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ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก ข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

1. จังหวัดสกลนคร 
1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ 
2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 
3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกโลก 
4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิชาการ 
5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
6) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง 

2. จังหวัดนครพนม 
1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ 
2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 
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5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
6) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง 

3. จังหวัดมุกดาหาร 
1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ 
2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 
3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกโลก 
4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิชาการ 
5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
6) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง 
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ภาคผนวก ข ข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว  
1. จังหวัดสกลนคร 

1) สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 
2) สินค้า OTOP ประเภทเครื่องดื่ม 
3) สินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) สินค้า OTOP ประเภทของใช้ 
5) สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

2. จังหวัดนครพนม 
1) สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 
2) สินค้า OTOP ประเภทเครื่องดื่ม 
3) สินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) สินค้า OTOP ประเภทของใช้ 
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3. จังหวัดมุกดาหาร 
1) สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 
2) สินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
3) สินค้า OTOP ประเภทของใช้  
4) สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
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1) อ าเภอเมือง 
2) อ าเภอพูพาน 
3) อ าเภอพังโคน 
4) อ าเภอสว่างแดนดิน 
5) อ าเภอวาริชภูมิ 

2. จังหวัดนครพนม 
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4) อ าเภอเรณู 
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ภาคผนวก ง ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเพณี เทศกาล และกิจกรรมที่ส าคัญ  
1. จังหวัดสกลนคร 
2. จังหวัดนครพนม 
3. จังหวัดมุกดาหาร  
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ภาคผนวก จ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคน
ไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  

1. การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด 

2. การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการคลาดของนักท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัด 
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ภาคผนวก ฉ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคน

ต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
2. การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
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ภาคผนวก ช การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

3. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่ผู้ประกอบการคาดว่า
นักท่องเที่ยวได้รับ 
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ค ำน ำ 
 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC และ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาในเรื่อง
การด าเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP ข้อมูลสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มสนุก ประกอบด้วยจังหวัด
สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทย
และคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ก าหนดแนวทางในการท าตลาด และจัดท าแผนกลยุทธ์
การตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจกรรมพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษา
ด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นต้น  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากภาคประชาชน ได้แก่ นักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติ 
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ อย่างแท้จริง 
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        มิถุนายน 2558 
 





























1 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวภายใน 

กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2  
(กลุม่สนกุ : จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) 

 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวที่มีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัยโครงการการ
พัฒนาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ถูกเก็บเป็นความลับทุกประการ การน าเสนอข้อมูลท าในรูปแบบบทสรุปใน
ภาพรวม โดยไม่มีการแสดงข้อมูลรายบุคคลแต่อย่างใด ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสัมภาษณ์จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์..........................................................................ช่ือธุรกิจ............................................................. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

1.เพศ  

☐1) ชาย   ☐2) หญิง 
2. อาย ุ
 ☐1) น้อยกว่า 20 ปี  ☐2) 20 - 30 ปี  ☐3) 31 - 40 ปี 
 ☐4) 41 – 50 ปี  ☐5) 51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 

☐1) ไม่ได้รับการศึกษา ☐2) ประถมศึกษา ☐3) มัธยมศึกษาตอนต้น   
☐4) มัธยมศึกษาตอนปลาย    ☐5) อาชีวะและเทคนิค     ☐6) อุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย 

4. ศาสนา 

☐1) พุทธ   ☐2) คริสต์  ☐3) อิสลาม  

☐4) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................. 
5. ระยะเวลาการเปิดธุรกิจ 

☐1) น้อยกว่า 5 ปี  ☐2) 5 – 10 ปี  ☐3) 11 – 15 ปี  

 ☐ 4) 16 – 20 ปี  ☐5) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป  
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

☐1) น้อยกว่า 50,000 บาท      ☐2) 50,001 – 100,000 บาท   ☐3) 100,001 – 150,000 บาท 

☐4) 150,001 – 200,000 บาท ☐5) 200,001 – 250,000 บาท  ☐6) 250,000 บาทขึ้นไป                                                                                                                            
 

จังหวัด............................................................ 
รหัสแบบสัมภาษณ์.......................................... 
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7. ประเภทธุรกิจของท่าน 
 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง 
1) ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2 หน้า 3 ส่วนที่ 7 หน้า 15  
ส่วนที่ 8 หน้า 19 และส่วนที่ 9 หน้า 20) 

  ☐1.1) ธุรกิจน าเที่ยว          ☐1.2) มัคคุเทศก์ 
  ☐1.3) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................... 

               

2) ธุรกิจที่พักแรม (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3 หน้า 8 ส่วนที่ 7 หน้า 15 ส่วนที่ 8 หน้า 
19 และส่วนที่ 9 หน้า 20) 

  ☐2.1) โรงแรม     ☐2.2) รีสอร์ท          ☐2.3) บ้านพัก/เกสท์เฮาส์     
  ☐2.4) บังกะโล       ☐2.5) โฮมสเตย์     ☐2.6) อื่น ๆ (ระบุ) ........................ 

   

3) ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 4 หน้า 10 ส่วนที่ 7 
หน้า 15 ส่วนที่ 8 หน้า 19 และส่วนที่ 9 หน้า 20) 

  

4) ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก (ข้ามไปตอบส่วนที่ 5 หน้า 11 ส่วนที่ 7 
หน้า 15 ส่วนที่ 8 หน้า 19 และส่วนที่ 9 หน้า 20) 

  

5) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 6 หน้า 12 ส่วนที่ 7 หน้า 15   
ส่วนที่ 8 หน้า 19 และส่วนที่ 9 หน้า 20) 

  ☐5.1) ธุรกิจบริการขนส่ง 
  ☐5.2) ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว 
  ☐5.3) ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง 
   ☐5.4) ธุรกิจจัดท าเอกสารการเดินทาง  
  ☐5.5) ธุรกิจท าประกันภัย 
   ☐5.6) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  ☐5.7) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................... 

  

 



3 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัด  

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและกรุณาตอบให้
ครบทุกข้อ 
 
ส่วนที่ 2.1 เกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจ 
1. กลุ่มลูกค้าของธุรกิจท่าน มีประมาณจ านวนกี่คนต่อปี และแบ่งตามประเภทลูกค้าร้อยละเท่าไหร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณจ านวนลูกค้า .....................คนต่อปี 

ลูกค้าคนต่างชาต ิ

ร้อยละ ............... 
ลูกค้าคนไทย 

ร้อยละ ............... 

ลูกค้าภายในกลุ่มสนุก 
ร้อยละ ............... 

ลูกค้าภายนอกกลุ่มสนุก 
ร้อยละ ............... 

นครพนม 
ร้อยละ ............... 

สกลนคร 
ร้อยละ ............... 

มุกดาหาร 
ร้อยละ ............... 

ภาคอีสาน 
ร้อยละ ............... 

ภาคกลาง 
ร้อยละ ............... 

ภาคใต ้
ร้อยละ ............... 

ภาคเหนือ 
ร้อยละ ............... 
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 2. ลูกค้าแต่ละประเภท ลักษณะการมาท่องเที่ยว และราคาแพ็จเก็จ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

2.1 ลูกค้าภายใน 
กลุ่มสนุก 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
อย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายนอกกลุ่มสนุก
อย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในและ
ภายนอกกลุ่มสนุก 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
และประเทศเพื่อนบ้าน 
ร้อยละ....................... 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

ลักษณะการมาท่องเที่ยวของลูกค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเพ็จเก็จใด 
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2.2 ลูกค้าภายนอก 
กลุ่มสนุก 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
อย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในและ
ภายนอกกลุ่มสนุก 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
และประเทศเพื่อนบ้าน 
ร้อยละ....................... 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

ลักษณะการมาท่องเที่ยวของลูกค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเพ็จเก็จใด 
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2.3 ลูกค้าต่างชาติ 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
อย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเดียว 

ร้อยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในและ
ภายนอกกลุ่มสนุก 

รอ้ยละ....................... 

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มสนุก
และประเทศเพื่อนบ้าน 
ร้อยละ....................... 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

☐1) 1 วัน ไม่ค้างคืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐2) 2 วัน 1 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐3) 3 วัน 2 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐4) 4 วัน 3 คืน ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
☐5) อ่ืน ๆ..............ราคาเฉลี่ย.................บาท/คน 
 

ลักษณะการมาท่องเที่ยวของลูกค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเพ็จเก็จใด 
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3. นักท่องเที่ยวของธุรกิจท่าน นิยมไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดประเภทใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากทีสุ่ด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง)  
5.1 กลุ่มลูกค้าภายในกลุ่มจงัหวัด 5.2 กลุ่มลูกค้าภายนอกกลุ่มจังหวดั 5.3 กลุ่มลูกค้าต่างชาต ิ

………1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
สัตว์ป่า 

……..2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
..……3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 

วัฒนธรรม และแหล่งมรดก  
..……4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 
..……5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ 
..……6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและ

บันเทิง 
..……7) อื่น ๆ (ระบุ) ................................. 

………1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
สัตว์ป่า 

……..2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
..……3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 

วัฒนธรรม และแหล่งมรดก  
..……4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 
..……5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ 
..……6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ

และบันเทิง 
..……7) อื่น ๆ (ระบุ) ................................. 

………1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
สัตว์ป่า 

……..2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
..……3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 

วัฒนธรรม และแหล่งมรดก  
..……4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 
..……5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ 
..……6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ

และบันเทิง 
..……7) อื่น ๆ (ระบุ) ................................. 

 

4. เดือนใดที่กลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 5 อันดับแรก (1=
มากท่ีสุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง 4=มากที่สุด รองลงมาอันดับสาม 
และ 5=มากที่สุด รองลงมาอันดับสี่)  
4.1 นักท่องเที่ยวคนไทย 

………1) มกราคม    ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม        ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม    ………6) มิถุนายน ………7) กรกฎาคม        ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน    ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน     ………12) ธันวาคม 

4.2 นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
………1) มกราคม    ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม       ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม   ………6) มิถุนายน  ………7) กรกฎาคม       ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน    ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน    ………12) ธันวาคม 

5. ธุรกิจของท่านให้บริการน าเที่ยวในต่างประเทศ ประเทศใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) สปป.ลาว  ………2) ประเทศเวียดนาม  ………3) ประเทศกัมพูชา 
………4) ประเทศจีน  ………5) อื่น ๆ (ระบุ)..........................  

6. เทศกาลอะไรที่นักท่องเที่ยว นิยมมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

 

ส่วนที่ 2.2 เกี่ยวกับการตลาดและการบริหารจัดการของธุรกิจ 
7. ท่านขายแพ็คเก็จทัวร์ผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มาก

ที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) ลูกค้าซื้อกับบริษัททัวร์โดยตรง  ………2) ลูกค้าซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต (ออนไลน์) 
………3) ลูกค้าซื้อผ่านนายหน้าของบริษัททัวร์  ………4) ลูกค้าซื้อจากการออกบูธของธุรกิจท่าน 
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………5) อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 
8. ธุรกิจของท่านมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 

อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) วิทยุ/โทรทัศน์         ………2) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว    ………3) เว็บไซต์   
………4) ป้ายโฆษณา            ………5) กิจกรรม/ออกบูธ                    ………6) อื่น ๆ (ระบุ)......................... 

9. กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกิจของท่าน ทราบข้อมูลของธุรกิจท่านจากแหล่งใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) นักท่องเที่ยวทีเ่คยใช้บริการ แนะน าปากต่อปาก 
………2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น 
………3) ได้รับการแนะน าจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น 
………4) ลูกค้า Walk-in  
………5) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

10. ธุรกิจของท่านมีท าทัวร์ร่วมกับบริษัททัวร์ที่เมืองหนานหนิง เมืองดานัง เมืองฮานอย และเมืองอื่นๆ อย่างไร 
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

 
 

....................................(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 7 หน้า 15)......................................... 
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ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในกลุ่มจังหวัด 

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 3.1 เกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจ 
1. กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ เป็นคนจากท่ีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เดือนใดที่กลุ่มลูกค้านิยมมาใช้บริการธุรกิจของท่านมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 5 อันดับแรก (1=มาก

ที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง 4=มากที่สุด รองลงมาอันดับสาม และ 
5=มากที่สุด รองลงมาอันดับสี่) 
………1) มกราคม ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม  ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม ………6) มิถุนายน  ………7) กรกฎาคม  ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน ………12) ธันวาคม 

3. ระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าพักมากที่สุดกี่คืน โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด 
รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

 ………1) 1 คืน  ………2) 2 คืน  ………3) 3 คืน ………4) มากกว่า 4 คืนขึ้นไป 
4. ราคาห้องพักของท่าน คืนละเท่าไหร่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ☐1) ต่ ากว่า 500 บาทต่อคืน   ☐2) 500-700 บาทต่อคืน   

 ☐3) 701-1,000 บาทต่อคืน   ☐4) มากกว่า 1,000 บาทต่อคืน ขึ้นไป 
 

ประมาณจ านวนลูกค้า .....................คนต่อปี 

ลูกคา้คนต่างชาต ิ

ร้อยละ ............... 
ลูกค้าคนไทย 

ร้อยละ ............... 

ลูกค้าภายในกลุ่มสนุก 
ร้อยละ ............... 

ลูกค้าภายนอกกลุ่มสนุก 
ร้อยละ ............... 

นครพนม 
ร้อยละ ............... 

สกลนคร 
ร้อยละ ............... 

มุกดาหาร 
ร้อยละ ............... 

ภาคอีสาน 
ร้อยละ ............... 

ภาคกลาง 
ร้อยละ ............... 

ภาคใต ้
ร้อยละ ............... 

ภาคเหนือ 
ร้อยละ ............... 
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5. ที่พักของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกทีให้บริการ (พร้อมห้องพัก) ลูกค้าอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ☐1) ที่จอดรถบริเวณที่พัก   ☐2) อินเตอร์เน็ต (WiFi ในห้องพัก)   
 ☐3) บริการรถรับ-ส่ง    ☐4) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................  
6. ที่พักของท่าน มีบริการเสริมอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

☐1) ร้านอาหาร ☐2) ซักรีด ☐3) คาราโอเกะ   

☐4) ห้องประชุม  ☐5) สปา ☐6) บริการเช่ารถ  
 ☐7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................. 
 
ส่วนที่ 3.2 เกี่ยวกับการตลาดและการบริหารจัดการของธุรกิจ 
7. ท่านมีบริการจ้องที่พักล่วงหน้า ผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 

2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) ผ่านทางโทรศัพท ์   ………2) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ออนไลน์) 
………3) ผ่านบริษัทรับจองที่พัก   ………4) ลูกค้าซื้อจากการออกบูธของธุรกิจท่าน 
………5) อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 

8. ธุรกิจของท่านมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 
อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) วิทยุ     ………2) โทรทัศน์ท้องถิ่น 
………3) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว  ………4) เว็บไซต์     
………5) ป้ายโฆษณา    ………6) กิจกรรม/ออกบูธ    
………7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... 

9. กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกิจของท่าน ทราบมาจากแหล่งใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) นักท่องเที่ยวเคยมาแล้ว แนะน าปากต่อปาก 
………2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
………3) ได้รับการแนะน าจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น 
………4) ผ่านพนักงานขายของธุรกิจท่าน 
………5) ลูกค้า Walk in 
………6) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 
 

.......................................(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 7 หน้า 15)....................................... 
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ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และนันทนาการในกลุ่มจังหวัด  
ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
1. ธุรกิจของท่านเป็นร้านอาหารประเภทไหน 
   ☐1) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูป           ☐2) ธุรกิจคอฟฟี้ช้อพ  

 ☐3) ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเช้ือชาติ     ☐4) อื่น ๆ (ระบุ) .................................. 
2. ธุรกิจของท่าน มีการขายสินค้าอะไร นอกเหนือจากสินค้าหลัก  

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
3. ธุรกิจของท่านมีพนักงานใหบ้ริการกี่คน 
   ☐1) 1-5 คน             ☐2) 6-10 คน  ☐3) 11-15 คน     ☐4) 16 คนขึ้นไป 
4. ธุรกิจของท่านใช้วัตถุดิบหลักจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ☐1) ภายในจังหวัด (ระบุ) .................................................................................................................................... 
 ☐2) ภายนอกจังหวัด (ระบุ) ................................................................................................................................. 
 ☐3) ประเทศเพื่อนบ้าน (ระบุ) ........................................................................................................................... 
 ☐4) อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................. 
5. ช่วงเวลาใดที่กลุ่มลูกค้านิยมมาใช้บริการธุรกิจของท่านมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 5 อันดับแรก (1=

มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง 4=มากที่สุด รองลงมาอันดับสาม 
และ 5=มากที่สุด รองลงมาอันดับสี่) 
………1) มกราคม ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม  ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม ………6) มิถุนายน  ………7) กรกฎาคม  ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน ………12) ธันวาคม 

6. ธุรกิจของท่านมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 
อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) วิทยุ  ………2) โทรทัศน ์   ………3) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว 
………4) เว็บไซต์ ………5) ป้ายโฆษณา  ………6) กิจกรรม/ออกบูธ   
………7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... 

7. กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกิจของท่าน ทราบมาจากแหล่งใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) นักท่องเที่ยวเคยมาแล้ว แนะน าปากต่อปาก 
………2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
………3) ได้รับการแนะน าจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ เป็นต้น 
………4) ลูกค้า Walk-in 
………5) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 

 

......................................(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 7 หน้า 15)......................................... 



12 

ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในกลุ่มจังหวัด  
ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
1. ธุรกิจของท่านจ าหน่ายสินค้าประเภทไหน 
   ☐1) ประเภทอาหาร (ระบุสินค้า)......................................................................................................................... 
 ☐2) ประเภทเครื่องดื่ม (ระบุสินค้า)..................................................................................................................... 
   ☐3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (ระบุสินค้า)................................................................................................. 
 ☐3) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก (ระบุสินค้า)..................................................................................          
    ☐4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ระบุสินค้า).................................................................................................. 
 ☐5) อื่น ๆ  (ระบุสินค้า)........................................................................................................................................ 
2. ธุรกิจของท่านใช้วัตถุดิบหลักจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ☐1) ภายในจังหวัด (ระบุ) .................................................................................................................................... 
 ☐2) ภายนอกจังหวัด (ระบุ) ............................................................................................................................... 
 ☐3) ประเทศเพื่อนบ้าน (ระบุ) ............................................................................................................................ 
 ☐4) อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................ 
3. ธุรกิจของท่านมีการขายสินค้าภายนอกจังหวัดหรือไม่ ต่างพ้ืนท่ี หรือไม่ ส่งไปที่ไหน  
   ☐1) ขายในจังหวัดอย่างเดียว     

 ☐2)ขายท้ังในและนอกจังหวัด (ระบุ) พื้นที่ขายสินค้านอกจังหวัด............................................................ 
4. ช่วงเวลาใดที่กลุ่มลูกค้านิยมมาใช้บริการธุรกิจของท่านมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 5 อันดับแรก (1=

มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง 4=มากที่สุด รองลงมาอันดับสาม 
และ 5=มากที่สุด รองลงมาอันดับสี่) 
………1) มกราคม ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม  ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม ………6) มิถุนายน  ………7) กรกฎาคม  ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน ………12) ธันวาคม 

5. ท่านขายสินค้าผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด 
รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) ผ่านทางโทรศัพท ์   ………2) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ออนไลน์) 
………3) หน้าร้าน ลูกค้า Walk-in   ………4) ลูกค้าซื้อจากการออกบูธของธุรกิจท่าน 
………5) อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 

6. ธุรกิจของท่านมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 
อันดับแรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) วิทยุ/โทรทัศน ์    ………2) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว 
………3) เว็บไซต์    ………4) ป้ายโฆษณา 
………5) กิจกรรม/ออกบูธ    ………6) อื่น ๆ (ระบุ)........................................... 
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7. กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกิจของท่าน ทราบมาจากแหล่งใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 

………1) แนะน าปากต่อปาก 
………2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 ………3) ได้รับการแนะน าจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ เป็นต้น 
 ………4) มีการจัดบูธแสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ 
 ………5) ธุรกิจมีหน้าร้านขายสินค้า  

………6) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 

......................................(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 7 หน้า 15) ............................................ 
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ส่วนที่ 6 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัด  
ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
1. ธุรกิจของท่านมีการให้บริการอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

2. ช่วงเวลาใดที่กลุ่มลูกค้านิยมมาใช้บริการธุรกิจของท่านมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 5 อันดับแรก (1=
มากที่สุด 2=มากทีสุ่ด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง 4=มากที่สุด รองลงมาอันดับสาม 
และ 5=มากที่สุด รองลงมาอันดับสี่) 
………1) มกราคม ………2) กุมภาพันธ ์ ………3) มีนาคม  ………4) เมษายน 
………5) พฤษภาคม ………6) มิถุนายน  ………7) กรกฎาคม  ………8) สิงหาคม 
………9) กันยายน ………10) ตุลาคม  ………11) พฤศจิกายน ………12) ธันวาคม 

3. ธุรกิจของท่านมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างไรมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 อันดับ
แรก (1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) วิทยุ/โทรทัศน ์   ………2) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว 
………3) เว็บไซต์   ………4) ป้ายโฆษณา 
………5) กิจกรรม/ออกบูธ   ………6) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... 

4. กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกิจของท่าน ทราบมาจากแหล่งใดมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
(1=มากที่สุด 2=มากที่สุด รองลงมาอันดับหนึ่ง 3=มากที่สุด รองลงมาอันดับสอง) 
………1) แนะน าปากต่อปาก 
………2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 ………3) ได้รับการแนะน าจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ เป็นต้น 
 ………4) มีการจัดบูธแสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ 
 ………5) ธุรกิจมีหน้าร้านขายสินค้า  

………6) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 

......................................(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 7 หน้า 15).......................................... 
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ส่วนที่ 7 การรวมกลุ่ม ความต้องการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง ☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
1. ธุรกิจของท่านเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ 

☐1) ไม่เข้าร่วม (ข้ามไปตอบข้อ 6)  ☐2) เข้าร่วม 
2. ธุรกิจของท่านเข้าเป็นสมาชิกกับกลุ่มด้านการท่องเที่ยวอะไร (สมาคม/ชมรม) 

2.1 สมาคม/ชมรมภายในจังหวัด 
1) ………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………. 

2.2 สมาคม/ชมรมภายในกลุ่มจังหวัด 
1) ………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………. 

2.3 สมาคม/ชมรมระหว่างกลุ่มจังหวัด 
1) ………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………. 

2.4 สมาคม/ชมรมประเทศเพื่อนบ้าน 
1) ………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………. 

3. การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมด้านธุรกิจของท่าน อย่างไร 
☐1) มีการให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าลูกค้า  
☐2) มีการอบรมสัมมนา  
☐3) จัดประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นประจ า  
☐4) มีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว 
☐5) อื่น ๆ (ระบุ) 1)…………………………………………………………………………………….. 

         2)………………………………………………………………………………….. 
         3)………………………………………………………………………………….. 
4. สมาคม/ชมรมที่ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีการจัดประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องหรือไม่  

☐1) ประจ าทุกเดือน    

☐2) ไม่ประจ าทุกเดือน  ☐2.1) ประชุม 2 เดือนต่อครั้ง 
☐2.2) ประชุม 3 เดือนต่อครั้ง 
☐2.3) ประชุมมากกว่า 3 เดือนต่อครั้งขึ้นไป (ระบุ)............................. 
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5. ธุรกิจของท่านมีการจับคู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกับบริษัทของประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ อะไรบ้าง 
 ☐ 1) ไม่มี 

☐ 2) มี ถ้ามี ☐1) เวียดนาม ระบุ................................................................................................... 
   ☐2) สปป.ลาว ระบุ................................................................................................... 
   ☐3) กัมพูชา ระบุ...................................................................................................... 
   ☐4) จีน ระบุ ……………………………………………………………………………………………. 
   ☐5) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ธุรกิจของท่านมีกลยุทธ์ด้านการตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไร 

1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

7. หากกลุ่มจังหวัดมีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Man Made) เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ท่านคิดว่า ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบใด 
1) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
4) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
5) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

8. ท่านเห็นว่า กลุ่มจังหวัดควรมีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP และของที่ระลึกที่โดดเด่นและมีช่ือเสียงของ
จังหวัด อย่างไร  
8.1 ช่ือสินค้า....................................แนวทางในการส่งเสริมพฒันา......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.2 ช่ือสินค้า....................................แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.3 ช่ือสินค้า....................................แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. การจัดการท่องเที่ยวด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ให้กับคนเวียดนามและคนจีน มาเรียนภาษาไทย มีโอกาส
เป็นไปได้หรือไม่ และท่านคิดอย่างไร การจัดการท่องเที่ยวด้านการศึกษานี ้
☐1) ไม่มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะ ...................................................................................................................................... 

☐2) มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะ ............................................................................................................................................ 
แนวทางในการส่งเสรมิ (ระบุ).................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ปัจจุบัน ท่านมีการติดต่อด้านการท่องเที่ยวกับเมืองอะไร ประเทศไหน ในด้านอะไร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัด 
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 
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11. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ ควรมีการปรับปรุงในด้านใด  
11.1 ควรปรับปรุงในระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

11.2 ควรปรับปรุงในระยะยาว (ไม่เกิน 5 ปี) 
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………… 

12. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน ควรมีการปรับปรุงในด้านใด  
12.1 ควรปรับปรุงในระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 
12.2 ควรปรับปรุงในระยะยาว (ไม่เกิน 5 ปี)  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

13. ท่านเคยผ่านการฝึกอบรมจากภาครัฐหรือไม่ 
☐1) ไม่เคย  
☐2) เคย (ระบุการฝึกอบรม) ............................................................................................................................ 

14. ธุรกิจของท่านมีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านไหน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจท่าน (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
☐1) ด้านผลิต (ระบุ) ........................................................................................................................................ 
☐2) ด้านการตลาด (ระบุ) ................................................................................................................................. 
☐3) ด้านการเงินและบัญชี (ระบุ) ...................................................................................................................... 
☐4) ด้านการบริหารจัดการ (ระบุ) .................................................................................................................... 
☐5) ด้านการพัฒนาบคุลากร (ระบุ) .................................................................................................................. 
☐6) ด้านอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 

15. ท่านคิดว่า ควรให้ภาครัฐ (กลุ่มจังหวัด) ควรมีโครงการอะไร ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
15.1 โครงการระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

15.2 โครงการระยะยาว (ไม่เกิน 5 ปี)  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 
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16. ท่านคิดว่า การรวมกลุ่ม (สมาคม/ชมรม) ด้านการท่องเที่ยว ควรมีสนับสนุนด้านอะไรเพิ่มเติม 
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

17. ปัญหาที่พบในการประกอบธุรกิจของท่านภายในกลุ่มจังหวัดเรื่องอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
☐1) ด้านความรู้ (ระบุ) ............................................................................................................................. 
☐2) ด้านการบริการ (ระบุ) ....................................................................................................................... 
☐3) ด้านภาษา (ระบุ) ............................................................................................................................... 
☐4) ด้านการจัดการ (ระบุ) ....................................................................................................................... 
☐5) ด้านกฎระเบียบ (ระบุ) ...................................................................................................................... 
☐6) อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................... 

18. ปัญหาที่พบในแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเรื่องอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ☐1) ด้านบุคลากร    ☐2) ด้านความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
 ☐3) ป้ายข้อมูลสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว ☐4) การบริหารจัดการในการรองรับนักท่องเที่ยว 
 ☐5) การคมนาคมขนส่ง   ☐6) สิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องน้ า ห้องพัก) 
 ☐7) การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ☐8)อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................... 
19. ถ้าต้องการเพ่ิมจ านวนลูกค้าภายในกลุ่มจังหวัด ให้มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ท่านมีแนวคิดในการขยายตลาด

อย่างไร  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

20. ถ้าต้องการเพ่ิมจ านวนลูกค้านอกกลุ่มจังหวัด ให้มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ท่านมีแนวคิดในการขยายตลาด
อย่างไร  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 

21. ถ้าต้องการเพ่ิมจ านวนลูกค้าต่างชาติ ให้มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ท่านมีแนวคิดในการขยายตลาดอย่างไร  
1) …………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
3) …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………. 
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ส่วนที่ 8 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของกลุ่มจังหวัด  

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง☐ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและกรุณา
ตอบให้ครบทุกข้อ โดยก าหนดระดับคะแนน  
ระดับ 1 หมายถงึ ระดับความส าคัญน้อยที่สุด  ระดับ 2 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง   ระดับ 4 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก  
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด   

ปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาด 
ระดับความพึงพอใจของ

ท่าน 
1 2 3 4 5 

1.ด้านการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว (แหล่งท่องเท่ียว)  
1.1. ความหลากหลายของแหล่งที่ท่องเที่ยว       
1.2. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว      
1.3. จ านวนของแหล่งท่องเที่ยว      
1.4. สิ่งอ านวยความสะดวกจากแหล่งท่องเที่ยว      
1.5. ความปลอดภัยต่อแหล่งท่องเที่ยว      
1.6. กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนรวม      
2.ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย)  
2.1. ความเหมาะสมของราคาค่าบรกิารในการเข้าชมสถานท่ี (กรณีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ี

มีการเก็บค่าบริการ) 
     

2.2. มีป้ายแสดงราคาชัดเจนของราคาค่าบริการในการเข้าชมสถานที่ (กรณีสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีมีการเก็บค่าบริการ) 

     

2.3. สินค้าและของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ      
3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการท่องเท่ียว  
3.1 การเช่ือมต่อมีความสะดวกจากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง      
3.2 มีสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลายช่องทาง      
3.3 มีบริษัทน าเที่ยวเพื่อเป็นสื่อกลางช่วยในการประสานงานและประชาสัมพันธ์

สถานท่ีท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
     

4.ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว  
4.1. การจัดแพ็คเก็จการเที่ยวท่ีตอบสนองนักท่องเที่ยว      
4.2.   การลดราคาค่าบริการในการเข้าชมแหล่งที่ท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว      
4.3. มีโปรโมช่ันในการมาเที่ยว มา 4 จ่าย 3      
5.ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (พนักงาน นกัท่องเที่ยว ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ในบริษัทน าเท่ียว) 

 

5.1 ด้านพนักงานและเจ้าหน้าที ่  
5.1.1 การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ และเอกชน      
5.1.2 ทักษะด้านภาษาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเอกชน      
5.1.3 ความรู้แหล่งท่องเที่ยวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเอกชน       
5.1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว      
5.2 ด้านนักท่องเท่ียว  
5.2.1 อัธยาศัยและมิตรภาพของนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาด 
ระดับความพึงพอใจของ

ท่าน 
1 2 3 4 5 

5.2.2 มีความสภุาพของนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง      
5.3 ชุมชน/คนในชมุชน  
5.3.1 อัธยาศัยและมิตรภาพของคนในชุมชน บริเวณแหล่งท่องเที่ยว      
5.3.2 ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน      
5.3.3 ความสุภาพของคนในชุมชน บริเวณแหล่งท่องเที่ยว      
6.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
6.1 มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      
6.2 การจัดการในด้านกิจกรรม ความบันเทิง และนันทนาการ      
6.3 การจัดงานเทศกาล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว      
6.4 มีการส่งเสริมและการช่วยเหลือกันในธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      
6.5 การจัดนิทรรศการในแหล่งท่องเที่ยว      
6.6 มีการส่งเสริมและความช่วยเหลือกันในธุรกิจประเภทเดียวกัน      
6.7 มีความสัมพันธ์กับธุรกิจประเภทเดียวกัน      
7.ด้านกระบวนการให้บริการ  
7.1 ด้านความปลอดภัย  
7.1.1. ความปลอดภัยของที่พัก      
7.1.2. ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว      
7.1.3. ความปลอดภัยในการเดินทาง      
7.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
7.2.1. ความเพียงพอของที่พัก และร้านอาหาร      
7.2.2. ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ห้องน้ า ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต)      
7.2.3. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว      
7.2.4. ต ารวจนักท่องเที่ยว      
7.3 ด้านความสะอาด  
7.3.1. ความสะอาดของที่พัก       
7.3.2. ความสะอาดของร้านอาหาร      
7.3.3. ความสะอาดของห้องน้ า      
7.4 ความประทับใจ สะอาด  
7.4.1   ความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด      
7.4.2   ความประทับใจต่อการให้บริการจากนักท่องเที่ยว      
 
ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 

***ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างสูง*** 
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ภาคผนวก ฌ 
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มจังหวัด 

 
1. ประเด็นการประชุมกลุ่มจังหวัด 

1.1 สถานะภาพปัจจุบัน และปัญหาปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
1.2 ทิศทางศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
1.3 แนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
1.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกกลุ่มจังหวัด 
1.5 วิธีการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
1.6 การให้ความส าคัญตลาดการท่องเที่ยวในคุณภาพของตลาดการท่องเที่ยว  
1.7 การก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด ทั้ งนักท่องเที่ยวคนไทย 

นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ  
1.8 ปัญหาของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
1.9 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพ่ือแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

 
2. ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยจังหวัดสกลนคร 

2.1 สถานะภาพปัจจุบัน และปัญหาปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.2 ทิศทางศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.3 แนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.4 ประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.5 การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมที่โดดเด่นภายในจังหวัด

สกลนคร 
2.6 แหล่งท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมที่มีศักยภาพภายในจังหวัดสกลนคร 
2.7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.8 ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.9 เส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด 
2.10 ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.11 สินค้า OTOP ที่โดดเด่นภายในจังหวัดสกลนครที่นักท่องเที่ยวสามารถน าเป็นของฝาก ของที่

ระลึกได ้
2.12 แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
2.13 พฤติกรรม และทิศทางการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทย และคนต่างชาติภายใน

จังหวัดสกลนคร  
2.14 การจัดกลุ่มประเภทนักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดสกลนคร  
2.15 แนวทางการส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ 
2.16 ควรให้ภาครัฐผลักดันด้านการท่องเที่ยวในเรื่องใด 
2.17 ควรให้ภาคเอกชนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในเรื่องใด 
2.18 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
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3. ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยจังหวัดนครพนม 
3.1 สถานะภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.2 ศักยภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.3 ปัญหาของสถานะภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาสภานะภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.5 การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นภายในจังหวัดนครพนม 
3.6 การคัดเลือกเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมที่โดดเด่นภายในจังหวัดนครพนม 
3.7 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.8 แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพภายในจังหวัดนครพนม 
3.9 แนวทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.10 การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภายนอกกลุ่มจังหวัด และยังเชื่อมโยงกับ 

สปป.ลาว 
3.11 แนวทางการแก้ไขสถานที่พักไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวคนไทย และคนต่างชาติในช่วง

ประเพณีไหลเรือไฟ   
3.12 การเพ่ิมมาตรฐานสินค้า OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัด  
3.13 ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
3.14 จุดเด่นของจังหวัดนครพนม  
3.15 ควรมีการพัฒนา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขงอย่างไร 
3.16 แนวทางการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไปยัง 

สปป.ลาว 
3.17 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
 

4. ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยจังหวัดมุกดาหาร 
4.1. สถานะภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.2. ปัญหา และข้อเสนอแนะจากสถานะภาพปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.3. แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.4. แนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP และของที่ระลึก ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.5. การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.6. การคัดเลือกเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมที่โดดเด่นภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.7. แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพภายในจังหวัดมุกดาหาร 
4.8. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

มุกดาหาร 
4.9. ควรท าอย่างไรให้แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั้งยืน 
4.10. ควรด าเนินการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กภายในจังหวัดมุกดาหารอย่างไร 
4.11. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างไร 
4.12. ควรมีการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว น าเอาสินค้า OTOP ไปวางจ าหน่ายภายในแหล่ง 
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4.13. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดมีก่ีแบบ 
4.14. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.15. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากท่ีใด 
4.16. จุดเด่นของจังหวัดมุกดาหารมีอะไรบ้าง 
4.17. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร 
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ภาคผนวก ฎ 
ภาพจากการลงพ้ืนที่ 

 
1. การประชุมน าเสนอโครงการและประชุมกลุ่มย่อย  
 

    

 
                                   ภาพที่ ฐ-1 ถึง ภาพที ่ฐ-3 ผู้เข้าประชมุการน าเสนอโครงการฯ 

 

  
       ภาพที่ ฐ-4 ถึง ภาพที ่ฐ-5 ผู้เข้าประชุมกลุม่ย่อย จ.สกลนคร 

 

  
    ภาพที ่ฐ-6 ถึง ภาพที่ ฐ-7 ผู้เข้าประชุมกลุ่มย่อย จ.นครพนม 
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  ภาพที่ ฐ-8 ถึง ภาพที ่ฐ-9 ผู้เข้าประชุมกลุ่มย่อย จ.มุกดาหาร 

 

2. การประชุมน าเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษาโครงการ 
 

  
 

  
ภาพที่ ฐ-10 ถึง ภาพที่ ฐ-13 ผู้เข้าประชุมพิจารณาร่างผลการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
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3. แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนครที่ท าการส ารวจ 
 

     
   ภาพที่ ฐ-14 วัดพระธาตุเชิงชมุวรวหิาร          ภาพที่ ฐ-15 พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝ่ัน อาจาโร วดัปา่อุดมสมพร 
 

 
 

 

 

 

   

ภาพที่ ฐ-16 พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มัน่ ภูริทัตโต วดัปา่สุทธาวาส ภาพที่ ฐ-17 พิพิธภัณฑ์พะรอาจารย์หลยุ วดัปา่สุทธาวาส 
 

  
    ภาพที ่ฐ-18 วัดถ้ าขาม ภาพที่ ฐ-19 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอดุมสังวรวิสุทธิเถร  
                                                                                            พระอาจารย์วัน อุตตโม 

 

  
    ภาพที ่ฐ-20 หนองหาร              ภาพที ่ฐ-21 อาสนวิหาร อัครเทวดามิคาเอล (โบสถ์คริสต์) 
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4. แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนมที่ท าการส ารวจ 
 

  
        ภาพที่ ฐ-22 ถึง ภาพที่ ฐ-23 พระธาตุพนม วดัธาตุพนมวรมหาวิหาร 
 

  
      ภาพที ่ฐ-24 ถึง ภาพที่ ฐ-25 ประตูระบายน า้ธรณิศนฤมิต 
 

  
     ภาพที ่ฐ-26 ถึง ภาพที่ ฐ-27 บ้านนาลุงโฮจิมินห์ (นาจอก) 
 

  
       ภาพที่ ฐ-28 ถึง ภาพที ่ฐ-29 พิพิธภัณฑ์หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
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                                           ภาพที่ ฐ-30 วัดนักบุญอันนา หนองแสง 

 

3. แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหารที่ท าการส ารวจ 
 

  
               ภาพที่ ฐ-31 อุทยานแห่งชาตภิูผาเทบิ               ภาพที ่ฐ-32 หอแก้วมุกดาหารเฉลมิพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

  
           ภาพที ่ฐ-33 ภูมโนรมย ์              ภาพที ่ฐ-34 ภูหม ู
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            ภาพที่ ฐ-35 โฮมสเตย์บา้นเป้า             ภาพที ่ฐ-36 น้ าตกตาดโตน 

  
            ภาพที่ ฐ-37 ตลาดสินค้าอินโดจีน             ภาพที ่ฐ-36 หมู่บ้านสานตะกร้าพลาสติก 



คณะผู้ศึกษา 
 

คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ประธานที่ปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท      ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์      ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ       ที่ปรึกษา 
อาจารย์วีระ ภาคอุทัย        ที่ปรึกษา 
อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ที่ปรึกษา 
 
คณะผู้ศึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี      หัวหน้าโครงการ 
นางจิตติยา สุระนรากุล        นักวิจัย 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม         นักวิจัย 
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์        นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ       นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย์        นักวิจัย 
ว่าที่ ร.ต.หญิง น้ าฟ้า ทิพย์เนตร       นักวิจัย  
นางสาวกิตติยา สุขสกล นักวิจัย 
นางสาววิมลวรรณ ทิพย์วัน นักวิจัย 
 
 
งบประมาณ 
 ส่วนงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และส านักบริหารยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 
จัดท าโดย 
 ศูนย์ปฏิบัติการกร่วมกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 


