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ก-1 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือ กลุ่มสนุก ประกอบด้วยจังหวัด

สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจ านวน 144 แห่ง กระจายอยู่ในแต่ละ
จังหวัด ในจังหวัดสกลนคร 68 แห่ง จังหวัดนครพนม 41 แห่ง และจังหวัดมุกดาหาร 34 แห่ง มีสินค้า 
OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว จ านวน 149 รายการ ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนครมากสุด 70 
รายการ นครพนม 54 รายการ และมุกดาหาร 25 รายการ สถานที่พักกว่า 147 แห่ง ในจังหวัด
นครพนมมากสุด 62 แห่ง รองลงมาอยู่ในจังหวัดสกลนคร และมุกดาหาร 54 และ 31 แห่งตามล าดับ 
มีเทศกาล ประเพณี กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กว่า 50 กิจกรรม ในจังหวัด
สกลนครมีถึง 18 กิจกรรม มุกดาหาร 11 กิจกรรม และนครพนม 16 กิจกรรม  
 
1. แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

จ าแนกแหล่งท่องเที่ยวเป็น 6 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ป่า 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง เป็นต้น  ความหลากหลายของวิถีชีวิต
ชาติพันธุ์ภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ผู้ไท (ภูไท) ไทกะโซ่ (โส้)  ไทญ้อ (ย้อ) ไท
กะเลิง ไทโย้ย ไทลาว (อีสาน) ไทแสก ไทข่า ไทกวน และไทกุลา สรุปแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมี
ความพร้อมในการพัฒนาให้มีศักยภาพของจังหวัดสกลนคร มีดังนื้ 1) พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร 2) วัดป่าสุทธาวาส (พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย 
จันทสาโร) 3) วัดป่าอุดมสมพร (พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 4) อุทยานแห่งชาติภูพาน ศูนย์
ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์) 5) 
ชุมชนคาทอลิก บ้านท่าแร่ สรุปแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีความพร้อมในการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ของจังหวัดนครพนม มีดังนื้ 1) พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 2) พระธาตุประจ าวันเกิด 
(ไม่รวมพระธาตุพนม) 3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และ ริมแม่น้ าโขง 4) พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) 5) อุทยานแห่งชาติภูลังกา (วนอุทยานน้ าตกตาดขาม น้ าตกตาด
โพธิ์) สรุปแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีความพร้อมในการพัฒนาให้มีศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร 
มีดังนื้ 1) ตลาดสินค้าอินโดจีน 2) หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 3) ภูมโนรมย์ วัด
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ 4) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ภูถ้ าพระ) 5) วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)  
 
2. สินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาวที่ส าคัญของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
 สินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาวที่ส าคัญของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้งหมด 150 ชนิด ได้แก่   
1) สินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 70 ชนิด 2) สินค้า OTOP ระดับ 4-5 
ดาวของจังหวัดนครพนม ทั้งหมด 54 ชนิด 3) สินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมุกดาหาร 
ทั้งหมด 26 ชนิด 
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3. ประเพณีและกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ประเพณีและกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักภายในจังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 19 เทศกาล

ประเพณีและกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักภายในจังหวัดนครพนม มีทั้งหมด 15 เทศกาล และ
ประเพณีและกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักภายในจังหวัดมุกดาหาร มีทั้งหมด 15 เทศกาล 
 
4. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดโดยภาพรวม  

ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนคร รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
ตามล าดับ นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด นิยมมาท่องเที่ยว 5 อันดับแรกใน
เดือนตุลาคม ธันวาคม เมษายน มกราคม และพฤศจิกายน ซึ่งมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน
มากกว่าฤดูฝน ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวในช่วงเวลาสั้น ๆ ในวันเสาร์ -อาทิตย์ การเดินทางมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ด าเนินการเองและมา
ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนและความบันเทิง (มากราบพระและไปท่องเที่ยว
บันเทิง) รองลงมา มาท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวคนไทยต้องการมาเที่ยว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 3 อันดับแรกของกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1 ) ประเภทธรรมชาติและสัตว์
ป่า 2) ประเภทวิถีชีวิต 3) ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งมรดก นักท่องเที่ยวคนไทยที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ต้องการแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้าง (Man Made) โดยต้องการให้ 1) 
จังหวัดสกลนคร มี ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนสัตว์ ตลาดน้ า 2) จังหวัดนครพนม มี สวนสัตว์ สวนสนุก สวน
น้ า 3) จังหวัดมุกดาหาร มี สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาติพันธุ์ แปลงสาธิตการเกษตร 
 
5. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดโดยภาพรวม   

พฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่
เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง ยกเว้นนักท่องเที่ยวคนลาว และนักท่องเที่ยวคนเวียดนามมา
ท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ส่วนใหญ่เดินทางร่วมกับเพ่ือน ครอบครัว
และญาติ และจ านวนผู้ร่วมเดินทาง จ านวน 1-2 คน นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ส่วนใหญ่พักแรมที่
โรงแรมนักท่องเที่ยวต่างชาติพัก ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด เนื่องจาก
ไม่คุ้นเคย เรื่องความปลอดภัย มาตรฐานการท่องเที่ยวต่ า ไม่ดึงดูดใจ ยกเว้นนักท่องเที่ยวคนลาวที่มี
ความสนใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีก วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วน
ใหญ่มาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และหาลู่ทางในการท าธุรกิจ นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ป่า รองลงมา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งมรดก 

 
6. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ในมุมมอง
ผู้ประกอบการ 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการผู้ประกอบการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เมษายน 
2) ตุลาคม 3) มกราคม 4) ธันวาคม และ 5) พฤศจิกายน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวคนไทยของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรม และแหล่งมรดก รองลงมาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งท่องเที่ยว
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เชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า ตามล าดับ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ
ของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า รองลงมาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง ตามล าดับ  และประเทศที่ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวได้
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากท่ีสุดเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง อันดับที่ 1 คือ 
สปป.ลาว อันดับที่ 2 คือ เวียดนาม อันดับที่ 3 คือ กัมพูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการที่พัก
แรม จ านวน 2 คืน  
 
7. การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
อนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือ กลุ่มสนุก ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political:P) มี 13 ปัจจัย ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรี
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (H-ATM)  ครั้งที่ 18 
ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความ
หลากหลาย มีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และมีความสมดุลอย่างยั่งยืน  และกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแรงงานไร้ฝีมือจากเวียดนามและลาวจ านวนมาก ส่วนแรงงานมี
ฝีมือ (Skilled Labor) ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวมีน้อย เป็นต้น  

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic: E) มี 4 ปัจจัย ได้แก่ รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยปี 
2557 ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
รัฐต้องการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลก าหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 
Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวปี 2557 จ านวน 2 ล้าน
ล้านบาท และปี 2558 จ านวน 2.2 ล้านล้านบาท และวางกลยุทธ์การท าตลาดปีท่องเที่ยววิถีไทยใน
เวทีโลกกับกลุ่มภาคีพันธมิตร กลุ่มบัตรเครดิตระดับอินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของคน
ไทยที่มีเครือข่ายอยู่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

 3) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social: S) มี 6 ปัจจัย ได้แก่ สังคมมีความเป็นเมืองมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับสมัยก่อน แต่ในขณะเดียวกัน มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เพ่ือ
พยายามคงรูปแบบเดิมไว้ การน าวิถีธรรมในเชิงศาสนามาเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การมาท่องเที่ ยว
เพ่ือให้ได้มากกว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นเชิงศาสนา 
การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักท่องเที่ยว การขอพร โชคลาภ ขอให้หน้าที่การงานก้าวหน้า 
และการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบอารยธรรมขอม ซึ่งกลุ่มจังหวั ดมีแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอารยธรรรมขอม เป็นต้น 

4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological: T) มี 6 ปัจจัย ได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์และ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และต่างประเทศ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้ มีความเหมาะสมที่ท าให้การท่องเที่ยวขยายตัว ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ความรู้ความสามารถสูงในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว และผลของเทคโนโลยีท าให้
นักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์แทนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือตรงกันข้าม สื่อสารข้อมูลในทางลบ  
เป็นต้น 



ก-4 

5) ปัจจัยทางด้านกฎหมาย (Legal: L) มี 5 ปัจจัย เช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ปี 2522 
ปี 2523 และปี 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนดการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกในประเทศ
ไทยในฐานะนักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา35 (2) ไม่เกิน 90 วัน  พระราชบัญญัติธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี 2551 ก าหนดการชดเชยค่าเสียหายนักท่องเที่ยวเมื่อผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวผิดนัด และเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวกะทันหัน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ก าหนด
คุณสมบัติของ มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว เป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ย ว ผู้ประกอบการน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว และ พระราชบัญญัติศุลกากร ปี 2469-2548 เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า 
การส่งของออก การเสียภาษีตามพิกัดอัตราศุลกากรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการตรวจ
ของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร และข้อก าหนดเรื่องการน าเงินตราเข้าออกประเทศ เป็นต้น 

6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) มี 7 ปัจจัย เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่สอง
จังหวัด คือ นครพนม และมุกดาหาร ติดแม่น้ าโขง ประชาชนที่อาศัยตามแนวล าน้ าโขงของสอง
จังหวัดมีวิถีชีวิตเฉพาะตนและพ่ึงพากับล าน้ า ส่วนจังหวัดสกลนครมีบึงหนองหารซึ่งใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด ยังมีเทือกเขาภูพานที่เป็นต้นก า เนิดสายน้ าหลายสาย เช่น ล า
น้ าสงคราม ล าน้ าก่ า ส่วนหนึ่งก็พ่ึงพากับล าน้ า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครได้รับอิทธิพลจาก
เทือกเขาภูพานท าให้ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว ส่วนจังหวัดนครพนมสภาพอากาศได้รับอิทธิพล
จากล าน้ าโขง และภูเขาของ สปป.ลาว ท าให้มีฝนตกชุกและฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น เช่นเดียวกับ
จังหวัดมุกดาหารที่สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจาก สปป.ลาว   หนองหาร เป็นแหล่งน้ าดิบท า
น้ าประปาของเทศบาลนครสกลนคร ลักษณะมีชุมชนอยู่รอบและชุมชนปล่อยน้ าเสียลงหนองหาร ถ้า
ปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้น จะท าให้ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่ งน้ าดิบที่ท า
น้ าประปาโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึ่งอาจมีผลต่อการท่องเที่ยว  และหน้าแล้ง ระดับแม่น้ าโขงแห้ง ซึ่ง
เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ มาหลายครั้งเป็นภัยคุกคามทางด้านการท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันระดับ
แม่น้ าโขงได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่จีน และ สปป.ลาว ท าให้น้ าในฤดูแล้งสูงกว่าปกติ  
ระดับน้ ามีผลต่อการปรับตัว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในฤดูฝนน้ าโขงหลากมีท าให้น้ าท่วม
ล้นฝั่งหลายช่วงของจังหวัดนครพนมและมุกดาหารมีผลต่อการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 

 7) ปัจจัยด้านแนวโน้ม (Trend: T) มี 8 ปัจจัย เช่น อนาคตของอุตสาหกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวในนครพนมและมุกดาหาร ผนวกกับชน
ชั้นกลาง ประเทศในลุ่มน้ าโขงมากข้ึนในอนาคต ท าให้คนมีอ านาจซื้อมากขึ้นและการท่องเที่ยวมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่มีแรงงานที่มีฝีมือ มีอ านาจซื้อสูง แรงงานไร้ฝีมือ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ต้องการการบันเทิง และการพักผ่อน จังหวัด กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมานาน
พอควร สอดรับในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป การคมนาคมสะดวกและมีการเคลื่อนย้ายคนมากขึ้น ทั้งทาง
รถไฟและทางอากาศ โดยเฉพาะทางอากาศที่มีการแข่งขันกันระหว่างสายการบินต้นทุนต่ ามากขึ้น ใน
อนาคตการเดินทางใน สปป.ลาว มีการพัฒนา เส้นทางดีขึ้นและเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ สปป.ลาว มากข้ึน ท าให้แนวโน้มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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8. การวิเคราะห์การแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ด้วยแบบจ าลองพลัง
ห้าด้าน (Five Forces Model)  

8.1 สภาพการณ์ของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Rivalry) 
 1) สถานการณ์การแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า 

เสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวดี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเร่งท าการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งท าการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง      
 2) สถานการณ์การแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า  เมื่ อพิจารณาระยะเวลาในการพ านักของนักท่องเที่ ยวที่มาท่องเที่ยวภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักท่องเที่ยวคนต่างชาติมีระยะเวลาในการพ านักนานกว่านักท่องเที่ยว
คนไทย  

3) สถานการณ์การแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  พบว่า 
นักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวคนต่างชาติภายในจังหวัด
มุกดาหาร ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารมากที่สุดของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยวันละ 955.15 
บาท ระยะเวลาที่พ านักมากที่สุดในจังหวัดสกลนคร เฉลี่ย 2.53 วัน 

8.2 อ านาจการต่อรองของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (Bargaining 
Power of Customers)  

1) ด้านนโยบาย มีนโยบายกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท ใน 2558 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประเทศไทย การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพคนไทย และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2) ด้านฤดูกาลในการท่องเที่ยว ช่วงในฤดูกาล
ท่องเที่ยว ได้แก่ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน  และช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ได้แก่ 
เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 3) ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ส่งผลให้มีอ านาจการต่อรองมากในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
4) ด้านแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า ความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีอ านาจต่อรองในการเลือกไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายกัน กลุ่มจังหวัดมี
สินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือแม้กระทั่งในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันก็มีสินค้าที่เหมือนกัน 
จึงเกิดการแข่งขันระหว่างกัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีมีทางเลือกมากอ านาจต่อรองมากข้ึน 

8.3 อ านาจการต่อรองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
(Bargaining Power of Suppliers) 

ธุรกิจน าเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น ส่งผลให้อ านาจการ
ต่อรองของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวลดลง การน าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว ใหม่ เพ่ือสร้างแรง
ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พัก พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติมีพฤติกรรมการ
พักแรมในช่วงระยะเวลาที่สั้น เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้บริการที่พัก
แรม ราคาห้องละ 500 -700 บาทต่อคืน ฉะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม จึงลดต้นทุนการบริหาร
จัดการ ธุรกิจร้านอาหาร ถ้าอาหารมีความอร่อย โดดเด่นทางบรรยากาศของร้านอาหาร อ านาจ
ต่อรองของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสูงขึ้นตามความอร่อยและบรรยากาศของร้านอาหารไปด้วย 
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และธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก ความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลมาก ท าให้อ านาจการ
ต่อรองของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สูง 

8.4 การเข้ามาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายใหม่ (Threat of New 
Entrants)  

ธุรกิจน าเที่ยว โอกาสในการเข้ามาท าธุรกิจค่อนข้างยาก เพราะนอกจากใช้ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ว ยังใช้เงินลงทุนมากในการลงทุนธุรกิจน าเที่ยว และแนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น ธุรกิจที่พัก พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทย
และคนต่างชาติมีพฤติกรรมการพักแรมในช่วงระยะเวลาที่สั้น  และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการที่พักแรม ราคาห้องละ 500-700 บาทต่อคืน ปัจจุบันมีธุรกิจที่พักระยะสั้นมากขึ้น ธุรกิจ
ร้านอาหาร ขึ้นอยู่กับฝีมือ ความอร่อย ความสามารถ และการบริหารจัดการ และการให้บริการของ
ผู้ประกอบการ การเข้ามาและการเลิกกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างง่าย ธุรกิจ
ร้านค้าของที่ระลึก ในเขตเมืองมีการลงทุนมากกว่าเขตชนบท ซึ่งประเด็นอุปสรรคการลงทุนในเขต
เมือง การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับการผลิต ท าเล และเงินทุน ในเขตชนบท
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ง่าย ต้นทุนต่ ากว่า แต่มีความเสี่ยงที่ต้องสู้กับผู้ประกอบการเดิม 
แต่จะอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการท าของที่ระลึก คุณภาพ ราคา ประโยชน์ในการน าไปใช้ และการ
ให้บริการที่ประทับใจ ธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ เพ่ือความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ 
ธุรกิจต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปริมาณเงินลงทุนที่สูงมาก เงินลงทุนที่ใช้
มาก อาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จึงท าให้การเข้ามาลงทุนใหม่ในธุรกิจอ่ืนๆ จึงไม่ง่าย 

8.5 การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทนภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Threat of 
Substitute)  
 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านบริการบริษัทน าเที่ยว เพราะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ ท าให้ผู้ที่
ต้องการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันสามารถหาข้อมูลในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก 
รวมถึงแหล่งซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่หลากหลาย ประกอบการตัดสินใจที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง  
9. การวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

9.1 จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติ
พันธุ์ภายในกลุ่มจังหวัด มีความเชื่อในพญานาค มีประเพณีทางศาสนาที่ส าคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวชมในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในการเริ่มต้น
พระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระธาตุพนม  จังหวัดนครพนมมีพระธาตุเก่าแก่
เกือบทุกอ าเภอรวมมากกว่า 32 องค์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งนครเจดีย์ มีเกจิอาจารย์กรรมฐาน สาย
ธรรมยุติกนิกายของกลุ่มจังหวัดมากมีวัดจ านวน 273 วัด และนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากราบไหว้และสักการะ มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป็นแบบจ าลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียลของตะวันตกที่โดดเด่น มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และความส าคัญทางการเมือง  กลุ่มจังหวัดมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 6 แห่ง มี
ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัด เป็นประเภทอาหารและสินค้าจ าเป็น มีราคาย่อมเยา  มี
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ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่น มีการผลิตอาหารที่หลากหลายของคนไทยเชื้อสายต่าง 
ๆ รวมถึงชาติพันธุ์พ้ืนเมืองที่หลากหลาย มีการท่องเที่ยวทางน้ า แต่ละจังหวัดมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ เช่น 
หนองหาร ล าน้ าสงคราม ล าน้ าอูน ล าน้ าพุง ล าน้ าก่ า เป็นต้น  เส้นทางการเดินทางของการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด มีระยะทางไม่ไกลมาก กลุ่มจังหวัดมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีแหล่งการแพทย์
ทางเลือกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน สวน
ป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร และสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร เป็นต้น  มี
สถานที่พักแรมรับรองนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพียงพอ และแบ่งออกเป็นหลายระดับ บริษัทน าเที่ยว
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากและรู้จักเส้นทางการเดินทางดี เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับแต่ละแขวงของ สปป.ลาว และจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามดี
มาก และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 2 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
นครพนม 

9.2 จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ ไม่มีสนามบินนานาชาติในกลุ่มจังหวัด การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวยาก แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีศักยภาพ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมและถูกละทิ้งไว้ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดจัดช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้กันมาก การแสดงประเพณีชาติพันธุ์ 
ส่วนใหญ่เป็นการแสดงในช่วงเทศกาลประเพณีเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน 
ร้านอาหารขนาดเล็กที่มักมีปัญหาเรื่องความสดใหม่ ความสะอาด ความอร่อย และที่ถูกสุขอนามัย
อาหาร การจัดบริการน าเที่ยวของบางบริษัทมีการเอาเปรียบลูกค้า เช่น ราคาสินค้าสูงซึ่งเป็นราคา
สินค้าและบริการที่ส านักงานการค้าภายในจังหวัดควบคุมดูแลได้ไม่ค่อยทั่วถึง เพราะมีเจ้าหน้าที่น้อย 
นอกจากนี้ การก าหนดราคาขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ผู้ประกอบการหลาย
รายยังฉวยโอกาสขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติสูงกว่านักท่องเที่ยวคนไทย
บริษัทน าเที่ยวลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือสินค้าที่ ไม่ตรงกับความต้องการเพราะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้านั้น มีวิธีการประชาสัมพันธ์แบบกว้าง ทั่วไป ไม่ได้จ าแนกนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม และไม่ต่อเนื่อง งบประชาสัมพันธ์มีน้อย แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์น้อยและยังไม่ชัดเจนนัก การสืบสานวัฒนธรรมไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีผู้ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นในแต่ละปี ผู้ที่มาท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยที่
ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของประเพณีอย่างแท้จริงกับงานประเพณีที่ตนเองมาท่องเที่ยวและไม่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีให้กับผู้อ่ืนที่รู้จัก ท าให้นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญและสนุกกับการบันเทิง
งานแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวมากกว่าความรู้ความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือการสืบสาน
ทางด้านพระพุทธศาสนาสืบไป ผู้ประกอบการมักฉวยโอกาสขึ้นราคาสถานที่พัก ราคาอาหาร ราคาค่า
โดยสาร ในช่วงเทศกาล ไม่มีส านักงานศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ในช่วงที่มี
เทศกาลงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจ านวนมาก สถานที่รองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ 
รวมถึงการบริหารจัดการทางด้านจราจร และเกิดอาชญากรรม การลักขโมย ไม่มีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย
และครบถ้วนเพ่ือการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดและไม่มีแอพพลิเคชั่นที่บรรจุข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้ง
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญและมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ของการท่องเที่ยวน้อยในกลุ่มจังหวัด สินค้า OTOP มากและใช้วัตถุดิบปรุงหรือผลิตในพ้ืนที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในสินค้า OTOP บางชนิด ผู้ประกอบการจากนอกกลุ่มจังหวัดมากว้านซื้อไป
เลี้ยงและขายในพ้ืนที่ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่หลายแหล่งท่องเที่ยว
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ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมนักท่องเที่ยว บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดยังขาดทักษะ
ในการใช้ภาษา ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ยังไม่มีการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เป็น
สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจุดเด่นของจังหวัดมุกดาหาร แต่บริเวณโดยรอบมีสถานบันเทิงโดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมกับสถานที่ การพยายามถ่ายภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเกินความจริง แต่เมื่อมาท่องเที่ยวแล้วเกิดความไม่ประทับใจ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง ไม่มีรถโดยสารหรือรถท่องเที่ยวโดยตรง ท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและออกจากแหล่งท่องเที่ยวล าบาก การบูรณาการแผนและ
โครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดไม่ค่อยบูรณา
การโครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวซึ่งกันและกันให้สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งแนวนอนและแนวตั้งภายใต้งบประมาณที่จ ากัด บางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก งบประมาณไม่พอจึงต้องท าโครงการรายปีหลาย ๆ ปีต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ใช้งบประมาณมากเพ่ิมข้ึน บางพ้ืนที่ความรับผิดชอบซ้ าซ้อนกัน การไม่ประสาน
ความร่วมมือและแบ่งภาระหน้าที่กันท าตามที่ตนรับผิดชอบ แต่บางแหล่งท่องเที่ยวองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ เพราะอยู่นอกเหนือเขตรับผิดชอบพ้ืนที่ของตน หนอง
หารมีน้ าเน่าเสียมากขึ้นเพราะชุมชนรอบหนองหารหลายชุมชนปล่อยน้ าเสียลงหนองหาร ความ
ปลอดภัยในกิจกรรมระดับท้องถิ่น การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ช่วงหลังออกพรรษา
ในเดือนตุลาคม เมษายน ธันวาคม พฤศจิกายน และมกราคม ตามล าดับ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตาม
กิจกรรมหลักของกลุ่มจังหวัด ส่วนเดือนอ่ืน ๆ ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะไม่มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวโดดเด่นของจังหวัดร้านอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ตรวจสอบสุขอนามัยและไม่มี
มาตรฐาน มีการท าลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยว การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติหลัง
การลงนาม MOU ของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่
ร่วมมือกับเมือง แขวง ของประเทศต่าง ๆ อย่างจริงจัง ต ารวจท่องเที่ยวมีประจ าอยู่ที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด เพราะก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง แต่เป็นสถานที่
ควรแก่การไปกราบสักการบูชาแต่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่เข้าใจ บางกลุ่มรู้แต่ก็ยังฝืนกฎระเบียบเข้า
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น การจัดนิทรรศการสินค้า (Road Show) โดยส่วนใหญ่เป็นการน า
ผลิตภัณฑ์ OTOP ไปแสดงมากกว่าการท่องเที่ยว ระบบขนส่งภายในเขตเมืองแต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดมีราคาท่ีแตกต่างกัน ป้ายบอกทางจากแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่สถานที่พยาบาลไม่มี และไม่มีเบอร์
โทรศัพท์ฉุกเฉินที่เข้าสู่สถานพยาบาล หรือ สถานีต ารวจที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่รับผิดชอบ
มีน้อย และนักท่องเที่ยวคนลาว ที่อยู่ในเขตชนบทของแขวงใช้เงินมาท่องเที่ยวน้อยกว่าคนลาวที่อยู่ใน
เมืองของแขวง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินมาท่องเที่ยวในงานประเพณีท่ีส าคัญของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

9.3 โอกาส (Opportunities) 
แหล่งท่องเที่ยวในแขวงค าม่วน สปป.ลาว มีความน่าสนใจและนักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวน้อย

การจัดการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่โดดเด่น การเจริญเติบโตของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศ
จีน กระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น มีผู้สูงอายุ
เข้าวัดมากขึ้น ท าให้มีผู้สนใจหาความสงบทางใจจากธรรมะจึงมาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
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มากขึ้น ประเทศไทย และ สปป.ลาว มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาสองฝั่งโขง เป็น
กลุ่มจังหวัดที่ติดกับน้ าโขงมีโอกาสที่ท าการท่องเที่ยวทางน้ าและที่เกี่ยวกับน้ าได้มากขึ้น  นโยบายของ
รัฐบาลที่เน้นการเพ่ิมรายได้ด้านการท่องเที่ยว การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และติดชายแดนของ   
สปป.ลาว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
มากขึ้น การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการเปิดเสรีการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวส่งผล
ต่อการอพยพของแรงงานสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน เข้ามาในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ท าให้
ผู้ประกอบการทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาท าธุรกิจการค้าเป็นโอกาสให้มา ประชุม ท่องเที่ยวและ
บันเทิงในกลุ่มจังหวัดมากขึ้นเป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการและที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ของแต่ละจังหวัดที่ได้ท า MOU กับเมืองหรือแขวงของประเทศต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว มีโครงการที่
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น แต่ละประเทศแข่งขันกันยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศตนเองให้สูงขึ้น โอกาสการสร้างความเป็นตัวตนใน
รูปของแลนมาร์ค การเปิดเสรีอาเซียนปี 2558 เป็นโอกาสในการพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาสนามบินนครพนมโดยกายภาพสามารถ
เป็นสนามบินนานาชาติได้และมีโอกาสเป็นสนามบินนานาชาติสูงในอนาคต สามารถพัฒนา
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้ผู้มีชื่อเสียง สร้างอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด แนวโน้มของตลาดการให้บริการ
และอาหารของผู้สูงอายุมีมากขึ้น นักท่องเที่ยวคนจีน และนักท่องเที่ยวคนเวียดนามมีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยผ่านบริษัทน าเที่ยวมากที่สุด พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเวียดนามและนักท่องเที่ยวคนลาว
ชอบมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งชอปปิ้ง กิจกรรมบันเทิง และสวนสนุก 
แหล่งท่องเที่ยวที่ชิมอาหารอร่อย ราคาถูกรสชาติดี เป็นโอกาสของนักลงทุนกลุ่มจังหวัดที่สร้าง
กิจกรรมบันเทิงสวนสนุกใหญ่ หรือเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุน เช่น ดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น 
จากประชากรเวียดนาม 90 ล้านคน เป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดเดียวที่อยู่ใกล้กับประเทศเวียดนาม
มากที่สุด ในการดึงนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่ที่มีมากข้ึนมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ความสัมพันธ์
ของไทยกับเวียดนามทางประวัติศาสตร์กันมานานเช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีความสัมพันธ์
ในเชิงประวัติศาสตร์มายาวนานมาก มีความเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระดับสถาบันชั้นสูงของไทยกับ
ผู้น าจีน มีความสัมพันธ์อันดีทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม และรวมถึงระหว่างนักธุรกิจคนไทยเชื้อ
สายจีนกับนักธุรกิจจีน และคนจีนอีกจ านวนมากที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นโอกาสที่
กลุ่มจังหวัดที่หาวิธีการที่จะดึงนักท่องเที่ยวคนจีนมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดตามเทศกาลต่าง ๆ 
ผู้ประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าอาชีพมัคคุเทศก์จากประเทศเวียดนามมา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดควรใช้โอกาสในการติดต่อประสานงานโดยให้
ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนเวียดนามมาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด และการสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

9.4 อุปสรรค (Threats) เป็นอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อน อุทกภัยจากน้ าโขงและ
น้ าท่วมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฤดูฝน วาตภัยในฤดูฝน ส่งผลอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด การเผาป่าในฤดูร้อนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด และ ไฟป่ าที่เกิดขึ้นโดย
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ธรรมชาติ และการเผาป่าของเกษตรกรในแขวงค าม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในฤดูร้อน 
ส่งผลต่อทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดซึ่งมีผลต่อทั้งเขตเมืองและนอกเขตเมืองของแต่ละจังหวัด รวมถึงตาม
ริมฝั่งล าน้ าโขง ระดับน้ าโขงไม่แน่นอน แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ที่มีอายุเก่าแก่ การสึกกร่อน
จากกระแสลม แสงแดด น้ าฝน อุณหภูมิ การขีดเขียนทับภาพวาดประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ท า
ให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย มีการแข่งขันบริษัทตัวแทนน าเที่ยวจากภายนอกกลุ่มจังหวัดสูง 
กลุ่มจังหวัดไม่ค่อยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่มีการเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบด้านการใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ที่เน้นให้การท่องเที่ยวใน
ประเทศ โอกาสใช้นโยบายการกีดกันการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 
Barrier) จะเป็นมาตรการกีดกันและโต้ตอบน าเข้าสินค้าของแต่ละประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะ
ทดแทนมาตรการกีดกันสินค้าทางภาษี ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสาธารณสุขที่ยังไม่ได้มาตรฐานเมื่อมี
โรคระบาด โรคติดต่อเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาและออกไปของนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยว
คนต่างชาติ มีคนท าผิดกฎหมาย จากการที่กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอุตสาหกรรมเข้ามา
จ านวนมาก ซึ่งก่อมลพิษทางด้านเสียง น้ า และลม ขยะมูลฝอย เป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การท่องเที่ยว ข่าวภาพการท าร้ายและฆ่านักท่องเที่ยว การขโมย การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
คนต่างชาติจากเมืองท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก ท าให้ประเทศไทยรวมถึงกลุ่มจังหวัด
เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การบุกรุกอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การ
เข้าไปอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ที่ดีพอ ใน
อนาคต ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวจะมีบทบาทลดลงและค่อย ๆ หายไปจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่มีการปรับเปลี่ยนไป หนี้สินภาคครัวเรือน
สูงขึ้นในที่นี้รวมถึงข้าราชการ นักธุรกิจ และเกษตรกร ประกอบกับความไม่มั่นใจสถานการณ์ทาง
การเมือง ท าให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาข้าวไม่สูง เหมือน
ที่ผ่านมาท าให้เกษตรมีรายได้ลดลง การจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการพักผ่อน การบันเทิง การท่องเที่ยว
ลดลง สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ ไม่มีสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเทีย่วไม่มากนัก นักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายไปต่างประเทศใช้เวลาแวะจังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัด
นครพนมน้อย ท าให้ซื้อสินค้าและบริการหรือใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ณ จุดดังกล่าวน้อย หรือไม่ใช้เลย 
เพราะส่วนใหญ่วางแผนเตรียมเงินไปใช้จ่ายยังประเทศจุดหมายปลายทาง เช่น สปป.ลาว เวียดนาม 
และเจ้าของรถตู้ที่ เคยให้บริการนักท่องเที่ยวใช้โอกาสความรู้ จักและคุ้นเคยที่ เคยให้บริการ
นักท่องเที่ยวมาแล้ว รับให้บริการการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมหรือผู้ที่รู้จักนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เดิม ในราคาที่ถูกกว่าบริษัทน าเที่ยว ส่งผลท าให้บริษัทน าเที่ยวมีลูกค้าลดลงและท าให้รายได้ลดลง 
 
10. การวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) 

นั กท่ อ ง เที่ ย ว คน ไทยที่ ม าท่ อ ง เที่ ย ว ภ าย ในกลุ่ ม จั ง ห วั ด  ส่ ว น ใหญ่ อยู่ ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียง ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยที่นอกเหนือจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคกลาง รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ และนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ 
ตามล าดับ ซึ่งลักษณะการมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีการเดินทาง



ก-11 

มาท่องเที่ยวกับครอบครัวและมาท่องเที่ยวกับเพ่ือนเป็นส่วนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคน
ไทยมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
จังหวัด รองลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด นักท่องเที่ยวคนลาวที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด พบว่า นักท่องเที่ยวคนลาวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด เพราะ สปป.ลาว มี
วัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้นักท่องเที่ยวคนลาว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจ า โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดประจ าปี การเดินทางมา
ของนักท่องเที่ยวคนลาวส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว และร่วมเดินทางมากับครอบครัว 
ญาติ และเพ่ือน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวคนลาวมาท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ เดินทางมาท่องเที่ยว
เพ่ือพักผ่อนและบันเทิง ช้อปปิ้ง และติดต่อธุรกิจ สื่อในการรับรู้ข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวคนลาว เช่น สื่อโฆษณา เพ่ือนและคนรู้จักแนะน า รายงานข่าวและบทความจาก
หนังสือพิมพ์ นับว่าสื่อไทยมีอิทธิพลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนลาวสูง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนลาวมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแหล่ งท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนสร้างข้ึนในปัจจุบัน (Man Made)  
 นักท่องเที่ยวคนเวียดนามและนักท่องเที่ยวคนจีนที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด พบว่า 
นักท่องเที่ยวคนเวียดนามและนักท่องเที่ยวคนจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวมากกว่า
เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพราะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองมีราคาสูงกว่าหลายเท่า แต่
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวคนเวียดนามและ
นักท่องเที่ยวคนจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ประมาณ 
2,500-4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่มากับบริษัทน าเที่ยว และมาท่องเที่ยวกับเพ่ือน ครอบครัว 
และคนรู้จัก ระยะเวลาในการมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 2-3 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น เพราะการ
เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ มาเพ่ือมาดูลู่ทางการค้าและมาติดต่อการค้าการ
ลงทุนในพื้นที่ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรง เมื่อมาท่องเที่ยวแล้วส่วนใหญ่ไม่กลับมาท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัดอีก ฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนเวียดนามและนักท่องเที่ยวคนจีนในกลุ่ม
จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนสร้างขึ้นในปัจจุบัน (Man Made) ของกลุ่มจังหวัด รองลง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  

 นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว คน ต่ า ง ช า ติ จ า ก
ประเทศที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส 
อิตาลี  สหรัฐอเมริกา จากการวิ เคราะห์
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยว
มากกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมี
อ านาจในการใช้จ่ายสูง ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยว
กับเพ่ือน ครอบครัว และคนรู้จัก ระยะเวลา
ในการมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 2-3 
วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่สั้น เพราะการเดินทาง
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มาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือมาดูลู่ทางการค้าไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรง ฉะนั้น 
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนต่างชาติจากประเทศที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่คนสร้างข้ึนในปัจจุบัน (Man Made) ของกลุ่มจังหวัด รองลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์  
 
11. แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในท าการตลาด 

แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในท าการตลาด ได้แบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมีโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ
หลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีโครงการย่อย 14 โครงการ โครงการ
ยกระดับงานประเพณี เทศกาล และกิจกรรมสู่สากล มีโครงการย่อย 5 โครงการ โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีโครงการย่อย 1 โครงการ 
โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีโครงการย่อย 4 โครงการ  

ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันบุคลากรภายในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มสนุก ซึ่งมีโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนา
บุคลากรในการให้บริการ มีโครงการย่อย 4 โครงการ โครงการการมีส่วนรวมและสร้างจิตส านึก
ภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีโครงการย่อย 2 โครงการ โครงการ สร้างเครือข่ายภายใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีโครงการย่อย 1 โครงการ  

กลยุทธ์ที่ 3 ท่องแดนสนุก สุขกับธรรมะ ณ เมืองนาคราช ซึ่งมีโครงการหลักทั้งหมด 2 
โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกให้สุขกับ 3 ธรรมสู่สากล มีโครงการ
ย่อย 21 โครงการ และโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกสู่สากล มีโครงการย่อย 2 
โครงการ  

ซึ่งโครงการย่อยทั้งหมด 54 โครงการ มีเป็นโครงการระยะเร่งด่าน 12 โครงการ โครงการ
ระยะไม่เร่งด่วน 42 โครงการ  

ซึ่งโครงการย่อยทั้งหมด 54 โครงการ มีเป็นโครงการระยะเร่งด่าน 12 โครงการ เช่น 
โครงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้คงสภาพเดิม โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ
แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน โครงการการพัฒนาทักษะให้บุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยว 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแชะแอนด์แชร์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โครงการระยะไม่เร่งด่วน 42 
โครงการ เช่น โครงการส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวพระธาตุศึกษาประวัติและบูรณะพระธาตุที่เก่าแก่
ที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนา โครงการจัดตั้งพุทธวนอุทยาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ริมแม่น้ าโขง สร้างหุ่นยนต์ปลาบึกที่เคลื่อนไหว สร้างหุ่นพญานาคที่เคลื่อนไหวได้ตัวใหญ่ที่สุดในโลก 
โครงการยกระดับงานเทศกาลปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินสู่ลุ่มน้ าโขง เป็นต้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มสนุก ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร โดยก าหนดให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด ก าหนด
วิสัยทัศน์ในปี 2557-2560 คือ “สังคมเข้มแข็ง เกษตรน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่
ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้” 1 
 กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลงานประเพณีที่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดสนุก รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ในอนาคต แต่ปัญหาที่พบ คือ จ านวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่มา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุกในปี 2554 จ านวน 2,488,568 คน สร้างรายได้รวมสาขาการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าเท่ากับ 3,321 ล้านบาท (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 43,304 ล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีค่าเท่ากับร้อยละ 21.71 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 26.61 ทั้งที่ศักยภาพทางการท่องเที่ยวมีอยู่ค่อนข้างสูง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
โดดเด่นในระดับประเทศ และนานาชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม และ
เทศกาลงานประเพณีที่ส าคัญได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (จังหวัดสกลนคร) วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร (จังหวัดนครพนม) หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญนาภิเษก (จังหวัดมุกดาหาร) ตลาด
อินโดจีนมุกดาหาร ตลาดอินโดจีนนครพนม  อุทยานแห่งชาติภูพาน (จังหวัดสกลนคร) อุทยานแห่งชาติภู
ผาเทิบ (จังหวัดมุกดาหาร) งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  
(จังหวัดสกลนคร) งานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา (จังหวัดนครพนม) งานนมัสการองค์พระธาตุพนม 
ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (จังหวัดนครพนม) งานแข่งเรือออกพรรษา ไทย - ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) รวมทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ ประกอบไปด้วย ทะเลสาบหนอง
หาร อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ งานเทศกาลแห่ดาว อุทยานแห่งชาติภูผายล (สกลนคร) อุทยานแห่งชาติ
ภูสระดอกบัว (มุกดาหาร) อุทยานแห่งชาติภูลังกา (นครพนม) 
 ปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวคนจีนที่เดินทางโดยรถยนต์มาจากคุนหมิง โดยใช้เส้นทาง R3A เพ่ิม
จ านวนมากขึ้นในแต่ละปี สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย เปิดใช้บริการเมื่อ 11 
ธันวาคม 2556 คาดว่าการเข้ามาของจ านวนนักท่องเที่ยวคนจีนจะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมานี้เดินทางท่องเที่ยวถึงจังหวัดสุโขทัย และมีโอกาสที่จะเดินทางมาทางภาคอีสาน อีกทั้งการ
เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวคนจีนที่เดินทางมาจากมณฑลหนานหนิง ประเทศจีนตอนใต้ เริ่มนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วย คือ เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร) และแห่งที่ 3 (นครพนม) 

                                           
1
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผน 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
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เส้นทางสะพานฯ แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร 
สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (นครหนานหนิง) โดยผ่าน
เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว โดยสะพานแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางหลวง
หมายเลข 212 เชื่อมไปยังถนนทางหลวงเอเชียหลวงหมายเลข 8 (นครพนม-ท่าแขก-หลักซาว-เมืองวินห์ 
จังหวัดเงอาน ประเทศเวียดนาม) ระยะทาง 331 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปชายแดนจีนที่ด่านผิงเสียง เขต
ปกครองตนเองกว่างสีจ้วง และนครหนานหนิง ประเทศจีน และเชื่อมไปเส้นทางหมายเลข 12 ของ   
สปป.ลาว (ท่าแขก สปป.ลาว ดงเฮย จังหวัดกวางบิงห์  เวียดนาม) ระยะทาง 310 กิโลเมตร ส าหรับ
สะพานแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในเส้นทางคมนาคมขนส่งแนวตะวันออก–ตะวันตก (East – West 
Economic Corridor) หรือเส้นทางหมายเลข 9 โดยระยะทางในช่วง สปป.ลาว มีระยะทาง 239 
กิโลเมตร และระยะทางในช่วงประเทศเวียดนามมีระยะทาง 276 กิโลเมตร โดยเส้นทางทั้งสามเป็น
เส้นทางท่ีส าคัญในการน านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่กลุ่มจังหวัด จากโอกาสดังกล่าว กลุ่มจังหวัดได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต้ ซึ่งการพัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนจีน ให้มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพ่ือเพ่ิมรายได้และ
การจ้างงานภายในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จึงจะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถ
ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว เกิดการเพ่ิมรายได้และการจ้างงานภายในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง  และ
รายได้ของกลุ่มจังหวัด  
 
1.2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทย และคนต่างชาติ ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และการบริการที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

4) เพ่ือศึกษาการก าหนดแนวทางในการท าตลาด และจัดท าแผนกลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว
ทั้งที่โดดเด่นและที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
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1.3. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
2) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ  
3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
4) ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ใน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

1.4. สถานที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัด

นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  
 

1.5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ภายใน 365 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง 10 มิถุนายน 2558 

 
1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

แผนกลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ ของกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

 
1.7. ค านิยาม 

1) กลุ่มนักท่องเที่ยวในการศึกษา หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อยกว่า 24 ชั่วโมง (ผู้
เดินทางโดยไม่มีการพักค้างคืน) และ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมากกว่า 24 ชั่วโมง (ผู้เดินทางท่องเที่ยว
โดยมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน) 

2) นักท่องเที่ยวคนไทย หมายถึง นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัด  
3) นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ หมายถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
4) ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการ

ที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัด 
5) แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในกลุ่มจังหวัด 
6) พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวคนไทย นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ และ

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
7) ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์ของนักท่องเที่ยวคนไทย นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ และ

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
8) ผลิตภัณฑ์ OTOP หมายถึง สินค้าจากหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในกลุ่มจังหวัด 



1-4 

9) การมาท่องเที่ยวแล้ว หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ตามที่นักท่องเที่ยวก าหนดไว้ทั้งหมดหรือเกือบหมด 

10) การพัฒนาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
ปริมาณและคุณภาพในการให้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เ พ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จ านวน 7 ด้าน ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้าน
ราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้านส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยว ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว 

11) ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การดึงดูดจากแหล่งท่องเที่ยว การรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว การบริการจัดการการท่องเที่ยว และการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด  

12) การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ หมายถึง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านการบริหาร
จัดการและสิ่งอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

13) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ป่า หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 
น้ าตก ถ้ า และภูเขาภายในกลุ่มจังหวัด  

14) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดท้องถิ่น ตลาดน้ า หมู่บ้าน 
และชุมชนภายในกลุ่มจังหวัด  

15) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งมรดก หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด   

16) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิชาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา สวน
หลวงเพ่ือการศึกษา โครงการหลวงภายในกลุ่มจังหวัด  

17) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัด สถานที่เกี่ยวกับ
ศาสนา และความเชื่อภายในกลุ่มจังหวัด  

18) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมนันทนาการภายในกลุ่มจังหวัด  

19) การบริการ House Sharing หมายถึง การน าบ้านของตนเองให้บริการเป็นที่พักคล้าย ๆ     
โฮมสเตย์ อาจท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกันกับเจ้าบ้านและผู้เช่าอาศัย 

20) โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพ่ือบริการที่พักชั่วคราวส าหรับผู้
เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง หรือ
อาคารที่มีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกัน ในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลังที่มีบริการต่าง ๆ เพ่ือความ
สะดวกของผู้ที่มาพัก 

21) รีสอร์ท หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น มีลักษณะเป็นโรงแรมประเภทหนึ่ง
มีที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว หรือใกล้กับธรรมชาติ มีบรรยากาศดี เพ่ือบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย 
อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง 
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22) บังกะโล หมายถึง ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งมีลักษณะเป็นบ้านพักชั้นเดียว และมีที่ตั้งอยู่
ในแหล่งธรรมชาติ หรืออยู่ใกล้กับธรรมชาติ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด 

23) เกสต์เฮาส์ หมายถึง ที่พักที่ดัดแปลงและแบ่งห้องเป็นที่พักแรมส าหรับผู้เดินทาง 
24) โฮมสเตย์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านภายใต้

ชายคาเดียวกัน และศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตไทยหรือวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

25) บ้านรับรอง หมายถึง ที่พักราชการ บริษัทหรือเอกชนจัดไว้เพ่ือใช้รับรองหรือพักผ่อนโดยไม่เก็บค่า
เช่า เช่น บ้านรับรองของหน่วยราชการ บ้านรับรองของบริษัทเอกชน เป็นต้น 

26) การจัดการเดินทางเอง หมายถึง การเดินทางที่ผู้เดินทางวางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง 
27) การจัดการเดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว หมายถึง การเดินทางที่ผู้เดินทางเดินทางโดยการซื้อรายการ

น าเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว โดยบริษัทน าเที่ยวท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับพาหนะ ที่พัก อาหารและ
เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการให้ โดยด าเนินการอ านวยความสะดวกเต็มรูปแบบ 
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บทที่ 2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว1คนไทยและนักท่องเที่ยว1คนต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด การศึกษาพฤติกรรมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการภายในกลุ่มจังหวัด และแผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการท าตลาดเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและท่ีมีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว
และเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งวิธีการศึกษาทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้ 

2.1 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลจากเอกสาร ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมี
ศักยภาพ สถานที่ และเวลา ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญซึ่งกันและกันในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2.2 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

2.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว1คนต่างชาติ ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

2.4 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และ
การบริการที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัด 

2.5 การวิเคราะห์การด าเนินงานภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  
2.6 การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน

อนาคตกลุ่มจังหวัด 
2.7 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
2.8 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
2.9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2.10 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2.11 แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการท าตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่น

และที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 

  

                                           
1 นักท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อยกว่า 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางโดยไม่มีการพกัค้างคืน) และ นกัท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวมากกวา่ 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการพักค้างคืนอยา่งน้อย 1 คืน) 
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2.1 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลจากเอกสาร ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมี
ศักยภาพ สถานที่ และเวลา ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญซึ่งกันและกันในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  
 
 การจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งแบ่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ ดังนี้ 
 
1) ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร  
 
    ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องโครงการวิจัย เป็นข้อมูล
ที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว และสินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 

 แผนงานและโครงการที่ได้ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง และ
แผนงานและโครงการที่ก าลังจะด าเนินการในอนาคต 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผน 4 ปี (ปี 2557-2560) 
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร แผน 4 ปี (ปี 2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม แผน 4 ปี (ปี 
2557-2560) และแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร แผน 4 ปี (ปี 2557-2560) 

 แผนการพัฒนาอ่ืน ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 
 สถิติต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ย้อนหลัง 3 ปี 
 นโยบายในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในแต่ละจังหวัด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สินค้า OTOP สถานที่พัก ตลอดจนประเพณีและ

เทศกาลต่าง ๆ ที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด 
 ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

   การติดต่อประสานงานขอข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ได้
ด าเนินการขอข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภายในแต่ละ
จังหวัด  
 
  1.1) จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด  

 
1.1.1) การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อของข้อมูล และ

ออกแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (ดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4) ประกอบด้วย 
4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP สถานที่พัก และประเพณี/เทศกาล ซึ่งข้อมูลในแต่ละ
ประเภทได้ก าหนดรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้  
 (1) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จ าแนกตามจังหวัด  

(1.1) ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว 
(1.2) ประวัติความเป็นมา 
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(1.3) จุดเด่นและศักยภาพ 
(1.4) การเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว 
(1.5) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(1.6) ของที่ระลึกและของฝากบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
(1.7) การติดต่อ 
(1.8) แนวทางการพัฒนา  
(1.9) รูปแหล่งท่องเที่ยว 

 (2) ประเภท สินค้า OTOP (ระดับ 4 ดาว และ ระดับ 5 ดาว) จ าแนกตามจังหวัด  
(2.1) สินค้าโดดเด่น 
(2.2) มาตรฐานสินค้า 
(2.3) ลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ 
(2.4) ที่ตั้งแหล่งสินค้า 
(2.5) สินค้าอ่ืน ๆ 
(2.6) การติดต่อ 
(2.7) แนวทางการพัฒนา 
(2.8) รูปสินค้า 

 (3) ประเภทสถานที่พัก จ าแนกตามจังหวัด 
(3.1) ที่ตั้งสถานที่พัก 
(3.2) การเดินทาง 
(3.3) อัตราค่าบริการ 
(3.4) จุดเด่นใกล้เคียงสถานที่พัก 
(3.5) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(3.6) การติดต่อ 

 4) งานวัฒนธรรม ประเพณ ีและเทศกาลแต่ละเดือนจ าแนกตามจังหวัด 
(4.1.)  ประวัติความเป็นมา 
(4.2) เอกลักษณ์ของกิจกรรม 
(4.3) ที่ตั้งในการจัดงาน 
(4.4) ช่วงเวลา 
(4.5) การเดินทาง 
(4.6) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(4.7) การติดต่อ 
(4.8) แนวทางการพัฒนา  
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ตารางที่ 2-1 แบบฟอร์มบันทึกขอ้มูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคญัในแต่ละจังหวัด 
ชื่อแหล่งท่องเท่ียว................................................  

1. ท่ีตั้งแหล่งท่องเที่ยว  
2. ประวัติความเป็นมา  
3. จุดเด่น/ศักยภาพ  
4. การเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว  
5. สิ่งอ านวยความสะดวก  
6. ของที่ระลึก/ของฝากบรเิวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 

☐ไมม่ ี ☐มี (ระบุ)…………………………………………… 
 

7. การติดต่อ โทรศัพท์  อีเมล ์ เว็บไซต ์
8. แนวทางการพัฒนา   
9. รูปแหล่งท่องเที่ยว  
 
ตารางที่ 2-2 แบบฟอร์มบันทึกขอ้มูลพื้นฐานสินคา้ OTOP (ระดับ 4 และ ระดับ 5) ในแต่ละจังหวัด 

ชื่อกลุม่/ชมรมผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP…………………………………….. 
1. สินค้าโดดเด่น  
2. มาตรฐานสินค้า  
3. ลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ ์        
4. ท่ีตั้งแหล่งสินค้า  
5. สินค้าอื่น ๆ  
6. การติดต่อ โทรศัพท์  อีเมล ์ เว็บไซต ์
7. แนวทางการพัฒนา  
8. รูปสินค้า  
 
ตารางที่ 2-3 แบบฟอร์มบันทึกขอ้มูลพื้นฐานสถานท่ีพักที่ส าคัญในแต่ละจังหวดั 

ชื่อสถานที่พัก......................................... 
1. ที่ตั้งสถานท่ีพัก  
2. การเดินทาง  
3. อัตราค่าบริการ  
4. จุดเด่นใกลเ้คียงสถานท่ีพัก  
5. สิ่งอ านวยความสะดวก  
6. การติดต่อ โทรศัพท ์ อีเมล ์ เว็บไซต ์
 
ตารางที่ 2-4 แบบฟอร์มบันทึกขอ้มูลงานเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรมที่ส าคญัในแตล่ะจังหวัด 

ชื่องานเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรม............................ 
1. ประวัติความเป็นมา  
2. เอกลักษณ์ของกิจกรรม  
3. ที่ตั้งในการจัดงาน  
4. ช่วงเวลา  
5. การเดินทาง  
6. สิ่งอ านวยความสะดวก    
7. การติดต่อ โทรศัพท ์ อีเมล ์ เว็ปไซต ์
8. แนวทางการพัฒนา   
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1.1.2) ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยแหล่งที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวในเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) จังหวัดสกลนคร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร พระ
อาจารย์วัน อุตตโม (วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม) พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร) วัด
ถ้ าขาม สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา หนองหาร เป็นต้น 

(2) จังหวัดนครพนม ได้แก่ พระธาตุพนม ประตูระบายน้ าธรณิศนฤมิต วัดนักบุญอัน
นา หนองแสง บ้านลุงโฮจิมินห์ (นาจอก) หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮจิ
มินห์) เป็นต้น 

(3) จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นต้น 
 

1.1.3) คัดกรองแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดย
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว คณะผู้ศึกษาได้คัดกรองแหล่งท่องเที่ยวในเบื้องต้น แล้วสรุปแหล่งท่องเที่ยวที่
โดดเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้ที่ประชุมกลุ่มย่อยได้เสนอความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจน คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และมีศักยภาพ จากคนในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน  

1.1.4) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 
 2) ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 
  การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด และ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้   
   2.1) จัดประชุมน าเสนอรายละเอียดในการด าเนินโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนในการด าเนินโครงการวิจัย   
    ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ในกลุ่มจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด โดยการจัดประชุมน าเสนอโครงการวิจัย ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพ่ือสรุปประเด็นจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย ได้ดังนี้ (1) ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดใน
เรื่องของจุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่น และจุดเด่นของวิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัด (2) แนวทางการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าต่อเนื่อง ส่งเสริมด้านการตลาด การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงภายในและระหว่างกลุ่มจังหวัด การจัดท าปฏิทินและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
วิธีการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลาย ควรเน้นตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกที่ร่วมสมัยและเชิงประวัติศาสตร์ (3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งตาม อาชีพ อายุ เวลา สถานที่ 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ควรเพ่ิมตลาดการท่องเที่ยวของคนต่างชาติ  (4) ปัญหา พบว่า ไม่มี
สถานที่หรือศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ควรมีช่องทางการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ (5) ข้อเสนอแนะ การหาตัวตนของกลุ่มจังหวัดในเรื่องทรัพยากร (ธรรมชาติ
และที่สร้างขึ้น) ที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ว่าเหมาะสมกับตลาดการท่องเที่ยวแบบไหน 
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์การท่องเที่ยวของกลุ่มสนุก (Sanook Week) ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้
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ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือพัฒนาสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเชิงพาณิชย์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ   
    

 2.2. จัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
    การจัดประชุมกลุ่มย่อย มีการประสานงาน รวบรวม และจัดท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในแต่ละจังหวัด ดังตารางที่ 2-5 
 
ตารางที่ 2-5 สรุปจ านวนผูเ้ชิญเขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

จังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 
1. สกลนคร 19 30 49 
2. นครพนม 15 30 45 
3. มุกดาหาร 12 35 47 

    
     จากนั้นจัดท าแบบประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ประเมินในที่ประชุม ซึ่งแบ่งการประเมินศักยภาพ ได้แก่ ศักยภาพด้านการดึงดูดจากแหล่ง
ท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และศักยภาพ
ด้านการตลาด การจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละจังหวัด มีวัตถุประสงค์ในการประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพของจังหวัด ประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวผลที่ได้รับจากการประเมิน ตลอดจนปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย โดยมีการจัดประชุมในแต่ละจังหวัด ดังตารางที่ 2-6 เพ่ือสรุปประเด็นแต่ละ
จังหวัด ต่อไป 
 
ตารางที่ 2-6 สรุปรายละเอียดการจัดประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวดั 

จังหวัด วัน-เวลา สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ* 
1. สกลนคร วันท่ี 16 กันยายน 2557  

เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องประชุมแวร์ซายส์  
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  

37 คน 

2. นครพนม วันท่ี 18 กันยายน 2557  
เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้องประ ชุมศรี โคตรบู ร 
โรงแรมวิวโขง 

28 คน 

3. มุกดาหาร วันท่ี 17 กันยายน 2557  
เวลา 13.00-16.00 น.  

ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ 

26 คน 

หมายเหตุ : * รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในภาคผนวก ญ. 
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2.2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (ผลการศึกษาแสดงในบทที่ 5) 

 
1) ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การด าเนินการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) 
 เพ่ือให้เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทย ได้
ท าการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้  

(1) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในกลุ่มจังหวัด 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด 
(3) ข้อมูลเทศกาล ประเพณี แต่ละเดือนของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
(4) ข้อมูลที่พักแรมภายในกลุ่มจังหวัด 
(5) ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และพฤติกรรม

โดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวคนไทย 
(6) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น จ านวน

นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว สภาพตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สถานการณ์ด้านการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 

(7) ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับความต้องการและความพอใจของนักท่องเที่ยว โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในมุมมองลูกค้า (Customer) ตาม
หลัก 7Cs 

(8) ข้อมูลการแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยว อ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 

(9) ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อ้างอิงวิธีการจ าแนกตาม 
Douglas Foster ที่ได้เขียนถึงวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวของมนุษย์ไว้ในหนังสือ “Travel and 
Tourism Management”  

 
 1.2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยว
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ 

(1) ภาครัฐ ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม 
ส านักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานอุทยานแห่งชาติ 
ส านักงานศุลกากร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานปกครองจังหวัด 
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ส านักงานจังหวัด ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เทศบาล
นครและเทศบาลเมือง  

(2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้แทน 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  

การประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและพฤติกรรมผู้ประกอบการในการให้บริการ 
เพ่ือสามารถเข้าถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ให้บริการแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ใน
ประเด็นการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเทศกาล งานประเพณีที่โดดเด่นและส าคัญร่วมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านการตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งหมด เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและ
ของที่ระลึก เป็นต้น การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความพอใจ เพ่ือบอกต่อ และ/
หรือ กลับมาเที่ยวซ้ า 

 

1.3) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ใน

เชิงปริมาณ เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยมีการส ารวจในเรื่อง ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
คนไทยมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  
 

2) ประชากร 

ประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว2คนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด โดยจ านวน

นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร จ านวน 1,035,033 คน จ านวนนักท่องเที่ยวคน
ไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม จ านวน 861,441 คน และจ านวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1,288,825 คน รวมจ านวน 3,125,299 คน 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีวิธีการหาจ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลใช้วิธีการหาตัวอย่างแบบรู้
จ านวนประชากรของ Taro Yamane  

     n = N =     3,125,299               
             1 + N (e2)    1 + 3,125,299 (0.042)       
 

= 3,125,299  =   624.88  ≈ 625 

                                           
2 นักท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อยกว่า 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางโดยไม่มีการพกัค้างคืน) และ นกัท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวมากกวา่ 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการพักค้างคืนอยา่งน้อย 1 คืน) 
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   5,001.48 
เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
       N = ขนาดประชากร 
       e = ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.04 
 

ในแต่ละจังหวัดหาขนาดของตัวอย่างได้โดย n1 =(N1/N)n, n2 =(N2/N)n, n3 =(N3/N)n เมื่อ 
n=n1+n2+n3 และ N=N1+N2+N3 เมื่อ n1=จ านวนตัวอย่างจังหวัดสกลนคร N1=จ านวนประชากร
จังหวัดสกลนคร n2=จ านวนตัวอย่างจังหวัดนครพนม N2=จ านวนประชากรจังหวัดนครพนม n3=
จ านวนตัวอย่างจังหวัดมุกดาหาร N3=จ านวนประชากรจังหวัดมุกดาหาร ได้จ านวนตัวอย่างของ
จังหวัดสกลนคร 285 ตัวอย่าง จังหวัดนครพนม 190 ตัวอย่าง และจังหวัดมุกดาหาร 197 ตัวอย่าง 
รวมเท่ากับ 672 ตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 3-7 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว3 และจ านวนตัวอย่างของนกัท่องเที่ยวคนไทย  

จังหวัด จ านวนนักท่องเท่ียวคนไทย 
(คน) 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่
เก็บแบบสัมภาษณ์ 

สกลนคร 1,035,033 300 17 
นครพนม 861,441 190 18 
มุกดาหาร 1,288,825 182 14 

รวม 3,125,299 672 49 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนไทยในแต่ละจังหวัดใช้หลักการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด ดังตาราง 3-7 มีจ านวนแบบสัมภาษณ์ท่ีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนไทย จ านวน 672 ชุด 

 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา4 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่ วน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เพ่ือทราบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่ต้องการศึกษาจ านวนตัวอย่าง และตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ศาสนา ที่อยู่ปัจจุบัน ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จ านวน 7 ข้อ 

 

                                           
3 นักท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อยกว่า 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางโดยไม่มีการพกัค้างคืน) และ นกัท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวมากกวา่ 24 ชัว่โมง (ผู้เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการพักค้างคืนอยา่งน้อย 1 คืน) 
4 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
แสดงอยู่ในภาคผนวก ซ 
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 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซึ่งตัวแปร
ในการศึกษา ได้แก่ จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ระยะเวลาที่มา
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ลักษณะการมาท่องเที่ยว  การวางแผนในการมาท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัด เดือนที่เดินทางมาท่องเที่ยว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ลักษณะการจัดการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัด พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ประเภทผู้ร่วม
เดินทางมาท่องเที่ยว ประเภทที่พักแรมในการมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การวางแผนค่าใช้จ่ายในการ
มาท่องเที่ยวคนเดียวในแต่ละครั้ง  การวางแผนค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวกับครอบครัวในแต่ละครั้ง 
การวางแผนค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ในแต่ละครั้ง ปัญหาที่พบในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประเภทร้านอาหารที่ใช้บริการ เหตุผลในการเลือก
ร้านอาหารที่ใช้บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนไทยอยากไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด เทศกาลและประเพณีที่นักท่องเที่ยวคนไทยอยากไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นักท่องเที่ยวคนไทยอยากซื้อสินค้าในแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด สถานที่ในการซื้อสินค้า วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวน
ทั้งหมด 43 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 3 แบบ ได้แก่  
  1) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 31 ข้อ  
  2) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ (Ranking Scale) จ านวน 10 ข้อ  
  3) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 2 ข้อ 
 
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซึ่งตัว
แปรในการศึกษา ได้แก่ ความต้องการในการมาท่องเที่ยวในอนาคต ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่เ ลือก
มาท่องเที่ยวในอนาคต การปรับปรุงและแก้ไขการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ความต้องการแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในกลุ่มจังหวัด ปัจจัยที่ต้องการให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาครัฐให้การ
สนับสนุน ปัจจัยที่ต้องการให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเอกชนให้การสนับสนุน ประเภทสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ 
มีจ านวนทั้งหมด 17 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 3 แบบ ได้แก่  
  1) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 10 ข้อ  
  2) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ (Ranking Scale) จ านวน 4 ข้อ  
  3) แบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 3 ข้อ 
 
 ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทย
ที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Needs) ด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Cost) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว (Convenience Choice) ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Communication) ด้าน
บุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Caring/Competence Courtesy) ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Comfortable) และด้านกระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว 
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(Coordination) แบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 148 ข้อ ซึ่ง
เกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่  
 
  ระดับความ คิดเห็น  ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 
ดังต่อไปนี้  
   คะแนน   0   แปลความหมาย มีความคิดเห็นไม่สามารถระบุได้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ใช้การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นใช้วิธีการค านวณตามค่ามัธยฐาน (Median) = 
(n+1)/2 เพราะเป็นวิธีที่มีการกระจายของข้อมูลมาก ส่งผลท าให้การแปลความหมายครอบคลุม 
 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open 
Ended Questions) 
 

4) วิธีการรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคน

ไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยขั้นตอนในการ
รวบรวมข้อมูล มีดังนี้  

4.1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเลือกจ านวนตัวอย่างในการ
สัมภาษณ์ 

4.2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาก าหนดแบบสัมภาษณ์ 

4.3) ไปพ้ืนที่เพ่ือทดสอบ (Pre-test) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละจ านวน 30 ชุด เพ่ือท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชัดเจน และคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – 
Coefficients) เท่ากับ 0.96 
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4.4) จัดท าแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด  

4.5) ไปพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการนักท่องเที่ยวคนไทย
ที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จ านวน 672 ชุด การจัดเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนไทยตาม
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และจัดเก็บข้อมูลทั้งในฤดูกาลการท่องเที่ยว 
(ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม) ร้อยละ 70 และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (กรกฎาคม 
สิงหาคม กันยายน) ร้อยละ 30 ของจ านวนแบบสอบที่จัดเก็บในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งเป็นการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัดสกลนคร จ านวน 34 ชุด จังหวัดนครพนม จ านวน 30 ชุด 
และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 38 ชุด  

4.6) จัดเก็บข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

 
5) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์ จากนั้นบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรมแกรม Microsoft Office Excel โดย
ลงรหัสข้อมูลตามที่ระบุไว้ เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มลงไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS รุ่น 19 ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือเป็นการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่ง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทย 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทย ได้แบ่งการวิเคราะห์ 6 ส่วน ได้แก่ 
 (1) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

โดยภาพรวม  
 (2) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่ด าเนินการเองและมาด้วยตนเอง

ภายในกลุ่มจังหวัด 
 (3) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยให้บริษัทน าเที่ยวด าเนินการและมา

กับบริษัทภายในกลุ่มจังหวัด 
 (4) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

สกลนคร 
 (5) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

นครพนม 
 (6) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

มุกดาหาร 
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยทั้ง 6 ส่วน ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 5 
ประเด็นย่อย ได้แก่  

(1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยว  
(2) วิเคราะห์ลักษณะการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทย 
(3) วิเคราะห์การวางแผนมาเที่ยวกลุ่มจังหวัดของนักท่องเที่ยวคนไทย 
(4) วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลและประเพณี 
(5) วิเคราะห์สถานที่พัก ประเภทของที่ระลึก ร้านขายของที่ระลึก 
 

 ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยทั้ง 6 ส่วน มีลักษณะแบบสัมภาษณ์ 2 
ประเภท ได้แก่  

(1) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่  

(1.1) การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
(1.2) ร้อยละ (Percentage)  
(1.3) การแจกแจงค่าความถ่ีของร้อยละแบบ 2 ทาง (Crosstabs) 

(2) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) การวิเคราะห์แบบจัด
อันดับแบ่งการถ่วงน้ าหนักการจัดอับดับ โดยก าหนดให้อันดับที่มากที่สุดให้คะแนนสูงที่สุด และลดลง
ตามล าดับ และน าคะแนนที่รวมในแต่ละต าแหน่งไปจัดเรียงอันดับให้คะแนนที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 
รองลงมาตามล าดับ ดังตารางที่ 2-8 
 
ตารางที ่2-8 แสดงวิธีการจัดเรียงล าดับ 3 อันดับแรก  

ปัจจัย 

อันดับ 1  
(B1=3 คะแนน) 

 อันดับ 2 
(B2=2 คะแนน) 

อับดับ 3 
(B3=1 คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(C1+ 
C2+ 
C3) 

อันดับ 
(เรียง

คะแนน
ที่มาก
ที่สุด) 

จ านวน 
(A1) 

คะแนน 
(C1=A1xB1) 

จ านวน 
(A2) 

คะแนน 
(C2=A2xB2) 

จ านวน 
(A3) 

คะแนน 
(C3=A3xB3) 

ปัจจัย ก 1* 3 5* 10 2* 2 15 3 
ปัจจัย ข 2* 6 2* 4 1* 1 11  
ปัจจัย ค 1* 3 3* 6 2* 2 11  
ปัจจัย ง 3* 9 4* 8 3* 3 20 1 
ปัจจัย จ 4* 12 1* 2 2* 2 16 2 
หมายเหตุ : * ตัวเลขสมมตุิ เพื่อให้เข้าใจท่ีตรงกัน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

 
การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทย ได้แบ่งการ

วิเคราะห์ 6 ส่วน ได้แก่ 
 (1) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยว

ภายในกลุ่มจังหวัด โดยภาพรวม 
 (2) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนที่ด าเนินการเอง

และมาด้วยตนเอง 
 (3) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยให้บริษัทน า

เที่ยวด าเนินการและมากับบริษัท 
 (4) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัด

สกลนคร 
 (5) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัด

นครพนม 
 (6) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัด

มุกดาหาร 
 

 การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยวคนไทยทั้ง 6 ส่วน ได้แบ่ง
การวิเคราะห์ตามหลักส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของนักท่องเที่ยว (Customer) ประกอบไป
ด้วยด้านต่าง ๆ 7 ด้าน (7Cs) ได้แก่  

(1) การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Solution/Customer 
Needs) 

(2) การวิเคราะห์ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Cost) 
(3) การวิ เคราะห์ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว 

(Convenience Choice) 
(4) การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Communication)  
(5) การวิเคราะห์ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Caring/Competence 

Courtesy) 
(6) การวิ เ ค ร าะห์ ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมทา งกายภาพ  เ พ่ื อดึ ง ดู ดนั กท่ อ ง เที่ ย ว 

(Comfortable/Comfort Cleanliness) 
(7) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

(Complete/Coordination Continuity) 
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ส่วนการวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยทั้ง 6 ส่วน มี
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่  

(1) ร้อยละ (Percentage)  
(2) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
(3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
(4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการและความพอใจในแต่ละปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด ด้วยวิธี Paired-samples T-Test  
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด   

การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ 
5 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) เก็บข้อมูลและสร้างเมตริกสหสัมพันธ์ 
(2) การสกัดองค์ประกอบ 
(3) การเลือกวิธีการหมุนแกน 
(4) เลือกค่า Loading 
(5) ตั้งชื่อองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยตามหลักส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในมุมมองของ

นักท่องเที่ยว (Customer) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจที่ต้องการในปัจจัยก่อนมาเที่ยว 
และความพึงพอใจที่ต้องการในปัจจัยเมื่อมาเท่ียวแล้ว ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ 7 ด้าน (7Cs) ได้แก่  

(1) การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Solution/Customer 
Needs) 

(2) การวิเคราะห์ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Cost) 
(3) การวิ เคราะห์ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว 

(Convenience Choice) 
(4) การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Communication)  
(5) การวิเคราะห์ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Caring/Competence 

Courtesy) 
(6) การวิ เ ค ร าะห์ ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมทา งกายภา พ  เ พ่ื อดึ ง ดู ดนั กท่ อ ง เที่ ย ว 

(Comfortable/Comfort Cleanliness) 
(7) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

(Complete/Coordination Continuity) 
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6) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
การวิเคราะห์คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ เป็นการแสดงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสัมภาษณ์ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coeffcient) ตามวิธีครอนบาค ซึ่งท าการ
ทดสอบจากแบบสัมภาษณ์จ านวนตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบ
สัมภาษณ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทย
ที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เท่ากับ 0.96 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ที่น่าเชื่อถือได้ดีและสามารถใช้ในงานวิจัยได้ หลังจากนั้นได้น าแบบสัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขในส่วน
ที่บกพร่อง และน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงในล าดับต่อไป 

 
  



2-17 

2.3 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (ผลการศึกษาแสดงในบทที่ 6) 

 
1) ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การด าเนินการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) 
 เพ่ือให้เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
ได้ท าการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลข้อมูลอย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้  

(1) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในกลุ่มจังหวัด 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด 
(3) ข้อมูลเทศกาล ประเพณี แต่ละเดือนของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
(4) ข้อมูลที่พักแรมภายในกลุ่มจังหวัด 
(5) ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และพฤติกรรม

โดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
(6) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวน

นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว สภาพตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สถานการณ์ด้านการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว  

(7) ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับความต้องการและความพอใจของนักท่องเที่ยว โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในมุมมองลูกค้า (Customer) ตาม
หลัก 7Cs 

(8) ข้อมูลการแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยว อ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 

(9) ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อ้างอิงวิธีการจ าแนกตาม 
Douglas Foster ที่ได้เขียนถึงวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวของมนุษย์ไว้ในหนังสือ “Travel and 
Tourism Management”  

 
 1.2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยว
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ 

(1) ภาครัฐ ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม 
ส านักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานอุทยานแห่งชาติ 
ส านักงานศุลกากร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานปกครองจังหวัด 
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ส านักงานจังหวัด ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เทศบาล
นครและเทศบาลเมือง  

(2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้แทน 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  

การประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและพฤติกรรมผู้ประกอบการในการให้บริการ 
เพ่ือสามารถเข้าถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ให้บริการแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ใน
ประเด็นการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเทศกาล งานประเพณีที่โดดเด่นและส าคัญร่วมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านการตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งหมด เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและ
ของที่ระลึก การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนต่างชาติให้เกิดความพึงพอใจ เพ่ือบอกต่อและกลับมา
เที่ยวซ้ า 

 
1.3) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ณ สถานที่

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ในเชิงปริมาณ เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้
ผู้สัมภาษณ์ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี และมีล่ามภาษาอ่ืนในกรณีที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ มีการ
ส ารวจในเรื่อง ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด ความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ความ
ต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจ านวนตัวอย่างนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  
 

2) ประชากร 
ประชากรเป้าหมาย คือ โดยจ านวนนักท่องเที่ยว5คนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

สกลนคร จ านวน 4,756 คน จ านวนนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม 
จ านวน 72,484 คน และจ านวนนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
139,835 คน รวมจ านวน 217,075 คน 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีวิธีการหาจ านวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลใช้วิธีการหาตัวอย่างแบบรู้
จ านวนประชากรของ Taro Yamane  

     n = N =          217,075              
             1 + N (e2)         1 + 217,075 (0.12)  

=   217,075      =   99.95  ≈ 100 
         2,172.75 

                                           
5 นักท่องเที่ยว หมายถึง นักทัศนาจร (ผู้เดินทางโดยไม่มีการพักค้างคืน) และ นักท่องเที่ยว (ผู้เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการพักค้ างคืน
อย่างน้อย 1 คืน) 
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เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
       N = ขนาดประชากร 
       e = ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.10 
 

ในแต่ละจังหวัดหาจ านวนตัวอย่างได้โดย n1 =(N1/N)n, n2 =(N2/N)n, n3 =(N3/N)n เมื่อ 
n=n1+n2+n3 และ N=N1+N2+N3 เมื่อ n1=จ านวนตัวอย่างจังหวัดสกลนคร N1=จ านวนประชากร
จังหวัดสกลนคร n2=จ านวนตัวอย่างจังหวัดนครพนม N2=จ านวนประชากรจังหวัดนครพนม n3=
จ านวนตัวอย่างจังหวัดมุกดาหาร N3=จ านวนประชากรจังหวัดมุกดาหาร ได้จ านวนตัวอย่างของ
จังหวัดสกลนคร 14 ตัวอย่าง จังหวัดนครพนม 56 ตัวอย่าง และจังหวัดมุกดาหาร 30 ตัวอย่าง รวม
เท่ากับ 102 ตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 2-9 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว และจ านวนตัวอย่างของนกัท่องเที่ยวคนต่างชาติ 

จังหวัด จ านวนนักท่องเท่ียวคนต่างชาติ (คน) จ านวนจ านวนตัวอย่าง 
จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่

เก็บแบบสัมภาษณ์ 
สกลนคร 2,509 34 17 
นครพนม 10,931 30 18 
มุกดาหาร 5,623 38 14 
รวม 19,063 102 49 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนต่างชาติในแต่ละจังหวัดใช้หลักการ

สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด ดังตาราง 2-9 มีจ านวนแบบสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนต่างชาติ จ านวน 
102 ชุด 

 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา6 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษดี และมีล่ามภาษาอ่ืนในกรณีที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้   
 

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เพ่ือทราบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ต้องการศึกษาของจ านวนตัวอย่าง และตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยู่ปัจจุบัน ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 5 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 1 ข้อ 
 

                                           
6 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 แสดงอยู่ในภาคผนวก ซ 
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 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ระยะเวลา
ที่มาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ลักษณะการมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
คนต่างชาติเคยไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เทศกาลและประเพณีที่นักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติเคยไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ลักษณะการจัดการเดินทางมาท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ประเภทสื่อในการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ต พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทางมา
ท่องเที่ยว ประเภทผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ระยะเวลาในการมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ประเภทที่
พักแรมในการมาท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การรู้จักสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในกลุ่มจังหวัด การท่องเที่ยวในครั้งต่อไป แบบสัมภาษณ์ใน
ส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 21 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็น
ปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 20 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด 
(Open Ended Questions) จ านวน 1 ข้อ 
 
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ความต้องการในการมาท่องเที่ยวในอนาคต การเลือกจากโอกาส
มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวในอนาคต การปรับปรุงด้าน
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 4 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบ
สัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 4 ข้อ  
 
 ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังก่อนมาเที่ยวและความพึงพอใจหลังมาเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่ง
ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Needs) ด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Cost) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว (Convenience Choice) ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Communication) ด้าน
บุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Caring/Competence Courtesy) ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Comfortable) และด้านกระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว 
(Coordination) แบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 112 ข้อ ซึ่ง
เกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่  
  ระดับความ คิดเห็น  ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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  เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 
ดังต่อไปนี้  
   คะแนน   0   แปลความหมาย มีความคิดเห็นไม่สามารถระบุได้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ใช้การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นใช้วิธีการค านวณตามค่ามัธยฐาน (Median) = 
(n+1)/2 เพราะเป็นวิธีที่มีการกระจายของข้อมูลมาก ส่งผลท าให้การแปลความหมายครอบคลุม 
 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open 
Ended Questions) 
 

4) วิธีการรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคน

ต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และโดยใช้หลักการ
สุ่มเลือกจ านวนตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล มี
ดังนี้  

4.1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเลือกจ านวนตัวอย่างใน
การสัมภาษณ์ 

4.2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาก าหนดแบบสัมภาษณ์ 

4.3) ไปพ้ืนที่เพ่ือทดสอบ (Pre-test) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละจ านวน 30 ชุด เพ่ือท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชัดเจน และคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficients) 
เท่ากับ 0.95 

4.4) จัดท าแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

4.5) ไปพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติที่มาเทีย่วในกลุ่มจังหวัด จ านวน 102 ชุด การจัดเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และจัดเก็บข้อมูลทั้งในฤดูกาลการ
ท่องเที่ยว (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม) ร้อยละ 70 และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
(กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) ร้อยละ 30 ของจ านวนแบบสอบที่จัดเก็บในแต่ละจังหวัด โดย
แบ่งเป็นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัดสกลนคร จ านวน 34 ชุด จังหวัดนครพนม 
จ านวน 30 ชุด และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 38 ชุด  
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4.6) จัดเก็บข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

 
5) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์ จากนั้นบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรมแกรม Microsoft Office Excel โดย
ลงรหัสข้อมูลตามที่ระบุไว้ เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มลงไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
เป็นการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัด 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ได้แบ่งการวิเคราะห์ 8 ส่วน 

ได้แก่ 
 (1) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัด โดยภาพรวม 
 (2) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนจีนที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
 (3) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนลาวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
 (4) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนเวียดนามที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัด 
 (5) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนชาติอ่ืน ๆ ที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัด 
 (6) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

สกลนคร 
 (7) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

นครพนม 
 (8) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัด

มุกดาหาร 
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติทั้ง 8 ส่วน ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 5 
ประเด็นย่อย ได้แก่  

(1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
(2) วิเคราะห์ลักษณะการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
(3) วิเคราะห์การเตรียมตัวมาท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว 
(4) วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
(5) วิเคราะห์สินค้า และของที่ระลึกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

 ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติทั้ง 6 ส่วน มีลักษณะแบบสัมภาษณ์
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  

(1) การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
(2) ร้อยละ (Percentage)  
(3) การแจกแจงค่าความถ่ีของร้อยละแบบ 2 ทาง (Crosstabs) 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

 
 การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ได้แบ่งการ

วิเคราะห์ 8 ส่วน ได้แก่ 
 (1) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด โดยภาพรวม 
 (2) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนจีนที่มาท่องเที่ยว

ภายในกลุ่มจังหวัด 
 (3) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนลาวที่มา

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
 (4) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนเวียดนามที่มา

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
 (5) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนชาติอ่ืน ๆ ที่มา

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
 (6) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร 
 (7) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนม 
 (8) การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มา

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร 
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 การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติทั้ง 8 ส่วน 
ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามหลักส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมองของนักท่องเที่ยว (Customer) 
ประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ 7 ด้าน (7Cs) ได้แก่  

(1) การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Solution/Customer 
Needs) 

(2) การวิเคราะห์ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Customer Cost) 
(3) การวิ เคราะห์ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว 

(Convenience Choice) 
(4) การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Communication)  
(5) การวิเคราะห์ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Caring/Competence 

Courtesy) 
(6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Comfortable/Comfort 

Cleanliness) 
(7) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

(Complete/Coordination Continuity) 
 

ส่วนการวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติทั้ง 8 ส่วน มี
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่  

(1) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  
6) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

การวิเคราะห์คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ เป็นการแสดงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสัมภาษณ์ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coeffcient) ตามวิธีครอนบาค ซึ่งท าการ
ทดสอบจากแบบสัมภาษณ์จ านวนตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบ
สัมภาษณ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เท่ากับ 0.95 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาอยู่ที่น่าเชื่อถือที่ดีและสามารถใช้ในงานวิจัยได้ หลังจากนั้นได้น าแบบสัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่บกพร่อง และน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงในล าดับต่อไป 
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2.4 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และการบริการที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด (ผลการศึกษาแสดงในบทที่ 7) 

 
1) ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การด าเนินการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) 
 เพ่ือให้เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้ท าการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้มีการศึกษา
ข้อมูลอย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในกลุ่มจังหวัด 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด 
(3) ข้อมูลเทศกาล ประเพณี แต่ละเดือนของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
(4) ข้อมูลที่พักแรมภายในกลุ่มจังหวัด 
(5) ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และพฤติกรรม

โดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวคนไทย 
(6) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น จ านวน

นักทอ่งเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว สภาพตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สถานการณ์ด้านการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 

(7) ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับความต้องการและความพอใจของนักท่องเที่ยว โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในมุมมองผู้ประกอบการ (Producer) 
ตามหลัก 7Ps 

(8) ข้อมูลการแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยว อ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 

(9) ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อ้างอิงวิธีการจ าแนกตาม 
Douglas Foster ที่ได้เขียนถึงวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวของมนุษย์ไว้ในหนังสือ “Travel and 
Tourism Management”  

(10) ข้อมูลประเภทธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Business) อ้างอิงจากรองศาสตราจารย์
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ที่ได้เขียนถึงประเภทธุรกิจท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Tourism Industry)” 
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 1.2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้านการ
ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ 

(1) ภาครัฐ ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม 
ส านักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานอุทยานแห่งชาติ 
ส านักงานศุลกากร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานปกครองจังหวัด 
ส านักงานจังหวัด ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เทศบาล
นครและเทศบาลเมือง  

(2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้แทน 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและพฤติกรรมผู้ประกอบการ
ในการให้บริการ เพ่ือสามารถเข้าถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ให้บริการแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด ในประเด็นการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเทศกาล งานประเพณีที่โดดเด่นและ
ส าคัญร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านการตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งหมด เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความพอใจ เพ่ือบอกต่อและ
กลับมาเที่ยวซ้ า 

 
1.3) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ใน

เชิงปริมาณ เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยมีการส ารวจในเรื่อง ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม 
พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 
และของที่ระลึก พฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และความพึงพอใจของผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนตัวอย่างผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใน
กลุ่มจังหวัด  
 

2) ประชากร 
ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใน

กลุ่มจังหวัด ไม่ทราบจ านวนประชากรผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
แน่นอน เพราะลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องนี้มีการเลิกและเข้าท าการประกอบการทั้งในและนอกฤดูกาล
ซึ่งไม่แน่นอนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมากที่มีตั้งไม่ถาวร ประกอบธุรกิจข้างทางหรือตามสถานที่จัด
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งานตามฤดูกาล หรือตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยวท าให้ไม่
ทราบจ านวนประชากรผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แน่นอน 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจภายใน
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 
และของที่ระลึก ธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ธุรกิจบริการพา
นักท่องเที่ยวชมวิวฝั่งโขง ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เพ่ือความครอบคลุมกับทุก ๆ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เป็นการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจ านวนแบบสัมภาษณ์ท่ีสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด จ านวน 73 ชุด  
  

     n = p (1-p) (Z2) =    0.05 (1-0.05) (1.962)   
                 e2                         (0.052)  
       =   0.1825      =   72.99  ≈ 73 

    0.0025 
 

เมื่อ  n = จ านวนตัวอย่าง 
       Z = ก าหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
       e = ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 
       p = ก าหนดความน่าจะเป็น 0.05 
 

เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและตัวอย่างมีการกระจายจึงเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 82 ชุด มี
รายละเอียดจ านวนตัวอย่างการเก็บแบบสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 2-10 

 
ตารางที่ 2-10 แสดงจ านวนแบบสัมภาษณผ์ู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุม่จังหวัด 

ประเภทธุรกิจ 
จ านวนตัวอย่าง 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร รวม 
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก ์ 3 4 2 9 
ธุรกิจที่พักแรม 13 12 14 39 
ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 5 6 5 16 
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 4 4 4 12 
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  2 2 2 6 

รวม 27 28 27 82 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้หลักการสุ่มจ านวนตัวอย่างโดยวิธีการไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับ
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามตารางที่ 2-10 โดยกระจายตามขนาดธุรกิจที่มีตั้งถาวรและไม่มีที่ตั้ง
ถาวร และกระจายตามงานเทศกาล และแหล่งท่องเที่ยวตามพ้ืนที่อ าเภอที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมาก
และน้อย 
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 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา7 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 9 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ เพ่ือทราบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่ต้องการศึกษาของจ านวนตัวอย่าง และตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ศาสนา ระยะเวลาการเปิดธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทธุรกิจ ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นปลาย
ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 7 ข้อ 

 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของธุรกิจ จ าแนกเป็นประเภทของ
นักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภท การเลือกแพ็คเกจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท เดือนที่นิยมมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท 
ประเทศที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เทศกาลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ ยว ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจ การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขายของธุรกิจ การทราบข้อมูลทาง
ธุรกิจของนักท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 95 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบ
สัมภาษณ์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) จ านวน 9 
ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 86 ข้อ 
 
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของธุรกิจ เดือนที่นิยมมาท่องเที่ยวของ
นักทอ่งเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้บริการของนักท่องเที่ยว ราคาห้องพักของธุรกิจ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
ให้บริการ บริการเสริมของธุรกิจ ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจ การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
การขายของธุรกิจ การทราบข้อมูลทางธุรกิจของนักท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มี จ านวน
ทั้งหมด 20 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 3 ข้อ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ  (Ranking 
Scale) จ านวน 5 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 12 ข้อ 
 

ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ประเภทของธุรกิจหลัก ประเภทของธุรกิจรอง จ านวนพนักงาน
ที่ให้บริการ แหล่งวัตถุดิบของธุรกิจ เดือนท่ีให้บริการมากที่สุด การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจ การทราบข้อมูลทางธุรกิจของนักท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 7 ข้อ 
                                           
7 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แสดงอยู่ในภาคผนวก ซ 
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โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จ านวน 3 ข้อ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) จ านวน 3 
ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 1 ข้อ 

 
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่

ระลึกในกลุ่มจังหวัด ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ประเภทสินค้าของธุรกิจ แหล่งวัตถุดิบ จังหวัดใน
การวางจ าหน่ายสินค้า เดือนที่ให้บริการมากที่สุด ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจ การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขายของธุรกิจ การทราบข้อมูลทางธุรกิจของนักท่องเที่ยว แบบ
สัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 7 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 3 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็น
ปลายปิดแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) จ านวน 4 ข้อ  

 
ส่วนที่ 6 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มจังหวัด ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ประเภทธุรกิจในการให้บริการ เดือนที่ให้บริการมากที่สุด 
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการขายของธุรกิจ การทราบข้อมูลทางธุรกิจของนักท่องเที่ยว แบบ
สัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 4 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) จ านวน 3 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็น
ปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 1 ข้อ 

 
ส่วนที่ 7 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ความต้องการ ปัญหา และแนวทางแก้ไข

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มการ
ท่องเที่ยว กลุ่มการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม การนัดประชุมของสมาคมหรือ
ชมรม การจับคู่ธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ต้องการ ความต้องการในการส่วนประสมทางการตลาด 
ความต้องการในการปรับปรุงของภาครัฐ ความต้องการในการปรับปรุงของภาคเอกชน การฝึกอบรม
จากภาครัฐ ความต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ความต้องการให้ภาคเอกชนส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว แนวทางในการเพ่ิมนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวน
ทั้งหมด 26 ข้อ โดยแบ่งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 8 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิด (Open Ended 
Questions) จ านวน 18 ข้อ 
 

ส่วนที่ 8 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของกลุ่มจังหวัด ซึ่งตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทา งการ
ท่องเที่ยว (Product) ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Place) ปัจจัยด้านการส่ง เสริมตลาดการท่องเที่ยว 
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (People) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Physical Environment) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการการ
ท่องเที่ยว (Process) แบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 43 ข้อ 
ซึ่งเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่  
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  ระดับความคิดเห็น  ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 
 เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 
ดังต่อไปนี้  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ใช้การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นใช้วิธีการค านวณตามค่ามัธยฐาน (Median) = 
(n+1)/2 เพราะเป็นวิธีที่มีการกระจายของข้อมูลมาก ส่งผลท าให้การแปลความหมายครอบคลุม 
 

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open 
Ended Questions) 

 
4) วิธีการรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) และโดยใช้หลักการสุ่มเลือกจ านวนตัวอย่างแบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

4.1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และ
บริการที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัด จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเลือกจ านวนตัวอย่าง
ในการสัมภาษณ ์

4.2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาก าหนดแบบ
สัมภาษณ์ 

4.3) ไปพ้ืนที่เพ่ือทดสอบ (Pre-test) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละจ านวน 30 ชุด เพ่ือท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องที่ดี ชัดเจน และคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – 
Coefficients) เท่ากับ 0.97 
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4.4) จัดท าแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดฉบับสมบูรณ์ 

4.5) ไปพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด จ านวน 82 ชุด การจัดเก็บข้อมูลเป็น
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก และผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการอ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็นการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคนไทยในจังหวัดสกลนคร จ านวน 27 ชุด 
จังหวัดนครพนม จ านวน 28 ชุด และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 27 ชุด  

4.6) จัดเก็บข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

 
5) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์ จากนั้นบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรมแกรม Microsoft Office Excel โดย
ลงรหัสข้อมูลตามที่ระบุไว้ เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มลงไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
เป็นการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  
(1) การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
(2) ร้อยละ (Percentage)  
(3) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
(4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
บริการได้แบ่งการวิเคราะห์ 6 ส่วน ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด โดยภาพรวม 

(2) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัด 

(3) การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
ในกลุ่มจังหวัด 
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(4) การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
และเครื่องดื่มในกลุ่มจังหวัด 

(5) การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าและของที่ระลึกในกลุ่มจังหวัด 

(6) การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืน ๆ ใน
กลุ่มจังหวัด 

 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการทั้ง 6 ส่วน ได้แบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่  

(1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว  
(2) วิเคราะห์การบริหารจัดการและการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ 
 

 ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการทั้ง 6 ส่วน มี
ลักษณะแบบสัมภาษณ์ 2 ประเภท ได้แก่  

(1) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่  

(1.1) การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
(1.2) ร้อยละ (Percentage)  

(2) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบจัดอันดับ  (Ranking Scale) การวิเคราะห์แบบจัด
อันดับแบ่งการถ่วงน้ าหนักการจัดอับดับ โดยก าหนดให้อันดับที่มากที่สุดให้คะแนนสูงที่สุด และลดลง
ตามล าดับ และน าคะแนนที่รวมในแต่ละต าแหน่งไปจัดเรียงอันดับให้คะแนนที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 
รองลงมาตามล าดับ ดังตารางที่ 2-11 
 
ตารางที่ 2-11 แสดงวิธีการจัดเรียงล าดับ 3 อันดับแรก (ตัวเลขคือการสมมุติ เพื่อให้เข้าใจที่ตรงกัน) 

ปัจจัย 

อันดับ 1  
(B1=3 คะแนน) 

 อันดับ 2 
(B2=2 คะแนน) 

อับดับ 3 
(B3=1 คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(C1+ 
C2+ 
C3) 

อันดับ 
(เรียง

คะแนน
ที่มาก
ที่สุด) 

จ านวน 
(A1) 

คะแนน 
(C1=A1xB1) 

จ านวน 
(A2) 

คะแนน 
(C2=A2xB2) 

จ านวน 
(A3) 

คะแนน 
(C3=A3xB3) 

รายการ ก 1* 3 5* 10 2* 2 15 3 
รายการ ข 2* 6 2* 4 1* 1 11  
รายการ ค 1* 3 3* 6 2* 2 11  
รายการ ง 3* 9 4* 8 3* 3 20 1 
รายการ จ 4* 12 1* 2 2* 2 16 2 
หมายเหตุ : * ตัวเลขสมมตุิ เพื่อให้เข้าใจท่ีตรงกัน 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในการ
ให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในการ
ให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดได้แบ่งการวิเคราะห์ 6 ส่วน ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการใน
การให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด โดยภาพรวม 

(2) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในการให้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

(3) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในการให้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  

(4) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในการ
ให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  

(5) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่
ระลึกในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  

(6) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืน ๆ ในการให้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  

 
 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในการให้บริการ
ต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดทั้ง 6 ส่วน ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามหลักส่วนประสม
ทางการตลาด ในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ (Producer) ประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ 7 
ด้าน (7Ps) ได้แก่  

(1) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Product)  
(2) ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Price)  
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Place)  
(4) ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Promotion)  
(5) ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (People)  
(6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Physical Environment)  
(7) ด้านกระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว (Process) 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับ 
 การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับ ได้แบ่ งการ

วิเคราะห์ 6 ส่วน ได้แก่ 
(1) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัดคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับ โดยภาพรวม 
(2) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในกลุ่มจังหวัดคาดว่า

นักท่องเที่ยวได้รับ 
(3) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในกลุ่มจังหวัดคาดว่า

นักท่องเที่ยวได้รับ 
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(4) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในกลุ่ม
จังหวัดคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับ 

(5) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกใน
กลุ่มจังหวัดคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับ 

(6) การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดคาดว่า
นักท่องเที่ยวได้รับ 

 
 การวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับทั้ง 6 ส่วน ได้แบ่งการ
วิเคราะห์ตามหลักส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ (Producer) 
ประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่  

(1) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Product)  
(2) ด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Price)  
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Place)  
(4) ด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Promotion)  
(5) ด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (People)  
(6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว (Physical Environment)  
(7) ด้านกระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว (Process) 

 
ส่วนการวิเคราะห์ความพอใจที่ผู้ประกอบการคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับทั้ง 6 ส่วน มีลักษณะ

แบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  
(1) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
(3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด ด้วยวิธี Pearson Chi-square  
 

6) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
การวิเคราะห์คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ เป็นการแสดงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสัมภาษณ์ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coeffcient) ตามวิธีครอนบาค ซึ่งท าการ
ทดสอบจากแบบสัมภาษณ์จ านวนตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบ
สัมภาษณ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เท่ากับ 0.97 ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่น่าเชื่อถือและสามารถใช้ในงานวิจัยได้ หลังจากนั้นได้น าแบบสัมภาษณ์
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงในล าดับต่อไป 
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2.5 การวิเคราะห์การด าเนินงานภาครัฐในกาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (ผลการ
วิเคราะห์แสดงในบทที่ 8) 

การวิเคราะห์จากนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของรัฐบาล แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ปี 2555-2559 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ปี 2557-2560
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี 2557-2560 แผนพัฒนาจังหวัดของแต่
ละจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยเป็นการสรุปโครงการทั้งหมดของ
หน่วยงานราชการซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวข้อในการพิจารณามี
ดังนี้ 
นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

1) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2555-2559 
2) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ปี 2557-2560 
3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
4) แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร 
5) แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครพนม 
6) แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร 

 
2.6 การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
อนาคตกลุ่มจังหวัด (ผลการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 9) 

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
อนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยใช้ PESTLET Analysis (Political : P, Economic : E, Social : S, 
Technological : T, Legal : L, Environmental : E และ Trend : T) โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วยปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
(Political : P) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic : E) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social : S) ปัจจัยทาง
เทคโนโลยี (Technological : T) ปัจจัยทางด้านกฎหมาย (Legal : L) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental : E) และปัจจัยด้านแนวโน้ม (Trend : T) โดยมีหัวข้อในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political : P)  
2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic : E)  
3) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social : S)  
4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological : T)  
5) ปัจจัยทางด้านกฎหมาย (Legal : L) 
6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental : E)  
7) ปัจจัยด้านแนวโน้ม (Trend : T) 
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2.7 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ผลการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 10) 
การวิเคราะห์การแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ด้วยแบบจ าลองพลัง

ห้าด้าน (Five Forces Model) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัดซึ่งปัจจัยส าคัญที่ต้องน ามาวิเคราะห์ คือ 

1) สภาพการณ์ของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Rivalry)  
2) อ านาจการต่อรองของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (Bargaining Power 

of Customers) 
3) อ านาจการต่อรองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

(Bargaining Power of Suppliers) 
4) การเข้ามาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายใหม่ (Threat of New 

Entrants)  
5) การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทนภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (Threat of 

Substitute)  
 

2.8 การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ผลการวิเคราะห์แสดงในบท
ที่ 11) 

การวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  แบ่งออกเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์
ภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths) 
2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
3) โอกาส (Opportunities) 
4) อุปสรรค (Threats) 

 
2.9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ผลการวิเคราะห์
แสดงในบทที่ 12) 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการน าการวิเคราะห์ 
SWOT ที่แบ่งการวิเคราะห์เป็นปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
และการวิเคราะห์ภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวมาก าหนดทิศทางและก าหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์จากปัจจัยจุดแข็งและโอกาส (SO) 
2) การวิเคราะห์จากปัจจัยจุดแข็งและภัยคุกคาม (ST) 
3) การวิเคราะห์จากปัจจัยจุดอ่อนและโอกาส (WO) 
4) การวิเคราะห์จากปัจจัยจุดอ่อนและภัยคุกคาม (WT) 
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ตารางที่ 2-11 แสดงการวิเคราะห ์TOWS Matrix 
           ปัจจัยภายใน 

 

   ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) : S จุดอ่อน (Weaknesses) : W 

โอกาส (Opportunities) : O 
(SO Strategy) 
กลยุทธ์เชิงรุก 

(WO Strategy) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

อุปสรรค (Threats) : T 
(ST Strategy) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(WT Strategy) 
กลยุทธ์เชิงรับ 

 
2.10 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ผล
การวิเคราะห์แสดงในบทที่ 13) 
 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหัว
ข้อสรุปดังนี้ 

1) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับประเพณี เทศกาล และกิจกรรมของกลุ่มจังหวัด 
3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 
4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับด้านการตลาดของกลุ่มจังหวัด 
5) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับสินค้า OTOP และสินค้าที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด 

 
 

2.11 แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการท าตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและ
ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวและเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด (ผลการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 14) 

แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการท าตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและที่
มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด โดยในบทที่ผ่านมี ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
(PESTLET Analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Five Forces Model) การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis และ TOWS Matrix) และสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไข ได้น าผลการวิเคราะห์บทที่ผ่านมาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Strategy) ตามหลักทฤษฎีการจัดการการตลาด (STP Marketing) และหลักส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) โดยจ าแนกการวิเคราะห์ ดังนี้  

1) สรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทย 
2) สรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ 
3) แผนกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการท าตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่โดดเด่นและ

ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด 
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บทที่ 11 
การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 
 การวิเคราะห์ SWOT ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (รายละเอียดในบท
ที่ 3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประชุมย่อย (รายละเอียดในบทที่ 4) ข้อมูลจากการวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
(รายละเอียดในบทที่ 5-6) ข้อมูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (รายละเอียดในบทที่ 7) ข้อมูลการวิเคราะห์การด าเนินงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (รายละเอียดในบทที่ 8) ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป (PESTLET Analysis) (รายละเอียดในบทที่ 9) และข้อมูลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (Five Forces) (รายละเอียดในบทที่ 10) ซึ่งได้ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือท าให้ทราบถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) และการวิเคราะห์ภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
ดังนี้ 
 
11.1 จุดแข็ง (Strengths) 

11.1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ
และสัตว์ป่า แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่ง
มรดก แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทสันทนาการและบันเทิง ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยจ าแนกเป็น 

1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า ในเขตจังหวัดสกลนคร เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยาน
หนองหารเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ในเขตจังหวัดนครพนม เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา เป็นต้น จังหวัดมุกดาหาร เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผา
เทิบ) อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว วนอุทยานภูหมู แก่งกะเบา เป็นต้น 

2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต ในจังหวัดสกลนคร เช่น ชาวภูไท บ้านโนนหอม บ้านถ้ า
เต่า ชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าวัด จังหวัดนครพนม เช่น กลุ่มสหกรณ์ปั้นดินเผาบ้านโนนตาล ชุมชนไท
แสกบ้านอาจสามารถ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทเรณูนคร ศูนย์หัตถกรรมบ้านท่าเรือ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-
เวียดนาม บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ) จังหวัดมุกดาหาร เช่นโฮมสเตย์บ้านนาโสก ห้าแยกชุมชนเวียดนาม 
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหนองหล่ม หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู หมู่บ้านสานตะกร้าพลาสติก 
บ้านชัยมงคล เป็นต้น 

3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในจังหวัดสกลนคร เช่น พระ
ธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก พระต าหนักภูพานราชธรรมชาติและสัตว์ป่า เป็น
ต้น ในจังหวัดนครพนม เช่น พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระธาตุเรณู หมู่บ้านมิตรภาพไทย-
เวียดนาม บ้านนาจอก เป็นต้น และในจังหวัดมุกดาหาร เช่น กลองมโหระทึก  
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4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นต้น 

5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดสกลนคร เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าอุดมสมพร วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล เป็น
ต้น ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เช่น วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดา
ราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดมหาธาตุ วัดนักบุญอันนา เป็นต้น จังหวัดมุกดาหาร 
เช่น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดบรรพตคีรี เป็นต้น   

6) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง ในจังหวัดสกลนคร เช่น อุทยานหนอง
หารเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น จังหวัดนครพนม ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ล่องเรือ
ส าราญแม่น้ าโขง สวนหลวง ร.9 เป็นต้น จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 
ตลาดสินค้าอินโดจีน เป็นต้น 

11.1.2 ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ชาติพันธุ์ โดย
จังหวัดสกลนครมี 6 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ผู้ไท (ภูไท) ในเขตอ าเภอพรรณานิคม พังโคน และวาริชภูมิ ไท
กะโซ ่(โส้) ในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ ไทญ้อ (ย้อ) บ้านไฮหย่อง อ าเภอพังโคน และในเขตอ าเภอเมือง ไท
กะเลิง บ้านนายอ บ้านนามน บ้านโพนงาม ในเขตอ าเภอเมือง ไทโย้ย ในเขตอ าเภอวานรนิวาส และ
อ าเภออากาศอ านวย และไทลาว (อีสาน) อยู่กระจายทั่วไป จังหวัดนครพนมมีชาติพันธุ์ 8 ชาติพันธุ์ 
ได้แก่ ผู้ไท (ภูไท) อาศัยในเขตอ าเภอเรณูนคร นาแก ธาตุพนม และนาหว้า ไทกะโซ่ (โส้) ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอปลาปาก และโพนสวรรค์ ไทญ้อ (ย้อ) ในเขตอ าเภอท่าอุเทน ไทกะเลิง ในเขตอ าเภอโพน
สวรรค์ และนาแก ไทลาว (อีสาน) อยู่กระจายทั่วไป โดยเฉพาะอ าเภอนาหว้า ไทแสก บ้านอาจ
สามารถ อ าเภอเมือง ไทข่า ในเขตอ าเภอนาแก และธาตุพนม หรือใกล้พ้ืนที่เทือกเขาภูพาน และไท
กวน ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม ส่วนจังหวัดมุกดาหารมีชาติพันธุ์ จ านวน 8 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ผู้ไท 
(ภูไท) ในเขตอ าเภอค าชะอี อ าเภอหนองสูง ไทกะโซ่ (โส้) ในเขตอ าเภอดงหลวง ไทญ้อ (ย้อ) ต าบลดง
เย็น อ าเภอเมือง และในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย ไทกะเลิง ในเขตอ าเภอดอนตาล และค าชะอี ไทลาว 
(อีสาน) กระจายอยู่ทั่วไป ไทแสก ไทข่า ในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย และไทกุลา ในเขตอ าเภอค าชะอี 
และหนองสูง นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ชุมชนชาวคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก บ้านท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  สักการะสถานแห่งมรณสังขี ประเทศ
ไทย บ้านสองคอน ต าบลโป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร   

11.1.3 มีความเชื่อในพญานาคเพราะพญานาคมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติมีผู้
พบเห็นที่เชื่อว่าเป็นพญานาคหลายเหตุการณ์มากในแม่น้ าโขงและหนองหารเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่ ความเชื่อในเรื่องพญานาค ที่เป็นสัญลักษณ์ของน้ าและความอุดมสมบูรณ์ การ
ให้โชคลาภและการท าบุญ ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธศาสนา เช่น เป็นผู้ปกปักษ์รักษาพุทธ
สถาน ประเพณีบวชนาค ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม นาคให้น้ า เป็นต้น ในเขต
จังหวัดสกลนคร เช่น ต านานการเกิดหนองหาร ในเขตจังหวัดนครพนม เช่น วันสัตตนาคาร าลึกเป็นงาน
ประจ าปีของวัดพระธาตุพนม รอยพระพุทธบาทเวินปลาที่มีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค ในเขต
จังหวัดมุกดาหาร เช่น การสร้างศาลพญานาค ใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นต้น   

11.1.4 มีประเพณีทางศาสนาที่ส าคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ในจังหวัดสกลนคร เช่น 
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาว งานแห่ดาวคริสต์มาส เป็นต้น จังหวัดนครพนม เช่น งาน
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นมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม เป็นต้น จังหวัดมุกดาหาร เช่น ประเพณีแข่ง
เรือออกพรรษาไทย-ลาวตีช้างน้ านอง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน เป็น
ต้น  

11.1.5 เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในการเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ไทย คือ พระธาตุพนม นับว่าเป็นพระธาตุที่ตั้งแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นหลังจากที่
พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพานไปแล้ว 8 ปี โดยมีอุรังคธาตุภายในพระธาตุพนม 

11.1.6 จังหวัดนครพนมมีพระธาตุเก่าแกเ่กือบทุกอ าเภอรวมทั้งสิ้นประมาณ 32 องค์ ซึ่งเป็นเมือง
แห่งนครเจดีย์ ได้แก่ พระธาตุวัดกลาง ที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน พระธาตุโนนตาล ที่มีอายุ
เก่าแก่ ประมาณ 200 กว่าปี ที่บ้านหนาด อ าเภอเมือง พระธาตุในวัดจอมศรี เป็นพระธาตุที่มีความ
เก่าแก่และมีความแตกต่างจากพระธาตุอ่ืน ๆ คือ เป็นเจดีย์รูประฆังเก่าแก่  

11.1.7 มีเกจิอาจารย์กรรมฐาน สายธรรมยุติกนิกายของกลุ่มจังหวัดมากจ านวน 273 วัด และ
นักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากราบไหว้และสักการะ ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีเกจิอาจารย์
สายธรรมยุติกนิกาย เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์วัน 
อุตตโม วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม (วัดถ้ าพวง) อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์สมภพ 
โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดป่า
อรัญญวิเวก อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ ) 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร แม่ชีแก้ว เสียงล้ า ส านักแม่ชีบ้านห้วยทราย อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็น
ต้น นอกจากนี้มีวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด ดังนี้  
  1) จังหวัดสกลนครที่ส าคัญ ได้แก่ วัดป่าสุทธาวาส อ าเภอเมือง เสนาสนะป่าบ้านโคก 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ เสนาสนะป่าบ้านนามน อ าเภอโคกศรีสุพรรณ วัดป่าวิสุทธิธรรม อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ วัดป่านาคนิมิตต์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวล อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
เสนาสนะป่า บ้านห้วยแคน อ าเภอเต๋างอย วัดป่าบ้านหนองผือ หรือ วัดภูริทัตตถิราวาส อ าเภอ
พรรณานิคม วัดป่าบ้านกลางโนนภู่ อ าเภอพรรณานิคม วัดถ้ าขาม อ าเภอพรรณานิคม เพิงผาวัดป่า
หนองไผ่ อ าเภอเมืองถ้ าพวง วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อ าเภอส่องดาว วัดป่าแก้วชุมพล อ าเภอสว่างแดน
ดิน วัดป่าอุดมสมพร อ าเภอพรรณานิคม เป็นต้น 
  2) จังหวัดนครพนมที่ส าคัญ ได้แก่ ถ้ าพระเวส วัดธรรมบรรพต ในหุบเขาภูพาน อ าเภอนา
แก วัดป่าโชคไพศาล (วัดกัลยาณธัมโม) อ าเภอวานรนิวาส วัดป่าอรัญญวิเวก อ าเภอศรีสงคราม เป็น
ต้น  
  3) จังหวัดมุกดาหารที่ส าคัญ ได้แก่ ถ้ าจ าปา ภูผากูด อ าเภอค าชะอี วัดป่าวิเวกวัฒนาราม 
อ าเภอค าชะอี วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ อ าเภอหนองสูง เป็นต้น 

11.1.8 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นแบบจ าลองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพ่ือให้เป็นสถานศึกษา ทดลอง ด้านการพัฒนาทุก
รูปแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร มีส่งเสริมให้มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาป่า
ไม้ในเขตของศูนย์ฯ ภูพาน ด้วยระบบชลประทาน การส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและน า
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ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรต่าง ๆ เช่น กสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น 

11.1.9 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่ก่อสร้างด้วยปูนอิฐ 
เหมือนในรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบตะวันตก เนื่องจากได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจาก
ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงสมัยสงครามอินโดจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมควร
แก่การอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังสืบไป ได้แก่ จังหวัดสกลนคร คือ ชุมชนบ้านท่าแร่ และจังหวัด
นครพนม คือวัดนักบุญอันนา หนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) 
โรงเรียนสุนทรวิจิตร บ้านพักข้าราชการ แถบริมแม่น้ าโขง และพิพิธภัณฑ์หอสมุดเมืองนครพนม  

11.1.10 มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม กับปราสาทพนมกรม (Phnom 
Krom) ที่ริมทะเลสาบ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา มีการคัดเลือกสถานที่สร้างบนภูเขาที่มีรูปร่าง
เหมือนเขาพระสุเมรุกับปราสาทภูเพ็ก สกลนคร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 และปราสาทภูเพ็กกับ
ปราสาทนครวัดและนครธม ซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรขอม ตั้งอยู่บนเส้นตรงเดียวกันในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ณ เส้นแวง 103.9 องศาตะวันออก 

11.1.11 มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม ในสมัยขอมเรืองอ านาจก่อนที่
พระพุทธศาสนาเข้าเผยแพร่ ได้แก่ พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุท่าดุง พระธาตุนารายณ์เจงเวง สะพาน
ขอมโบราณ เป็นต้น  

11.1.12 แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญทางการเมือง เช่น พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) พิพิธภัณฑ์และ
หอสมุดเมืองนครพนม อนุสรณ์จิตร ภูมิศักดิ์ ถ้ าเสรีไทย (อนุสรณ์สถานเตียง ศิริขันธ์) เป็นต้น 

11.1.13 แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นร่องรอยโบราณคดี เช่น 
ภาพรอยสลักผาสามพันปี และภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน อุทยานแห่งชาติภูผายล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถ้ าฝ่ามือแดง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รอยฝ่ามือและภาพเขียน
ประวัติศาสตร์ ภูผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กลอง
มโหระทึกอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารทั้งหมด 4 ใบ ได้แก่ อ าเภอค าชะอี จ านวน 2 ใบ อ าเภอเมือง 1 ใบ 
และอ าเภอตอนตาล 1 ใบและเป็นกลองท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

11.1.14 กลุ่มจังหวัดมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 6 แห่ง อยู่ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ อุทยานแหล่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  

11.1.15 สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัด เป็นประเภทอาหารและเป็นสินค้าจ าเป็น มีราคา
ย่อมเยา ท าให้คนหลายกลุ่มสามารถซื้อได้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น าไปบริโภคในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
หมูยอ เส้นก๊วยจั๊บ ไข่เค็มเสริมไอโอดีนและผสมสมุนไพร ปลาร้าบอง ปลาย่างรมควัน ข้าวกล้อง ข้าว
ฮาง ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก ปลาส้มชิ้น น้ าจิ้มเอ็มไอ หมูยอ ขาหมูยัดไส้ ข้าวนางเล็ดค าเดียว กล้วยอบ
แสงอาทิตย์ ไส้กรอกหมูกระเทียมพริกไทยด า กาละแม เป็นต้น 

11.1.16 มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่น ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP 
ในระดับจังหวัด ทั้งระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่โดดเด่น ดังนี้ 
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1) จังหวัดสกลนคร เช่น เนื้อโคขุน (สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด) 
ข้าวฮาง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง อ าเภอเต่างอย) ไวน์เม่าภูพาน (หจก.มี
ชัยฟรุทไวน์) ผ้าย้อมคราม (กลุ่มทอผ้าย้อมครามต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว) เป็นต้น 

2) จังหวัดนครพนม เช่น ข้าวกล้องและข้าวสาร (วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านสองคอน 
อ าเภอนาแก) ปลาส้มตัว (กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา-เนื้อสัตว์ อ าเภอศรีสงคราม) กาละแมสุขสบาย 
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย อ าเภอธาตุพนม) เสื่อนวดจากเส้นกกเกลียว (กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสหกรณ์จักสานเส้นกก ต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า) เป็นต้น 

3) จังหวัดมุกดาหาร เช่น ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านด่านมน อ าเภอ
นิคมค าสร้อย) ไส้กรอกหมูกระเทียมพริกไทยด า (กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นเจริญ อ าเภอนิคมค า
สร้อย) ตะกร้าเอนกประสงค์ (กลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก) ยาน้ าสมุนไพร (กลุ่มสมุนไพรรวมพลัง) 
เป็นต้น 

11.1.17 มีการท่องเที่ยวทางน้ าของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดสกลนครมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ เช่น 
หนองหาร ล าน้ าสงคราม ล าน้ าอูน ล าน้ าพุง ล าน้ าก่ า เป็นต้น จังหวัดนครพนมมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ เช่น 
แม่น้ าโขง ล าน้ าสงคราม ล าน้ ายาม ล าน้ าก่ า ล าน้ าอูน เป็นต้น และจังหวัดมุกดาหารมีแหล่งน้ าที่
ส าคัญ เช่น แม่น้ าโขง ห้วยมุก ห้วยบางทราย ห้วยบังอ่ี ห้วยค าชะโนด เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้ าต่าง ๆ 
สามารถส่งเสริมให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าได้ 

11.1.18 เส้นทางการเดินทางของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด มีระยะทางไม่ไกลมาก สามารถไป
มาได้สะดวก เช่น สกลนคร ถึง นครพนม ระยะทาง 90 กิโลเมตร นครพนม ถึง มุกดาหาร ระยะทาง 
100 กิโลเมตร และ มุกดาหาร ถึง สกลนคร ระยะทาง 115 กิโลเมตร  

11.1.19 แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างด้วยคน (Man Made) เช่น ฟาร์มฮัก ล่องเรือ นมัสการพระ
ธาตุสองแผ่นดิน หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตลาดอินโดจีน จุดชมวิวใต้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 เป็นต้น  

11.1.20 ชุมชนมีรายได้เสริมจากการสร้างงาน สร้างรายได้ในการจ าหน่ายสินค้า  OTOP และ
สินค้าที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ทั้งหมด
จ านวน 152 ชนิด ซึ่งจ าแนกออกเป็นประเภทอาหาร จ านวน 27 ชนิด ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 16 
ชนิด ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 93 ชนิด ประเภทของใช้ จ านวน 10 ชนิด และประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 6 ชนิด 

11.1.21 กลุ่มจังหวัดมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น ประเพณีแสกเต้นสาก วัฒนธรรมภู
ไท เป็นต้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น 

11.1.22 มีแหล่งการแพทย์ทางเลือกท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร และสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

11.1.23 มีการผลิตอาหารที่หลากหลายของคนไทยเชื้อสายต่าง ๆ รวมถึงชาติพันธุ์พ้ืนเมืองที่
หลากหลาย เช่น หมูยอ เส้นก๋วยจั๊บ แผ่นแป้งเวียดนาม เหล้าอุ เป็นต้น 

11.1.24 มีสถานที่พักแรมรับรองนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพียงพอ และแบ่งออกเป็นหลายระดับ 
เช่น โรงแรม รีสอร์ทหรือบังกะโล โอมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บ้านพักอุทยาน เป็นต้น 
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11.1.25 บริษัทน าเที่ยวส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากและรู้จักเส้นทางการเดินทางดี ตลอดจน
สามารถประสานงานกับเครือข่ายบริษัทน าเท่ียวทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ (สปป.ลาว 
และเวียดนาม) 

11.1.26 การผลิตสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ท าให้เกิดการจ้างงานภายในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เช่น ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก
เสริมไอโอดีนและผสมสมุนไพรใบเตย ปลาร้าบอง ข้างฮางงอก นม UHT ไส้กรอกหมู กุนเชียงหมู เนื้อ
โคขุนโพนยางค า ขาหมูยัดไส้ ข้าวกล้องงอก กาละแม กล้วยอบแสงอาทิตย์ ข้าวกล้องหอมนิล เป็นต้น 

11.1.27 กลุ่มจังหวัดมีการผลิตสินค้า OTOP และของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด เช่น 
จังหวัดสกลนคร มี เนื้อโคขุนโพนยางค า ไวน์หมากเม่า จังหวัดนครพนม มี ปลาส้ม กาละแม หมูยอ 
และจังหวัดมุกดาหาร มีไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน ไส้กรอกหมูกระเทียมพริกไทยด า เป็นต้น 

11.1.28 การสาธารณสุขของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีมาตรฐานเดียวกันตามกระทรวง
สาธารณสุขที่ก าหนด เช่น การดูแลสุขภาพ โรคระบาดตามแนวชายแดน สถานพยาบาล มาตรฐาน
การรักษา จ านวนเตียง ราคาในการรักษา เป็นต้น  

11.1.29 มีการท่องเทีย่วชมวิถีชีวิตท้องถิ่น การท ากิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นร่วมกับคนในพ้ืนที่ 
เพ่ือการค้นหาด้วยตนเอง (Going Local) เช่น  ร่วมขายสินค้ากับผู้ค้าคนไทยและคนลาวที่ตลาด
การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนหรือจุดผ่านแดนถาวร เป็นต้น 

11.1.30 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับแต่ละแขวงของ 
สปป.ลาว และจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามดีมาก มีการลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
และบริการ และมีสะพานข้ามแม่น้ าโขง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต) และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) นอกจากนี้ มีจุดผ่านแดน
ถาวร อีก 2 แห่ง ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร และจุด
ผ่อนปรนจังหวัดนครพนม 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านแพง จุดผ่อนปรนท่าอุเทน จุดผ่อนปรนบ้าน
หนาด และจุดผ่อนปรนธาตุพนม มีพระธาตุเก่าแก่เลียบริมน้ าโขง และไปซื้อสินค้า ตลอดจนท่องเที่ยว
ดูสภาพธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนให้ท่องเที่ยวตามด่านต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นทัศนียภาพที่แตกต่างกัน 
และร่วมท ากิจกรรมการค้า ณ ด่านต่าง ๆ กับคนไทยและคนลาว ท าให้เกิดความสะดวกในการ
เดินทาง ไปมาสะดวกและบ่อยทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวคนลาว โดยเฉพาะในช่วงหยุด
สุดสัปดาห์หรือแต่ละช่วงวันหยุดยาวของปี 

11.1.31 กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวตามล าน้ า ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดที่เคยมา
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดที่ความสนใจในการมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดอีกครั้ง  

11.1.32 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 2 จังหวัด ท าให้มีนักธุรกิจสนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวและหาข้อมูลเพื่อหาโอกาสท าธุรกิจมาก 
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11.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
11.2.1 ไม่มีสนามบินนานาชาติในกลุ่มจังหวัด สนามบินภายในไม่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัด

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา อู่ตะเภา เกาะสมุย หัว
หิน เป็นต้น เพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติกลุ่มที่รายได้สูง  

11.2.2 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวท าได้ยาก เพราะถนนขรุขระ ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ไม่มี
อารยสถาปัตย์ที่อ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุน้อยมี
น้อย 

11.2.3 แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีศักยภาพ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมและถูกละทิ้งไว้ ในจังหวัด
นครพนม เช่น แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน สถานที่จัดแสดงโลกของปลาน้ าโขง พระธาตุ
ต่าง ๆ  เช่น พระธาตุตามล าน้ าโขงของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพท่องเที่ยวทางน้ าได้ 
นอกเหนือจากพระธาตุประจ าวันเกิด เป็นต้น 

11.2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดจัดช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้กันมาก 
ท าให้ไม่มีการกระจายนักท่องเที่ยวและแย่งนักท่องเที่ยวระหว่างกัน 

11.2.5 การแสดงประเพณีชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นการแสดงในช่วงเทศกาลประเพณีเท่านั้น แต่
ในช่วงเวลาที่มิใช่เทศกาลไม่มีการแสดง ท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเสียเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
เช่น ชุมชนแสกเต้นสาก เป็นต้น ผลก็คือ ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ไม่มีการบอกต่อกับผู้ที่สนใจ
ในด้านนี้ ส่งผลให้ไมก่ลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

11.2.6 สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ค่อยไดม้าตรฐาน พบปัญหาเรื่องความสะอาด ห้องน้ าช ารุด การ
บริการของเจ้าหน้าที่ จุดแจ้งเหตุเพื่อความปลอดภัย ไม่มีหรือมีน้อยมาก ไม่มีภาษาต่างประเทศก ากับ
และไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า โดยเฉพาะนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และส่วนใหญ่ไม่มี อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภัย เป็นต้น  

11.2.7 ร้านอาหารขนาดเล็กที่มักมีปัญหาเรื่องความสดใหม่ ความสะอาด ความอร่อย และที่
ถูกสุขอนามัยอาหาร  

11.2.8 การจัดบริการน าเที่ยวของบางบริษัทมีการเอาเปรียบลูกค้า เช่น ราคาสินค้าสูงซึ่งเป็น
ราคาสินค้าและบริการท่ีส านักงานการค้าภายในจังหวัดควบคุมดูแลได้ไม่ค่อยทั่วถึง เพราะมีเจ้าหน้าที่
น้อย นอกจากนี้ การก าหนดราคาขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ ผู้ประกอบการ
หลายรายยังฉวยโอกาสขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติสูงกว่านักท่องเที่ยวคนไทย 

11.2.9 บริษัทน าเที่ยวลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ
เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดกีับร้านค้านั้น ท าให้นักท่องเที่ยวไม่ซื้อและท าให้เสียเวลา ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว 

11.2.10 มีวิธีการประชาสัมพันธ์แบบกว้าง ทั่วไป ไม่ได้จ าแนกนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และไม่
ต่อเนื่อง งบประชาสัมพันธ์มีน้อย งบประชาสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 2.96 ของแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี 2557-2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว เช่น กลุ่ม
นักท่องเที่ยวด้วยตนเองแบ็คแพ็ค (Backpack) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว
และแชร์ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (Social, Local, Mobile : SoLoMo) กลุ่มนักท่องเที่ยวมากับบริษัท
น าเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวตามกลุ่มอายุ ตามกลุ่มเพศ ตามกลุ่มระดับการศึกษา และสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นต้น ท าให้เข้าไม่ถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์
ของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างคนต่างประชาสัมพันธ์ไม่วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้
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สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างภาคเอกชนและสอดคล้องกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

11.2.11 แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้อยและยังไม่ชัดเจนนัก เช่น 
พระธาตุภูเพ็ก อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เบ้าหลอมกลองมโหระทึก เป็นต้น  

11.2.12 การสืบสานวัฒนธรรมไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีผู้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เช่น การร า
หางนกยูง จังหวัดสกลนคร ซึ่งปัจจุบันมีคนรุ่นหลังสนใจจ านวนน้อยลง ถ้าไม่มีการสืบสานวัฒนธรรมนี้
ต่อก็จะสูญหายไปในเวลาไม่ก่ีปีข้างหน้า 

11.2.13 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นในแต่ละปี ผู้ที่มาท่องเที่ยวจ านวนไม่
น้อยที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของประเพณีอย่างแท้จริงกับงานประเพณีที่ตนเองมาท่องเที่ยวและไม่
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีให้กับผู้อื่นที่รู้จัก ท าให้นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญและสนุกกับการ
บันเทิงงานแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวมากกว่าความรู้ความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือการ
สืบสานทางด้านพระพุทธศาสนาสืบไป 

11.2.14 ผู้ประกอบการมักฉวยโอกาสขึ้นราคาสถานที่พัก ราคาอาหาร ราคาค่าโดยสาร ในช่วง
เทศกาล  

11.2.15 ไม่มีส านักงานศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ที่ส่วนราชการจัด
ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและบริการและที่เกี่ยวข้องของกลุ่ มจังหวัด และงบประมาณที่
สนับสนุนในการบริหารจัดการให้กับส านักงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งการเสนอความต้องการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและ
บริการให้กับส่วนราชการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการ
บริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว และต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและบริการและภาคเอกชนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

11.2.16 ในช่วงที่มีเทศกาลงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจ านวนมาก เช่น เทศกาล
ไหลเรือไฟ แห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาว งานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นต้น สถานที่รองรับ
นักท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น โรงแรมที่พัก สถานที่จอดรถ ห้องน้ า เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการ
ทางด้านจราจร และเกิดอาชญากรรม การลักขโมย 

11.2.17 ไม่มีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนเพ่ือการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและไม่มีแอพพลิเคชั่นที่บรรจุข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 

11.2.18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญและมีข้อมูลพ้ืนฐานของการ
ท่องเที่ยวน้อย เช่น แหล่งท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนผู้ประกอบการ ของแต่ละกิจกรรม
การท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น และมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่มาก  

11.2.19 ในกลุ่มจังหวัดสินค้า OTOP มากและใช้วัตถุดิบปรุงหรือผลิตในพ้ืนที่ แต่สินค้า OTOP 
บางชนิด เช่น ปลาส้ม ไม่ใช้ปลาท้องถิ่น ต้องสั่งซื้อปลาที่เป็นวัตถุดิบในการท าปลาส้มมาจากจังหวัด
สิงห์บุรี นอกจากนี้ กาละแม อาจไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้สูงอายุที่ใช้ฟันปลอม และเด็ก 
และไก่ด า ที่เป็นหนึ่งในโครงการสามด า ก็ขาดแคลน นักท่องเที่ยวหาซื้อไม่ได้ เพราะลูกไก่ด า 
ผู้ประกอบการจากนอกกลุ่มจังหวัดมากว้านซื้อไปเลี้ยงและขายในพ้ืนที่ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
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11.2.20 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่หลายแหล่งท่องเที่ยวไม่มี กิจกรรมส่งเสริม
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ท าให้ใช้เวลา
และใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นน้อยไปด้วย  

11.2.21 บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดยังขาดทักษะในการใช้ภาษา 
โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับดี ทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้องใน
การท่องเที่ยว ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาษาอังกฤษไม่สามารถพัฒนาให้ดีใน
ระยะเวลาสั้นไดต้้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงจะพัฒนาทักษะได้ดี 

11.2.22 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ยังไม่มีการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) 

11.2.23 แม้ว่าผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในกลุ่มจังหวัด ระดับ 5 ดาว และ 
4 ดาว มีมาก แต่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างสรรค์สินค้าของตนตรงและเข้าถึงกับ
ความต้องการรสนิยม ประโยชน์ใช้สอย การบรรจุหีบห่อสีสันที่สะดุดตาท าให้ต้องการซื้อเฉพาะกลุ่ม
หรือตรงกับนักท่องเที่ยวที่มีอ านาจซื้อสูง 

11.2.24 หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจุดเด่นของจังหวัด
มุกดาหาร แต่บริเวณโดยรอบมีสถานบันเทิงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ท าให้เกิดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมไมค่วามเหมาะสมกับสถานที ่ 

11.2.25 การพยายามถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามมากด้วยฝีมือของช่างภาพที่มีขีด
ความสามารถสูง เพ่ือน าภาพไปโฆษณา เมื่อออกสื่อท าให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว แต่เมื่อมา
ท่องเที่ยวแล้วเกิดความไม่ประทับใจ เพราะแหล่งท่องเที่ยวไม่สวยงามเหมือนตามภาพที่โฆษณา เกิด
ความไม่ประทับใจและมีการบอกต่อ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวนั้น 

11.2.26 แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น พระธาตุภูเพ็ก วัดถ้ าขาม ไม่มีรถโดยสารหรือรถ
ท่องเที่ยวโดยตรง ท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนหนึ่งที่เดินทางมาด้วยรถโดยสารประจ าทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและออกจากแหล่งท่องเที่ยวล าบาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการเวลาของนักท่องเที่ยวเอง 
และรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีคนเดียวหรือกลุ่มเล็ก ๆ  

11.2.27 การบูรณาการแผนและโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองของแต่ละจังหวัดไม่ ค่อย
บูรณาการโครงการที่เก่ียวข้องดังกล่าวซึ่งกันและกันให้สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งแนวนอนและแนวตั้งภายใต้งบประมาณที่จ ากัด บางโครงการ ต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากงบประมาณไม่พอจึงต้องท าโครงการรายปีหลาย ๆ ปีต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการที่ใช้งบประมาณมากเพ่ิมข้ึน  

11.2.28 บางพ้ืนที่ความรับผิดชอบซ้ าซ้อนกัน เพราะเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชกับองค์การบริหารส่วนต าบล การไมป่ระสานความร่วมมือและแบ่งภาระหน้ากันท าตามที่
ตนรับผิดชอบ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น ความรับผิดชอบการพัฒนาในแหล่ง
ท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมเติมในแหล่งท่องเที่ยวเดิม การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวการ
เชื่อมโยงถนนสายหลักเข้าสู่ถนนสายรองและถนนที่เข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า 
สุขาภิบาล เช่น การจัดการขยะ การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ า อาคารสถานที่ พัก ที่จอดรถ 
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ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก เป็นต้น เช่น พระธาตุภูเพ็ก เป็นต้น แต่บางแหล่งท่องเที่ยวองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ เพราะอยู่นอกเหนือเขตรับผิดชอบพื้นที่ของตน 

11.2.29 หนองหารมีน้ าเน่าเสียมากขึ้นเพราะชุมชนรอบหนองหารหลายชุมชนปล่อยน้ าเสียลง
หนองหาร ท าให้มีกาสะสมน้ าเน่ามากขึ้น ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และท าให้มีผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่าส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

11.2.30 กิจกรรมการบันเทิง การละเล่น ในเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ เป็นกิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น และจากบริเวณใกล้เคียงท าให้นักท่องเที่ยวที่มี
อ านาจซื้อสูงและรายได้สูงไม่นิยมมาท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวคนต่างชาติเพราะไม่มั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัย 

11.2.31 การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ช่วงหลังออกพรรษาในเดือนตุลาคม 
เมษายน ธันวาคม พฤศจิกายน และมกราคม ตามล าดับ เช่น เทศกาลไหลเรือไฟ เทศกาลแห่ปราสาท
ผึ้ง ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตามกิจกรรมหลักของกลุ่มจังหวัด ส่วนเดือนอ่ืน ๆ ไม่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว เพราะไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวโดดเด่นของจังหวัด 

11.2.32 นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นครั้งแรกและมีจ านวนมากที่มีการวาง
แผนการท่องเที่ยว ไม่มีและไม่ทราบข้อมูลร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกเพ่ือการตัดสินใจของท้องถิ่น
ก่อนมาท่องเที่ยว 

11.2.33 ร้านอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ตรวจสอบสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
มาตรฐานที่แน่นอนและถูกต้อง โดยเฉพาะพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวห่างไกล 

11.2.34 มีการท าลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยว เช่น การขีดเขียนผนัง 
ส่งผลต่อความเสียหายด้านศิลปวัฒนธรรมที่อุทยานแห่งชาติภูผายล นอกจากนี้ ภาพเขียนสีก่อน
ประวัติศาสตร์ผาผักหวาน ก็ถูกท าลายโดยกระแสลมพัดท าให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น 

11.2.35 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติหลังการลงนาม MOU ของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวกับการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่ร่วมมือกับเมือง แขวง ของประเทศต่าง ๆ ขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่ประสบผลส าเร็จนัก เพราะ
ภาคเอกชนแต่ละกลุ่มไม่เข้มแข็งพอ ขับเคลื่อนเดินงานในส่วนที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจตัวเองกับ
กลุ่มภาคเอกชนของแขวงหรือจังหวัดของประเทศท่ีเคยลงนาม MOU ประกอบกับส่วนราชการก็มีการ
เปลี่ยนหน้าที่กันบ่อย และกลุ่มภาคเอกชนก็มีการเปลี่ยนผู้มีบทบาทและหน้าที่ที่เป็นตัวแทนกันบ่อย
เพราะมีวาระของการด ารงต าแหน่ง  

11.2.36 แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มีชีวิตชีวาของแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาท่องเที่ยวมากเท่าที่ควรและท าให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวซ้ า เช่น หอแก้วมุกดาหาร
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนาม พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
เมืองนครพนม เป็นต้น 

11.2.37 ต ารวจท่องเที่ยวมีประจ าอยู่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด เพราะ
ก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยต ารวจภูธรของแต่ละอ าเภอช่วยในการบริการท่องเที่ยว ซึ่งปกติ
ก็มีภาระหน้าที่ประจ ามากอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยว เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น จึงให้บริการและแก่ปัญหา
นักท่องเที่ยวได้ไม่เต็มที ่
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11.2.38 แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ วัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมและ
วิปัสสนากรรมฐานที่เคร่งครัด ซ่ึงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง แต่เป็นสถานที่ควรแก่การไปกราบสัก
กระบูชาแต่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่เข้าใจ บางกลุ่มรู้แต่ก็ยังฝืนกฎระเบียบเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
เหล่านั้น  

11.2.39 การจัดนิทรรศการสินค้า (Road Show) โดยส่วนใหญ่เป็นการน าผลิตภัณฑ์ OTOP ไป
แสดงมากกว่าการท่องเที่ยว การน าผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าได้น าไปเฉพาะผู้ประกอบการที่รู้จัก
มากกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจ และไม่ค่อยมีการ Road Show ทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP 
และการท่องเที่ยวในครั้งเดียวกัน 

11.2.40 การขนส่งผู้โดยสารภายในเขตเมืองแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีราคาที่แตกต่างกัน 
ส่งผลท าให้การท่องเที่ยวข้ามจังหวัดมีการอ้างถึงและอ้างอิงการจ่ายราคาค่าโดยสารที่ต่ ากว่า ท าให้มี
ผลกระทบต่อภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด 

11.2.41 ป้ายบอกทางจากแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่สถานที่พยาบาลไม่มี และไม่มีเบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉินที่เข้าสู่สถานพยาบาล หรือ สถานีต ารวจที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่รับผิดชอบมีน้อย 

11.2.42 สนามบินนครพนมโดยกายภาพสามารถเป็นสนามบินนานาชาติได้และมีโอกาสเป็น
สนามบินนานาชาติสูงในอนาคต เพราะแนวโน้มความต้องการของผู้ประกอบการคนต่างชาติที่ลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน และเขต
เศรษฐกิจพิเศษค าม่วน เป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดที่จะใช้สนามบินนี้เพ่ือประโยชน์การท่องเที่ยวอีก
ทางหนึ่งด้วย  
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11.3 โอกาส (Opportunities) 
11.3.1 แหล่งท่องเที่ยวในแขวงค าม่วน สปป.ลาว มีความน่าสนใจและนักท่องเที่ยวยังไปเที่ยว

น้อย เช่น พะทาดสีโคดตะบอง ถ้ าลอดคองลอ ก าแพงยักษ์โบราณ ถ้ าเซียงเรียบ เป็นต้น และแขวง
สะหวันนะเขต เช่น ตลาดสิงคโปร์ พระธาตุอิงฮัง ปราสาทเรือนหิน พระธาตุโพน เซโปน เป็นต้น เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
และอุดมสมบูรณ์  มีถ้ า ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จ านวน 37 แหล่ง เช่น ถ้ ากองลอ ที่มีน้ าลอด 
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ถ้ าเซบั้งไฟ ความยาว 11 กิโลเมตร เป็นโอกาสสร้างตลาดท่องเที่ยวและ
บริการร่วมด้วยการสร้างความร่วมมือการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดร่วมมือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกันอย่างหลากหลายและมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด
และของแต่ละแขวงทั้งสองประเทศ  

11.3.2 จัดการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและ/หรือที่มีศักยภาพให้สลับช่วงเวลาและ
กิจกรรมทีโ่ดดเด่นระหว่างกัน ในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้นของแต่ละเดือน  

11.3.3 การเจริญเติบโตของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศจีน อยู่ในระดับที่สูง ในปี 2557 
อัตราการเจริญเติบโตของ ประเทศกัมพูชา ร้อยละ 7.2 สปป.ลาว ร้อยละ 7.5 ประเทศเมียนมาร์ ร้อย
ละ 6.5 และประเทศเวียดนาม ร้อยละ 6.19 และจีน ประมาณร้อยละ 7.4 ถือเป็นโอกาสของกลุ่ม
จังหวัด เพ่ือรองรับบริการการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงมีรายได้มากขึ้น มี
ผลต่อการขยายตัวชนชั้นกลางมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดที่รองรับการท่องเที่ยวของชนชั้น
กลางในกลุ่มประเทศเหล่นี้ได้มากข้ึน 

11.3.4 กระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
มีผู้สูงอายุเข้าวัดมากขึ้น รวมถึงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหนีความวุ่นวายในสังคมเมืองและปัญหาส่วนตัวที่มี
เพ่ิมข้ึนมีการท าบาปและเกรงกลัวต่อบาปที่ตนท าขึ้น ท าให้มีผู้สนใจหาความสงบทางใจจากธรรมะจึง
มาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงธรรมะมากขึ้น 

11.3.5 ประเทศไทย และ สปป.ลาว มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาสองฝั่งโขง
ร่วมกันมามากกว่า 2,500 ปี ทุกแขวงทุกเมืองมีความผูกพันในเชิงศาสนามีความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ประเพณีร่วมกันมานานมากโดยเฉพาะพระธาตุพนม พระธาตุอิงฮัง และประเพณีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา จึงเป็นโอกาสในการสร้างเสริมกิจกรรมและประเพณี การท่องเที่ยวทางด้านศาสนา
ของสองฝั่งโขง นอกเหนือกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มากข้ึน  

11.3.6 เป็นกลุ่มจังหวัดที่ติดกับน้ าโขงมีโอกาสที่ท าการท่องเที่ยวทางน้ าและที่เกี่ยวกับน้ าได้มาก
ขึ้น 

11.3.7 นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการเพ่ิมรายได้ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
มีรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย 
ท่องเที่ยววิถีไทย เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดการท่องเที่ยวในแต่ละช่วง
วันหยุดของเดือนประเพณีที่ส าคัญและแนะน า ชักชวน แนะน าเชิญชวนมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด  

11.3.8 ตามมีมติ ครม. การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และติดชายแดนของ สปป.ลาว ได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
และท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น 
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11.3.9 การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการเปิดเสรีการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ส่งผลต่อการอพยพของแรงงานสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน เข้ามาในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น และเป็นโอกาสที่
ท าให้ผู้ประกอบการทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาท าธุรกิจการค้าเป็นโอกาสให้มา ประชุม ท่องเที่ยว
และบันเทิงในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น 

11.3.10 เป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการและที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ของแต่ละ
จังหวัดที่ได้ท า MOU กับเมืองหรือแขวงของประเทศต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันมีข้อตกลงที่
ส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดที่ว่า
เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ เป็นโอกาสของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวที่กลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญ 

11.3.11 มีโครงการที่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น เป็นโอกาส
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ในการมาท่องเที่ยวได้สะดวก สบาย และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน  

11.3.12 แต่ละประเทศแข่งขันกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตนเองให้สูงขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ สามารถสร้างกิจกรรมร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดกับแขวงและเมืองต่าง ๆ ของประเทศลุ่มน้ าโขง 
เสริมสร้างความสะดวก และแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศท่องเที่ยวระหว่างกันมากข้ึน  

11.3.13 โอกาสการสร้างความเป็นตัวตนในรูปของแลนมาร์คเพ่ือการถ่ายรูปในแต่ละจุดเพ่ือ
ก าหนดจุดถ่ายรูปในแต่ละจุดที่สวยงามและส าคัญให้สอดรับกับภาพวิวทิวทัศน์ของแขวงค าม่วน และ
แขวงสะหวันนะเขตได้มากขึ้นของฝั่งไทยเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ าโขงได้มากขึ้น เช่น รูปจ าลอง
พระบาทเวินปลาบนตลิ่งตรง ณ จุดพระบาทเวินปลาใต้น้ าโขง รูปปั้น หรือหุ่นยนต์ ปลาบึกใหญ่ที่สุด
ในโลก หุ่นยนต์พญานาคที่เคลื่อนไหวได้ รูปปั้นหรือหุ่นยนต์พันธุ์ปลาน้ าโขงชนิดต่าง ๆ รูปปั้นพืชน้ า 
การบอกประวัติที่ส าคัญ จุดท่องเที่ยวที่ส าคัญตามริมฝั่งโขง เช่น วัด ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีในแต่ละพ้ืนที่ของฝั่งไทย และฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งสามารถสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ
สร้างจุดเด่นแต่ละจุดตามริมฝั่งโขง 

11.3.14 เป็นโอกาสเพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารมีการพัฒนาโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ในอนาคต เป็นโอกาสทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่ใช้ประโยชน์ในคุณภาพและ
มาตรฐานของระบบโลจิสติกส์ที่ดีมากขึ้น 

11.3.15 การเปิดเสรีอาเซียนปี 2558 เป็นโอกาสในการพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการร่วมถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

11.3.16 เป็นโอกาสของนักโปรแกรมเมอร์ในกลุ่มจังหวัดที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้ผู้มีชื่อเสียง สร้างอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวคน
ไทยและคนต่างชาติเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพราะปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาตินักท่องเที่ยวปัจจุบันมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ สะดวกและง่ายมากขึ้น ท าให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดได้ลึกซึ่งและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  
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11.3.17 แนวโน้มของตลาดการให้บริการและอาหารของผู้สูงอายุมีมากขึ้น เช่น นวด สปา แพทย์
แผนไทย แพทย์ทางเลือก การนั่งสมาธิ สินค้า OTOP เช่น อาหารเหลวส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีสภาพ
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทั้งภูเขาและริมน้ าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพักฟ้ืน 

11.3.18 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มฟ้ืนตัวมีความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดในเรื่องสงครามลัทธิ
เศรษฐกิจระหว่างกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มสังคมนิยมและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองกับจังหวัดนครพนมเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผู้สนใจคน
ต่างชาติกลุ่มเหล่านี้  

11.3.19 นักท่องเที่ยวคนจีน และนักท่องเที่ยวคนเวียดนามมีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยผ่าน
บริษัทน าเที่ยวมากที่สุด ฉะนั้นเป็นโอกาสการเซ็นสัญญาและมีข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชนที่ร่วม
แลกเปลี่ยนส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมร่วมในการส่งนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว
ระหว่างเมืองซึ่งกันและกัน 

11.3.20 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเวียดนามและนักท่องเที่ยวคนลาวชอบมีความสนใจแหล่ง
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งชอปปิ้ง กิจกรรมบันเทิง และสวนสนุก แหล่งท่องเที่ยวที่ชิม
อร่อย ราคาถูกรสชาติดี เป็นโอกาสของนักลงทุนกลุ่มจังหวัดที่สร้างกิจกรรมบันเทิงสวนสนุกใหญ่ หรือ
เชิญนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุน เช่น ดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น 

11.3.21 จากประชากรเวียดนาม 90 ล้านคน พบว่า ชนชั้นกลางที่มีฐานะในเวียดนามมีขนาด
เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าในระหว่างปี 2556-2563 จาก 12 ล้านคน เป็น 33 ล้านคน ซึ่งชนชั้นกลางของ
เวียดนามมีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วสูงสุดในอาเซียนในอนาคตประมาณมีแนวคิดคนรุ่นใหม่ ไม่มีสงคราม 
แสวงหาอิสระและเสรีภาพ ความท้าทาย และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตตน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดเดียวที่อยู่ใกล้กับประเทศเวียดนามมากที่สุด เป็น
โอกาสในการดึงนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ต้องมีกิจกรรมที่
เหมาะสมรองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนเวียดนามเหล่านี้  

11.3.22 ไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กันมานาน โดยเฉพาะมหาบุรุษของ
ประเทศ อดีตประธานาธิปดีโฮจิมินห์ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานลับในการขับไล่ฝรั่งเศสที่ยึดครอง
ประเทศเวียดนามในขณะนั้น ประวัติศาสตร์ตรงนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่คนเวียดนามทั้ งรุ่นเก่าและ
รุ่นใหม่ควรทราบเป็นโอกาสที่จะดึงคนที่สนใจมาท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ของท่านประธานโฮ
จิมินห์โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และแขวงสะหวันนะเขต 

11.3.23 ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์มายาวนานมาก มีความเชื่อม
ความสัมพันธ์ไมตรีระดับสถาบันชั้นสูงของไทยกับผู้น าจีน มีความสัมพันธ์อันดีทั้งด้านวิชาการและ
วัฒนธรรม และรวมถึงระหว่างนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีนกับนักธุรกิจจีน ท าให้คนจีนรู้จักมี
ความคุ้นเคยกับประเทศไทยก่อนมาท่องเที่ยวมาก นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยมีการบอก
ต่อถึงความพอใจที่ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีคนจีนยังไม่ได้เห็นและไปเที่ยว
จังหวัดอ่ืน นอกเหนือจากจังหวัดท่องเที่ยวของไทย และคนจีนอีกจ านวนมากที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดที่หาวิธีการที่จะดึงนักท่องเที่ยวคนจีนมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัด
ตามเทศกาลต่าง ๆ  

11.3.24 ผู้ประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าอาชีพมัคคุเทศน์จากประเทศ
เวียดนามมาศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดควรใช้โอกาสในการติดต่อประสานงานโดยให้
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ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนเวียดนามมาท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด 

11.3.25 บริษัทจีนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนพนักงานมาก ควรมีการจัดท าบัญชีรายชื่อบริษัทดังกล่าว
ไว้ เพื่อใช้ในการติดต่อบริษัทดังกล่าวให้มาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

11.3.26 การสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
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11.4 อุปสรรค (Threats) 
11.4.1 เป็นอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อน อุทกภัยจากน้ าโขงและน้ าท่วมในพ้ืนที่

แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฤดูฝน วาตภัยในฤดูฝน ส่งผลต่ออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัด 

11.4.2 การเผาป่าในฤดูร้อนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด และ ไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ
การเผาป่าของเกษตรกรในแขวงค าม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในฤดูร้อน ส่งผลต่อ
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดซึ่งมีผลต่อทั้งเขตเมืองและนอกเขตเมืองของแต่ละจังหวัด รวมถึงตามริมฝั่งล า
น้ าโขง 

11.4.3 ระดับน้ าโขงไม่แน่นอน โดยเฉพาะในฤดูน้ าน้อย และบางฤดูสูงกว่าปกติในฤดูแล้ง ส่งผล
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ติดล าน้ าโขง เช่น งาน
ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทเวินปลา เช่น จัดระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนของทุกปี ในปี 2558 ไม่
สามารถจัดงานได ้

11.4.4 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศเพ่ือนบ้านใน สปป.ลาว ยัง
ได้เปรียบด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากกว่า 

11.4.5 แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ที่มีอายุเก่าแก่ การสึกกร่อน
จากกระแสลม แสงแดด น้ าฝน อุณหภูมิ การขีดเขียนทับภาพวาดประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ท า
ใหแ้หล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย เช่น ภูผายล เป็นต้น 

11.4.6 มีการแข่งขันบริษัทตัวแทนน าเที่ยวจากภายนอกกลุ่มจังหวัดสูง ซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่นิยม
ให้ลูกทัวร์และนักท่องเที่ยวแวะพัก แวะท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดจะตรงไปยังต่างประเทศทันที 

11.4.7 กลุ่มจังหวัดไม่ค่อยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์ที่สามารถพูดภาษาเวียดนามได้
และรู้จักประเทศเวียดนามอย่างลึกซึ่ง ผู้รู้จริงมีเพียงส่วนน้อย ส่วนมัคคุเทศก์เวียดนามสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ส าเร็จระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มจังหวัด เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ จากจังหวัดประเทศไทยจึงรู้จักประเทศไทยดี 

11.4.8 ไม่มีการเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบด้านการใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
11.4.9 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ที่เน้นให้การ

ท่องเที่ยวในประเทศ เป็นอุปสรรคในการดึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทย และกลุ่ ม
จังหวัด  

11.4.10 โอกาสใช้นโยบายการกีดกันการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 
Barrier) จะเป็นมาตรการกีดกันและโต้ตอบน าเข้าสินค้าของแต่ละประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะ
ทดแทนมาตรการกีดกันสินค้าทางภาษี ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มากขึ้นในด้านการ
ท่องเที่ยวโอกาสกีดกันและโต้ตอบ ไม่ให้นักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดโดยผ่าน
ด่านสะหวันนะเขตและด่านค าม่วนมีความล าบากและยุ่งยากขึ้น เพ่ือข้ามเขตมาเที่ยว ในประเทศไทย
และกลุ่มจังหวัดมากขึ้น เช่น การตรวจและประทับตราวีซ่า และตรวจสัมภาระมีขั้นตอนและใช้เวลา
มากขึ้น พยายามตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายให้ละเอียดและมีขั้นตอนมากขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ผิด
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กฎหมายเข้ามากลุ่มจังหวัดได้ช้า ท าให้เกิดความไม่พอใจเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ไม่อยากมาและผ่านด่าน
ดังกล่าว  

11.4.11 ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสาธารณสุขที่ยังไม่ได้มาตรฐานเมื่อมีโรคระบาด โรคติดต่อเป็น
อุปสรรคต่อการเข้ามาและออกไปของนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ  

11.4.12 มีคนท าผิดกฎหมาย เช่น อาชญากรรม การค้ายาเสพติดข้ามชาติ ที่แฝงเข้ามาในรูปของ
นักท่องเที่ยว มีผลต่อความมั่นคงและบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

11.4.13  จากการที่กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม 
จะมีอุตสาหกรรมเข้ามาจ านวนมาก ซึ่งก่อมลพิษทางด้านเสียง น้ า และลม ขยะมูลฝอย รวมถึงจังหวัด
สกลนครซึ่งเขื่อมโยงอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ก็จะได้รับผลกระทบซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ ยังมีแรงงานต่างชาติเข้ามาเพ่ิมข้ึนซึ่งอาจก่ออาชญากรรม เป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการท่องเที่ยว 

11.4.14 ข่าวภาพการท าร้ายและฆ่านักท่องเที่ยว การขโมย การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวคน
ต่างชาติจากเมืองท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก ท าให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ส่งผลต่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสียภาพลักษณ์ไปด้วย 

11.4.15 การบุกรุกอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เช่นอุทยานแห่งชาติภู
พานได้ท าลายแหล่งท่องเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น อีกท้ังท าให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

11.4.16 การเข้าไปอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ที่ดีพอ นอกจากคงสภาพเดิมแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้แล้วยังไม่สามารถปรับปรุงเข้าไปได้
เหมือนเดิม ส่งผลต่อความเป็นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นและสิ่งแวดล้อมนั้น  

11.4.17 ในอนาคต ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวจะมีบทบาทลดลงและค่อย ๆ หายไปจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่มีการปรับเปลี่ยนไป โดย
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น 

11.4.18 หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้นในที่นี้รวมถึงข้าราชการ นักธุรกิจ และเกษตรกร ประกอบกับ
ความไม่มั่นใจสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น  ราคาผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ราคาข้าวไม่สูง เหมือนที่ผ่านมาท าให้เกษตรมีรายได้ลดลง การจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการ
พักผ่อน การบันเทิง การท่องเที่ยวลดลง 

11.4.19 สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ ไม่มีสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเทียวไม่มากนัก เช่น พระธาตุภูเพ็ก วัดถ้ าขาม วนอุทยานภูหมู เป็นต้น 

11.4.20 นักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายไปต่างประเทศใช้เวลาแวะจังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัด
นครพนมน้อย ท าให้ซื้อสินค้าและบริการหรือใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ณ จุดดังกล่าวน้อย หรือไม่ใช้เลย 
เพราะส่วนใหญ่วางแผนเตรียมเงินไปใช้จ่ายยังประเทศจุดหมายปลายทาง เช่น สปป.ลาว เวียดนาม  

11.4.21 เจ้าของรถตู้ที่เคยให้บริการนักท่องเที่ยวใช้โอกาสความรู้จักและคุ้นเคยที่เคยให้บริการ
นักท่องเที่ยวมาแล้ว รับให้บริการการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมหรือผู้ที่รู้จักนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เดิม ในราคาที่ถูกกว่าบริษัทน าเที่ยว ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยส่งลูกค้านักท่องเที่ยวให้กับเจ้าของรถตู้นั้น ทั้ง
ที่เจ้าของรถตู้จ านวนมากไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทน าเที่ยวและไม่มีบัตรมัคคุเทศก์ ส่งผลท าให้
บริษัทน าเที่ยวมีลูกค้าลดลงและท าให้รายได้ลดลง 
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11.4.22 นักท่องเที่ยวคนลาว ที่อยู่ในเขตชนบทของแขวงใช้เงินมาท่องเที่ยวน้อยกว่าคนลาวที่อยู่
ในเมืองของแขวง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินมาท่องเที่ยวในงานประเพณีที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด  
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