
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
  แม้ว่าภาพรวมของการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของประเทศ จะมีหลายหน่วยงานได้กําหนดกรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท้ังท่ีเป็นกรอบในระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือผลักดันการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของประเทศและกลุ่มจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสาขาการผลิตท่ีสามารถสร้างรายได้หลักแก่
ประเทศรวมท้ังช่วยกระจายรายได้และสร้างโอกาสการพัฒนาแก่ชุมชนอย่างท่ัวถึงไว้แล้วนั้น อย่างไรก็ดีผลการ
พัฒนาในระยะท่ีผ่านมาพบว่ามีความก้าวหน้าเฉพาะในส่วนของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านั้น 
ซ่ึงในข้อเท็จจริงยังมีความซํ้าซ้อนและยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์หลักท่ีเป็นเอกภาพท่ีสามารถใช้เป็นแนว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การ
ท่องเท่ียวของประเทศมีแผนยุทธศาสตร์มากมายท่ีไม่สามารถขับเคลื่อนผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับข้อจํากัดด้านงบประมาณและกําลังคนท่ีมีจํานวนไม่เพียงพอท่ีจะช่วย
สนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ีสามารถริเริ่มและสร้างสรรค์การดําเนินงานโครงการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์และ
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีได้อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้การพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละ
จังหวัดซ่ึงไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของส่วนกลางไม่ได้รับงบประมาณพอเพียงท่ีจะ
สามารถพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศได้ ด้วยเหตุนี้แผนงานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ศักยภาพและความพร้อมของภาคส่วนต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวศูนย์กลางเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลและประเมินศักยภาพของแต่ละภาคส่วน
ท่ีเป็นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเพ่ือให้ได้แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท้ังนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มจังหวัด เป็นการวิจัยท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์กลุ่ม นํามาแปรผลเชิงปริมาณ
และเชิงเนื้อหาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยศึกษาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียวท้ังตัวผู้ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และนักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี
ศึกษาคือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคาม โดยศึกษาจากข้อมูลชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิและจากความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและเก็บข้อมูลพร้อมท้ังจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วน



ต่างๆ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน จากการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ 
ของกลุ่มจังหวัดสามารถแบ่งประเด็นท่ีน่าสนใจออกเป็น 5 ประเด็นได้ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1  ความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว 
  ประเด็นท่ี 2  การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเท่ียว 
  ประเด็นท่ี 3  การสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ประเด็นท่ี 4  ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
  ประเด็นท่ี 5  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดสู่ความยั่งยืน  
 
  จากคําถามการวิจัยข้อท่ี 1 ภาคส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามกรอบ
ประเด็นของ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015 มีศักยภาพมากน้อยเพียงใดต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว ตอบคําถามได้ดังนี้ 
  1) ความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว 
  ศักยภาพทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซ่ึงประกอบด้วย 4 
จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียว เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีกระจาย
ตัวอยู่ทุกจังหวัดภายในกลุ่ม ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน รวมถึงกิจกรรมต่างๆซ่ึงแต่ละจังหวัดมีศักยภาพท่ีโดดเด่น
ต่างกัน ดังนี้ 
  จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น งานเทศกาลผูกเสี่ยว งานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกเป็นจํานวนมากและมีชื่อเสียงระดับโลก คือ การค้นพบไดโนเสาร์ท่ีอําเภอภู
เวียง พันธุ์ซอโรพอต ชื่อภูเวียง โกซอรัส สิรินธรเน่ มีอายุประมาณ 120-130 ล้านปี จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์อําเภอภูเวียง สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นของจังหวัด ได้แก่ เข่ือนอุบลรัตน์ บึงแก่นนคร 
และถํ้าค้างคาว สถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร (วัด
หนองแวงพระอารามหลวง) และกู่เปือยน้อย ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น ได้แก่ 
หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อําเภอน้ําพอง และหมู่บ้านเต่า ท่ีอําเภอมัญจาคีรี นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เมืองโบราณโนนเมือง และกู่ประภาชัย 
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวจึงเน้นในเรื่องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ในด้านการท่องเท่ียว เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรในด้านการท่องเท่ียว
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดให้เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553 -2556  ตามประเด็นการสร้างจิตสํานึก



และการมีส่วนร่วมและได้กําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและมี
ปัจจัยท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  รวมท้ังในพ้ืนท่ี
อําเภอต่าง ๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มีกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวตลอดท้ัง 12 เดือน การกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากภาคการท่องเท่ียวซ่ึงมีแนวทางการ
พัฒนา เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
การส่งเสริมการผลิตของฝากของท่ีระลึกให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้อําเภอประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยดําเนินงานภายใต้
วิสัยทัศน์ท่ีต้องการขับเคลื่อนให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น  เมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่ง
ท่องเท่ียวน่าชม สังคมน่าอยู่ 
  จังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การ
ท่องเท่ียว  และการบริการ มีกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเท่ียว 
และการบริการ ดังนี้ 
   1. ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน และยกระดับการให้บริการด้านการท่องเท่ียว
ให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีพุทธ 
    2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลัก ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัย บ่อพันขัน โดย
การปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสมบูรณ์ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ 
     ด้านแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
  1. เร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
อําเภอหนองพอกอย่างเร่งด่วน เช่น ท่ีจอดรถ ร้านอาหาร ห้องสุขา ร้านจําหน่ายของท่ีระลึก รวมท้ังการจัด
ระเบียบร้านค้าท่ีนําผลผลิตมาจําหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมการจัดหามัคคุเทศก์นํา
นักท่องเท่ียวท่ีเป็นหมู่คณะ เพ่ือจะได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาและความวิจิตรพิสดารท่ีช่างได้สร้างสรรค์
ไว้ เพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
  2. ในส่วนของการท่องเท่ียวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เห็นควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ (โบราณสถาน) และเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวแบบ Long Stay โดยเฉพาะในช่วงของการปลูก
และเก็บเก่ียวข้าว ประกอบด้วยการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานในทุ่งกุลาร้องไห้ 
  3. ขอความร่วมมือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้เข้ามาดูแลในการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวท้ัง 2  แห่งข้างต้นให้มากข้ึน  เพ่ือยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับชาติและมีชื่อปรากฏในปฏิทิน
การท่องเท่ียวของ ททท. หรือมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป 
  จังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานท่ีสําคัญอยู่หลายแห่ง อาทิ
เช่น พระธาตุนาดูน วัดมหาชัย พระพุทธรูปยืนม่ิงเมือง พระพุทธรูปยืนมงคล และกู่สันตรัตน์ นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ  เช่น วนอุทยานโกสัมพี วนอุทยานชีหลง แก่งเลิงจาน เขตห้ามล่าสัตว์ 
ป่าดูนลําพัน ซ่ึงในปี พ.ศ.2551 จังหวัดมหาสารคาม มีรายได้จากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ประมาณ 424.56 ล้านบาท  



 
  แผนพัฒนาจังหวัดในเรื่องการพัฒนาการท่องเท่ียว จากการสํารวจความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี  พบว่า ต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดให้เป็นรูปธรรม เช่น หมู่บ้านโฮมสเตย์ในแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือให้จังหวัด
มหาสารคามเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจากการสํารวจความต้องการในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเท่ียวนั้น 
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดได้มีการจัดโครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
  2) การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเท่ียว 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวประชาคมอาเซียน จากข้อมูลการสํารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการการท่องเท่ียวใน 4 
จังหวัด ผู้ประกอบการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเก่ียวกับ
การท่องเท่ียวเป็นท่ีพัก /โรงแรม /รีสอร์ท /โฮมสเตย์ รองลงมาเป็นภัตตาคาร /ร้านอาหาร และบริษัทนําเท่ียว      
ทัวร์ / มัคคุเทศก์ เป็นกิจการท่องเท่ียวส่วนบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีไม่เป็นนิติบุคคล สถานประกอบการ
ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดขอนแก่น รองลงมาต้ังอยู่ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่มี
รายได้มากกว่า 50,000 บาท  
  การวิเคราะห์ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด 
ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ /วัตถุดิบ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ ด้านการใช้เทคโนโลยี 
สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. มีผู้ประกอบการการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภัตตาคาร 
ร้านอาหาร กลุ่มท่ีพัก /โรงแรม /รีสอร์ท /โฮมสเตย์ กลุ่มร้านขายของท่ีระลึก และกลุ่มบริษัทนําเท่ียว / ทัวร์ / 
มัคคุเทศก์ 
 2. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 3. มีงบประมาณในการประกอบการท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ผู้ประกอบการขนาดกลาง ประผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
 ลักษณะของกิจการ มีหลายประเภท เช่น ประเภทกิจการท่องเท่ียวส่วนบุคคล /ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ี
ไม่เป็นนิติประเภทบุคคลบริษัทจํากัด /บริษัทจํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการท่องเท่ียวอ่ืนๆ (เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มชุมชน) ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจํากัด และประเภทอ่ืนๆ เช่น 
ผู้ประกอบการรายย่อย 
 ผู้ประกอบการให้ความสําคัญด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เห็นด้วยในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการทํางาน มีการติดต่อ สื่อสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 



มี Website ค้นหาข้อมูลท่ีมีความสําคัญและจําเป็น ทําให้ช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้รวดเร็ว 

ผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวกลุ่มผู้ประกอบการ
การท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้เครือข่ายการท่องเท่ียวกลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการภัตตาคาร /ร้านอาหาร 
2. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการท่ีพัก /โรงแรม /รีสอร์ท /โฮมสเตย์ 
3. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของท่ีระลึก 
4. เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบกการบบริษัทนําเท่ียว / ทัวร์ / มัคคุเทศก์ 
ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

จัดการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานงานต้อนรับส่วนหน้าของกลุ่ม 4 จังหวัด ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน MRA ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในด้าน Hotel Services 
คือ Front office: receptionists ดังนี้ 

1. พนักงานส่วนหน้ามีบุคลิกภาพท่ียิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี ตามธรรมเนียมไทย ทําทุกครั้งอย่าง
ต่อเนื่อง (ตรวจสอบแบบ real time) มีมาตรฐาน 

2. เข้าใจข้ันตอนการทํางาน ระบบการบริการท่ีรวดเร็ว คล่องตัว มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
ในการทํางาน เพ่ือให้การทํางานสะดวกและราบรื่นข้ึน 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อีสาน ภาษาสากลอ่ืนๆ + ภาษา ASEAN มี 
Tag ติดไว้เพ่ือให้แขกรู้ว่าใครพูดภาษาอะไรได้ และซักถามได้ มีผู้ท่ีมีความสามารถในการใช้
ภาษาท่ีแตกต่าง และเหนือกว่า 

4. มีความสามารถในการให้ข้อมูล Product Knowledge – local Knowledge หรือ สามารถ
ช่วยเหลือจัดหาผู้ท่ีรู้ข้อมูลมาอธิบายได้ ระหว่างท่ีอยู่ในเวลาปฏิบัติงาน 

5. มีทักษะของ safe security / First – aids เข้าใจในการบริการเบ้ืองต้น เช่น การอพยพ       
การหนีไฟ อุบัติเหตุ 

6. มีการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามขนาดของโรงแรม 
 
  3) การสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ด้านสถานการณ์การสร้างแบรนด์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในปัจจุบันของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จะต้องมีการพัฒนาการสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดและกระบวนการสร้างแบรนด์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง การพัฒนาแบรนด์การท่องเ ท่ียวกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีรูปแบบการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการออกบูธ 2) คู่มือ
แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว 3) เว็บไซต์แนะนําโครงการ 4) โบชัวร์แนะนําการท่องเท่ียว 5) แผ่นพับข้อมูลการ
ท่องเท่ียว และ 6) คู่มือการใช้แบรนด์ ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัด



ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่า เม่ือกลุ่มตัวอย่างนึกถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
ดังกล่าว จะนึกถึงพระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) จังหวัดขอนแก่น เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ วัด
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และเข่ือน
ลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์
จังหวัดเพ่ือการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษา สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงและ
ประโยชน์ทางวิชาการ คือ 1) เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนท่ีในแถบอาเซียน และเป็น
ต้นแบบในการประยุกต์ใช้สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียง 2) สามารถนําแนวทางการสร้างแบรนด์การ
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวเป้าหมาย พ้ืนท่ี และหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้ 3) เกิดการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 4) สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการสร้างแบรนด์สู่การรองรับ AEC โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ 1) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 2) คณะทํางานการลงทุนด้านการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 
3) โครงการเชื่อมโยงในการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 4) โครงการยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 5) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 6) สถาบันการศึกษาภาครัฐ
และเอกชนท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการการท่องเท่ียว 7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) ประชาชนและ
ชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีท่องเท่ียว 9) ประเทศอ่ืนๆ ท่ีประสงค์จะสร้างแบรนด์การท่องเท่ียว 
  4) ศักยภาพและสถานภาพด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
  ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ได้ผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้  
    4.1) อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทโรงแรม/ท่ีพัก  
   อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทโรงแรม/ท่ีพัก ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีสถานประกอบการด้านโรงแรม/ท่ีพัก เพ่ือให้บริการท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านจํานวนท่ี
ให้บริการ และคุณภาพของการบริการจุด เ ด่นของสถานประกอบการด้าน ท่ี พักโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
   1) ท่ีพักท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง หรือย่านธุรกิจ ท่ีมี
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังท่ีต่างๆได้ ท้ังการเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งท่ีให้บริการ
อ่ืนๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีตํารวจ การคมนาคมขนส่งเพ่ือเข้าถึงโรงแรมต่างๆนั้น มี
เส้นทาง และระบบบริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงได้หลากหลายวิธี  
   2) โรงแรมขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่มีพนักงานท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
เพ่ือรองรับการให้บริการนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   
   3) ระดับราคาห้องพักของโรงแรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพของท่ีพัก ซ่ึงความ
หลากหลายดังกล่าวถือเป็นจุดดึงดูดท่ีสําคัญท่ีจะทําให้นักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีทางเลือกในการพิจารณา



เลือกเข้าใช้บริการได้หลากหลายข้ึน โดยมีต้ังแต่ราคาท่ีตํ่ากว่า 500 บาท (120 บาท ต่อคืน) ไปจนถึงราคา 
6,000 บาทต่อคืน  
   4) โรงแรมหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพในการให้บริการห้อง
ประชุม สัมมนา ท้ังสําหรับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ในภูมิภาค หรือระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น
ได้ยกระดับข้ึนเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา MICE City ถือเป็นปัจจัยท่ีจะกระตุ้นให้สถานประกอบการ
โรงแรมขนาดกลาง ขนาดเล็กในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงต้องมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการเข้า
มาให้บริการของลูกค้าในระดับต่างๆท่ีมากข้ึน 
   การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลท่ีใช้ในการจัดกลุ่มและ
ประเภทของโรงแรม การให้ความสําคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานสถานประกอบการประเภท
โรงแรมจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด หรือเกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การศึกษาพบว่า 
   1) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของกฎหมายในพ้ืนท่ี เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดพ้ืนฐานท่ีสถานประกอบการต้องทําภายใต้กฎหมาย 
หรือข้อกําหนดต่างๆ โดยท้ังหมดจะใช้กลไก หรือระบบ ส่วนกลางของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ี
จัดให้มีข้ึนทําให้ในปัจจุบันพบว่าโรงแรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงแรมบางส่วนท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ เพ่ือแสดงถึงการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2 )  ร้ อยละ  30 ของ โ ร งแรม ท่ี ให้ บริ กา ร ท่ี พักสํ าหรั บนั ก ท่อ ง เ ท่ี ยว ใน พ้ืน ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นอาคารควบคุมภายใต้ พรบ.การส่งเสริมอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 
ภายใต้กฎหมายนี้ และพบว่าโรงแรมบางแห่งมีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในบางส่วนของการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงถือเป็นตัวอย่างท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการลงได้ 
   3) โรงแรมส่วนใหญ่มีการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการตาม
แนวการปฏิบัติต่างๆ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงาน เช่น หลอดประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบอร์ 5 การจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเติมใหม่ได้
แทนการใช้หมดแล้วท้ิง เป็นต้น 
    4.2) อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทร้านอาหาร  
  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีสถานประกอบการด้านอาหารท่ีหลากหลายท้ังในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ จุดเด่นของร้านอาหารในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีดังต่อไปนี้ 
   1) มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารประเภทต่างๆ (อาหารไทย 
ร้านอาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารเวียดนาม อาหารพ้ืนเมืองท้องถ่ิน อาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง เป็นต้น) 
ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร/ตลาดขายอาหาร/ตลาดโต้รุ่ง ร้านอาหารในโรงแรม แผงลอยจําหน่ายอาหาร และ



ร้านอาหารทานด่วน (Quick meal/fast food) โดยร้านอาหารกระจายอยู่ท่ัวไป และมีปริมาณมากในเขต
เมือง หรือย่านธุรกิจ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวในหลายลักษณะและท่ีมีความต้องการแตกต่างกันไป 
   2) ร้านอาหารมีพนักงานท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับท่ีแตกต่างกันไป 
นักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะส่วนใหญ่จะมีมัคคุเทศก์มาด้วย ทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาในการเข้ามาใช้บริการ 
ในขณะท่ีร้านอาหารขนาดเล็กบางส่วนท่ีอยู่ในเขตเมือง ย่านธุรกิจ หรือแหล่งท่องเท่ียวจะจัดให้มีเมนูท่ีมี
รูปภาพอาหาร หรือรายชื่ออาหารพร้อมคําอธิบายง่ายๆท่ีเป็นภาอังกฤษ ทําให้สามารถสื่อสารกับลูกค้า
ชาวต่างชาติได้ 
   3) ร้านอาหารส่วนใหญ่มีการแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร 
โดยพบว่ามาตรฐานร้านอาหารได้รับคือ มาตรฐานของอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 
Taste) มาตรฐานร้านอาหารติดดาว (Good Place Best Food) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความม่ันใจให้กับลูกค้าใน
การเลือกเข้าใช้บริการ 
   การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญท่ีเกิดจากสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร ได้แก่ ขยะ 
และน้ําเสีย ร้านอาหารในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซ่ึงการได้รับรองมาตรฐานเป็นหนึ่งในกลไก
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่อท่ีจะควบคุมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเท่ียว จากการบริโภคอาหาร
ตามร้านอาหารนอกบ้าน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการด้วย 
การศึกษาพบว่า 
   1) ร้านอาหารส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการคัดแยกขยะก่อนเข้า
สู่ระบบการกําจัดขยะส่วนกลางของเทศบาล โดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซ่ึง
ช่วยลดปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบกําจัดขยะของส่วนกลาง และสามารถนําขยะท่ีแยกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้  
   2) ร้านอาหารส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
เบ้ืองต้น (บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยออกสู่ลํารางระบายน้ํา) ก่อนปล่อยลงสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีปล่อยน้ําเสียลงสู่ลํารางระบายน้ําเสียของระบบน้ําเสีย
ส่วนกลาง ทําให้สามารถลดและป้องกันการเกิดปัญหาน้ําเสียในพ้ืนท่ีได้  
   3) นอกจากการจัดการขยะ น้ําเสีย และอากาศ ท่ีเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด และ
กฎหมายของพ้ืนท่ีแล้วพบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม มีการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เกิดการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทําให้สถานประกอบการมีการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีร้านอาหารใน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อยมาก 
    4.3) อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทร้านจําหน่ายของฝากและของท่ีระลึก 
   ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีจุดเด่นท่ีช่วย
ให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างประสบความสําเร็จ ดังต่อไปนี้  



   1) มีการจําหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภท โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้นๆ และส่วนใหญ่จําหน่ายสินค้าท่ีผลิตใน
ท้องถ่ิน เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าพ้ืนเมือง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักสาน เครื่องประดับ อาหารประจําถ่ิน ขนม
ขบเค้ียว เป็นต้น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดขายท่ีสําคัญ และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากชุมชนในพ้ืนท่ีช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้ 
   2) ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึกส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง สามารถเดินทางเพ่ือเข้าถึง
ร้านได้อย่างสะดวกหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว หรือบริการขนส่งสาธารณะท่ีจัดให้มีบริการภายในพ้ืนท่ี 
   3) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกหลายแห่งเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง
โทรศัพท์/โทรสาร และทางเว็บไซต์ของทางร้านด้วย ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการทําธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  
   ธุรกิจท่ีจัดจําหน่ายสินค้าท่ีผลิตข้ึนในท้องถ่ิน ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้
วัสดุต่างๆท่ีมีและหาได้ในท้องถ่ิน ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลังงานในการ
ขนส่ง ผลิตภัณฑ์หลายประเภทถูกผลิตโดยไม่ผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไม่มีการใช้
สารเคมีอันตรายและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซ่ึงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ไม่เกิดของเสียท่ีทํา
ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จึงพบว่าไม่เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมข้ึน ผลการศึกษาพบว่า 
   1) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่นั้นมีท่ี
ต้ังอยู่ในเมืองหรือย่านธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องทําการจัดการของเสียตามข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ  
   2) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกส่วนใหญ่มีระบบการคัดแยกขยะ ก่อนท่ีจะส่งเข้าสู่ระบบ
กําจัดขยะส่วนกลาง  
   3) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่มีการดําเนินกิจกรรมเสริม
ต่างๆเพ่ือลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    4.4) อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทธุรกิจนําเท่ียว 
   อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทธุรกิจนําเท่ียว พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในปริมาณท่ีไม่มากนัก ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวท้ังหมดนี้พบว่าต้ังอยู่ในเขต
เมือง และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีดําเนินกิจการภายในครอบครัว จุดเด่นของธุรกิจนําเท่ียวในพ้ืนท่ีภาค
อีสานตอนกลางท่ีทําให้การ ดําเนินธุรกิจดําเนินไปอย่างประสบความสําเร็จ มีดังต่อไปนี้ 
   1) บริษัททัวร์ส่วนใหญ่มีการจัดโปรแกรมนําเท่ียวขายโดยตรงให้กับลูกค้า มีท้ังแบบท่ีกําหนด
โปรแกรมและแผนการท่องเท่ียวโดยบริษัทนําเท่ียว หรือจัดตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่ท่ี
ให้บริการได้แก่ การจัดนําเท่ียวให้แก่คณะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี และมีบริการเสริม ให้แก่
ลูกค้า ได้แก่ การจําหน่ายต๋ัวเพ่ือการเดินทาง เช่น ต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวรถไฟและบริการจองโรงแรม เป็นต้น การ
จัดนําเท่ียวเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพ่ือมีช่องทางเลือกในการท่องเท่ียวได้มากยิ่งข้ึน 



   2) บริษัทนําเท่ียวส่วนใหญ่มีการจัดบริการจัดนําเท่ียวภายในประเทศ โดยจัดท่องเท่ียวยังทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย และมีบางส่วนท่ีให้บริการจัดนําเท่ียวไปยังต่างประเทศ โดยทุกบริษัทมีการจัดการ
ท่องเท่ียวภายในทวีปเอเชีย เช่น ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น เป็นต้น  
   3) บริษัทนําเท่ียวส่วนใหญ่มีลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีดีและเหมาะสม เช่น มีโปรแกรม
ท่องเท่ียวท่ีบริษัทกําหนดไว้ให้นักท่องเท่ียวเลือก มีโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีระบุกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมและ
ดึงดูดความน่าสนใจ มีการระบุราคาค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ มีทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการ
ท่องเท่ียว การสื่อสาร การอธิบายกิจกรรมต่างๆได้ดี เป็นต้น การมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจท่ีดีเหล่านี้ถือ
เป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้การขยายธุรกิจเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 การดําเนินกิจกรรมของธุรกิจนําเท่ียวไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในส่วนของการ
ดําเนินกิจกรรมสํานักงาน แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเกิดข้ึนจากการจัดโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีขาดความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆต่อแหล่งท่องเท่ียวข้ึน การศึกษาพบว่า ธุรกิจนําเท่ียวส่วนใหญ่
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีแนวทางการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความม่ันใจได้ว่าโปรแกรมท่องเท่ียวต่างๆท่ีถูกจัดข้ึน จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
    4.5) อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทคมนาคมขนส่ง 
   พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถือได้ว่ามีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีเป็นจุดเชื่อม
ต่อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆท้ังในประเทศ และต่างประเทศใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย ขณะท่ีพบว่าในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางบางส่วน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน “ระเบียงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” ท่ีสําคัญ นั่นคือเส้นทางสาย East-West Economic Corridor (EWEC) หรือเส้นทาง 
R2 เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย มีจุดเริ่มต้นท่ีเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านลาวและไทย 
ไปยังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลําไย (Mawlamyine) ประเทศพม่า จังหวัดของประเทศไทยท่ีมีเส้นทาง R2 
ผ่านคือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และจังหวัดมุกดาหาร 
   จากการศึกษาพบว่านอกจากการมีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ีมีผู้ประกอบการท่ีให้บริการ
ด้านการคมนาคมขนส่งในปริมาณและคุณภาพท่ีแตกต่างหลากหลาย เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวได้ตามความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยพบว่าแต่ละจังหวัดมีการท่ีให้บริการด้านคมนาคมขนส่งท่ี
หลากหลาย โดยหลักๆมี 2 ประเภท ได้แก่  
   1) การคมนาคมทางอากาศโดยเครื่องบิน ซ่ึงพบว่ามี 2 จังหวัดท่ีมีสนามบินให้บริการ คือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น มีเท่ียวบินท่ีให้บริการท้ังภายในและต่างประเทศ โดยเส้นทางการบิน
ภายในประเทศจะเดินทางไปกลับกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีเส้นทางการบินระหว่างประเทศนั้นพบว่ามีเพียง 
1 เส้นทางและ 1 สายการบินเท่านั้นท่ีดําเนินการ ได้แก่ สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์  
   2) การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีการให้บริการรถโดยสารประจําทางภายใต้การ
ดําเนินการของหน่วยงานภาคเอกชน เป็นผู้ดูแลกิจการ โดยพบว่าส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ตอนกลางมีจํานวนเส้นทางการเดินทางท่ีครอบคลุม เชื่อมต่อไปยังพ้ืนท่ีต่างๆได้ มีปริมาณรถให้บริการท่ี
เพียงพอ มีการให้บริการหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น รถสองแถว รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซด์
และสามล้อเครื่องรับจ้าง รถโดยสารปรับอากาศ รถบัส และรถตู้  
   3) การคมนาคมทางบกโดยทางรถไฟ มีให้บริการเพียงเส้นทางเดียวได้แก่ รถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ไปยังจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น 
เป็นทางเลือกท่ีทําให้สามารถเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดอ่ืนท่ีอยู่ในภูมิภาค เช่น นครราชสีมา 
อุดรธานี หนองคาย ได้สะดวกยิ่งข้ึน 
   4) ผู้สถานประกอบการส่วนใหญ่มีมาตรการต่างๆเพ่ือรองรับ ท้ังด้านการตรวจสอบจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ความสะดวกสบาย การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม  และเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ และอ่ืนๆ เช่น การจัดยานพาหนะในการเดินทางท่ี
เหมาะสมกับระยะทางการคมนาคม ปลอดภัย สะดวกสบาย และเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ชํานาญอย่างสมํ่าเสมอ เช่น พัฒนาการขับข่ีเพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น มีการจัดการอํานวยความสะดวกในสิ่ง
ท่ีนักท่องเท่ียวร้องขอในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  
   การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการให้บริการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเภทคมนาคมให้
เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะป้องกัน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแล้ว ยังส่งผลดีต่อ
ผู้ใช้บริการ ผลดีต่อชุมชน สังคม และเกิดภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการด้านการคมนาคมขนส่งด้วย โดยส่วนใหญ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเกิดมาจากกระบวนการใช้
ยานพาหนะ การดูแลรักษา การซ่อมบํารุง จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการด้านคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไป พบว่าผู้ประกอบการ
คมนาคมขนส่งในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวโน้มของการดําเนินธุรกิจท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยในการดําเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ของกิจกรรมใน
การให้บริการเป็นกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีผู้ประกอบการใน
จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้บริการท่ีเป็นไปตามแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
 
  จากคําถามการวิจัยข้อท่ี 2 แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนควรเป็นไปในทิศทางใดเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบคําถามได้ดังนี้ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนามีดังนี้1) พระธาตุยาคูเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีจุดเด่นคือเป็นพระธาตุขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยมท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฟ้า
แดดสงยาง ชาวบ้านเชื่อว่าในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ท่ีชาวเมืองเคารพนับถือ  2) พิพิธภัณฑ์
สิรินธรเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์ จุดเด่นคือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจัดแสดงทางซากดึกดําบรรพ์ของ
ไดโนเสาร์และแสดงวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตต้ังแต่กําเนิดโลกจนถึงเม่ือมีมนุษย์ นอกจากนี้การจัดแสดงใช้เทคนิค



สมัยใหม่เทียบเท่าพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ และ 3) เข่ือนลําปาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นคือเป็นเข่ือนทางการเกษตร จึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา และเป็นท่ีพักผ่อนใจทาง
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  
  จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 1) หมู่บ้านงูจงอางเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีจุดเด่นคือเป็นหมู่บ้านท่ีชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนเลี้ยงงูจงอางไว้ นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงระหว่างคนกับงูจงอางเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ชมอีกด้วย 2) ปราสาทเปือยน้อยเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ประวัติศาสตร์และด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12มีจุดเด่นคือ เป็นแหล่งสําคัญทางประวัติศาสตร์สําหรับ
ศึกษาทางโบราณคดี ซ่ึงองค์ปราสาทได้รับการบูรณะให้ม่ันคงแข็งแรง และมีการจัดงาน “ศิวะราตรีปูชนียา
ลัย” ในช่วงวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่าเดือน 5 ของทุกปี  และ 3) อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นคือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีท้ังน้ําตกและถํ้าท่ีมีความสวยงามหลายแห่ง และ
เป็นแหล่งท่ียังมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ อากาศเย็นเกือบตลอดปี  
  จังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 1) พระธาตุนาดูนเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีจุดเด่นคือ เป็นเขตท่ีมีการขุดค้นทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงความรุ่งเรือง
ในอดีตของนครจําปาศรี มีสภาพของเมืองเก่าอยู่เป็นตัวเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 1,500 เมตร ยาว 
2,700 เมตร และเป็นแหล่งการศึกษาทางโบราณคดี  2) วัดพุทธม่ิงเมืองเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีจุดเด่นคือ เป็นวัดท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปท่ีชาวบ้านเรียกว่า “หลวง
พ่อพระยืน” เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างจากศิลาแลงอย่างดีสมัยขอม เป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่
โบราณท่ีชาวบ้านนับถือและสักการะบูชา  และ 3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลําพันเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นคือ เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มมีหนองน้ําขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าหนองดูน มีตาน้ําผุด
ข้ึนมาตามธรรมชาติ สภาพของป่ามีความสมบูรณ์มาก ในปี พ.ศ. 2536 ทางราชการได้เรียกพ้ืนท่ีนี้ว่า “สวนป่า
จุฬาภรณ์”  
  จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 1) ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหวายหลืมเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม มีจุดเด่นคือ เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมท่ีมีเอกลักษณ์ของผ้าทออีสานและใช้การย้อม
สีแบบธรรมชาติ ในหมู่บ้านยังมีการท่องเท่ียวแบบโฮมเสตย์ไว้รองรับนักท่องเท่ียวอีกด้วย 2) อุทยานห้ามล่า
สัตว์ป่าถํ้าผาทิพย์เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นคือ เป็นผ์นป่าท่ียังสมบูรณ์ มีไม้
ป่าเช่น เต็ง รัง อยู่มาก นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด จุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกคือผาภูไทเป็นท่ีชม
ตะวันข้ึนและผาหมอกมิวายเป็นท่ีชมตะวันตกดิน  และ 3) กู่กาสิงห์เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ มีจุดเด่นคือ เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมท่ีมีขนาดใหญ่และอยู่ในสภาพดี ประกอบด้วย
ปรางค์ 3 องค์บนฐานศิลาแลง สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สามารถศึกษาทางโบราณคดีอีกด้วย   
          แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ความยั่งยืนและการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวหนึ่งเดียวอาเซียน สามารถสรุปได้ดังนี้   



  1. สร้างองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ 
ศิลปกรรม และด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีความโดดเด่น
และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  2. สร้างเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว โดยจัดเป็นกลุ่มในแต่ละด้าน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ 
ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การเกษตร เป็นต้น ด้วยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศูนย์กลางด้านการคมนาคม การขนส่ง ซ่ึงเป็นเส้นทาง East-West 
Corridor ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ 
    3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความภูมิใจร่วมกันระหว่าง
ประเทศในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นพ้ืนท่ี
ด้านการเกษตรอินทรีย์ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้าง
เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคได้โดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น 
    4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเชื่อมโยงชุมชน ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ เก่ียวกับความสําคัญของพ้ืนท่ีใน
แหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและส่งเสริมบทบาทการท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ีให้โดดเด่น
ซ่ึงเป็นการสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพ่ึงพาตนเองและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 
  ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถด้านการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางชี้ให้เห็น
ถึงประเด็นและเง่ือนไขการพัฒนาท่ีควรให้ความสําคัญและจําเป็นต้องได้รับการแกไ้ขส่งเสริมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของกลุ่มจังหวัดและใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถ
สรุปได้ดังนี้   
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใตโ้ครงการความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS ตามแนว Economic 
Corridor จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นําด้านการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคนี้  
จากความได้เปรียบทางสภาพภูมิเศรษฐกิจ ท่ีสามารถพัฒนาใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว (Tourism 
Hub) ท้ังทางอากาศและการคมนาคมขนส่ง โดยการเชื่อมโยงทางบกตามเส้นทางเศรษฐกิจหลักแนวเหนือ-ใต้  
(North-South Corridor) และตะวันออกตะวันตก (East-West Corridor) เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในภูมิภาค โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน เพ่ือ
สร้างความหลากหลายทางด้านสินค้าการท่องเท่ียวให้มากข้ึน (Diversity of Tourism Products) เช่น       
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) และการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร (Agro Tourism) เพ่ือนําไปสู่การกระจายรายได้ และสร้างงานแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด เป็นเพียงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตามเทศกาลเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนเพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนเพ่ิมเติม ปัจจุบัน



การจัดงานท่องเท่ียวเทศกาลต่างๆ เช่น งานบุญผะเหวดท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด งานบุญพาข้าวลิงท่ีจังหวัด
มหาสารคามฯลฯ ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนงาน และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
จากหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และไม่มีหน่วยงานกลางช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนเป็นท่ีรู ้จักของนักท่องเท่ียวในวงจํากัดเฉพาะในพ้ืนท่ี 
โดยรอบเท่านั้น และไม่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากต่างถ่ินและชาวต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน
กิจกรรมดังกล่าวได้ 
  3) เส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ียังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดได้อย่างครบถ้วน  
เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวกระจายตัวและอยู่ห่างไกลกันในแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังเส้นทางท่ีใช้สัญจรเข้าสู่แหล่ง     
ท่องเท่ียวในบางแห่งยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อ    
นักท่องเท่ียวท่ีไม่ชํานาญเส้นทาง ท้ังนี้ถึงแม้จะมีแพคเกจเสนอขายเส้นทางท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานกลาง
ท้ัง 4 จังหวัดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม ซ่ึงรายการท่องเท่ียวท่ีถูกนําเสนอนั้นเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก่ “เส้นทางเท่ียววัด ชมสิม 4 จังหวัดอีสานกลาง” ส่วนการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวแนวผจญภัย ฯลฯ ยังไม่ถูกนําเสนอขายให้เป็นแพคเกจเดียวกัน  
  4) ผู้เยี่ยมเยือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผู้เยี่ยมเยือนในภาคอ่ืนๆ ของประเทศ โดยมี
สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างตํ่า และกิจกรรมท่ีจะช่วย 
กระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ียังไมไ่ด้รับการพัฒนาและบริหารจัดการให้มีคุณภาพในระดับ
สากล ทําใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จักและไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้เยี่ยมเยือนรู้สึกได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากการ  
ใช้จ่ายเพ่ือการพักผ่อนและการบริโภค 
 
   


