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1. ความเป็นมาของปัญหา และเหตุจูงใจให้ท าวิจัย 
 ในอดีต เรื่องการท า Nation branding นั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐ หน่วยงานต่างๆ เช่น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น แต่โลกในศตวรรษที่ 21 การสร้างแบรนด์
ประเทศจะไม่ใช่เป็นเพียงรัฐอย่างเดียวเท่านั้น แต่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างแบรนด์ประเทศในเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานมากขึ้นผ่าน Public Private Partnership (PPP) ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลสโลวีเนีย 
จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยท าแคมเปญ ซึ่งจัดท าขึ้นบนฐานการท าวิจัยตลาด (A market research-
study-based campaign) มีการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับผู้น าทาง
ความคิด ตัวแทนจากพ้ืนที่ต่างๆ และจากประชาชนทั่วไป อีกท้ัง เมืองเม็กซิโกซิตี้ ได้มีการแข่งขันการ
ออกแบบเอกลักษณ์ของเมือง (Brand identity) ในการประกวดนั้นเปิดโอกาสให้ทั้งชาวเมืองเม็กซิโก
ซิตี้ เมืองที่อยู่รอบข้าง หรือแม้แต่ชาวต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยมีเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะถึง 
1 ล้านเปโซ (75,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และสหรัฐอเมริกา ตั้งองค์กร ชื่อ Brand USA เพ่ือด าเนิน
แคมเปญโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสหรัฐไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เหตุผลเหล่านี้ ท าให้การสร้าง
แบรนด์ประเทศในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการวัดประสิทธิภาพชัดเจนขึ้น  (เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2555) 
 ในอดีต แต่ละจังหวัดจะแยกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตัวเอง ซึ่งมีหลายจังหวัดที่มี
ยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ไม่มีจุดเด่นในการขาย (ผู้จัดการออนไลน์, 2554) จนกระทั่ง เมื่อ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะท างานการท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 
2553 ที่ประชุมก าหนดให้มีการบริการท่องเที่ยว และมีการแข่งขันในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้อาเซียนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในนาม
ของอาเซียน (ASEAN Brand) โดยภายในปี 2011 (พ.ศ. 2554) ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ชื่อ Visit 
Southeast Asia, Feel the Warmth ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากกว่า  (Thailand 
Press Release, 2553) 
 การเตรียมพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ
การวิจัย เพ่ือค้นหาการสร้างแบรนด์จังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน ประเทศไทย เพ่ือให้แข่งขันกับส่วนแบ่งตลาดอื่นในอาเซียนได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2) เพ่ือวิเคราะห์การสร้างแบรนด์จังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียง เหนือตอนบน 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาแบรนด์จังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) 
 เป็นการศึกษาจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการศึกษาภาคสนาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาด
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบโควตา จ านวน 382 ชุด แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 96 คน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น 136 คน กลุ่มจังหวัด
มหาสารคาม 75 คน และกลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ 75 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประมวลผลการประเมินการศึกษา 
 
4. ผลการวิจัย  
 สถานการณ์การสร้างแบรนด์ปัจจุบัน ของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง จะต้องมีการพัฒนาการสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ
กระบวนการสร้างแบรนด์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีรูปแบบการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการออกบูธ 2) คู่มือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 3) เว็บไซต์
แนะน าโครงการ 4) โบร์ชัวร์แนะน าการท่องเที่ยว 5) แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยว และ 6) คู่มือการใช้
แบรนด์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว จะนึก
ถึงพระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) จ.ขอนแก่น เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ วัดพระมหาเจดีย์
ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม และเข่ือนล าปาวจ.กาฬสินธุ์ 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย กับการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างแบรนด์จังหวัด เพ่ือการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และ
ประโยชน์ทางวิชาการ คือ 1) เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ในแถบอาเซียน และ
เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง 2) สามารถน าแนวทางการการสร้าง
แบรนด์การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเป้าหมาย พ้ืนที่ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
3) เกิดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักแนวคิดการอนุรักษ์
ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย  4) สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
แก้ไขปัญหาความยากจน ในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการสร้างแบรนด์สู่การรองรับ AEC 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
2) คณะท างานการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 3) โครงการเชื่อมโยงในการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 4) โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง 5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 6) สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่เปิด
สอนหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว 7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว 9) ประเทศอ่ืนๆที่ประสงค์จะสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว 
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5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 5.1 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
  จากการใช้เครื่องมือส ารวจ โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่าข้อเสนอแนะ
แนวทางการสร้างแบรนด์จังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และอยากมาท่องเที่ยว 2) เพ่ิมกิจกรรม 
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึง กิจกรรมที่ต้องท าในการเดินทางมาท่องเที่ยว 3) ควรมี
ป้ายบอกทาง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 4) รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยกัน
รักษาความสะอาด เพ่ือท าให้แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม และน่าเดินทางมาท่องเที่ยว 5) เพ่ิมจ านวนถัง
ขยะ และวางต าแหน่งถังขยะ ให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ ยวมีความสะดวก 
และไม่ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวสกปรก 6) ควรท าความสะอาดห้องน้ า ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 7) 
ของที่ระลึกควรมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว 8) ของที่ระลึกควรใช้วัสดุที่ มี
คุณภาพ 9) ออกแบบของที่ระลึกให้มีความสวยงาม 10) ควรปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพ่ือเป็นส่วนช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม เพ่ิมมากขึ้น 11) นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
ของที่ระลึกที่ท าออกมาในรูปแบบส าเร็จ ผู้ออกแบบจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ 12) 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบเป็นของที่ระลึก ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ชาวต่างชาตินั้น ควรมี 2 แนวทางคือ แนวทางอนุรักษ์ และแนวทางที่เป็นแฟชั่น เพ่ือให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 13) การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมุ่งเน้นที่ความสะดวกในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว 14) นักท่องเที่ยวมักซื้อของที่ระลึก จึงควรมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อให้ดูดีมีมูลค่าเป็นที่น่าพอใจของผู้ซื้อ  
 5.2 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
  ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างแบรนด์จังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดังต่อไปนี้ 1) ประสานงาน
กับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครือข่ายจากส่วนงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน
ในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจถึงหลักความส าคัญของการประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยว ซึ่งจะ
สามารถสร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 2) ศึกษาประวัติความเป็นมาที่แท้จริง เอกสาร 
งานวิจัย และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 3) จัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นตัวกระตุ้น และเป็นแนวทางการในการตัดสินใจ
เดนิทางมาท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีหัวข้อดังหัวข้อ
ต่อไปนี้ 4) ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวจากผลการสอบถามนักท่องเที่ยวให้เหมาะกับพ้ืนที่  5) ควรสิ่งที่
ท าให้นักท่องเที่ยวนึกถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยการออกแบบให้มีความหมายสื่อถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  
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6. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 ประโยชน์ที่เกิดต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
   1) เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว 2) มีแนวทางการการสร้าง
แบรนด์การท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลาง 3) สามารถน าแนว
ทางการการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเป้าหมาย พ้ืนที ่และหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ 4) เกิดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก
แนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย  5) สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการสร้างแบรนด์สู่
การรองรับ AEC 6) แก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ เกิดจากรากหญ้าอย่างแท้จริง  โดยศึกษาถึงฐาน
ทรัพยากร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 6.2 ประโยชน์ทางวิชาการ 
   1)  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวในลักษณะของ
การบูรณาการวิชาการหลากหลายสาขาวิชา 2) เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาต่อยอดในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือการเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ในแถบอาเซียน  และเป็นต้นแบบในการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง 3) บริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์
อันดีใหม่เกิดข้ึนได้เป็นฐานข้อมูลวิชาการ 
 6.3 หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และประโยชน์ในด้านไหน 
   6.3.1 การวางแผนการลงทุน 
    1)  ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank)  
    2)  คณะท างานการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism 
Investment) 
    3)  โครงการเชื่อมโยงในการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC)  
    4)  โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS)  
   6.3.2 การวางแผนการตลาด 
    1)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
    2)  ประเทศอ่ืนๆ ที่ประสงค์จะสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว  
   6.3.3 การศึกษา และการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
    1)  สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรการจัดการการ
ท่องเที่ยว  
    2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  
    3)  ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว  
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