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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณ
ลุ่มน�้าโขงจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบริเวณลุ่มน�้าโขง จ�านวน 60 คน ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างรูปแบบ จ�านวน 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินรูปแบบ จ�านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบฯ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ การด�าเนินการและ
เงื่อนไขความส�าเร็จ ดังนี้ 1) หลักการ คือ การด�าเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และด้านการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
2) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย การพัฒนา
สิ่งดึงดูดใจ การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
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3) การด�ำเนินการ และ 4) เงื่อนไขความส�ำเร็จ ได้แก่ ชาวชุมชนต้องให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการจัดการ
ท่องเที่ยว ผู้น�ำชุมชนต้องเสียสละและเห็นความส�ำคัญของทรัพยากร การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องได้รับการ
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และภาครัฐต้องให้การส่งเสริมทางด้านนโยบายและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการการท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวโดยชุมชน; ลุ่มน�้ำโขง; จังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract
The research aimed to study a management model for community based tourism in
Mekong communities, Ubon Ratchathani province. The target group of the study consisted
of 60 stakeholders, 12 experts to consider draft of model and 17 professionals to evaluate
model. The research instruments were questionnaires, focus groups and model evaluation.
Collected data were analyzed by using mean, standard deviation, and content analysis.
The research findings were as follows: The model comprised 4 elements
including principle, objective, operation and success condition. 1) Principle referred to
the participation of the participants in the community based tourism management in
participation and networking, development of attractiveness, facility development, resource
conservation and benefits for the community. 2) Objective was to manage the community based
Tourism in the aforementioned aspects. 3) Operation consisted 4) Success conditions
involved the following: the people in the community must pay attention and cooperate in
tourism management, the leaders had to sacrifices and see the importance of resources,
community based tourism must be packed in the provincial development plan, and the
government sector must continue to promote policies and budgets.
Keywords: Tourism Management; Community based Tourism; Mekong; Ubon Ratchathani
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บทนำ�
การท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส�ำคัญของประเทศไทย สามารถสร้าง
รายได้โดยมีมลู ค่าเป็นอันดับหนึง่ ของการค้าบริการรวมของประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น โรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกการคมนาคมขนส่ง
เป็นต้น ซึง่ ก่อให้เกิดการลงทุน การสร้างงาน และการกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้
เข้าสูป่ ระเทศในรูปเงินตราต่างประเทศและสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจ�ำนวนมาก ซึง่ ในปี พ.ศ.
2560 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้รวมได้ถึง 2.76 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แบ่งเป็นรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท (ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 11.66) จากนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านคน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ
8.77) และรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 9.6 แสนล้านบาท
(ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.42) จากการท่องเที่ยว 152 ล้านครั้ง (ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2559 ร้อยละ 4.39) ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจ�ำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน
มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามล�ำดับ โดย
นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีสัดส่วนมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ขณะที่นักท่องเที่ยวที่
สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และเยอรมนี ตามล�ำดับ( Prachachat, 2017) ส�ำหรับแนวโน้มในปี พ.ศ. 2561 นี้
คาดว่าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งหมดรวมกว่า 37 ล้านคน และจะสร้างรายได้
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 แบ่งเป็นรายได้
จากตลาดต่างประเทศที่ 2 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และรายได้จากตลาดคนไทยเที่ยว
ในประเทศที่ราว 1 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 (362 degree, 2017) จากการขยายตัว
ที่เพิ่มขึ้นนี้จึงต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ที่รัฐบาลในสมัยนั้น
ได้มกี ารจัดตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยขึน้ เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในประเทศ
อย่างจริงจัง และเพือ่ ให้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงได้กำ� หนดให้การท่อง
เที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งได้ก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่ วให้เป็นรูปธรรมทัง้ ในด้านการประชาสัมพันธ์ การอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และทรัพยากร
ให้มคี วามพร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ในส่วนของนโยบายของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาทีไ่ ด้
ก�ำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการท่อง
เทีย่ วโดยชุมชนทีต่ อ้ งอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น กระจายอ�ำนาจและจัดสรรผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Ministry of Tourism and Sports, 2011)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ของประเทศไทยในปัจจุบันก�ำลัง
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากการมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งและโอกาสที่ส�ำคัญ คือ การมี
ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ชุมชนของภูมิภาคต่างๆ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นถึงความยั่งยืนของ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ สามารถก�ำหนดทิศทางการท่องเที่ยวด้วยตนเองและมีสิทธิใน
การจัดการดูแล รวมทัง้ การจัดการแบบมีสว่ นร่วมทีผ่ เู้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมทัง้ ในการตัดสินใจ การด�ำเนินงาน การ
รับผลประโยชน์และการประเมินผล ตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเทีย่ วโดยตรง มีการน�ำเอาทรัพยากรท่องเทีย่ วชุมชนทีม่ อี ยูไ่ ม่วา่ จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์
หรือศิลปวัฒนธรรม มาใช้เป็นฐานในการจัดการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน ที่มีการ
ผสมผสานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม และการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งค�ำนึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติในพื้นที่เป็นรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Office of
National Economics and Social Development Board, 2007)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่สนับสนุนชุมชนในการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การร่วมรับประโยชน์จากการท่องเทีย่ ว และสิง่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือ การสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ ว
กับท้องถิน่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพการด�ำเนินงานท่องเทีย่ วในชุมชนให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการบ�ำรุงรักษา เพื่อจะได้มีทรัพยากรคงอยู่
กับชุมชนอย่างยั่งยืน แต่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันก็มีจุดอ่อนที่ส�ำคัญคือการขาดฐานข้อมูลที่
จ�ำเป็นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยังมีลักษณะไป
ตามกระแส ขาดการค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ความเข้าใจของคนในชุมชน และความพร้อม
ของท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น (Department of Tourism, 2012) รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี
แม่น�้ำโขงเป็นแม่น�้ำนานาชาติที่ไหลผ่านประเทศจีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และไหลลงสู่
ทะเลจีนใต้ ที่ประเทศเวียดนาม คิดเป็นระยะทางยาวกว่า 4,909 กิโลเมตร มีพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น�้ำโขง
ครอบคลุมอาณาเขต 810,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 255 ล้านคน แม่น�้ำโขงถือ
เป็นแม่น�้ำที่ยาวที่สุดในอุษาคเนย์ (อันดับที่ 10 ของโลก) ซึ่งบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นานาประเทศต่างก็ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของลุ่มน�้ำโขง จึงได้ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งมีความร่วมมือ
9 สาขา และหนึ่งในนั้นก็คือการท่องเที่ยวซึ่งมีประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วย (Oknation, 2018) ในส่วนของ
ประเทศไทยนัน้ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึง่ ในจังหวัดทีแ่ ม่นำ�้ โขงไหลผ่าน ท�ำให้บริเวณนีม้ คี วามอุดมสมบูรณ์
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขง ประกอบกับ
จังหวัดอุบลราชธานีก็มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวจากการที่มีโรงแรมที่พักจ�ำนวนมาก และการคมนาคม
ขนส่งสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีสนามบินนานาชาติอบุ ลราชธานี จึงท�ำให้จงั หวัดอุบลราชธานีเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคนี้ (Ubon Ratchathani Tourism and Sports Office, 2014)
จากสภาพปัญหาและความส�ำคัญดังกล่าวและจากการส�ำรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
ยังไม่ปรากฏงานที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัด
อุบลราชธานี และยังไม่ปรากฏว่ามีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�ำ้ โขงอย่างเป็นรูป
แบบที่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณ
ลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนทีม่ กี ารจัดการการท่องเทีย่ ว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและจังหวัดอืน่ ทีม่ บี ริบทด้านการ
ท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในบริเวณลุ่มน�้ำโขง ซึ่งจะท�ำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
และส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำ�โขงจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น้ำ�โขงจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพือ่ ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น้ำ�โขงจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น�ำ้ โขงจังหวัดอุบลราชธานี
มีวิธีด�ำเนินการการวิจัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขง จ�ำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน�ำแบบสอบถามไปให้กลุม่ เป้าหมายตอบ จากนัน้ น�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ า่
เฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผลโดยน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)

2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นระยะของการพัฒนารูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขง
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชนที่มีการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มน�้ำโขง และนักวิชาการในพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างรูปแบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณ
ลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการจัดสนทนากลุ่มโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุก
คนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างรูปแบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี และผู้วิจัยบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์
บันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสังเคราะห์ผลที่ได้ตามกรอบของ
เนื้อหา
3. ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเป้าหมาย
คือผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วและการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน จ�ำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูป
แบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�ำเอกสารรูปแบบและการประเมินไป
มอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผลโดย
น�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำ�โขงจังหวัด
อุบลราชธานี
ผลการวิจัย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X– = 3.42) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
การจัดการด้านทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูงสุด (X– = 3.52) รองลงมาคือการจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการ (X– = 3.45) ตามล�ำดับ ส�ำหรับการจัดการด้าน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน อยูใ่ นระดับต�ำ่ สุด (X– = 3.30) จากนัน้ น�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้รว่ มกับแนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องไปร่างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อน�ำไปพัฒนารูปแบบฯ ในระยะที่ 2
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำ�โขงจังหวัด
อุบลราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น�ำ้ โขง
จังหวัดอุบลราชธานีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ การด�ำเนินการและเงือ่ นไขความส�ำเร็จ ดังนี้
1) หลักการของรูปแบบ คือ การด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ด้านการพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจ ด้านการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากร และด้านการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อความมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์แก่ชาวชุมชน
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัด
อุบลราชธานีในด้านการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่าย การพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจ การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
3) การด�ำเนินการ ประกอบด้วย
3.1) การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมการด�ำเนินการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาการ
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการสร้างเครือข่ายเชื่อม
โยงการท่องเที่ยว
3.2) การพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ ว มีการด�ำเนินการทีป่ ระกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมการท่อง
เที่ยว การจัดการกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น
ที่ดึงดูดใจ
3.3) การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสถานที่ ด้านการคมนาคม ทางด้านที่พักและอาหาร การอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอื่นๆ การอ�ำนวย
ความสะดวกในด้านความรู้ การอ�ำนวยความสะดวกในด้านบุคลากร การอ�ำนวยความสะดวกในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการอ�ำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
3.4) การอนุรักษ์ทรัพยากร มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกผู้คนและ
เยาวชน การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่ชาวชุมชน การก�ำหนดมาตรการป้องกันและ
รักษาทรัพยากร การก�ำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม การจัดการด้านการ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
3.5) การสร้างประโยชน์แก่ชุมชน มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การสร้างผลประโยชน์ทางด้าน
อาชีพและรายได้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความภาคภูมิใจ และด้านความรู้แก่ชุมชน
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4) เงื่อนไขความส�ำเร็จ ได้แก่ ชาวชุมชนต้องให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว
ผู้น�ำชุมชนต้องมีความเสียสละและเห็นความส�ำคัญในการรักษาทรัพยากร การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องได้รับ
การบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และภาครัฐต้องให้การส่งเสริมทางด้านนโยบายและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
จากนัน้ น�ำองค์ประกอบร่างรูปแบบฯ ทีไ่ ด้ไปท�ำเป็นแบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ในระยะที่ 3

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น้ำ�โขงจังหวัด
อุบลราชธานี
ผลการประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบริ เ วณลุ ่ ม น�้ ำ โขงจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าโดยรวมรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณ
ลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X– = 4.54 ) และมีความเป็นไปได้ในระดับ
มาก (X– = 3.79) และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบแล้วพบว่าหลักการของรูปแบบ มีความเหมาะสม
ในระดับมาก (X– = 4.42) และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก (X– = 3.66) ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (X– = 4.45 ) และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก (X– = 3.72)
ส�ำหรับการด�ำเนินการของรูปแบบ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X– = 4.62) และมีความ
เป็นไปได้ในระดับมาก (X– = 3.84) และเงื่อนไขความส�ำเร็จ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
(X– = 4.67) และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก (X– = 3.93)

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เนือ่ งจากชุมชนท่องเทีย่ วบริเวณลุม่ น�ำ้ โขงยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่องทั้งในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริการ และกิจกรรม โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดอ่อนอย่างยิ่ง
คือการมีส่วนร่วมชาวชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
2. รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ
ด้วย 1) หลักการ พบว่าหมายถึง การด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมและสร้างเครือข่าย ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ ด้านการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร และด้านการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงจะมีความ
เป็นรูปธรรมและเกิดความยัง่ ยืนได้นนั้ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และมีองค์ประกอบ
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ในการบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปอย่างครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทและก�ำจัดจุดอ่อนจากสภาพการบริหารงานที่
ปรากฏในปัจจุบัน 2) วัตถุประสงค์ พบว่าเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณลุ่มน�ำ้ โขงจังหวัด
อุบลราชธานีในด้านการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่าย การพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจ การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
การอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เนื่องจากการที่จะท�ำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนคงอยู่
ได้นนั้ หัวใจส�ำคัญอันดับแรกคือต้องมีการมีสว่ นร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ต่อมาคือการพัฒนา
สิ่งดึงดูดใจต่างๆ และการอ�ำนวยความสะดวกเพื่อจูงใจการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ที่จะน�ำไปสู่
การสร้างงาน สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้ชาวชุมชน รวมทั้งจะน�ำไปสู่การเห็นความส�ำคัญของภาครัฐ
ในการที่จะเข้ามาพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ต่อมาคือการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนซึ่งก็นับเป็นสิ่งส�ำคัญ
และจูงใจในการมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 3) การด�ำเนินการ พบว่าประกอบด้วยการ
ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)		การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมการด�ำเนินการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาการ
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการสร้างเครือข่ายเชื่อม
โยงการท่องเที่ยว เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ในภายภาคหน้า การมีส่วนร่วมของชาว
ชุมชนทั้งกระบวนการตั้งแต่ค้นปัญหา วางแผน ปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน์เพื่อให้พวกเขา
ได้ตระหนักในความเป็นเจ้าของและเป็นตัวหลักในการด�ำเนินการและรับผลที่เกิดขึ้นในการด�ำเนินการนั้นๆ
อันจะส่งผลถึงแรงจูงใจในการอยากเข้ามาพัฒนาให้การท่องเทีย่ วคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนและสืบทอดต่อรุน่ ลูกหลาน
และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันเป็นพลังอันเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Akdu and Pehlivan (2014) ที่พบว่าการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิด
จากแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน เพราะการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การทีจ่ ะพัฒนาการท่องเทีย่ วให้เกิดความยัง่ ยืน โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารด�ำเนินการโดยชุมชน และการ
ศึกษาของและการศึกษาของ Rungruang (2016) ที่พบว่า การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และภูฆ้องค�ำ จังหวัดอุบลราชธานี
(2)		การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การกิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ สภาพของพื้ น ที่ การจั ด กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลาย
การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ ชิ ง วั ฒ นธรรม การให้ ค วามรู ้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
และการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นที่ดึงดูดใจ เนื่องจากการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ เช่น กิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้
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และสินค้าพื้นถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมและสินค้าที่ดึงดูดใจและมีความเป็นเอกลักษณ์จะท�ำให้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวประเภทนี้จากที่ต่างๆ ให้มาเยือน รวมทั้ง
อาจท�ำให้เกิดการขยายฐานไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นให้มาสนใจการท่องเที่ยวประเภทนี้ อันจะส่งผล
ทางด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและน� ำ ไปสู ่ ค วามก้ า วหน้ า และยั่ ง ยื น ของการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
บริเวณลุ่มน�้ำโขงต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Kontogeorgopoulos et al. (2015) ที่พบว่า
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่มีการพักค้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากกว่ากว่าการท่องเที่ยว
แบบวันเดียว เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการท่องเที่ยวที่สามารถซึมซับบรรยากาศ
ความเป็นชนบทและสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวชุมชนได้มากกว่า และการศึกษาของ Klinmeang (2015) ที่พบว่า
การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และการศึกษาของ Thongchim (2015)
ที่พบว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวของชุมชนโดยการยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน เป็นหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
(3)		การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสถานที่ ด้านการคมนาคม ทางด้านที่พักและอาหาร การอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอื่นๆ การอ�ำนวย
ความสะดวกในด้านความรู้ การอ�ำนวยความสะดวกในด้านบุคลากร การอ�ำนวยความสะดวกในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการอ�ำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย เนื่องจากธรรมชาติของผู้คนโดยทั่วไปนั้น
ต่างก็นิยมในความสะดวกสบาย โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนในรูปแบบ
หนึ่ง ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวใดที่มีความสะดวกสบายนับตั้งแต่การเดินทาง การเข้าไปอยู่อาศัย และกิจกรรมที่
กระท�ำในสถานทีน่ นั้ แหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ก็จะสร้างแรงจูงใจและความประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ วให้อยากไปเยือน
รวมทัง้ การกลับมาเยือนอีกครัง้ ดังการวิจยั ทีพ่ บว่า อาหาร ทีพ่ กั การใช้ภาษาในการสือ่ สาร และทีจ่ อดรถ เป็น
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีส่ ำ� คัญในการสร้างความพึงพอใจและมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ วในการ
มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (Kumaran, Kannan & Milton, 2013) ที่พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ ว เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ (Thongchim, 2015) และการศึกษา (Toeypho, 2016) ที่พบว่าการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เช่น ระบบน�้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน�้ำ อาคารที่พัก ป้ายข้อมูลภายในพื้นที่ บุคคลที่ให้ข้อมูล ร้านอาหาร ถนน
ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมโฮมสเตย์โดยชุมชนอ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(4)		การอนุรกั ษ์ทรัพยากร มีการด�ำเนินการทีป่ ระกอบด้วย การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกผูค้ นและเยาวชน
การส่งเสริมความรูใ้ นเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรแก่ชาวชุมชน การก�ำหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพยากร
การก�ำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่
และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสิ่งที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำโขงคือทรัพยากรการท่องเที่ยว การคงอยู่หรือเสื่อมสลายของทรัพยากรจะส่งผล
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กระทบที่ส�ำคัญต่อการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงต้องมีการด�ำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างครอบคลุมและ
เป็นมาตรการทีห่ วังผลในระยะสัน้ ได้แก่ การก�ำหนดมาตรการป้องกันรักษา การก�ำหนดนโยบายและแผนการ
จัดการ และมาตรการในระยะยาว เช่น การปลูกจิตส�ำนึกและการส่งเสริมความรู้คนในชุมชน เพื่อให้การ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนสามารถด�ำรงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ดังผลการวิจยั ทีพ่ บว่า “ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนประสบความส�ำเร็จคือการรักษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้
คงอยู่” (Amir & others, 2015) “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์
เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และ
ภูฆ้องค�ำ จังหวัดอุบลราชธานี” (Rungruang, 2016)
(5)		การสร้างประโยชน์แก่ชุมชน มีการด�ำเนินการที่ประกอบด้วย การสร้างผลประโยชน์ทางด้าน
อาชีพและรายได้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความภาคภูมิใจ และด้านความรู้แก่ชุมชน เนื่องจากประโยชน์
ต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุ ด้านจิตใจ และทั้งเพื่อส่วนตนและส่วนรวมที่คนในชุมชนจะได้รับนั้นเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่จะน�ำไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนให้ประสบผลส�ำเร็จดังผลการวิจัยที่พบว่า ที่พบว่าโฮมสเตย์จากการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความ
ยากจนและสร้างโอกาสในการสร้างงาน (Amir et al., 2015) และ การรับผลประโยชน์ของชุมชน เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี (Ruangkalapawongse, 2015)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยประกอบด้วยข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่นที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือหรืออยูใ่ นบริเวณลุม่ น�ำ้ ควรน�ำรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบริเวณลุม่ น�ำ้ โขงจังหวัด
อุบลราชธานีไปใช้ หรือน�ำไปประยุกต์ใช้บางส่วนให้เข้ากับสภาพการณ์ของตน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ควรน�ำผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปก�ำหนดเป็นนโยบายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
จังหวัดให้มากขึ้น
1.3 ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรมีนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และแสวงหาชุมชนทีส่ ามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ สนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนใน
ท้องถิ่นที่จะช่วยลดปัญหาความแออัดจากการอพยพแรงงานเข้าไปในเมืองใหญ่
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุ่มน�้าโขงจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ควรศึกษาเรือ่ งการพัฒนาตัวชีว้ ดั ปัจจัยความส�าเร็จในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2.3 ควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีการด�าเนินการโดย
ชุมชน และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
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