การพัฒนานโยบายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับจังหวัด
อุบลราชธานี
จตุรงค ศรีวงษวรรณะ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางจําแนกไดดังนี้ 1) เจาของธุรกิจที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว จํานวน 10 ธุรกิจ ทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 2) ประชากร
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐ
และเอกชน จํานวน 7 คน ทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงและ 3) นักวิจัยภายใต
แผนงานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นานโยบายการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค สํ า หรั บ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยเอกสารการวิจัยตางๆ
และ การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (The Informal Conversation Interview
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
โดยจะพิจารณาเนื้อหาออกมาประเด็นหลัก หรือ แบบแผนหลัก
ผลการวิจัยพบวา
1. การท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนทางบุญของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ใน 5
อัตลักษณดวยกัน อัตลักษณดานสถาปตยกรรม อัตลักษณดานจิตรกรรม อัตลักษณดาน
ประติมากรรม อัตลักษณดานประวัติศาสตร อัตลักษณดานประเพณีและกิจกรรมทาง
ศาสนา สารสนเทศที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ศักยภาพดานการตลาดนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมา
ทองเที่ยว เชน
1) การที่ นั ก ท อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจมาท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ก็เนือ่ งจากเห็นวา จังหวัดมีสถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทีม่ สี ถาปตยกรรมเรือ่ งพระพุทธศาสนาสถาน
ที่สวยงาม
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2) ศักยภาพดานราคาของกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น เปนที่พึงพอใจตอนักทองเที่ยว
3) สิ่ ง ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วต อ งการ คื อ การเดิ น ทางมี ค วามสะดวกสบาย
(ถนน ปายบอกทาง) สถานทีท่ อ งเทีย่ ว มีสถานทีจ่ อดรถสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สถานที่ทองเที่ยว มีการจัดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสวยงาม
3. ในสวนของการขนสงนักทองเที่ยวนั้น ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการขนสง
นักทองเทีย่ ว การขนสงนักทองเทีย่ วทัง้ ในสวนของยานพาหนะ คาใชจา ย ความปลอดภัย
และอุปกรณอํานวยความสะดวก
4. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมี
3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในดานการบริการ, 2) แนวทาง
การพัฒนาบุคลากรดานการทํางานองครวม และ 3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน
ความพึงพอใจในการทํางาน
คําสําคัญ: นโยบาย การพัฒนาบุคลากร ธุรกิจที่พัก
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Policy Development of Sustainable Creative Tourism for
UbonRatchathani Province
Jaturong Sriwongwanna
Abstract
This research aims to study the factors of Tourism Industry and
to present the way of policy development of sustainable creative tourism
for UbonRatchathani Province. The samples consisted of 1) 10 owners of
business which related to Tourism Industry using purposive random sampling, 2) 7 peoples who involved in the developing of Tourism policy in
UbonRatchathani Province using purposive sampling, and 3) 8 researchers
who involved in research plan called “Policy Development of Sustainable
Creative Tourism for UbonRatchathani Province”. The research instrument
weredocumentary and interviews. The statistics used was content analysis.
The result of the study found that
1. Tourism industry in UbonRatchathani Province has 5 identities including, architectural identity, historical identity, traditional identity,
sculptural identity, and painting identity.
2. The potential of marketing mix is more important to attract
tourists and they decide whether or not to visit because of tourist attraction, price of tourist activities, tourist facilities, and transportation.
3. The factors that effect types of logistic transportation, including
quality of vehicles, expenses, security, and convenient device.
4. The way to developing human resource in Tourism industry in
3 categories, including the way to developing human resource in term of
services, the way to developing human resource in overall, and the way
to developing human resource in term job satisfaction.
Keyword: Policy, Human Resource Development, Lodging Business
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คํานํา
ในการวิเคราะหบริบทของประเทศไทยผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน
ทําใหมีการรวมมือกันในดานเศรษฐกิจมากขึ้นมีความเปนไปไดที่ประเทศไทยจะเปน
ศูนยกลางทางการเงินและเปนแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญในอาเซียน ปจจุบนั อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไทยมีการเติบโตและพัฒนาอยางตอเนื่อง จากขอมูลแสดงใหเห็นวาแนวโนม
ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาในประเทศไทยนั้ น มี อั ต ราเพิ่ ม มากขึ้ น 7.5% ต อ ป
ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะนักทองเที่ยวในอาเซียน จะเห็นไดวาไทยถือวาเปนตลาดที่สําคัญ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเลยทีเดียว (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554)
หากมองในมุมมองของการพัฒนาแลวถือวาเปนโอกาสอันดีที่จะชวยยกระดับ
คุณภาพหรือเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น ดังนั้นนี้จึงเปนเหมือนโอกาส โดย สุวัตร
สิทธิหลอ (2558) ไดกลาววา การที่ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหง
อาเซียนไดจําเปนตอง 1) ยกระดับมาตรฐานบุคลากรใหมีมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกวา
คูแขงในประเทศอาเซียน 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ใหมีอัตลักษณเพื่อสรางความ
แตกตางและใหมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 3) มีการพัฒนาในทางระบบ
การขนสง โลจิสติกส และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยว และ 4) ตองมีการตัดสินใจบนฐานของความเขาใจสภาพแวดลอมที่ตน
แขงขันอยูสิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีโอกาสที่จะประสบ
ผลสําเร็จมากขึ้น
แตการเพิ่มหรือขยายตัวทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนี้จะไมเกิดประโยชน
เลยหากเราไมมีการวางแผนใหเกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยการที่
จะดํารงรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมรมการทองเที่ยวของประเทศใหไดนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเราจําเปนตองมีการพัฒนาทางดาน
องคประกอบของการทองเที่ยวซึ่งประกอบดวย นักทองเที่ยว การตลาด การทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว ขอมูลของการ
ทองเที่ยว และการตอนรับอยางมีไมตรีจิตร รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนในแหลงทอง
เทีย่ วและการเขามามีสว นรวมของชุมชน ซึง่ จากการพัฒนาทางการทองเทีย่ วและการมา
เยีย่ มเยือนของนักทองเทีย่ วนัน้ อาจนํามาซึง่ ผลกระทบทางการทองเทีย่ วทัง้ ทางดานบวก
และลบที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว
นั้นได
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นอกจากนี้ การพั ฒ นานโยบายการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ใ นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีใหประสบความสําเร็จและยั่งยืนนั้น จุดเริ่มตนจะตองมาจากการวางแผน
นโยบายในแงมุมตางๆ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ เชน กิจกรรม
ดานการทองเที่ยว การตลาดการทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน โลจิสติกส เปนตน
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายใหสอดคลองกับ
ทิศทางและศักยภาพของชุมชน ดังที่ กรมประชาสัมพันธ (2559) ไดกลาววา จังหวัด
อุบลราชธานีมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนจุดขาย ดังนั้นนโยบายตางๆ ก็ควรที่จะตอง
สอดคลองกับชุมชน เปนตน
ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงมุงเนนในการใหขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนานโยบาย
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําเสนอแผนนโยบายใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
จากการคนควางานของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540), วิไลลักษณ
รัตนเพียรธัมมะ (2540) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(2540) พอจะสรุปไดองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วประกอบดวย ผูป ระกอบ
การของ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจรานขายของที่
ระลึก และธุรกิจคมนาคมขนสง ดังนั้น ประชากรกลุมเปาหมายคือผูประกอบการและ
ผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจดังกลาว โดยแบงเปน 3 กลุม
กลุ ม ที่ 1 บุ ค คลที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
อุบลราชธานี อาทิ ผูประกอบการ เจาหนาที่ภาครัฐ
กลุมที่ 2 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก เทศบาลนคร
อุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
กลุมที่ 3 นักวิชาการที่มีผลงานดานการวิจัยทางดานการทองเที่ยว
กลุมตัวอยาง
กลุม ที่ 1 ผูใ หขอ มูลคนสําคัญ (Key informatnt) ไดแก เจาของธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว จํานวน 10 ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจ
รานอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจรานขายของที่ระลึก และธุรกิจคมนาคมขนสง ทําการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive random sampling) กําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง
ทั้งสิ้น จํานวน 10 คน
กลุมที่ 2 ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key informatnt) ไดแก ประชากรที่มีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐและเอกชน
เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สํานักงาน
จังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวประจําจังหวัด หอการคาจังหวัด ทําการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive random sampling) กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางทัง้ สิน้ จํานวน
7 คน
กลุมที่ 3 ไดแก นักวิจัยภายใตแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช
สําหรับเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชสําหรับกําหนดระเบียบวิธี
การวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) แนวทางก็คือ การศึกษา
และคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจยั ประเภทตางๆ ขอมูลจากการคนควา
สือ่ อิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลทีไ่ ดจากเว็บอินเทอรเน็ต ตลอดจนผลการสังเคราะหการวิจยั
จากโครงการวิจยั เพือ่ นํามาใชในกระบวนการสรางพืน้ ฐานขององคความรูอ ยางบูรณาการ
ในทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี
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2. การดําเนินการวิจยั โดยการสัมภาษณ ผูว จิ ยั ดําเนินการในรูปแบบการสนทนา
อยางไมเปนทางการ (The Informal Conversation Interview) โดยไดมกี ารดําเนินการ
สัมภาษณควบคูไ ปกับการสังเกตแบบมีสว นรวม และ การสนทนากลุม โดยผูว จิ ยั ไดกาํ หนด
กรอบโครงสรางที่จะสัมภาษณไวกวางๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการวิจัย
นอกจากนี้ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation)
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยถึงกลุม
เปาหมาย
3.2 ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ผลงาน
วิจัยประเภทตางๆ ขอมูลจากการคนควาสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลที่ไดจากเว็บไซต
ทางอินเทอรเน็ต ตลอดจนผลการวิจัยจากโครงการวิจัยยอย
3.3. ผูวิจัยดําเนินการการสัมภาษณ เพื่อนํามาสังเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้
ในการสั ง เคราะห ข อ มู ล ในแผนงานวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายนั้ น
ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหผลการวิจัยจากโครงการวิจัยยอย และการสัมภาษณผูมี
สวนเกี่ยวของ แลวนํามาสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การวิเคราะหขอมูล
การเก็บขอมูลเชิงประจักษเพื่อใหไดขอมูลปฐมภูมิ ไดแกขอมูลจากเอกสาร
(Documentary research)การสัมภาษณ ในกลุมที่อยางที่ 1, 2 และ 3 โดยมีวิธีการ
ในการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และพิจารณา
เนื้อหาออกมาประเด็นหลัก (Major themes) หรือ แบบแผนหลัก (Major pattern)
(เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ, 2552)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหและศึกษาองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วซึง่ จาก
การศึกษางานของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540), วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
(2540) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) นั้น
มีองคประกอบหลักๆ ไดแก อุปสงคการทองเที่ยว และอุปทานการทองเที่ยว จากการ
รวบรวมขอมูลสามารถแสดงผลวิจัยไดดังนี้
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1. ศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยว
จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา
การทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีคุณลักษณะพิเศษของอัตลักษณการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเสนทางบุญของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ใน 5 อัตลักษณ
ดวยกัน 1. อัตลักษณดานสถาปตยกรรม เชน อุโบสถ เจดีย วิหาร กําแพง 2. อัตลักษณ
ดานจิตรกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด 3. อัตลักษณดา นปะติมากรรม อาทิ
พระพุทธรูปภายในวัด 4. อัตลักษณดานประวัติศาสตร และ 5. อัตลักษณดานประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนา เชน ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของไทยมีเอกลักษณ
ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2553) นั้น ไดกําหนดกลุมของ
แหลงทองเที่ยวแตกตางออกไปเปน 8 กลุมไดแก 1) กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
และภาคเหนือตอนบน 2) กลุมทองเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3) กลุมทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต 4) กลุมทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนําโขง 5) กลุม
ทองเที่ยววิถีชีวิตแมนําภาคกลาง 6) กลุมทองเที่ยว Active Beach 7) กลุมทองเที่ยว
Royal Coast และ 8) กลุมทองเที่ยวมหัศจรรยสองสมุทร แสดงใหเห็นวาจังหวัด
อุบลราชธานีเองนั้นก็มีแหลงทองเที่ยวในกลุมที่นาสนใจตามขอมูลดังกลาว
นอกจากนี้ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาชุมชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ/จังหวัด
ควรกําหนดกลยุทธดังนี้กลยุทธที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ การรองรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วกลยุ ท ธ ที่ 2 การพั ฒ นาทั ก ษะ
และศักยภาพในการสื่อสารเรื่องราวทางวัฒนธรรมเพื่อสรางความประทับใจใหกับนัก
ทองเที่ยวกลยุทธที่ 3 การจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนยแสดงสินคาและจําหนายสินคา
ที่ ร ะลึ ก ที่ มี ค วามเป น อั ต ลั ก ษณ ข องกลุ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต น แบบ (นาร อ ง)
ดานการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พะยอม ธรรมบุตร (2549ข)
ที่ไดกลาววา สถานที่ทองเที่ยวตางๆ บริการที่พัก-ที่รับรอง โครงสรางพื้นฐานตางๆ
ก็จัดเปนอุปทานประเภทหนึ่ง เปนสิ่งสําคัญในการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
2. สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา
สารสนเทศตางๆ โปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น จัดไดวา
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เปนหลักการตลาดรูปแบบหนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงได ดังนั้นจึงมีหลักการดังนี้
1) ดานการออกแบบหนาจอแอพพลิเคชั่น ควรจะมีปุมการทํางานมีความ
เหมาะสมใชงานงาย ชื่อเมนูสื่อความหมาย เขาใจงาย และความเหมาะสมของตัวอักษร
อานงาย ชัดเจน
2) ดานขอมูลเนือ้ หา ควรมีรายละเอียดเพียงพอตอการทองเทีย่ ว ความเชือ่ มโยง
จากของเนื้อหาไปยังอีกหนาหนึ่ง มีและมีการอัพเดทขอมูลที่เปนปจจุบัน
3) ดานระบบและการเขาถึงขอมูล สามารถเขาใชงานไดอยางสมําเสมอ ลําดับ
ขัน้ ตอนการเขาใชงานมีความกระชับ ไมยงุ ยากและการเขาถึงขอมูลเนือ้ มีความรวดเร็วและ
แมนยํา มีสวนลําดับสุดทายคือ การแสดงแผนที่และพิกัด
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวาสารสนเทศหรือโปรแกรมตางๆ นั้น
ควรมีภาพประกอบสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มากกวานี้ เนื่องจากการที่นักทองเที่ยวเห็น
รูปภาพจะชวยใหการติดสินใจในการไปทองเทีย่ วในสถานทีต่ า งๆเปนไปอยางสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ของ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง
ประเทศไทย (2540) และ พะยอม ธรรมบุตร (2549ก) ไดที่กลาววา ขอมูลสารสนเทศ
ถือวาเปนสิ่งสําคัญในโลกธุรกิจยุคปจจุบัน ที่การแขงขันนั้นขึ้นอยูกับความถูกตองและ
แมนยําของขอมูล หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลของการทองเที่ยว
ใหพรอม ทั้งดานของระบบฐานขอมูล และขอมูลที่จะใชเผยแพร เชน คูมือทองเที่ยว
วิดีโอแนะนํา แผนพับ เปนตน
3. ศักยภาพดานการตลาด
จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นถึง
สวนประสมดานการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จํ า หน า ย และสถานที่ ท อ งเที่ ย ว ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นั้ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให
นักทองเที่ยวตัดสินใจมาทองเที่ยว ดังนี้
1) ปจจัยดานการตลาดของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ดานผลิตภัณฑ โดยรวมแลว การที่นักทองเที่ยวตัดสินใจมาทองเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานีก็เนื่องจากเห็นวา จังหวัดมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีสถาปตยกรรมเรื่อง
พระพุทธศาสนาสถานที่สวยงาม มีประวัติความเปนมานาสนใจ มีเกจิอาจารยชื่อดัง
90 < มนุษยศาสตรสงั คมศาสตรปริทศั น, 6 : 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561)

วัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ
2) ปจจัยดานการตลาดของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ดานราคา จากขอคนพบ แสดงใหเห็นวาศักยภาพดานราคาของกิจกรรม
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในจังหวัดอุบลราชธานีนนั้ เปนทีพ่ งึ พอใจ
ตอนักทองเทีย่ วเปนอยางเชน เชนราคาสินคา คาใชจา ยในการใชบริการนําเทีย่ ว ราคาเขา
ชมสถานที่ตางๆ นั้น มีความสมเหตุสมผล
3) ปจจัยดานการตลาดของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ดานชองทางการจัดจําหนายจากขอคนพบแสดงใหเห็นถึงสิง่ ทีน่ กั ทองเทีย่ ว
ตองการ คือ การเดินทางไปยังสถานทีท่ อ งเทีย่ ว มีความสะดวกสบาย (ถนนปายบอกทาง)
สถานที่ทองเที่ยวมีสถานที่จอดรถสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสถานที่ทองเที่ยว
มีการจัดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสวยงาม
4) ปจจัยดานการตลาดของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ดานการสงเสริมการตลาดจากขอคนพบแสดงใหถงึ ชองทางการตลาดทีเ่ ปน
สวนชวยประชาสัมพันธการทองเทียวใหนักทองเที่ยวรูจักและมาเที่ยวนั้นมีหลากหลาย
ชองทาง แตชองทางที่มีประสิทธิภาพไดแกการโฆษณาทางสื่อออนไลน การโฆษณาทาง
วิทยุ การโฆษณาทางโทรทัศน มี
จากผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ (2542),
วารินทร สินสูงสุด และวันทิพย สินสูงสุด (2546) และ หฤทัย มีนะพันธ (2551) ที่ได
กลาววาการตลาดคือการสนองความตองการของลูกคา หรือ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื อุปสงค
การทองเที่ยว ซึ่งอุปสงคการทองเที่ยวนั้น หมายถึง ความตองการของนักทองเที่ยวที่จะ
เดินทางไปซื้อสินคาและบริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว
หรือจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของตน โดยนักทองเที่ยวจะตองมีความตองการ
มีอํานาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจายคาสินคาและบริการที่กําหนดในเวลานั้น ปริมาณ
สินคาและบริการทางการทองเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงยอมหมายถึงการเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ของอุปสงคการทองเที่ยว
ซึ่งผลการวิจัยในสวนนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอุปสงคของการ
ทองเที่ยวนั้นก็จะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะของนักทองเที่ยวแตละเชื้อชาติ
ซึง่ อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในแตละพืน้ ทีก่ จ็ าํ เปนทีต่ อ งคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว
โดยจะทําใหเราสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวน หรือ รูปแบบนักทองเที่ยว
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ที่เดินทางเขาในพื้นที่ ซึ่งมีปจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา การประชาสัมพันธ
การแขงขัน การพัฒนาคุณภาพหรือการเพิม่ จํานวนสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ ทีร่ องรับ
นักทองเที่ยว หรือปจจัยการปรับเปลี่ยนทางอุปสงคอื่นๆ (Demand Shifters)
4. ศักยภาพดานการขนสง
จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็น
ปจจัยที่นํามาใชในการตรวจสอบหาเสนทางที่ดีที่สุดในการขนสงนักทองเที่ยว คือ
ความเสีย่ ง ราคา และความสะดวกสบาย นอกจากนี้ จาการสังเคราะหงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับการขนสงนักทองเที่ยว อาทิ อทิตยา บัวศรี และ สุพาดา สิริกตุ ตา (2558), ธันยา
พรหมบุรมย และ นฤมล กิมภากรณ (2558), สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(2553) และ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง (2555) สังเคราะหขอมูล
ไดวา การขนสงนักทองเที่ยวทั้งในสวนของยานพาหนะ คาใชจาย ความปลอดภัย และ
อุปกรณอํานวยความสะดวก เหลานี้ เปนปจจัยสงผลตอรูปแบบการขนสงนักทองเที่ยว
ถึงแมวาระยะทางขนสงจะสั้นกวา แตหากปจจัยเหลานี้ไมตอบสนองตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะไมเลือกที่จะเดินทางไปเสนทางนั้น
5. ศักยภาพดานบุคลากร
จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา
นักทองเทีย่ วทีม่ าพํานักในจังหวัดอุบลราชธานีนนั้ มีความพึงพอใจดานทําเลทีต่ งั้ มากทีส่ ดุ
รองลงมา ไดแก ความพึงพอดานลักษณะหองพัก และ ความพึงพอใจดานราคา นอกจากนี้
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวที่มาพํานักในจังหวัดอุบลราชธานีตอการ
ใชบริการที่พัก โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งหากจําแนกเปนดาน พบวา มีความพึงพอใจ
ดานทําเลที่ตั้งมากที่สุดในระดับมาก รองลงมา ไดแก ความพึงพอดานลักษณะหองพัก
ในระดับมาก มี และ ความพึงพอใจดานราคา ในระดับมาก
นอกจากนี้ จากการการอภิ ป รายกลุ ม และดํ า เนิ น สั ง เกตการณ แ บบมี
สวนรวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการสังเคราะหขอมูล จะสามารถแบงประเด็นหลัก
(Major theme) ได 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในดานการ
บริการ, 2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการทํางานองครวม และ 3) แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรดานความพึงพอใจในการทํางาน
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ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ของ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง
ประเทศไทย (2540) และ พะยอม ธรรมบุตร (2549ก) ไดที่กลาววา ตองมีการพัฒนา
บุคลากรโดยเนนการพัฒนาทั้งทางดานความรู ความสามารถ ทัศนคติ เพื่อใหมีความรู
มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และยังเปนการชวยยกระดับ
มาตรฐานการบริการการทองเที่ยวใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นทัดเทียมหรือมากกวาเพื่อนบาน
หรือแขงขันทางดานการทองเที่ยว
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั แสดงใหเห็นศักยภาพขององคประกอบตางๆ ของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนที่มาถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสราง
ศักยภาพใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีใหมีความเข็มแขง
โดยมีแนวทางเพือ่ เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายทีไ่ ดนาํ เสนอในบทความวิจยั ครัง้ นี้ มีความ
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินตามนโยบายดานกาทองเที่ยวของประเทศ ที่จะมุงเนน
เปาหมายดังนี้
1. ประกาศใหป 2558 เปนปทองเที่ยววิถีไทย
2. ใชสื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธที่รวดเร็วและเขาถึงมากยิ่งขึ้น
3. มุงตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ
4. ปรับระบบการใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. พัฒนาแหลงทองเที่ยว เปนกลุมจังหวัดทองเที่ยวและกระจายเชื่อมโยง
เมืองหลักเมืองรอง
6. สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวดวยเครือขายอาสาสมัครตํารวจทอง
เที่ยว มัคคุเทศก ทองถิ่น เจาบานนอย
7. รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวตามกรอบความรวมมือของอาเซียน (MRA)
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีดังตอไปนี้
1. นโยบายดานการทองเที่ยว จําเปนตองมีการพัฒนาในดานการจัดการ
ทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของกลุม เครือขายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เพือ่ ใหชมุ ชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการทองเที่ยวมากขึ้นนอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ
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ใหกับชุมชนตางๆ ที่เขามามีสวนรวมวา ควรยึดหลักการในการดําเนินงาน 3 ประการ
คือหลักความยั่งยืนหลักการไมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีอยูเดิมของชุมชนและหลักการ
เตรียมความพรอมของกลุม เครือขายวิสาหกิจชุมชนในการจัดการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
2. ในสวนของผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของกับชุมชน ซึง่ ผลิตภัณฑเองก็เปนปจจัยดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาชุมชนนั้น ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธใหชุมชนตางๆ
ใช แ นวคิ ด การจั ด การสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว เดิ ม ที่ เ ป น อยู ก า วสู สิ น ค า ใหม ด ว ย
ประสบการณ ใ หม โ ดยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาป จ จั ย ภายในให เ กิ ด ความพร อ มในด า น
ผลิตภัณฑโดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานีสาํ นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีการสรางเรื่องราวของผลิตภัณฑที่มีเกี่ยวของกับตํานานความเปนมาของ
ชุมชนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตามโดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจาก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
3. นอกจากนี้ แ ล ว ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาป จ จั ย ภายนอกโดยใช
หลักการ 3P ประกอบดวยการสงเสริมการตลาด (Promotion) การพัฒนานโยบายการ
ทองเที่ยว (Policy) และการกําหนดโปรแกรมการทองเที่ยว (Programs) ในรูปปฏิทิน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปนมาตรฐานสาหรับนักทองเที่ยวโดยอาศัยความรวมมือ
และการสนับสนุนจากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4. ในสวนของเสนทางการทองเที่ยวนั้นควรมีการคิดคนหาเสนทางใหมๆ เชน
เสนทางบุญของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองนําเอาอัตลักษณที่มีความ
เดนในแตละดานไปพัฒนา ซึง่ อัตลักษณของทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานีนนั้ สามารถดึงดูด
นักทองเทีย่ วใหเดินทางมาทองเทีย่ วได แตอยางไรก็ตามจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐาน
ในหลายเรื่องดวยกัน เชน โปรแกรมนําเที่ยวที่หลากหลาย มัคคุเทศกที่มีศักยภาพ ความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย ชองทางการสงเสริมการขาย เปนตน
5. การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด ซึ่งจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีใหเปนทีร่ จู กั และโดดเดนจากมุมมองของนักทองเทีย่ ว
จึงไดมีขอเสนอแนะใหผูมีสวนเกี่ยวของแบงประเภทของนักทองเที่ยวเปนขาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาตางๆ ก็จะแตกตางกันออกไป
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6. ขอเสนอแนะในสวนของการขนสงนักทองเที่ยวนั้น สําหรับผูประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะ ควรปรับปรุงประเด็นที่ผูรับบริการมีการรับรูความเสี่ยงในระดับสูง
เชน รถโดยสารสองแถว (รถสาย) เรื่องความลาชา ใชเวลาเดินทางนาน รถมอเตอรไซค
รับจาง เรื่องเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รถตุกตุก เรื่องเสียชีวิตหรือไดรับ
บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ รถแท็ ก ซี่ เรื่ อ งราคาแพง ไม คุ ม ค า รถบั ส (อุ บ ลราชธานี พิบูลมังสาหาร) เรื่องที่นั่งไมพอ รอบไมพอ เต็มเร็ว ความลาชา ใชเวลาเดินทางนาน
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รถตู (อุบลราชธานี-ชองเม็ก) เรื่องเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รถโดยสารสองแถว (พิบูลมังสาหาร-ชองเม็ก) เรื่องเสียชีวิต
หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รถทัวรระหวางประเทศ (อุบลราชธานี-ปากเซ) เรื่อง
ทีน่ งั่ ไมพอ รอบไมพอ เต็มเร็ว รถตูด า นวังเตา (ชองเม็ก-ปากเซ) เสียชีวติ หรือไดรบั บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ทางจังหวัดเองควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสาธารนูปโภคที่เกี่ยวของ เชน ถนน 4 ชองทาง, ความสวางของเสนทาง, ปายสัญญาณ และ
ปายบอกทางสถานที่ทองเที่ยว, หองสุขาภิบาลและรานอาหารตามเสนทางทองเที่ยว,
จุดแวะพักบริการสําหรับเสนทางทองเที่ยวที่มีระยะไกล เปนตน
7. การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจทีพ่ กั
นั้น มีดังนี้
1. เพือ่ ยกระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีม่ ตี อ คุณภาพของบุคลากร
ในธุรกิจทีพ่ กั นัน้ ผูป ระกอบการในธุรกิจทีพ่ กั ตองคํานึงถึง การยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน
2. นอกจากนีใ้ นการดําเนินการใหบคุ ลากรมีความกระตือรือ้ รนในการทํางาน
ขอเสนอสําหรับผูบริหารก็คือควรมีนโยบายการฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรมีทักษะความ
สามารถการทํางานในสายงานที่มีความใกลเคียงกันใหมีความหลากหลายมากขึ้น
3. ยกระดั บ ทั ก ษะการสื่ อ สาภาษาต า งประเทศโดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ภาษาตางประเทศที่ตองมีการฝกอบรมและเรียนรูแลวควรใหความสําคัญกับการเรียนรู
วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนและชาวยุโรปใหมากขึน้ ดวยเพราะจะชวยใหบคุ ลากรเขาใจ
ความตองการของลูกคาไดมากยิง่ ขึน้ สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดวย
4. จากขอเสนอแนะตางๆ ธุรกิจที่พักจะไมมีการยกระดับมาตรฐานการให
บริการไดเลยหากขาดซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ขอเสนอแนะนี้จะเชื่อมโยงกับการสราง
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ความรวมมือกับแหลงผลิตแรงงานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน มหาวิททยาลัย
โดยในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีมหาวิทยาลัยอยูหลายแหงดวยกันมีหลักสูตรเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและโรงแรม ผูประกอบการธุรกิจที่พักจําเปนตองมีการติดตอประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาที่มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อ
1) แจงความจํานงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ทางสถานประกอบการตองการจากการ
ผลิตแรงงาน 2) ใหไดแรงงานที่มีตนทุนตําและมีความจงรักภักดีกับองคการ เชน จาก
นักศึกษาฝกงานและแรงงานในพื้นที่
5. เพื่อที่จะเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้นดูไดจากปญหาในการใชงานนั้น ซึ่งก็
คือพื้นที่ที่ยังไมรองรับสัญญาณของโทรศัพทเคลื่อนที่ จะทําใหไมสะดวกในการใชงาน
และระบบเปนเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ โมบายเบราวเซอรไดบางตัวเทานั้น จึง
เปนขอเสนอทีท่ างหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วตองใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสวนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค เพื่อรองรับความ
ตองการของนักทองเที่ยวซึ่งจะตองมีการสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่
เกีย่ วของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กระทรวง ICT กับการทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
อุบลชารธานี เพื่อใหมีโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา e-commerce platform และ
โครงการพัฒนา Application ตางๆ สําหรับผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
จังหวัดอุบลราชธานี
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