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บทคัดย่อ

 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการ

ท่องเทีย่ว ระดบัความต้องการของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่อง

เที่ยวแบบครบวงจร และเสนอแนะแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจรของจังหวัดนครพนม โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและหน่วย

งานภาคเอกชน 7 หน่วยงาน และแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 228 ชุด

 ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

แบบครบวงจรของจังหวัดนครพนมในการศึกษาด้านการตลาด การศึกษาด้านเทคนิค  

การศึกษาด้านการจัดการ การศึกษาด้านเงินทุน และการศึกษาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ระดบัความต้องการของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบ

ครบวงจรของจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี  

มอีาชีพเป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา ศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมภีมูลิ�าเนาอยูท่ีจ่งัหวดันครพนม

และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาเพื่อพักผ่อนและสักการะพระธาตุพนม  

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจ และมีความต้องการในการจัดตั้งศูนย์

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม โดยคณะผู้ศึกษาได้เสนอ

แนะแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

ในแต่ละด้าน คือ ด้านที่ตั้ง จะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้านทิศทาง มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ด้านโครงสร้าง มี 5 กลุ่ม คือ  

กลุ่มบริหารส�านักงาน กลุ่มพิธีเข้า – ออกนอกประเทศ กลุ่มการบริการด้านการท่องเที่ยว  

กลุม่ประสานงานระหว่างประเทศ และกลุ่มงานความปลอดภัย และด้านการจดับุคคลเข้าท�างาน 

มี 4 ขั้นตอน คือ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการจัดคนเข้าท�างาน

ค�าส�าคัญ : ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจังหวัดนครพนม
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Abstract

 The research aims to study the possibility to establish a Tourism Information 

Service Center. To study the need for a One - Stop Tourism Information Service 

Center, in Nakhon Phanom Province, and to provide guidance on how to establish a 

center. The data was collected from interviews of seven government and private agen-

cies. Also a survey was given to 228 Thai tourists. 

  The results indicate that there is a possibility to establish a One - Stop Tour-

ism Information Service Center in Nakhon Phanom. The study looked at the possibil-

ity in terms of marketing, management, funding, and also the social and environmen-

tal effects. The need of Thai tourists is high. The majority of people surveyed were 

female and between the ages of 21-30 years old. Most of them were students who 

came to relax and pay homage to Phra That Phanom. They reside in Nakhon Phanom 

and in the Northeast of Thailand. They don’t know and understand about One - Stop 

Tourism Information Service Center and there is a need to establish a One - Stop 

Tourism Information Service Center in Nakhon Phanom province. The suggestions 

from the study team, for the establishment of a center, were divided into four parts: 

First, location, the location must be easy to reach. Second, direction of the organiza-

tion, organization should have a clear vision, mission, and objectives. Third, structure 

of operation, the organization should be divided into five sections: office administration, 

country entry and departure, tourist services, foreign affairs, and security. Lastly, hu-

man resources there should be four steps for employing officers: recruiting, selecting, 

training, and staffing. 

Keywords : One - Stop Tourism Information Service Cente, Nakhon Phanom  

Province

1. บทน�า

 ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลจนท�าให้เศรษฐกิจมีความ

มั่นคง และยังเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความส�าคัญอันดับต้นๆ ที่ช่วยให้เศรษฐกิจของ

ประเทศเจริญเติบโต และน�าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ถือได้ว่า

เป็นอุตสาหกรรมที่ท�ารายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าส่งออก 



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

69

ชนิดอื่นๆ ซึ่งในแต่ละปีมีจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ด้วยสาเหตุน้ีเองจึงได้เกดิธรุกิจทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วและ

บรกิารขึน้ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร สปา ร้านขายของท่ีระลึก ธรุกจิน�าเทีย่ว เป็นต้น เพือ่รองรบั

นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางปีมีจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากปัญหาทางการเมือง สภาพ

เศรษฐกิจ ความขัดแย้งของคนในสังคม การก่อการร้าย ที่ไม่สามารถควบคุมได้

 ดงันัน้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้มีนโยบายการท่องเทีย่วขึน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2550 – 2554 โดยมกีารสนบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุภายในประเทศอย่างจรงิจงั ทัง้ในด้าน

การพัฒนาการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า และการพัฒนาการผลิตเพ่ือส่งออก มุ่งเน้นการ 

กระตุน้ให้เกดิการลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ขึน้ ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกเ็ป็นอกีช่องทาง

หนึง่ทีส่ามารถช่วยกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศได้ โดยการชกัชวนชาวต่างชาตใิห้เข้ามาลงทนุ

ท�าธรุกจิด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน ส�าหรับพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัการก�าหนดเป็นเมอืงที่

มีศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ได้แก่ หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี 

มุกดาหาร เชียงราย และน่าน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553) จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่

เป็นจังหวัดทางด้านภาคอีสาน หนึ่งในนั้นคือจังหวัดนครพนม

 จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัทีอ่ยูต่ดิชายแดน ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน

บน ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น�้าโขงประมาณ 153 กิโลเมตร มีเนื้อที่

ประมาณ 5,512.7 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 3 ของพืน้ที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสงู สูงกว่าระดบัน�า้ทะเลประมาณ 140 

เมตร ทิศเหนือติดอ�าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออกติดแขวงค�าม่วน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น�้าโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน ทิศใต้ ติดอ�าเภอดงหลวง 

และอ�าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และทิศตะวันตก ติดอ�าเภอกุสุมาลย์ อ�าเภอ

อากาศอ�านวย และอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 701,379 คน  

(กรมการปกครอง 2553 ) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อ�าเภอ 97 ต�าบล ในปี 2552 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครพนมเท่ากับ 23,904 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 

32,194 บาท ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติประกอบด้วย เทอืกเขาและแหล่งน�า้ทีส่�าคัญหลายสาย ส่วนทรพัยากร

ทางการท่องเที่ยวมีทั้งศาสนาและวัฒนธรรม เช่น พระธาตุพนม พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุ

ประสิทธิ์ พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณูนคร พระธาตุศรีคูณ พระธาตุนคร เป็นต้น ประเพณี

ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม เช่น งานนมัสการพระธาตุพนม ประเพณีการไหลเรือไฟ ประเพณี

แสกเต้นสาก การฟ้อนผู้ไทย โซ่ทั่งบั้ง การแข่งเรือ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

หาดทรายทองศรีโคตรบูร อุทยานแห่งชาติภูลังกา ลานสาวคอย เป็นต้น ที่มีอยู่ตามอ�าเภอ

ต่างๆ ของจังหวัดนครพนม (จังหวัดนครพนม  2553)
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 นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังเป็นจังหวัดที่มีความสงบ น่าอยู่ สะอาดสะอ้าน อุดม

สมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม มีทิวทัศน์ วัฒนธรรม และชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย 

รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ โดยมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่พัก 

ภัตตาคารและร้านอาหาร การขนส่ง ความปลอดภัย และสินค้าของที่ระลึกไว้รองรับนักท่อง

เทีย่ว เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัรองรบันักท่องเทีย่วที่มจี�านวนมากขึน้ในอนาคต 

ดังเห็นได้จากจ�านวนของนักท่องเที่ยวจากปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 1,167,222 คน และปี พ.ศ. 

2553 จ�านวน 1,212,076 คน ทีม่จี�านวนเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 44,854 คน (กระทรวง

มหาดไทย, 2554) จงัหวดันครพนมจงึควรจดัต้ังศูนย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร 

(One-Stop Tourism Information Service Center) ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพราะศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจะ

รวมปัจจยัด้านการบรกิารการท่องเท่ียวไว้ด้วยกนั เพือ่ลดขัน้ตอนความยุง่ยากและความล่าช้า

ที่จะเกิดขึ้นในการติดต่อหรือค้นหาข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ยังสามารถใช้บริการต่างๆ เช่น บริการจองที่พัก ภัตตาคารและร้านอาหาร บริการขนส่ง 

รายการน�าเที่ยว การให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง และการอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเกิดการเติบโตและขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว 

 ด้วยเหตนุีเ้องจึงท�าให้คณะผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศกึษาในประเดน็ความเป็นไปได้

ในการจดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร ตลอดจนความต้องการของนกัท่อง

เที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

นครพนมให้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ ตามนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวัดนครพนมและ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบ

วงจรของจังหวัดนครพนม

 2. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดตั้งศูนย์บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

 3. เพือ่เสนอแนะแนวทางการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของ

จังหวัดนครพนม
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง แนวทางการจัดต้ังศูนย์บรกิารข้อมูลการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของ

จังหวัดนครพนม มุ่งศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร คณะผู้

ศกึษาได้ใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกบัตวัแทนของหน่วยงานภาค

รัฐ ธุรกิจน�าเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจขนส่ง โดยใช้แนวคิดการศึกษาความเป็นได้

มาวเิคราะห์หาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของ

จังหวัดนครพนม ซึ่งใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ

ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

 2. ระดับความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล

การท่องเทีย่วแบบครบวงจร คณะผูศ้กึษาใช้การแจกแบบสอบถามกับนกัท่องเทีย่วชาวไทยที่

เดนิทางมาท่องเทีย่วในจังหวัดนครพนม โดยใช้แนวคดิความต้องการในองค์ประกอบของแหล่ง

ท่องเที่ยว (5A’s) เพื่อศึกษาระดับความต้องการในด้านข้อมูล ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเดิน

ทางและเส้นทาง ด้านความปลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวก ด้านกิจกรรม โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences- SPSS) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบระดับความต้องการ

ในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยวในการน�ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง

ในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

 ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 จะน�ามาพิจารณาหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการ

ข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร โดยจะพจิารณาจากแนวคดิของการจดัการองค์กรและศนูย์

บริการข้อมูลด้านองค์ประกอบด้านที่ตั้ง ทิศทางองค์กร โครงสร้างองค์กร และการจัดบุคคล

เข้าท�างาน และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เข้าช่วย เพื่อกลั่น

กรองหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรต่อไป 

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 คณะผู้ศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ

เชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และเก็บรวบรวมจาก

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็นข้อมูลของประชากรและการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูลและการทดสอบเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี้
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 1. ความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

แบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

 1. ประชากรและการสุม่ตวัอย่าง ใช้การสุม่ตวัอย่าง แบบเจาะจง โดยอาศยัดลุพนิจิ

ของคณะผู้ศึกษาในการเลือกจ�านวนประชากรโดยแบ่งเป็น ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ คือ 

ส�านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ�านวน 1 คน และส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครพนม จ�านวน 1 คน ตัวแทนของหน่วยงานภาคเอกชน คือ ตัวแทนของธุรกิจน�า

เที่ยว จ�านวน 1 หน่วยงาน รวม 1 คน ตัวแทนของธุรกิจโรงแรม จ�านวน 1 หน่วยงาน รวม  

1 คน ตัวแทนของธุรกิจร้านอาหาร จ�านวน 1 หน่วยงาน รวม 1 คน และตัวแทนของธุรกิจ

ขนส่ง จ�านวน 1 หน่วยงาน รวม 1 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 6 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ 

และตัวแทนของหน่วยงานภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งได้

ดังนี้

  2.1 แบบสัมภาษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อค�าถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐาน

ของจังหวัดนครพนมเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยมีเนื้อหา

เกีย่วกบันโยบายทางการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม ความเป็นไปได้ด้านตลาด ด้านเทคนคิ 

ด้านการจัดการ ด้านเงินทุน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

มาวิเคราะห์และเสนอความเป็นไปได้ต่อไป โดยคณะผู้ศึกษาจะแบ่งค�าถามการสัมภาษณ์เป็น 

2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ต�าแหน่ง 

ชื่อหน่วยงาน และระยะเวลาการท�างาน 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม ความคิด

เหน็เกีย่วกบัลกัษณะของศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร รปูแบบและปัญหาใน

การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร     

  2.2 แบบสัมภาษณ์ของหน่วยงานภาคเอกชน ข้อค�าถามเกี่ยวข้องกับความคิด

เห็นและความต้องการของธรุกจิการท่องเทีย่วทีมี่ต่อการจดัต้ังศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่ว

แบบครบวงจร โดยคณะผู้ศึกษาจะแบ่งค�าถามการสัมภาษณ์เป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ต�าแหน่ง 

ชื่อหน่วยงาน และระยะเวลาการท�างาน

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ลักษณะของศูนย์บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวที่คาดหวัง รูปแบบและปัญหาในการให้ความร่วมมือ และความต้องการ

ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ของจังหวัดนครพนม 
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 การทดสอบเครือ่งมอื ในการศึกษาครัง้น้ี  มีการทดสอบเครือ่งมอื โดยใช้การทดสอบ

ความตรง (Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และปรับแก้ตามค�าแนะน�าให้ถูกต้อง

 3 .การรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยการลงพื้น

ที่และศึกษาจากเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดความต้องการในองค์

ประกอบแหล่งท่องเที่ยว (5A’s) ซึ่งมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

  3.1 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากระบบอินเตอร์เน็ต และติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน

ที่ต้องการสัมภาษณ์

  3.2 ท�าหนังสือจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งไปยังหน่วยงาน

ที่ต้องการสัมภาษณ์

  3.3 โทรนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ในการสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่ต้องการ

สัมภาษณ์

  3.4 สัมภาษณ์กับหน่วยงานที่ต้องการสัมภาษณ์ โดยใช้การจดบันทึกข้อมูล พร้อม

ด้วยอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ

  3.5 น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และจัดประเภทหมวดหมู่ของข้อมูล 

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

 4. การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทัง้หมด โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมลู

แบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการวิเคราะห์

ตามแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์

บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรทางด้านตลาด ด้านเทคนคิ ด้านการจดัการ ด้านเงิน

ทุน ตลอดจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการ

ท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

 1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นแบบ

ชัน้ภมู ิซึง่ใช้การสุม่อย่างง่ายจากวิธกีารจับฉลาก โดยการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจาก

สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความชื่อมั่น 95 % ดังนี้ (Yamane,1967) 

     n = N

       1+Ne²

 เมื่อ  n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

   N แทน จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

  e แทน  ระดับความคลาดเคลื่อน ( 0.05 )
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   N = 532

    1+532(0.05)²

   = 228.33

   = 228 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้คิดจากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่อง

เที่ยวจังหวัดนครพนมในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 (กระทรวงมหาดไทย. 2554)

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งค�าถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยการแจก

แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม จ�านวน 228 คน 

โดยการแบ่งค�าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้      

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามแบบให้เลือก

ตอบ จ�านวน 7 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล�าเนา เหตุผลที่เดิน

ทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

ของจังหวัดนครพนมหรือไม่        

 ส่วนที ่2 ระดบัความต้องการของนักท่องเท่ียวในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่อง

เที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม โดยมีค�าถามเกี่ยวกับระดับความต้องการของนัก

ท่องเทีย่วใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมลู ด้านสิง่ดงึดดูใจ ด้านการเดนิทางและเส้นทาง ด้านความ

ปลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวก และด้านกจิกรรม ซ่ึงค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert scale มีจ�านวนทั้งหมด 27 ข้อ โดยมีการ

ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545.)

 ระดับความต้องการ คะแนน

  มากที่สุด 5

  มาก 4

  ปานกลาง 3

  น้อย 2

  น้อยที่สุด 1
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วิธีแปลผลแบบสอบถามใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ต่อไปนี้

                            คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่าสุงสุด

    จ�านวนชั้น

         ค่าเฉลี่ย = 5 -1 = 0.8

             5

 ค่าเฉลี่ย หมายถึง

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  ระดับความต้องการมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  ระดับความต้องการมาก

   ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  ระดับความต้องการปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  ระดับความต้องการน้อย

   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  ระดับความต้องการน้อยที่สุด

ส่วนท ี3 ข้อเสนอแนะ เป็นค�าถามแบบปลายเปิดทีใ่ห้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ

 การทดสอบเครื่องมือ มีการทดสอบเครื่องมือ โดยใช้การทดสอบความตรง  

(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้

  1. ความตรง (Validity) คณะผูศึ้กษาได้จัดท�าแบบสอบถาม จากนัน้น�าแบบสอบถาม

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ

ภาษาที่ใช้และน�าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้สอบถามในการเก็บข้อมูลจริง

  2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) น�าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ท�าการทดสอบ จ�านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ

ตรวจสอบค�าถามว่า สามารถส่ือความหมายได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ มีความเหมาะ

สม และความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน�ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ตามที่ Nunnally (1978) ได้เสนอ

แนะเป็นเกณฑ์รองรับไว้ ซึ่งต้องมีค่า 0.7 ขึ้นไป ดังสูตรต่อไปนี้

      α = 

 e   แทน    ระดับความคลาดเคลื่ อน  ( 
0.05 ) 
  n   =     532 
          1+532(0.05)² 
      =   228.33 
      =   228  
 ขนาดขอ งกลุ มตั ว อย า งที่ ไ ด คิ ด จ าก จํ านวน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดนครพนม
ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 (กระทรวงมหาดไทย. 2554) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คณะผูศึกษาได
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีทั้ง
คํ าถามแบบปลายปดและแบบปลายเปด  โดยการแจก
แบบสอบถามใหกับนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดนครพนม จํานวน 228 คน โดยการแบงคําถามออกเปน 
3 สวน ดังน้ี    
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ 
ถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 
ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา 
เหตุผลที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดนครพนม และตองการใหมี
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดนครพนม
หรือไม      
  สวนที่ 2 ระดับความตองการของ
นักทองเท่ียวในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเท่ียวแบบ
ครบวงจรของจังหวัดนครพนม โดยมีคําถามเกี่ยวกับระดับความ
ตองการของนักทองเที่ยวใน 5 ดาน ไดแก ดานขอมูล ดานส่ิง
ดึงดูดใจ ดานการเดินทางและเสนทาง ดานความปลอดภัยและ
ส่ิงอํานวยความสะดวก และดานกิจกรรม ซ่ึงคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบ
ของ Likert scale มีจํานวนทั้งหมด 27 ขอ โดยมีการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545.) 

ระดับความตองการ  คะแนน 
    มากที่สุด     5 
    มาก       4 
    ปานกลาง     3 
    นอย      2 
    นอยที่สุด     1 
   วิธีแปลผลแบบสอบถามใชคาเฉลี่ยตามเกณฑ

ตอไปน้ี 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
          จํานวนชั้น 

  คาเฉลี่ย   =    5 -1     =   0.8 
          5 

คาเฉลี่ย            หมายถึง 
    คาเฉลี่ย  4.21-5.00 ระดับความตองการมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย  3.41-4.20 ระดับความตองการมาก 
    คาเฉลี่ย  2.61-3.40 ระดับความตองการปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  1.81-2.60 ระดับความตองการนอย 
    คาเฉลี่ย  1.00-1.80 ระดับความตองการนอยที่สุด 

สวนที 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปดที่
ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
 การทดสอบเครื่องมือ   คณะผูศึกษาได มีการ
ทดสอบเคร่ืองมือ โดยใชการทดสอบความตรง (Validity) และ
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 
  1. ความตรง (Validity) คณะผูศึกษาได
จัดทําแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามใหอาจารยที่
ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใชและนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
สอบถามในการเก็บขอมูลจริง 
  2. ความเช่ือถือได (Reliability) คณะผู
ศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทําการ
ทดสอบ จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุ มตัวอย าง  เพื่ อตรวจสอบคําถามว า  สามารถ ส่ือ
ความหมายไดตรงตามความตองการหรือไม มีความเหมาะสม 
และความยากงายเพียงใด จากน้ันจึงนํามาทดสอบหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ของ 
Cronbach’s Alpha ตามที่ Nunnally (1978) ไดเสนอแนะเปน
เกณฑรองรับไว ซ่ึงตองมีคา 0.7 ข้ึนไป ดังสูตรตอไปน้ี 
                              

                   α   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑−− 2St
2iS11k

k
 

 
    เม่ือ α    แทน  คาความเชื่อมั่น 

  k     แทน  จํานวนขอของเคร่ืองมือ
  Si²    แทน  ผลรวมของความแปรปรวน
ของขอคําถามแตละขอ 
  S2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนน
รวม 

3. การรวบรวมขอมูล คณะผูศึกษาจะเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการลงพื้นที่ และการแจกแบบสอบถามใหกับ

 

  เมื่อ   α แทน ค่าความเชื่อมั่น

    k แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือ

    Si² แทน ผลรวมของความแปรปรวนของข้อค�าถามแต่ละข้อ

    S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

76

 3. การรวบรวมข้อมูล คณะผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่และการ

แจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมวัดธาตุพนมวรมหาวิหาร 

ตลาดอินโดจีน และร้านขายของที่ระลึกของจังหวัดนครพนมด้วยตนเอง และตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบสอบถาม พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ ลงรหัส เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ (Statistical 

Analysis) โดยการใช้โปรแกรม ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the 

Social Sciences - SPSS) ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สามารถแบ่งได้ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ

หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์บริการ

ข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการใช้สถติิ

หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 

5. ผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจาก

แบบสอบถาม โดยมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ความเป็นไปได้ในการดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของ

จงัหวดันครพนม พบว่า จงัหวดันครพนมมคีวามเป็นไปได้ในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการ

ท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ้นในอนาคต เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่อง

เท่ียวของจังหวัดโดยการจัดท�าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น

เศรษฐกจิของจงัหวดัให้ดีข้ึน และหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในด้านต่างๆทีส่ามารถจดัตัง้

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรให้มีความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการตลาด ศูนย์บรกิารข้อมูลการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนม

เป็นศูนย์บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว 

ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เป็นการให้บริการสาธารณะประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อีกด้วย โดยหน่วยงานภาครัฐ

เป็นผู้วางแผนและด�าเนินโครงการ รวมทั้งขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งศูนย์

บริการข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรจะสามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว
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ในด้านต่างๆ ได้ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทีม่คีวามพร้อมในการส่งเสรมิและ

สนบัสนนุในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรขึน้ในอนาคต ตามนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม โดยก�าหนดว่า

 “ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรควรมลีกัษณะร่วมมอืกนัระหว่างหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของพื้นที่ในการให้บริการ มีการบริหาร

จดัการทีเ่ป็นระบบ เป็นสดัส่วน ซึง่จะต้องมีนโยบายทีมี่ความสอดคล้องกนั งบประมาณทีเ่พยีง

พอ มบีคุลากรทีพ่ร้อม และควรมผีูส้นบัสนนุและให้ความร่วมมอืในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลู

การท่องเที่ยวแบบครบวงจร”

 2. ด้านเทคนิค การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัด

นครพนมนั้นต้องมีการก�าหนดขนาดของโครงการให้เหมาะสม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะ

สม ซึ่งจังหวัดนครพนมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งเทคนิคในด้าน

เทคโนโลย ีด้านวชิาการ เทคนิคในการก่อสร้างและการออกแบบท�าให้สามารถสร้างศนูย์บรกิาร

ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรได้โดย

 “ต้องมเีทคโนโลยใีนการให้บรกิารกบันกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ มผีูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่ง

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนมมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลในเรือ่งของเทคนคิการก่อสร้าง การ

ออกแบบ โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร”

 3. ด้านการจัดการ หน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการจัดการ คือ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครพนม โดยได้มีแนวทางและวิธีการจัดการในด้านต่างๆ ตามนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมที่สามารถด�าเนินการได้ ส�าหรับการจัดการต้องมีบุคลากร

ผู้เช่ียวชาญที่เพียงพอในการเข้ามาบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบ

วงจรได้ แต่ขาดแคลนบคุลากรในบางส่วนทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารข้อมลูและประจ�าศนูย์

บริการข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจร ซ่ึงต้องมีการสรรหาบุคคลให้มีความเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการใช้ระบบการจัดการที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงาน

ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในศูนย์บริการข้อมูลการ

ท่องเทีย่วแบบครบวงจรเพือ่เป็นการบรูณาการร่วมกนั โดยมกีารจดัประชมุและหาข้อสรปุร่วม

กัน และมกีารจดัการฝึกอบรมพนกังานประจ�าภายในศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบ

วงจรโดย

 “จะต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะ

ต้องเข้ามามส่ีวนร่วม มีการวางแผน การวางนโยบาย ตลอดถงึการจดัสรรทรพัยากรให้เหมาะ

สม เพ่ือสร้างเป็นเครอืข่ายในการจดัการภายในศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร“
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 4. ด้านเงินทุน หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมและมีงบประมาณในการให้การ

สนบัสนนุในส่วนของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามนโยบายของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ

จังหวัดนครพนม แต่ต้องค�านึงถึงงบประมาณที่เสียไป ซึ่งเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง

มีความเกีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ถงึแหล่งทีม่า ความเหมาะสม และความเพียงพอของเงินทนุ

เพ่ือใช้ในการด�าเนนิการในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดั

นครพนม โดยจะต้องมีการจัดท�าแผนงบประมาณของโครงการเพ่ือเป็นการตัดสินใจในการ

ด�าเนินงานต่อไป และต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนที่รัฐบาลได้เสียไปอีกด้วยด้วยโดย 

 “ต้องค�านงึถงึความคุม้ค่าของการลงทุนหรอืการจัดต้ัง ซึง่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นครพนมมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ แต่จะต้องกระจายไปในหลายๆ ด้าน ในการ

วิเคราะห์เงินทุนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มา ความเหมาะสม และ

ความเพียงพอของเงนิทนุเพือ่ใช้ในการด�าเนนิการในการจดัต้ังศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่ว

แบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม โดยจะต้องมีการจัดท�าแผนงบประมาณของโครงการเพื่อ

เป็นการตัดสินใจในการด�าเนินงานต่อไป”

 5. ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม การจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจร

จะไม่มีผลกระทบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งประชาชนในจังหวัดนครพนมจะได้รับ

ประโยชน์ ทัง้ในด้านของรายได้จากการเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว เป็นการเปิดโอกาส

ในการท�างานมากขึน้ เมือ่นกัท่องเทีย่วมากขึน้ระบบงานและสายงานต่างๆ ก็จะมกีารจ้างงาน

มากขึน้เป็นการเพิม่โอกาสและกระจายรายได้ให้กบัคนในท้องถิน่ได้มอีาชพีเสรมิจากการผลติ

สนิค้าให้เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ ให้แก่นกัท่องเทีย่วทีส่นใจได้เลอืกซือ้ ซึง่จะเป็นการปรบัปรงุ

คณุภาพชวีติของคนในท้องถิน่ให้ดขีึน้ และการใช้บรกิารภายในศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่ว

แบบครบวงจรซึ่ง

 “การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจะไม่มีผลกระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการด�าเนินการของภาครัฐ ท่ีเข้าไปช่วยเสริมในส่วนของการ

บริการให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน”

 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล

การท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนม พบว่า ระดบัความต้องการของนกัท่อง

เทีย่วชาวไทยในการจดัต้ังศูนย์บรกิารข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนม

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยมีระดับความต้องการในแต่ละด้าน ดังต่อไป

นี้
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 1. ด้านเส้นทางและการเดินทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการด้านการเดิน

ทางและเส้นทางอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เน่ืองจากเส้นทางในการเดนิทางมายงั

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการอ�านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยว

 2. ด้านสิง่ดงึดดูใจ นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามต้องการในด้านส่ิงดงึดดูใจอยูใ่นระดบั

มาก คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 3.67 เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะ

เดินทางมาใช้บริการในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

 3. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

แบบครบวงจรมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยบริการให้กับ 

นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการรับบริการ

 4. ด้านกิจกรรม นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 กิจกรรมภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรต้องมี

เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

 5. ด้านข้อมูล นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการในด้านข้อมูลอยู่ในระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 3.57 เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทาง 

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม

 แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัด

นครพนม โดยการสงัเคราะห์ข้อมลูได้มาจากจากการเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษ์ แบบสอบถาม 

และการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย อินเตอร์เน็ต เอกสารต่างๆ หนังสือพิมพ์ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการศึกษา น�ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดการจัดการองค์กรและศูนย์บริการข้อมูล 

เพ่ือกลั่นกรองหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร พบว่า 

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม ควรมีลักษณะและ 

องค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ด้านที่ต้ัง ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรต้องมีสถานที่ตั้งที่ 

เหมาะสม สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง มีป้ายบอกทางหรือ

สญัลกัษณ์ทีแ่สดงสถานทีต่ัง้ของศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรไว้อย่างชดัเจน 

สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

 2. ทิศทางองค์กร ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรควรมีการก�าหนด

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยการก�าหนด 

วิสัยทัศน์เน้นไปในเรื่องของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแก่นักท่องเที่ยว  
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ซึ่งต้องมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน กับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน เป็นการให้

บริการสาธารณะประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลก�าไร โดยศูนย์

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรมีลักษณะของการให้บริการ ดังต่อไปนี้

  1) ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่นัก 

ท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวก ได้แก่  

ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ห้องสมุด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม รวม

ทั้งการรับจองโรงแรม ร้านอาหาร และพาหนะต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเทีย่วของจังหวัดนครพนมท่ีมีอยูใ่ห้เป็นท่ีรูจั้กแก่นักท่องเทีย่ว ซึง่ศนูย์บรกิารข้อมลู

การท่องเที่ยวแบบครบวงจรเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว

  2) ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรจะต้องเป็นศนูย์ทีใ่ห้บรกิารข้อมลู

ข่าวสารและสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทีย่ว ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตดิต่อสอบถาม

ได้โดยไม่ต้องเข้าไปยังศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

  3) ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะใช้ระบบอัตโนมัติ คือ  

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว และตู้บริการข้อมูล

แบบอัตโนมัติ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถใช้บริการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการ 

จองโรงแรม ร้านอาหาร และพาหนะ เป็นต้น

  4) ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรควรจะมีป้ายสื่อความหมาย  

ทั้งสื่อกลางแจ้งและสื่อภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ แผ่นพับ 

ป้ายแสดงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายแสดงแผนที่และเส้นทางของ

แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

  5) ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะมีการให้บริการแก่นัก 

ท่องเที่ยวนอกสถานที่

 3. โครงสร้างองค์กร ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรควรจะมกีารจดัการ

อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มกีารเชือ่มโยงของงานเข้าด้วยกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนโดยใช้รูปแบบการบูรณาการ โดยมีลักษณะโครงสร้างขององค์กร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ได้ดังต่อไปนี้

  1) กลุ่มบริหารส�านักงาน เป็นกลุ่มที่บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในการส่ง

เสรมิการท่องเทีย่ว กจิกรรม ค่าใช้จ่าย การวางแผนงาน การจดัท�าโครงการต่างๆ ภายในศนูย์

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รวมถึงการดูแลบุคลากรและการสรรหาบุคคล
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เข้าท�างานในแผนกต่างๆ ของศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร นอกจากนี ้

ยงัเป็นกลุม่งานหลกัในการประสานงานระหว่างกลุม่ต่างๆของศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่ว

แบบครบวงจร

  2) กลุ่มพิธีการเข้า – ออกนอกประเทศ จะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับพิธีการเข้า – ออก

นอกประเทศของนักท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า การท�าหนังสือผ่านแดนให้กับนักท่องเที่ยว 

นอกจากนีย้งัมหีน้าทีใ่นการตรวจคนเข้าเมอืงและผูก้ระท�าความผดิไม่ให้ลักลอบและขนสินค้า

เข้ามาภายในประเทศ เพื่อมาท�าการใดๆ อันผิดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ

  3) กลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว จะเป็นกลุ่มที่ให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว 

ได้แก่ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เส้นทางและการเดิน

ทางให้กับนักท่องเที่ยว การให้บริการรับจองห้องพัก ร้านอาหาร ตั๋วรถโดยสาร – สายการบิน 

ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครพนมและประเทศ นอกจากนี้

ยังท�าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาคเอกชนและธุรกิจที่เก่ียวข้องให้

สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

  4) กลุม่ประสานงานระหว่างประเทศ เป็นกลุม่ทีด่แูลเก่ียวกับงานต่างประเทศ ได้แก่ 

งานติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน

  5) กลุม่งานความปลอดภัย เป็นกลุ่มงานทีมี่หน้าทีค่อยดแูลและรกัษาความปลอดภยั

ให้กบันกัท่องเทีย่วภายในแหล่งท่องเทีย่วและภายในศูนย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบ

วงจร เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเทีย่วและนกัท่องเทีย่ว

ที่เดินทางมาใช้บริการภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

 4. การจัดบุคคลเข้าท�างาน ควรมีระบบของการปฏิบัติและด�าเนินการตามขั้นตอน 

ได้แก่ การสรรหาบุคลเข้าท�างาน การคดัเลอืกบคุคลเข้าท�างาน การฝึกอบรม และการจดับุคคล

เข้าท�างาน ซึ่งมีระบบของการปฏิบัติและด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้   

  1) การสรรหาบุคลเข้าท�างาน ในการสรรหาบุคคลเข้าท�างานในศูนย์บริการ 

ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรต้องมีการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าท�างานโดยการ

ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเว็บไซท์ของจังหวัดนครพนม การ

ตดิประกาศรบัสมคัรตามสถานทีต่่างๆ ทีส่�าคญัทีส่ามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น สถานทีร่าชการ 

หรืสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยจะต้องระบุต�าแหน่งงานที่

ต้องการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท�างาน ความสามารถพิเศษ เป็นต้น ระบุสถานที่และวิธีการรับสมัครไว้อย่างชัดแจน 
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  2) การคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน  เป็นขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและตรงตามความต้องการและต�าแหน่งงานศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบ

วงจรต้องการ และสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดูความพร้อม ไหวพริบ และบุคลิกภาพ

ของผู้สมัครเพ่ือเป็นการตัดสินใจในการรับพนักงานเข้ามาท�างานและได้รับพนักงานได้ตรง

ตามความถนัดและต�าแหน่งหน้าที่ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรต้องการ 

  3) การฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนการเตรยีมความพร้อมของผูส้มคัรก่อนปฏบิตังิานจรงิ

เพือ่ให้ผูส้มคัรได้เข้าใจลักษณะของงาน ทราบถงึภารกจิและวัตถปุระสงค์ของศนูย์บรกิารข้อมลู

การท่องเทีย่วแบบครบวงจร โดยต้องมกีารก�าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม เช่น 2 วัน หรอื 

1 สปัดาห์ เป็นต้น นอกจากนีค้วรมกีารจดัอบรมให้กบัพนกังานและมกีารจดัอบรมพนกังานใน

ทกุๆ 2 ปี เพือ่เป็นการกระตุ้นและให้พนักงานได้ตระหนักและเหน็ถงึความส�าคญัของงานทีท่�า 

  4) การจัดบุคคลเข้าท�างาน เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงตามต�าแหน่งงานที่

ได้รับการคัดเลือก โดยจะต้องมีการทดลองงานอย่างน้อย 3 เดือน และต้องมีการประเมินผล

การท�างาน ซึ่งระยะเวลาในการทดลองงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ

งาน 

6. การอภิปรายผล

 จากการศึกษาแนวทางการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของ

จังหวัดนครพนม ท�าให้เกิดความรู้ใหม่ ดังนี้

 1. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของ

จังหวัดนครพนม พบว่า การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรมีความเป็น

ไปได้ที่จะจัดตั้งขึ้น แต่จะต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการร่วมมือกันระหว่างหน่วย

งานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดนครพนม

และเป็นการลดการแข่งขนัของธรุกจิในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจงัหวดันครพนม ท�าให้

ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างธุรกิจตามมาในอนาคต โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วย

งานทีเ่ชือ่มโยงเครอืข่ายของธรุกจิแต่ละธรุกจิเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการด�าเนนิการเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ เกิดสัมพันธ์ที่ดีของธุรกิจ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งในการบริหาร

จัดการจะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการ คือ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครพนม ส่วนเงินทุนในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

จะไม่มกีารน�าเงนิทนุของหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาเกีย่วข้อง เพราะหากมกีารบรหิารจดัการ

ในรูปแบบของการบริหารจัดการร่วมและน�าเงินทุนของหน่วยงานภาคเอกชนมาลงทุนก็จะ

ท�าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและอาจท�าให้ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว 

แบบครบวงจรเป็นการบริการที่แสวงหาผลก�าไร 
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 2. ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการ

ท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการที่ไม่

เหมอืนกนั แต่ความต้องการท่ีเหมือนกนั คอื สิง่อ�านวยความสะดวก ซึง่ศนูย์บรกิารข้อมลูการ

ท่องเที่ยวแบบครบวงจรเป็นศูนย์บริการที่อ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านการ

ให้บริการข้อมูล การรับจอง การจองตั๋วยานพาหนะ ห้องสมุด ร้านกาแฟ ห้องนั่งเล่น เป็นต้น 

ให้แก่นกัท่องเทีย่ว ดงันัน้การประกอบอาชพี ภมูลิ�าเนา และระดบัการศกึษาไม่มผีลท�าให้ความ

ต้องการของนักท่องเทีย่วแตกตา่งกนั ซึง่สิง่อ�านวยความสะดวกภายในศูนย์บรกิารขอ้มูลการ

ท่องเทีย่วแบบครบวงจรน้ันจะต้องมีความหลากหลายเพือ่เป็นการรองรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการกระตุ้นความน่าสนใจและเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นัก

ท่องเที่ยวมาใช้บริการ 

 เนื่องจากศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนมยังไม ่

จัดตั้ง  จึงท�าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เข้าใจและรู้จักศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจร แต่ด้วยชื่อ คือ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร จึงมีส่วนช่วยในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ชื่อจะบ่งบอกถึงการให้บริการนักท่องเที่ยว

ที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

7. สรุปและข้อเสนอแนะ

 1. จงัหวดันครพนมมคีวามเป็นไปได้ในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบ

ครบวงจรข้ึนในอนาคต เนือ่งจากหน่วยงานภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดั

โดยการจดัท�าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวดั

ให้ดีขึ้น และหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สามารถจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล

การท่องเที่ยวแบบครบวงจรให้มีความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้   

  1.1 ด้านการตลาด ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ได้ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนมที่มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่อง

เทีย่วแบบครบวงจรขึน้ในอนาคต ตามนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวัดนครพนม ซึง่

สอดคล้องกบัแนวคดิการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของส�านกังานมาตรฐานการศกึษา 

ส�านักงานสถาบันราชภัฎ และกระทรวงศึกษาธิการ (2545) และงานวิจัยของ ชัชชลัยย์  

ทองสาธิต (2548) ที่การศึกษาด้านการตลาด เป็นการวิเคราะห์ และคาดคะเนอุปสงค์ผลผลิต

ของโครงการ ทัง้นีเ้พราะหากผลติอะไรออกมาแล้วไม่มตีลาดรองรบัก็ไม่มเีหตผุลใดทีจ่ะท�าการ

ผลิต นอกจากนั้นขนาดของอุปสงค์ยังชี้ขนาดของโครงการด้วย โดยเน้นด้านสินค้า บุคลากร 

และกระบวนการ
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  1.2 ด้านเทคนิค การจัดต้ังศูนย์บรกิารข้อมูลการท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดั

นครพนมนั้นต้องมีการก�าหนดขนาดของโครงการให้เหมาะสม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะ

สม ซึ่งจังหวัดนครพนมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งเทคนิคในด้าน

เทคโนโลย ีด้านวชิาการ เทคนิคในการก่อสร้างและการออกแบบท�าให้สามารถสร้างศนูย์บรกิาร

ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดความเป็นไปได้ของ

โครงการ ของส�านักงานมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานสถาบันราชภัฎ และกระทรวง

ศึกษาธิการ (2545) ในด้านการศึกษาด้านเทคนิค เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการจะมี

เทคนิคการผลิตให้เลือกได้หลายประเภท ซึ่งเทคนิคการผลิตแต่ละประเภทก็มีความแตกต่าง

กันไปทางด้านกรรมวธิกีารผลติเครือ่งจกัร เครือ่งมอือปุกรณ์การผลติ ชนดิ ปรมิาณ และคณุค่า

ของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง

พจิารณาข้อดข้ีอเสยีของเทคนคิการผลติประเภทต่างๆ และคดัเลือกการผลิตทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

  1.3 ด้านการจัดการ หน่วยงานท่ีจะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการจัดการ คือ องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดันครพนม โดยได้มีแนวทางและวิธกีารจัดการในด้านต่างๆ ตามนโยบายส่ง

เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมที่สามารถด�าเนินการได้ ส�าหรับการจัดการต้องมี

บคุลากรผูเ้ช่ียวชาญทีเ่พยีงพอในการเข้ามาบรหิารจดัการศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบ

ครบวงจรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนใจ รชตวัฒนกุล (2548) กลุ่มผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวควรมีการร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิด

ความเป็นไปได้ของโครงการของ ส�านกังานมาตรฐานการศึกษา ส�านกังานสถาบนัราชภฎั และ

กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ว่า การศึกษาด้านการจัดการ เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสม

และความพร้อมในด้านองค์การและการจัดการ แนวทางและวิธีการจดัการโครงการด้านต่างๆ 

(เวลา ค่าใช้จ่าย คณุภาพ) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ นโยบายด้านการค้าและราคาขอรฐับาล 

รวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ 

  1.4 ด้านเงินทุน หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมและมีงบประมาณในการให้การ

สนบัสนนุในส่วนของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามนโยบายของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ

จังหวัดนครพนม แต่ต้องค�านึงถึงงบประมาณที่เสียไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นไป

ได้ของโครงการ ของส�านักงานมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานสถาบันราชภัฎ และกระทรวง

ศึกษาธิการ (2545) ว่า การศึกษาด้านเงินทุน เป็นการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทน

ของโครงการในแง่เอกชนหรอืผลก�าไรทางการเงินเป็นส�าคญั นอกจากนีย้งัรวมถงึการวางแผน

ทางการเงนิทีเ่หมาะสมให้กบัโครงการเพือ่ก่อให้เกดิความม่ันใจว่าจะไม่เกดิปัญหาทางการเงนิ

ใดๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ สนใจ รชตวัฒนกุล (2548) ที่ว่า 

การก�าหนดราคาควรมีการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร 
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สถานบันเทิง ฯลฯ ในการก�าหนดราคาค่าบริการให้มีความยุติธรรมสอดคล้องกับสภาพความ

เป็นจริง

  1.5 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบ

วงจรจะไม่มีผลกระทบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งประชาชนในจังหวัดนครพนมจะ

ได้รับประโยชน์ ทั้งในด้านของรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และการใช้

บรกิารศนูย์บรกิารข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิความเป็นไปได้

ของโครงการของส�านักงานมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานสถาบันราชภัฎ และกระทรวง

ศึกษาธิการ (2545) ที่ว่า การศึกษาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เรื่องนี้มีความ

ส�าคัญและถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของโครงการ ทั้งนี้เพราะโครงการลงทุนที่เสนออาจมีผลกระ

ทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่จะมีท้ังผลกระทบภายนอกด้านบวกหรือด ีเช่น การเพิม่โอกาสการท�างาน 

การส่งเสริมการกระจายรายได้ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น และผลกระทบ

ภายนอกด้านลบหรอืในทางเสยีหาย ผลกระทบทางด้านนีส่้วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาทางด้าน

เทคนิคของโครงการ และงานวิจัยของ สมาพร คล้ายวิเชียร (2550) ที่ว่า การพัฒนาพื้นที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเป็นการสร้างความโดดเด่นของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ท�าให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

การเกิดอาชีพที่หลากหลายจากการมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเองโดยตรงเพิ่มมากขึ้น

 2. ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการ

ท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.65 โดย

มีระดับความต้องการในแต่ละด้าน ตามล�าดับ คือ ด้านเส้นทางและการเดินทาง นักท่องเที่ยว

ชาวไทยมีความต้องการด้านการเดินทางและเส้นทางอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการในด้านส่ิงดึงดูดใจอยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละเท่ากับ 3.67 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามต้องการด้าน

สิง่อ�านวยความสะดวกอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ด้านกจิกรรม นกัท่องเทีย่วชาว

ไทยมีความต้องการด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านข้อมูล นัก

ท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการในด้านข้อมูลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 3.57

 3. ศนูย์บรกิารข้อมูลการท่องเท่ียวแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนม ควรมลีกัษณะ

และองค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  3.1 ด้านท่ีต้ัง ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรต้องมีสถานที่ตั้งที่

เหมาะสม สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง มีป้ายบอกทางหรือ

สญัลกัษณ์ทีแ่สดงสถานทีต่ัง้ของศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรไว้อย่างชดัเจน 

สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนใจ รชตวัฒนกุล (2548) กล่าวไว้
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ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรมีการจัดโซนหรือก�าหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ

และสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ มีป้ายบอกทางหรือสัญลักษณ์ที่แสดงสถานที่ตั้งของศูนย์

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรไว้อย่างชัดเจน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีระบบ

การขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง 

หรือใช้บริการขนส่งระบบสาธารณะที่มีไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการองค์กรและศูนย์บริการข้อมูลของ การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) ว่า การเลือก

สถานที่ตั้ง ควรจะต้องอยู่ใกล้บริเวณท่ีมีการสัญจรพอสมควรและควรเป็นพื้นที่ที่มีความ

ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลา

  3.2 ทศิทางองค์กร ศูนย์บรกิารข้อมูลการท่องเทีย่วแบบครบวงจรควรมกีารก�าหนด

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยการก�าหนดวิสัย

ทศัน์เน้นไปในเร่ืองของการให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วแบบครบวงจรแก่นกัท่องเทีย่ว ซึง่ต้อง

มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน กับธุรกิจที่

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน เป็นการให้บริการ

สาธารณะประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลก�าไร ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดการจัดการองค์กรและศูนย์บริการข้อมูลของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) ว่า 

กลุ่มของบุคคลที่ท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แสวงหา

ก�าไร 2) ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการ 3) จัดหารายได้ที่เหมาะสม

ให้กับพนักงาน และ 4) เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  3.3 โครงสร้างองค์กร ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะมีการ

จดัการอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มีการเชือ่มโยงของงานเข้าด้วยกนัระหว่างหน่วยงานภาค

รัฐและภาคเอกชนโดยใช้รูปแบบการบูรณาการ โดยมีลักษณะโครงสร้างขององค์กร แบ่งเป็น 

5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารส�านักงาน กลุ่มพิธีเข้า – ออกนอกประเทศ กลุ่มการบริการด้านการ

ท่องเทีย่ว กลุม่ประสานงานระหว่างประเทศ และกลุม่งานความปลอดภยั สอดคล้องกับแนวคดิ

การจัดองค์กรและศูนย์บริการข้อมูลของส�านักมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานสภาสถาบัน

ราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ได้

กล่าวไว้ว่า หน้าที่ของการจัดการองค์กรนั้นเป็นการก�าหนดโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้

กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งวิเคราะห์กิจกรรมที่สามารถให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์  

มุ่งวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อก�าหนดโครงสร้างในการบริหาร และมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของสายปฏิบัติงานและสายท่ีปรึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับ

บัญชา ซึ่งจะช่วยในการก�าหนดโครงสร้างขององค์กร ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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  3.4 การจดับคุคลเข้าท�างาน ควรมีระบบของการปฏบิตัแิละด�าเนนิการตามขัน้ตอน 

ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้าท�างาน การคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน การฝึกอบรม และการจัด

บุคคลเข้าท�างาน

 7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการท่องเที่ยว

 1. ปัจจบัุนจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัจงัหวดันครพนมจะมแีนวโน้มเพิม่มาก

ข้ึนเมือ่เทยีบปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 ซึง่จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพเพยีง

พอทีจ่ะสามารถรองรบันักท่องเท่ียวได้ ดงัน้ันจังหวัดนครพนมควรมกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลู

การท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ้น เพื่อเป็นตอบสนองความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้

แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรองรับจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ท�าให้จังหวัด

นครพนมเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) 

เชื่อมโยงกับประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม

 2. ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการ

ท่องเทีย่วแบบครบวงจรของจงัหวดันครพนม นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามต้องการในด้านการ

เดนิทางและเส้นทางมากกว่าด้านอืน่ๆ ซึง่เส้นทางถอืว่าเป็นสิง่ส�าคญัในการเดนิทางไปยงัแหล่ง

ท่องเที่ยว ดังนั้นจังหวัดนครพนมควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเส้นทางเพิ่มมากขึ้น คือ มีการ

เพิม่บรกิารรถสาธารณะ มกีารสร้างเส้นทางทีม่คีณุภาพและสามารถเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วได้

อย่างสะดวกสบาย เพราะเส้นทางถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว

 3. ศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วแบบครบวงจรจะต้องมกิีจกรรมด้านการท่องเทีย่ว

เพือ่ดงึดดูความสนใจของนักท่องเท่ียว ท้ังน้ีภายในจังหวัดนครพนมกจ็ะต้องมกีารเพิม่กจิกรรม

ทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ใน

จงัหวดันครพนม เช่น การร่องเรือชมวิถชีวิีตของชมุชน 2 ฝ่ังโขง ถนนคนเดนิ ตลาดไนท์พลาซ่า 

เป็นต้น ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครพนม ณ ลานจันทร์ส่องหล้า 

บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน

 7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการข้อมูลการท่อง

เที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม

 2. ควรมกีารศกึษาปัญหาและอปุสรรคของการจดัตัง้ศูนย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่ว

แบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

88

 3. ควรมีศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม
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