง

หรือกลบัไม่ไดไ้ปยงัปลายทาง (Tribe, 2006) การพฒันาจึงควรจะสามารถท่ีจะรักษาตวัเองในระยะ

ยาว แม้ว่าจะได้รับการยอมรับว่าการท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการมีส่วนร่วมอย่างมากในการพฒันา

ชนบทและการฟ้ืนฟูความคาดหวงัมกัจะไม่มีเหตุผลและไม่สมจริง สถาบนัภาครัฐและเอกชนจาํนวน

มากเก่ียวกับการท่องเท่ียวเป็นเส้นทางท่ีง่ายต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและ การปรับโครงสร้าง

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  การท่องเท่ียว  เปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันลํ้ าค่า

ในการพฒันาเมืองขนาดเล็ก ๆ ให้มีโอกาสในการสร้างรายไดเ้ขา้สู่ชนบท ทาํให้เกิดการหมุนเวียนของ

รายไดม้ากยิง่ข้ึน และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัคนในเมืองชนบทไดท้ดัเทียมเมืองขนาดใหญ่ได้

 3. องค์ประกอบทางการท่องเทีย่ว

   Buhalis (2000) ไดอ้ธิบายความหมายองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว ไวด้งัน้ี องคป์ระกอบท่ี
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สาํคญัทางการท่องเท่ียวประกอบไปดว้ย 6 ประการหรือ 6A’s ดงัน้ี

 (1) แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเท่ียวท่ี

มนุษยส์ร้าง, สถาปัตยกรรมและการจดักิจกรรมพิเศษ

 (2) การเขา้ถึง (Accessibility) คือ ระบบการคมนาคม, สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และยานพาหนะ

 (3) ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) คือ ท่ีพกั, การจดัเล้ียงและการบริการการท่องเท่ียว ถูก

เตรียมโดยคนกลางระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัเจา้บา้น

 (5)  กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัท่องเท่ียวอยูใ่นพ้ืนท่ี

 (6) การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) ได้แก่ ธนาคาร โรงพยาบาล 

ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม

 J. Pelasol (2012) ไดก้ล่าววา่ การท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นตอ้งเขา้ถึงพ้ืนท่ีนั้นๆ

อีกทั้งควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 6 ประการ ไดแ้ก่ 1. ความสามารถในการเขา้ถึง

(Accessibility) 2.ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 3.ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities)  4. การใหบ้ริการของ

แหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) 5.ท่ีพกั(Accommodation) 6.กิจกรรม (Activities)

 สรุปได้ว่า  ความพร้อมด้านการท่องเท่ียวสามารถท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวหรือช่วยใน

การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเลือกเดินทางมาสู่สถานท่ีแห่งนั้น ถึงแมว้่าจะไม่ใช่ส่ิงท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลมากในการตดัสินใจเลือกเดินทางมายงัสถานท่ีนั้น

ดงันั้น การประเมินความพร้อมดา้นการท่องเท่ียว (6As) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี

 (1)  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)

 (2)  เสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)

 (3)  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities)

 (4)  การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services)

 (5)  ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations)

 (6)  กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)

 จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้ทราบได้ว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีศึกษามีความพร้อมในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใดมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการกาํหนดแนวทางการพฒันาความพร้อมทางการ

ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองได้

วธีิดาํเนินการวจิยั

 (1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

 (2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

 (3)  การตรวจสอบเคร่ืองมือ

 (4)  วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

 (5)  การวเิคราะห์ขอ้มูล

 (6)  แนวทางการนาํเสนอขอ้มูล
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ประชากรและตวัอย่าง

 1. กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในหน่วยงานของภาครัฐ อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานี

 2. ผูป้ระกอบการในตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

 3. กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

เคร่ืองมอื

 1. แบบสาํรวจพ้ืนท่ีในเขตตาํบลเขมราฐดา้นองคป์ระกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียว

 2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างดา้นองคป์ระกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียว

ใชส้ัมภาษณ์ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในหน่วยงานของภาครัฐและผูป้ระกอบ

การตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

 3. แบบสอบถามดา้นองคป์ระกอบความพร้อมทางการท่องเท่ียวใชก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียว ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ย

การแจกแจงความถ่ี แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงจะวเิคราะห์ผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)

โดยใชว้ธีิของ Likert ในตอนท่ี 2 ขอ้มูลการประเมินความพร้อมของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ อาํเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี ดงัต่อไปน้ี

  (1)  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)

  (2)  เสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)

  (3)  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities)

  (4)  การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services)

  (5)  ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations)

  (6)  กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)

  จากนั้นหาค่าเฉล่ียของคาํตอบแบบสอบถามโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินผลตาม

การแจกแจงความถ่ี

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เพ่ือสรุป

ประเด็นเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง

การอดัวดีีโอ การบนัทึกเสียง และการถ่ายภาพ แลว้นาํขอ้มูลจากการสาํรวจ การสมัภาษณ์ เทปบทสนทนา

เน้ือความจากเอกสาร ภาพถ่าย ดาํเนินการจดัแบ่งประเภทของขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลและตรวจสอบกับขอ้มูลท่ีได้จากแหล่งอ่ืน ๆ สรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือเสนอแนวทาง

การพฒันาศกัยภาพสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ผลการวจิยั

 จากการวิจัยเร่ือง “การประเมินความพร้อมทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี” สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี

 การดาํเนินการวิจยัไดมี้การกาํหนดประชากรในการศึกษา 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในหน่วยงานของภาครัฐ ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

จาํนวน 28 คน ผูป้ระกอบการในตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 4 คนและ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 400 คน

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัย 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth

Interview) สําหรับผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในหน่วยงานของภาครัฐ

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานีและผูป้ระกอการในตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

และแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ตาํบลเขมราฐ อาํเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี การวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี 3 วธีิ คือ การวเิคราะห์

ผลขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากคาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ โดยจดักลุ่มประเด็นสาํคญัของ

คาํถามในแต่ละตอนท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ นาํมาเขียนบรรยายตามความเป็นจริงของสภาพการดาํเนินงาน

และวิเคราะห์ผลขอ้มูล เชิงปริมาณ เป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์คาํนวณผลทางสถิติสําเร็จรูป นํามาเขียนอธิบายเชิงพรรณนา และนําเสนอผลข้อมูล

ในรูปแบบตารางโดยมีผลการศึกษาไดด้งัน้ี

ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์

 1.1  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)

  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวสามารถสรุปโดยรวมได้ว่า ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ

จังหวดัอุบลราชธานีมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก มีทรัพยากรทั้ งทางธรรมชาติ

ทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ และทางวฒันธรรม ประเพณี สามารถดึงดูดใจในการมาท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวไดแ้ต่ยงัขาดการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี

 1.2  เสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)

  เส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวสรุปโดยรวมไดว้่า ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานีมีเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดห้ลายเส้นทางเน่ืองจากเมืองเขมราฐเป็น

ทางผา่นในการเดินทางไปยงัเมืองใหญ่ ๆ ส่วนเสน้ทางคมนาคมในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวควรปรับปรุง

เพ่ิมเติมเป็นบางแห่ง เช่น ทางเขา้แก่งชา้งหมอบ เป็นตน้

 1.3  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities)

  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวสรุปโดยรวมได้ว่า เน่ืองจากตาํบลเขมราฐ

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นเมืองเล็ก จึงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานยงัไม่ครบครัน

ถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง การบริการนกัท่องเท่ียวยงัไม่ครบวงจร ขาดการบริหารจดัการท่ีดี

 1.4  การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services)

  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวสรุปโดยรวมได้ว่า ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
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จงัหวดัอุบลราชธานีถือว่าอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ยงัขาดประสิทธิภาพในการบริกหารจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียว และการบริการเสริม เช่น ตู ้ATM ธนาคารยงัไม่ครบครัน ป๊ัมนํ้ามนัท่ีมาตราฐาน เป็นตน้

 1.5  ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations)

   ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวสรุปโดยรวมไดว้า่ ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

มีท่ีพักเพียงพอกับนักท่องเท่ียว  เ น่ืองจากท่ีพักมีเป็นจํานวนมาก  มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบและ

เป็นส่วนตวั แต่ยงัขาดมาตรฐานรับรองคุณภาพของท่ีพกั ฉะนั้นจึงควรมีการประเมินมาตรฐานท่ีพกัอยา่ง

ชดัเจนเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ

 1.6  กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)

   กิจกรรมการท่องเท่ียวสรุปโดยรวมไดว้่า ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

สามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวจากเดิมซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบัติตามประเพณี ฮีตสิบสอง

เช่น ประเพณีแข่งเรือยาวสองฝ่ังโขง ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานีสามารถพฒันาไดห้ลากหลาย

ตามความสนใจและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมล่องเรือชมทศันียภาพริมฝ่ังโขง กิจกรรม

เดินป่าชมธรรมชาติ กิจกรรมป่ันจกัรยานชมเมือง เป็นตน้

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม

 จากการศึกษาพบว่า ดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็น เพศหญิงจาํนวน 218 คนคิดเป็น

ร้อยละ 54.5 และเพศชายจาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ดา้นอายุพบว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วง

อายุ 41-50 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ดา้นสถานภาพพบว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ใน

สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ดา้นรายต่อเดือน

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.0 ดา้นอาชีพพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 200 คิดเป็น

ร้อยละ 50.0 และดา้นภูมิลาํเนาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 จากการศึกษาพบวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบความพร้อมทางการ

ท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถสรุป

ตามรายดา้นไดด้งัน้ี

 1.  ส่ิงดงึดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attraction)

  จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นยอ่ย พบว่าองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็กดา้นส่ิง

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวเป็นจุดหมายปลายทาง

เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ หลีกหนีความวุน่วาย รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่วน

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณสถานและศาสนา
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 2.  เส้นทางคมนาคมเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility)

  จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ในภาพรวมพบว่าอยู่

ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อย พบว่าองคป์ระกอบทาง การท่องเท่ียวของเมือง

ท่องเท่ียวขนาดเล็กดา้นเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

คือ ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ความปลอดภยัใน การเดินทางเขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีรถประจาํทางใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ

 3.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว (Amenities)

  จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ในภาพรวมพบวา่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อย พบว่าองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่อง

เท่ียวขนาดเล็กดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ

ท่ีจอดรถมีความเพียงพอกบัความตอ้งการ รองลงมาคือ การบริการนํ้าด่ืม – นํ้าใชใ้นแหล่งท่องเท่ียว ส่วน

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ร้านจาํหน่ายของ ท่ีระลึก ของฝาก

 4.  ทีพ่กัในแหล่งท่องเทีย่ว (Accommodations)

  จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations) ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั ปาน

กลางและเม่ือพิจารณาเป็นประเดน็ยอ่ย พบวา่องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็

ดา้นท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ท่ีพกัอยูท่่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีเงียบสงบ รองลงมาคือ ความสะอาดของท่ีพกั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่ีพกัมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกครบครัน

 5.  กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activities)

  จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อย พบว่า องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเล็ก

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีได้

จากกิจกรรมการท่องเท่ียว รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเท่ียวน่าสนใจ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ

การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียว

 6.  การบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว (Ancillary services)

  จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) ในภาพรวมพบว่าอยู่

ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นประเดน็ยอ่ย พบวา่องคป์ระกอบทาง การท่องเท่ียวของเมืองท่อง

เท่ียวขนาดเล็กดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ธนาคาร ไปรษณีย ์โรงพยาบาล เป็นตน้ รองลงมาคือ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการวางแผนและส่งเสริมเพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัระบบการจดัการแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ

 1. ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั

  (1)  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)

   ควรมีการจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัการ

อยา่งชดัเจน พฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต ควรแบ่งแยกแต่ละ

ประเภทใหช้ดัเจนซ่ึงส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวของเขมราฐมีมากทั้งทางธรรมชาติ ทางประวติัศาสตร์

ทางวฒันธรรม เพ่ือการส่ือความหมายท่ีเขา้ใจง่ายแก่นกัท่องเท่ียว

  (2)  เสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)

   เส้นทางคมนาคมเขา้ถึงตวัอาํเภอเขมราฐสามารถเดินทางไดห้ลายทางและถนนมีการ

พฒันาสะดวกสบายแต่เส้นทางคมนาคมท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งยงัไม่มีการพฒันาถนนมากนกั

อีกทั้งป้ายบอกทางท่ียงัมีนอ้ย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรพฒันา เพ่ิมเติมใหม้ากยิง่ข้ึน

  (3)  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities)

   ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เน่ืองจากอาํเภอเขมราฐเป็นอาํเภอเล็กๆ

จากท่ีสํารวจส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาํเภอเขมราฐนั้นถือว่าเหมาะสม แต่เม่ือมีการพฒันาเป็นเมือง

ท่องเท่ียวควรปรับปรุงเพ่ิมเติมส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ตู ้ATM ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของท่ีระลึก

เป็นตน้

  (4)  การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services)

   การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

เพราะเป็นการร่วมมือกนัระหว่าง ชุมชน ผูป้ระกอบการ และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ในการพฒันา ปรับปรุง

แหล่งท่องเท่ียว ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากในการบริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว

ฉะนั้น ตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี ยงัไม่มีศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน ควร

มีการเขียนโครงการในการสร้างอยา่งยิง่ และท่ีสาํคญัยิง่ไปกวา่นั้นคือ หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมี

การจดัการบริหารแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ

  (5)  ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations)

   ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวในเขตตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานีมีฅ

จาํนวนมากแต่ยงัขาดมาตรฐานของท่ีพกั ขาดชมรม หรือ เจา้หน้าท่ีท่ีตรวจสอบมาตรฐานท่ีพกัอย่าง

ต่อเน่ือง ฉะนั้นควรปรับปรุงแกไ้ข มีการแต่งตั้งสมาคม ชมรม เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือใหเ้กิด

ความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว

  (6)  กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)

   กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาเทศกาลประเพณี สามารถสร้างข้ึนเองได้

โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกบัแหล่งท่องเท่ียว อาทิเช่น การมีบา้นโบราณท่ีเก่าแก่ สามารถ

สร้างกิจกรรมเปิดบา้นเก่าใหน้กัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมความโบราณ และศึกษาประวติัศาสตร์ของบา้นโบราณ

เป็นตน้
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  2.   ขอ้เสนอแนะจากผูว้จิยั 

   ขอ้เสนอแนะจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากขอ้มูลจากสัมภาษณ์เชิงลึกและการสํารวจโดยรวม

ของพ้ืนท่ีเพ่ือนาํไปสู่แนวทางในการพฒันาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวขนาดเลก็ของอาํเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ไดด้งัน้ี

   1.  แนวทางการพฒันาส่ิงดงึดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attraction)

     จากการศึกษาส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จังหวดั

อุบลราชธานีผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี

โครงการปรับภูมทิศัน์ของแหล่งท่องเทีย่วเพือ่ให้เกดิความสวยงาม 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
ระยะ

เวลา
ผู้รับผดิชอบ

• บริเวณยา่นและท่ี

รวมกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว

•  กาํหนดเสน้ทางเดินเทา้

•  กาํหนดเสน้ทางจกัรยาน

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว
1  

เดือน

• ชุมชนเมือง

เขมราฐ

• บริเวณท่ีวา่งโล่งริม

แม่นํ้าโขง

•  จดัภมิูทศัน ์เช่น การวาง

มา้นัง่ การวางถงัขยะ  การ

กาํหนดจุดชมววิ  

เพ่ือสร้างแหล่งท่อง

เท่ียวใหเ้ป็นสถานท่ีท่ี

น่าพกัผอ่น หยอ่นใจ

1 ปี

• เสน้ทางสญัจร •  จดัทาํป้ายบอกทาง 

•  ซ่อมแซมถนนลาดยาง

หรือคอนกรีตภายในชุมชน

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว 1 ปี
•  เทศบาล

ตาํบลเขมราฐ

• บา้นโบราณ •  ปรับปรุง ทาํความสะอาด

บา้นเรือน

•  ปรับปรุงหอ้งนํ้า

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียวและ

เพ่ือใหแ้หล่งท่องเท่ียว

เป็นไปอยา่งมีระเบียบ

สวยงาม

3

เดือน

•  เทศบาล

ตาํบลเทพ

วงศา

 

 (1)  บริเวณยา่นและท่ีรวมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว

  •  กาํหนดขอบเขตของบริเวณท่ีชดัเจนและกาํหนดการใชง้านท่ีคาํนึงถึงกิจกรรมของ

เจา้บา้นและผูม้าเยอืน ท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัไดต้ลอดทั้งปี

  •  จดัระบบการจอดรถของผูม้าเยอืนในบริเวณจุดเดียว  โดยการท่องเท่ียวภายในชุมชน

โดยการใชเ้ทา้เดินและจกัรยาน

 (2)   ท่ีวา่งโล่งริมแม่นํ้าโขง

  •  ควรกาํหนดขอบเขตของบริเวณท่ีชดัเจนและกาํหนดการการใชง้านท่ีคาํนึงถึง 

กิจกรรมของเจา้บา้นและผูม้าเยอืน  ท่ีสามารถใชง้านท่ีวา่งโล่งไดต้ลอดทั้งปี
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     •  ควบคุมส่ิงก่อสร้างประกอบบริเวณ เช่น จุดชมววิ ร้านคา้ เป็นตน้

     •  จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในบริเวณท่ีวา่งโล่ง เช่น มา้นัง่ ถงัขยะ เป็นตน้

    (3)  เสน้ทางสญัจร

     • ควรให้ขอ้มูลข่าวสารในเส้นทางท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้นเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

เขา้ถึง

     • ควบคุมรูปแบบของป้ายนาํทาง ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายแผนท่ี ซุม้ทางเขา้ ใหมี้รูปแบบท่ี

กลมกลืนกนัซ่อมแซมถนนลาดยางหรือคอนกรีตภายในบริเวณชุมชน

    (4)  บา้นโบราณ

     • ควบคุมรูปแบบส่ิงก่อสร้าง ให้มีรูปแบบ วสัดุ สีสันท่ีกลมกลืนกัน เช่น ควบคุม

สีผนงัอาคารเป็นสีธรรมชาติ สีไมธ้รรมชาติ เป็นตน้

     • ปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น หอ้งนํ้า เป็นตน้

 2.  แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility)

  จากการศึกษาเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานี ผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี

โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
ระยะ

เวลา
ผู้รับผดิชอบ

• สร้างถนนลาดยาง

ไปยงัแหล่งท่องเท่ียว

ทุกแห่ง

•  กาํหนดเสน้ทางเดินเทา้

•  กาํหนดเสน้ทางจกัรยาน

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว

3 ปี • ชุมชนเมือง

เขมราฐ

• สร้างป้ายส่ือความ

หมายเพ่ือบอกทาง

ไปยงัแหล่งท่องเท่ียว

อยา่งชดัเจน

•  ออกแบบและจดัทาํป้าย

ส่ือความหมาย

•  ออกแบบซุม้ทางเขา้

แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว

3 เดือน • เทศบาล

ตาํบล

เขมราฐ

• พฒันาระบบ

การขนส่ง

•  ปรับปรุงเสน้ทางเดินรถ

ประจาํทาง

•  ปรับปรุงการคมนาคม

ขนส่งใหมี้หลากหลาย

ประเภท

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัท่องเท่ียว

3 ปี • ธุรกิจ

การขนส่ง
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โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

• สร้างหอ้งนํ้า – สุขา

ในแหล่งท่องเท่ียว

• กาํหนดเสน้ทางเดินเทา้

• กาํหนดเสน้ทางจกัรยาน

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกให้กับนักท่อง

เท่ียว

3 ปี
• ชุมชนเมือง

เขมราฐ

• สร้างศนูยบ์ริการ

นกัท่องเท่ียว

• ออกแบบศนูยบ์ริการนกั

ท่องเท่ียว

• หาสถานท่ีก่อตั้งท่ีเหมาะ

สม

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกและใหข้อ้มูล

การท่องเท่ียวกบันกั

ท่องเท่ียว

5 ปี

• เทศบาล

ตาํบล

เขมราฐ

  (1)  สร้างถนนลาดยางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่ง

   • กาํหนดเส้นทางในการทาํถนนลาดยางของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ไดแ้ก่ ทางเขา้

แก่งชา้งหมอบ และทางเขา้วดัอบูมุง

   • ทาํแบบเสนอโครงการสร้างถนนลาดยางของแหล่งท่องเท่ียวต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง

  (2)  สร้างป้ายส่ือความหมายเพ่ือบอกทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน

   • ออกแบบเพ่ือใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว

   • ควบคุมป้าย ใหมี้รูปแบบ โดยใชว้สัดุก่อสร้างพ้ืนถ่ินท่ีหาง่าย ราคาประหยดั สามารถใช้

แรงงานทอ้งถ่ินในการก่อสร้างหรือซ่อมบาํรุง

   • ควบคุมรูปแบบของป้ายนาํทาง ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายแผนท่ี ซุม้ทางเขา้ ใหมี้รูปแบบ

ท่ีกลมกลืนกนั

   • วางโดยการใชแ้ผนควบคุมการสัญจรเน่ืองจากขอ้จาํกดัการขยายตวัของเขตทาง และ

กาํหนดตาํแหน่งของป้าย

  (3)  พฒันาระบบการขนส่ง

   • เพ่ิมเส้นทางเดินรถประจาํทาง เพราะเน่ืองจากอาํเภอเขมราฐ สามารถเดินทางไดห้ลาย

เสน้ทาง

   •  เพ่ิมรอบการเดินรถประจาํทางเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วแก่นกัท่องเท่ียว

   •  มีการคมนาคมขนส่งไดห้ลายวธีิ การเดินทางโดยสารดว้ยวธีิอ่ืนนอกจากรถประจาํทาง 

เช่น รถตู ้ รถแทก็ซ่ี รถสามลอ้ เป็นตน้

 3. แนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว (Amenities)

  จากการศึกษาส่ิงอาํนวยความสะดวกของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

ผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี
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โครงการพฒันาการบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

• พฒันาบุคลากร

ทางการท่องเท่ียว

• ประเมินการทาํงานของ

บุคลากรทาง การท่องเท่ียว

เพ่ือใหข้อ้มูลและ

อาํนวยความสะดวกให้

กบันกัท่องเท่ียวอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

1 ปี

• ผูป้ระกอบ

การธุรกิจ

ท่องเท่ียว

• จดัตั้งสมาคมธุรกิจ

การท่องเท่ียวของ

ชุมชน

• กาํหนดตวัช้ีวดัในการ

ประกอบธุรกิจทางการท่อง

เท่ียวเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน

สากล

เพ่ือจดัการธุรกิจท่อง

เท่ียวใหมี้คุณภาพดี

ยิง่ข้ึนและมีมาตรฐาน

สากล

1 ปี
 • ชุมชนเมือง

เขมราฐ

• สร้างร้านขายของ

ท่ีระลึก

ออกแบบร้านขายของท่ี

ระลึก

กาํหนดพ้ืนท่ีในการตั้ง

ร้านขายของท่ีระลึก

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่อง

เท่ียวและเพ่ือใหแ้หล่ง

ท่องเท่ียวเป็นไปอย่าง

มีระเบียบ สวยงาม

1 ปี • เทศบาล

ตาํบล

เขมราฐ

  (1)  สร้างหอ้งนํ้า – สุขาในแหล่งท่องเท่ียว

   • กาํหนดขอบเขตของบริเวณท่ีชดัเจนและกาํหนดการสร้างหอ้งนํ้า - สุขา

   • เม่ือสร้างหอ้งนํ้า – สุขาแลว้ควรมีกฎขอ้บงัคบัในการรักษาความสะอาด

   • การสรรหาผูม้าปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือดูแลรับผดิชอบ ดูแล รักษาความสะอาดหอ้งนํ้า – สุขา

โดยเฉพาะ

  (2)  สร้างศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว

   • ควรกาํหนดขอบเขตของบริเวณท่ีชดัเจนและกาํหนดการการใชง้านของจุดบริการ

   • ควบคุมส่ิงก่อสร้างประกอบบริเวณ เช่น จุดประชาสมัพนัธ์ จุดบริการขอ้มูล เป็นตน้

   • จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในบริเวณท่ีวา่งโล่ง เช่น มา้นัง่ เป็นตน้

  (3)  สร้างร้านขายของท่ีระลึก

   • ควบคุมรูปแบบส่ิงก่อสร้าง ใหมี้รูปแบบ วสัดุ สีสนัท่ีกลมกลืนกนั เช่น ควบคุมสีผนงั

อาคารเป็นสีธรรมชาติ สีไมธ้รรมชาติ เป็นตน้

   • ควบคุมการจดัตั้งร้านขายของในเขตพ้ืนท่ีเดียวกนั

 4.  แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว (Ancillary services)

  จากการศึกษาการพฒันาการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ

จงัหวดัอุบลราชธานีผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี
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• พฒันาการบริการ

เสริมทางการท่อง

เท่ียว

• ปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่ิง

อาํนวยความสะดวกใน

การใหบ้ริการเสริม เช่น

ตูA้TM ป๊ัมนํ้ามนั เป็นต้

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่อง

เท่ียว

1 ปี • เทศบาล

ตาํบลเขมราฐ

• เทศบาล

ตาํบลเทพ

วงศา

  (1)  พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว

   • กาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบุคลากรทางการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน

   • มีการประเมินการทาํงานของบุคลากรทางการท่องเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอ

  (2)  จดัตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวของชุมชน

   •  ควรกาํหนดตวัช้ีวดั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว

   • มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินมาตรฐานธุรกิจทางการท่องเท่ียวอย่าง

เคร่งครัด

   • การควบคุมผูป้ระกอบการในการปฎิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนด

  (3)  พฒันาการบริการเสริมทางการท่องเท่ียว

   •    ปรับปรุงเพ่ิมเติมส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการเสริมแก่นกัท่องเท่ียว เช่น เพ่ิมตู้

ATM เพ่ิมประเภทธนาคารใหห้ลากหลายข้ึน เป็นตน้

   •    พฒันาปรับปรุงอาคาร ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการเสริมแก่นกัท่องเท่ียว เช่น

ปรับปรุงอาคารท่ีทาํการไปรษณียใ์หดู้ทนัสมยั สะดวกยิง่ข้ึน เป็นตน้

 5.  แนวทางการพฒันาทีพ่กัในแหล่งท่องเทีย่ว (Accommodations)

  จากการศึกษาการพฒันาท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานี  ผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี

โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

•  กาํหนดมาตรฐาน

ตวัช้ีวดัของธุรกิจ

ท่ีพกัอยา่งเคร่งครัด

• ประเมินมาตรฐานตวัช้ี

วดัของธุรกิจท่ีพกัอยา่ง

เคร่งครัด

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่อง

เท่ียว

3 ปี • ชุมชนเมือง

เขมราฐ
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แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

•  กาํหนดมาตรฐาน

ตวัช้ีวดัของธุรกิจ

ท่ีพกัอยา่งเคร่งครัด

• ประเมินมาตรฐานตวัช้ี

วดัของธุรกิจท่ีพกัอยา่ง

เคร่งครัด

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่อง

เท่ียว

3 ปี • ชุมชนเมือง

เขมราฐ

 

  (1)  กาํหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัของธุรกิจท่ีพกัอยา่งเคร่งครัด

      • ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัธุรกิจท่ีพกัอยา่งเคร่งครัด

     • มีการประเมินมาตรฐานตวัช้ีวดัธุรกิจท่ีพกัอยา่งสมํ่าเสมอ

  (2)  ประกวดธุรกิจท่ีพกัดีเด่น

     • กิจกรรมการประกวดธุรกิจท่ีพกัดีเด่นแห่งปีเพ่ือเป็นการตอบแทนผูป้ระกอบการท่ี

ปฏิบติัตามมาตรฐานตวัช้ีวดัอยา่งเคร่งครัด

     • ธุรกิจท่ีพกัใดชนะเลิศในการประกวดธุรกิจท่ีพกัดีเด่นจะเป็นเคร่ืองยนืยนัเพ่ือใหธุ้รกิจ

ท่ีพกัท่ีชนะเลิศมีช่ือเสียงและผลการตอบรับจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี

  (3)  พฒันาการบริการของธุรกิจท่ีพกั

     • ปรับปรุง พฒันาระบบการใหบ้ริการอยูเ่สมอ

     • ยอมรับความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยใชบ้ริการและปรับปรุงแกไ้ข

 6.  แนวทางการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activities)

  จากการศึกษาการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวของตาํบลเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานีผูว้จิยัเสนอแนวทางพฒันา ดงัต่อไปน้ี

โครงการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่ว 

แนวทางการพฒันา กจิกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

• การสร้างถนนคน

เดิน

• การซ้ือขายสินคา้บนถนน

ริมฝ่ังโขง

เพ่ืออาํนวย

ความสะดวกใหก้บั

นกัท่องเท่ียวอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

3 ปี • ผูป้ระกอบ

การธุรกิจ

ท่องเท่ียว
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• การสร้างโปรแกรม

ทวัร์

• การกาํหนดโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวแบบสาํเร็จรูป

เพ่ือจดัการธุรกิจท่อง

เท่ียวใหมี้คุณภาพดี

ยิง่ข้ึนและมีมาตรฐาน

สากล

1 ปี

• ชุมชนเมือง

เขมราฐ

• มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน • รับอาสาสมคัรในการเป็น

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน

เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกั

ท่องเท่ียว
1 ปี

•เทศบาล

ตาํบล

เขมราฐ

• การสร้างโปรแกรม

ทวัร์

• เปิดบา้นโบราณเพ่ือใหน้กั

ท่องเท่ียวท่ีสนใจมาเยีย่มชม

ความเก่าแก่อนัยาวนาน

เพ่ือสร้างแหล่งท่อง

เท่ียวใหเ้ป็นสถานท่ี

ท่ีน่าพกัผอ่นหยอ่นใจ
1 ปี

• เทศบาล

ตาํบลเทพ

วงศา

  (1)  การสร้างถนนคนเดิน

   • การเปิดเป็นถนนคนเดินในการซ้ือขายสินคา้ บริเวณริมฝ่ังโขงเพ่ือดึงความสนใจให้

นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเขมราฐมากยิง่ข้ึน

   •  ควบคุมการบริหารจดัการร้านคา้ท่ีมาเปิดขายสินคา้บริเวณถนนคนเดิน

   •  ควบคุมการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ กาํหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินได ้ใหช้ดัเจน

  (2)  การสร้างโปรแกรมทวัร์

   • กาํหนดเป็นโปรแกรมทวัร์สาํเร็จรูปในการท่องเท่ียวเขมราฐ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมชม

ธรรมชาติแม่นํ้ าโขง กิจกรรมชมบ้านโบราณ กิจกรรมตกปลา ประกอบอาชีพประมง กิจกรรม

ป่ันจกัรยานชมเมือง เป็นตน้

  (3)  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน

   •  อาสาสมคัรเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน

   •  บริการนกัท่องเท่ียวในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินตามความสนใจของนกัท่องเท่ียว

   • ควบคุมการแทรกแซงหนา้ท่ีของแต่ละคน แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบแต่ละคนอยา่งชดัเจน

ก่อนปฏิบติังาน

  (4)  เปิดบา้นโบราณเล่าตาํนานประวติัศาสตร์

   • การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการใหเ้ปิดบา้นโบราณ ของตนเองให้

กบันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้ชม

   • การสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีคนในชุมชนมีอยู ่ เกิดความหวงแหน 

และอนุรักษบ์า้นโบราณเอาไว้
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