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บทคดัย่อ  

 บทความวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปจัจุบนัด้านการท่องเที่ยว 

นําไปสู่การวิเคราะห์วางแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ศกัยภาพการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม ดว้ยวจิยัเชงิคุณภาพและปรมิาณ รวมถงึจากขอ้มลู

จากการประชุมดา้นการท่องเทีย่วประจําปี พ.ศ. 2558 - 2559 และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จากการวจิยั

พบว่าจงัหวดัมหาสารคามมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพจํานวนทัง้สิ้น 12 แห่ง ซึ่งจดัแบ่งกลุ่มแหล่ง

ท่องเทีย่วออกเป็น 2 ดา้น คอื แหล่งท่องเทีย่วดา้นศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ จํานวน 7 แห่ง 

แหล่งท่องเทีย่วดา้นธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จํานวน 5 แห่ง รวมถงึพบแหล่งท่องเทีย่วทีส่ามารถ

พฒันาให้มศีกัยภาพคอืแหล่งโบราณสถานทัง้หมด 74 แห่ง ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนกบักรมศลิปากร

แลว้ 17 แห่ง และยงัไม่ไดข้ ึ้นทะเบยีนแต่อยู่ในฐานขอ้มลูแลว้อกี 57 แห่ง ในส่วนของปจัจยัมผีลต่อ

การพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว พบว่าดา้นสิง่ดงึดูดใจทางการท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่สูงสุด X  3.77 

รองลงมาคอืด้านการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่ X 3.68 ส่วนค่าเฉลี่ยตํ่าสุดก็คอืดา้นกจิกรรม

การท่องเที่ยว X 2.97 สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

มหาสารคามมปีระเด็นดงันี้  1)ด้านการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลกัที่เสื่อมโทรมและพฒันาคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 2)ด้านการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิของ

ธุรกจิท่องเทีย่วในพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพ 3)ดา้นการส่งเสรมิการใชอ้งค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆวาง

แผนการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล  4)ดา้นการยกระดบัตําแหน่งตราสนิคา้ของ

การท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคามให้มคีุณค่าเพิม่ขึ้น 5)ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ระหว่างกลุ่มจงัหวดัและระหว่างภมูภิาค 6)ดา้นการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเพื่อการศกึษาเรยีนรูภ้ายใต้

ฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม 
 

คาํสาํคญั : ศกัยภาพการท่องเทีย่ว การพฒันาการท่องเทีย่ว จงัหวดัมหาสารคาม 
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Abstract 

 This article aims to study present situations of tourism in Maha Sarakham province 

which led to an analysis to develop a plan for improving the province’s tourist potentiality. The 

study involved quality and quantity research, as well as the data from annual conferences held 

between 2015 and 2016, and other related research. From the study   it was found that there 

are 12 potential tourist attractions in Maha Sarakham which can be divided into two types: 7 

arts, cultural and historical tourist attractions, and 5 natural and environmental tourist 

attractions. In addition, there are 74 ancient remains which have possibility to become tourist 

attractions. From all the mentioned remains, 17 of them have been registered with The Fine 

Arts Department, Thailand, leaving other 57 ancient remains unregistered. For the factors 

affecting the development of tourist potentiality, the results showed that the tourist attraction 

has the highest mean of x ̄ 3.77, following with tourist attraction accessibility with the mean of 

x ̄ 3.68. The factor which has the lowest mean of x ̄ 2.97 is tourist activity. The suggestions for 

tourism development plan for Maha Sarakham province include 1) rehabilitating main decaying 

tourist attractions and improving their qualities to correspond with market needs, 2) developing 

a tourist enterprise network in areas with potentiality, 3) encouraging more use of knowledge 

and new technologies to plan and manage tourism systematically, 4) raising the province’s 

product brand value, 5) promoting routes connecting adjacent provinces as well as regional 

traveling, and 6) promoting educational tourism based on Maha Sarakham’s tourist resources. 
 

Keywords: potentiality, tourism, Maha Sarakham            
 

บทนํา 

ประเทศไทยถอืว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตวัสูงมบีทบาท

ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคญั

นํามาซึ่งเงนิตราต่างประเทศการสร้างงาน และการกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาค นอกจากนี้การ

ท่องเที่ยวยงัมสี่วนสําคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึง

การคา้และการลงทุน เมือ่ประเทศประสบภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วมบีทบาทสาํคญัใน

การสรา้งรายได้ใหก้บัประเทศสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาทีร่วดเรว็กว่าภาคผลติและ

บรกิารอื่นๆ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา , 2556) อย่างไรกต็ามปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

การท่องเที่ยว ความเป็นมาของการท่องเที่ยวมวลชน การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ การ

ท่องเทีย่วเฉพาะทางจาํแนกประเภทไดห้ลายวธิหีรอืเปรยีบเสมอืนการจาํแนกส่วนแบ่งตลาดของการ
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ท่องเทีย่วเฉพาะทาง กลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจเฉพาะทางจะมอุีปสงค ์แรงจูงใจ ความตอ้งการ

และพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ทาํใหก้ารเกดิอุปทาน การประกอบกจิกรรมและบรกิารการท่องเทีย่ว

ตามความต้องการเฉพาะด้านที่แตกต่างกนัไป หน่วยงานวางแผนภาครฐัควรศกึษาและทําความ

เขา้ใจกบัความตอ้งการแตกต่างเพือ่การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหร้องรบัตลาดท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั

ไป ผูป้ระกอบการธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งควรศกึษาและทาํความเขา้ใจเพือ่จดัสิง่อํานวยความสะดวก

ให้สามารถรองรบัให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละส่วนแบ่งตลาดได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ราณ ีอสิชิยักุล, 2557)  

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะปรบัเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกจิเมือ่สภาพเศรษฐกจิตกตํ่าส่งผล

ให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมดัระวงัโดยคํานึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้น แม้

นักท่องเที่ยว ยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่อาจตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ 

(Swarbrooke,1999) เช่น เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมภิาคเดียวกนัมากขึ้น 

นอกจากนี้นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มสนใจการท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษมากขึน้ ผนวกกบักระแส

การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ถอืไดว้่าเป็นพฒันาการอกีลกัษณะหนึ่งของการท่องเทีย่ว กล่าวคอืเป็น

การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทางศลิปหตัถกรรมหรอืการท่องเที่ยวทางมรดกทาง

วฒันธรรม แบบเดมิ  ทีน่ักท่องเทีย่วเป็นเพยีงแต่ผูช้มอยู่ห่างๆ ถ่ายภาพหรอืซื้อของทีร่ะลกึเท่านัน้ 

แต่การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ เป็นการท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงกบัการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมหรอืการ

ท่องเที่ยวเยีย่มชมศลิปะ (Richards,1996) แบบเดมิที่เป็นการท่องเที่ยวแบบตัง้รบั (Passive) ไปสู่

การท่องเที่ยวทีน่ักท่องเทีย่วเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางวฒันธรรมอย่างกระตือรอืร้น (Active) 

ดว้ยความมุ่งหมายว่าการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ผ่านประสบการณ์จรงิของเจา้ของมรดกวฒันธรรม (สุดแดน 

วสิุทธิลกัษณ์, 2556) เช่นเดียวกนัจากการคาดการณ์แนวโน้มและทศิทางการท่องเที่ยวไทยในปี 

2563 พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วจะมคีวามคาดหวงัสงูขึน้ดา้นราคาทีต่อ้งคุม้คา่ (High Expectation) 

มีการจับจ่ายใช้สอยที่ระมดัระวังมากยิ่งขึ้น รวมถึงการซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (Culture 

Absorption) มคีวามสนใจแบบส่วนทาง (Conflict in Interest) เป็นการแสวงหาสิ่งที่สวนทางกับ

แนวโน้มยุคสมยั เช่นการมองหาคุณค่าในอดตี การตื่นตวัทางศาสนา การบรโิภควถิแีบบเดมิ เป็นต้น 

(กองวจิยัการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) อย่างไรก็ตามในปจัจุบนัการท่องเที่ยว

ต่างๆยงัคงกระจุกตัวอยู่ในเมอืงหลกัของการท่องเที่ยวเดิมอย่างเช่นภาคใต้และภาคเหนือของ

ประเทศไทย สําหรบัภูมภิาคอื่นๆยงัคงได้รบัผลกระทบจากการท่องเที่ยวในสดัส่วนที่น้อยเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่ม ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย 

 จงัหวดัมหาสารคามไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงตน้แบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เป็นโครงการที่

กรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ นํามาเป็นสิง่ทีช่่วยกระตุ้นและส่งเสรมิใหค้นไทยนําภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ไทย นําประโยชน์ไปใชใ้นเชงิพาณชิย์ รวมถงึการกระตุน้เศรษฐกจิ ก่อใหเ้กดิการสรา้ง
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งาน สร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะพฒันาจงัหวดัที่มี

ศกัยภาพเป็นเมอืงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทัว่ประเทศไทย และคดัเลอืกเป็นเมอืงต้นแบบเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ จากจงัหวดัทีม่คีวามโดดเด่นทางภูมปิญัญา ศลิปวฒันธรรม ทีส่ามารถนําไปพฒันาสรา้ง

จุดเด่นและมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้หรอืบรกิารของจงัหวดั ซึ่งจะมสี่วนในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถิน่ 

และประเทศชาติอีกทางหนึ่งดว้ย สําหรบั 10 จงัหวดั ที่ไดผ้่านการพจิารณาตดัสนิมาจากรอบแรก

ทัง้หมด 30 จงัหวดั เขา้สู่รอบสุดทา้ย จงัหวดัมหาสารคาม เมอืงแห่งการเรยีนรู ้สู่การพฒันาชุมชน 

"Learning City towards Community Development" หรอืจะเรยีกอกีอย่างว่า เมอืงตกัสลิา เมอืงแห่ง

การศกึษา: เป็นจงัหวดัทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นหลายประการ เป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่กึ่งกลางของภาค

อีสานไม่มภีูเขา มแีม่น้ําชีไหลผ่าน การเป็นจงัหวดัที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน มทีรพัยากรการ

ท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นในดา้นประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมและประเพณี และเนื่องจากยงัมคีวามเจรญิไม่

มากนกั ผูท้ีม่าเยีย่มเยอืนเมอืงนี้จงึไดส้มัผสักบัวถิชีวีติชาวอสีานอนัเรยีบงา่ยและบรสิุทธิ ์เป็นเสน่ห์ที่

นับวนัจะหาได้ยากในสงัคมเมอืงปจัจุบนั นับเป็นเมอืงศูนย์รวมวฒันธรรมของชาวอสีาน เนื่องจาก

ชาวเมอืงมทีีม่าจากหลายชนเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมอืงทีพู่ดภาษาอสีาน ชาวไทยยอ้ และชาวผูไ้ทย 

ประชาชนใชช้วีติอย่างเรยีบง่าย มกีารไปมาหาสู่และช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนัตามแบบของคนอสีาน 

นบัเป็นแหล่งโบราณคดทีีส่าํคญัเนื่องจากพบชุมชนโบราณหลายแห่ง รวมถงึเทวรปูและเครือ่งป ัน้ดนิ

เผาที่พบอยู่ทัว่ไปในหลายพื้นที่ของจงัหวดั แต่ทรพัยากรเหล่านี้ ยงัไม่เป็นที่รู้จกัในระดบัภูมภิาค 

ยงัคงต้องการการพฒันาให้เกิดการขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดบัวงกว้าง (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2557) ถงึแมว้่าจะมทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วจะหลากหลายกต็ามทางหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งก็ได้พยายามส่งเสรมิผลกัดนัให้การท่องเที่ยวขบัเคลื่อนไปในหลากหลายมติิ แต่ยงัคงมี

ปจัจยัดา้นการเขา้ถงึ ภาพลกัษณ์ การประชาสมัพนัธ ์การนําทรพัยากรการท่องเทีย่วมาสรา้งความ

แตกต่างในการแข่งขนั รวมถงึการบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว

ของจงัหวดันัน้ ยงัคงเป็นปญัหาทีย่งัไมป่ระสบผลสาํเรจ็เท่าทีค่วร ยงัไม่มกีารนํานโยบายไปใชใ้นเชงิ

พืน้ทีอ่ย่างชดัเจน (สาํนกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัมหาสารคาม,2558) 

 ดงันัน้กล่าวโดยสรุปได้ว่าจงัหวดัมหาสารคามเป็นจงัหวดัขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มทีรพัยากรการท่องเทีย่วหลากหลายทีม่ศีกัยภาพ ที่สามารถผลกัดนัให้เกดิ

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วในปจัจุบนั

และแนวโน้มในอนาคต แต่หากยงัขาดองค์ประกอบหลายด้านในการขบัเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสําคญัดงักล่าวในการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว ส่งเสรมิใหเ้กดิการ

พฒันาเชือ่มโยงไปในระดบัวงกวา้ง และยงัสอดคลอ้งกบัยุทศาสตรข์องจงัหวดัมหาสารคาม ทีมุ่ง่เน้น

การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของอตัลกัษณ์และวฒันธรรม  
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วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั  

 1. เพือ่ศกึษาสถานการณ์ในปจัจุบนัดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม 

 2. เพือ่วเิคราะหแ์ผนพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม   

 3. เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม   
 

การทบทวนวรรณกรรม  

 ในการวิจยัครัง้นี้ผู้ศึกษาวิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็น

พืน้ฐานในการวเิคราะหแ์ละสนบัสนุนผลการศกึษาวจิยัทัง้นี้มแีนวคดิหลกักล่าวโดยสรุปไดว้่า แนวคดิ

ที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมต่างๆที่ติดต่อและสมัพนัธ์กบั

กิจกรรมของบุคคล โดยสามารถเกิดขึ้นจากการที่เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการพกัผ่อนและการตดิต่อธุรกจิ ซึ่งเอาเหตุผลกระบวนการแลกเปลีย่นทางสงัคม 

เศรษฐกจิและวฒันธรรม  อนัเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของการเดนิทางและการท่องเทีย่ว ในส่วนของ

แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism Development) คอื การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

เพื่อให้ประสบผลสําเร็จ มสีิง่สําคญัที่ต้องนํามาประเมนิประกอบการตดัสนิใจในการพฒันาได้แก่ 

ความปรารถนาของผูท้่องเทีย่วความสามารถในการใชบ้รกิารของผูท้่องเทีย่วความสะดวกในการเดนิ

ทางการเข้าถึงและความสามารถที่จะรบัได้ของพื้นที่ ประกอบด้วยความสามารถที่จะรบัได้เชิง

กายภาพความสามารถทีจ่ะรบัไดเ้ชงิสงัคมและความสามารถทีจ่ะรบัได้เชงินิเวศวทิยา รวมถึงการ

พฒันาแหล่งท่องเทีย่วว่า “การทีจ่ะสรา้งหรอืพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ทีไ่ม่น่าสนใจใหเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นัน้  จะต้องคํานึงถึงจุดสําคัญในด้าน

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิัง้ในแง่กายภาพหรอืภมูภิาค ตําแหน่งทีต่ ัง้ หรอืชือ่เสยีงของสถานทีท่ี่

กระจายไปสู่โลกภายนอกการวางแผนเป็นลกัษณะของการทาํงานร่วมกนัจากหลากหลายสาขาซึ่งจะ

เรยีกไดว้่า “สหสาขาวชิา” ทัง้นี้การวางแผนเป็นเรือ่งทีม่นุษย์ตอ้งการรู ้"อนาคต" จะเกดิขึน้เพื่อสรา้ง 

สภาวะแวดลอ้มใหม้คีวามเหมาะสม สามารถรบัมอืกบัผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่อาจจะเป็นส่วนที่

เป็นคุณประโยชน์หรอือาจเป็นการลดการเสยีประโยชน์กไ็ดโ้ดยการวางแผนนัน้ มกัปรากฏอยู่เสมอ

แมก้ระทัง่ในชวีติปกตปิระจําวนัของมนุษยท์ีอ่าจมกีารวางแผนสาํหรบัชัว่โมงขา้งหน้า ในวนันี้ พรุ่งนี้ 

เดอืนหน้า ปีหน้า เป็นตน้  

 รวมถงึการศกึษาครัง้นี้ได้ใช้แนวคดิศกัยภาพการท่องเที่ยวมาเป็นพื้นฐาน ซึ่ง Buhalis, 

(2000) ไดอ้ธบิายความหมายองค์ประกอบศกัยภาพทางการท่องเทีย่ว ไวด้งันี้ องค์ประกอบทีส่าํคญั

ทางการท่องเทีย่วประกอบไปดว้ย 6 ประการหรอื 6A’s ดงันี้ 1) แหล่งท่องเทีย่ว (Attractions) เช่น 

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง, สถาปตัยกรรมและการจดักจิกรรม

พเิศษ 2) การเขา้ถงึ (Accessibility) คอื ระบบการคมนาคม, สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และยานพาหนะ 

3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) คือ ที่พกั, การจดัเลี้ยงและการบริการการท่องเที่ยว 4)
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โปรแกรมการท่องเทีย่วสาํเรจ็รูป (Available packages) คอื โปรแกรมการท่องเทีย่วทีถู่กเตรยีมโดย

คนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกบัเจ้าบา้น 5) กจิกรรม (Activities) คอื กจิกรรมที่เกดิขึ้นระหว่างที่

นักท่องเทีย่วอยู่ในพื้นที่ 6) การใหบ้รกิารของแหล่งท่องเทีย่ว (Ancillary services) ไดแ้ก่ ธนาคาร 

โรงพยาบาล ไปรษณีย์และโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม (บุญเลิศ  จิตตัง้ว ัฒนา,2548) ได้ให้

ความหมายขององค์ประกอบการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวไว้ดงันี้  1) สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเทีย่ว (Attraction) 2) เสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility) 3) สิง่อํานวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว (Amenities) 4) การบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว (Ancillary services) 5) 

ทีพ่กัในแหล่งท่องเทีย่ว (Accommodations) 6) กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activities)  

 นอกจากนี้ยงัมแีนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จดัว่า

เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้มโีอกาสพฒันาศกัยภาพเชิง

สร้างสรรค์ของตนและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบั

วฒันธรรมพื้นถิ่นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Workshop) ที่ไม่เป็นทางการ และ

ประสบการณ์ทีส่ร้างสรรค์ โดยกจิกรรมดงักล่าวจดัขึ้นแบบกลุ่มเล็กจะถูกจดัขึ้นที่บา้นและสถานที่

ทํางานของผูส้อน (Tutors) ทําใหน้ักท่องเทีย่วไดม้โีอกาสคน้หาความรเิริม่สร้างสรรค์ภายในตวัเอง

และได้ใกล้ชิดกบัคนพื้นถิ่นมากขึ้น สําหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (Policy and 

Strategic Tourism) (สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์, 2556) จงัหวดัมหาสารคามได้รบัการคดัเลือกให้เป็น

จงัหวดัที่มเีศรษฐกจิสร้างสรรค์จงึทําให้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวได้รบัการวาง

นโยบายให้สอดคล้องไปด้วย นัน่ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาถึง

ผลกระทบจากการวางนโยบายดงักล่าวกลบัยงัไม่ไดด้ําเนินการตามเป้าประสงค์ ยงัคงต้องการองค์

ความรูต่้างๆทีจ่ะนําไปสนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 ตลอดจนการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นพื้นฐานในการสรา้งกรอบแนวคดิจนกระทัง้

นําไปสู่การสงัเคราะห์สรุปผล ดงันี้  (Azman Ahmad, 2013) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ข้อจํากดัในการ

พฒันาการท่องเที่ยวสําหรบัแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกในประเทศบรูไน จากการวิจยัพบว่า การ

พฒันาการท่องเที่ยวถือได้ว่า รฐับาลมอีํานาจสําคญัในการแกไ้ขปญัหา การส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

เพื่อโน้มน้าวให้มจีํานวนนักท่องเที่ยวมจีํานวนเพิม่มากขึ้น รวมถึงปญัหาที่ควรแก้ ได้แก่ การจดั

ระเบยีบรา้นคา้แผงลอย ปญัหาอาชญากรรม รวมถงึการขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สิง่อํานวย

ความสะดวกและการบรกิารนักท่องเทีย่ว นอกจากโอกาสในการสรา้งรายได ้การพฒันาการสามารถ

นําการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรการท่องเทีย่วได ้ขณะเดยีวกนั (Yu Qin, 2010) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง 

การพฒันาการท่องเทีย่วมาเก๊าโดยความร่วมมอืกบัเมอืงเพือ่นบา้น พบว่าการพฒันาการท่องเทีย่วมี

ความสําคญัดา้นความร่วมมอืทางการตลาด แรงงาน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบความ

ปลอดภยั รวมถึงการพฒันากิจกรรมทางการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสําคญัที่สามารถสร้างได้ตัง้แต่

นโยบายจนถงึผูท้ีม่สี่วนร่วมในระดบัพืน้ที ่ต่อมา (ยุพาพร ชยัศริ,ิ 2555) ไดศ้กึษาเรือ่งการมสี่วนร่วม
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ของชุมชนในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี

พบว่าการมสี่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมม ี4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการคน้หาปญัหาดา้น

การวางแผนดาํเนินกจิกรรม ดา้นการลงทุนและปฏบิตัติาม และดา้นการตดิตามและประเมนิผล 

 ยงัมงีานวจิยัของ (รฐัทติยา หริณัยหาด, 2555) เรือ่งแนวทางการพฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพ

หมู่บ้านวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่ว ได้แบ่งทรพัยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คอื 

ประเภทที ่1 ประเภทธรรมชาต ิประเภทสถานทีท่างประวตัศิาสตร์ ไดแ้ก่ ศาสนสถาน โบราณสถาน 

และประเภทศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและกจิกรรมทรพัยากรการท่องเทีย่วเหล่านี้จดัอยู่ในกลุ่มของ

วฒันธรรมทัง้สิ้น โดยพจิารณาจากความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม ประเภทที ่2 เป็นผลผลติ

ของวฒันธรรมทีม่ตีวัตน เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชดัเจน ประเภทที ่3 มาจากแนวความคดิ ความเชื่อ 

วถิีประชา ซึ่งเป็นนามธรรม แต่ได้มกีารพฒันาจนมอีงค์ประกอบมาเสริมขึ้น และมลีกัษณะทาง

วฒันธรรมที่เป็นรูปแบบมากขึ้น จากการศึกษาทําให้นักท่องเที่ยวสามารถสมัผัสการท่องเที่ยว

ประเภทนี้ได้โดยตรง สําหรบัประเทศไทย วฒันธรรมที่นํามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว ได้แก่ 

แหล่งท่องเทีย่วทางโบราณสถาน แหล่งประวตัศิาสตร ์ศาสนสถาน เทศกาลงานประเพณ ีวฒันธรรม 

ตลอดจนวถิีชวี ิตความเป็นอยู่ และอธัยาศยัไมตรีของคนไทย ทรพัยากรประเภทศลิปวฒันธรรม

เหล่านี้ เมือ่รวมกนัแลว้จงึกลายเป็นความสอดคลอ้ง ผสมผสาน และกลมกลนืเป็นวฒันธรรมไปไทย

ไดอ้ย่างสมบรูณ์ และ นงลกัษณ์ จนัทาภากุลและนรนิทร ์สงัขร์กัษา, (2557) ไดศ้กึษาศกัยภาพในการ

ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของชุมชนบ้านหวัเขาจนีจงัหวดัราชบุร ีพบว่าศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิ

วฒันธรรมของชุมชนบา้นหวัเขาจนีโดยรวม ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นพื้นที ่ดา้นการจดัการ ดา้นกจิกรรม 

และดา้นองค์กรอยู่ในระดบัมาก แนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ําคญัไดแ้ก่ 1) 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจดักจิกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 2) การให้ความรู้การจดั

อบรมในการจดัการการท่องเทีย่วใหป้ระสบความสาํเรจ็ 3) การศกึษาดูงานและการศกึษาการปฏบิตัิ

ที่ดีในการท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ และ 4) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ การ

ประชาสมัพนัธผ์่านหน่วยงานต่างๆ ในระดบัจงัหวดั และสือ่ต่างๆ 
 

ระเบียบวิธีวิจยั  

 การวิจัยครัง้นี้ ได้กําหนดขอบเขตการวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมุง่ทาํการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร (Document Analysis) การสมัภาษณ์เชงิ

ลึก (In depth interview) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามและ

ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 12 คน รวมถงึการวเิคราะห์ขอ้มลูจากการประชุมการพฒันาการท่องเทีย่วและ

การประชุมการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์ ในช่วงเดือน

กนัยายน 2557 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2558 เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) วเิคราะห์
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นโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวเิคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปไดข้องการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม   
 

ผลการวิจยัและอภิปราย  

 กรมการท่องเทีย่วไดศ้กึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วในภาพรวมของประเทศไทยพบว่า 

นักท่องเทีย่วมจีํานวน 2.30 ลา้นคน และรอ้ยละ 72.72 เป็นนักท่องเทีย่วภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก 

จากเดอืนมกราคมถึงเดอืนพฤษภาคม 2558 มนีักท่องเที่ยวจํานวน 2,309,250 คน ส่วนมากเป็น

นักท่องเที่ยวภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก มจีํานวน 1,679,258 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 72.72 โดยใน

จาํนวนนี้เป็นนักท่องเทีย่วจนีมากทีสุ่ด 668,079 คน รองลงมาไดแ้ก่ภูมภิาคยุโรป เอเชยีใต ้อเมรกิา 

โอเชยีเนีย ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาตามลาํดบั สาํหรบัแนวโน้มการท่องเทีย่วไทยเดอืนมถุินายน 

2558 คาดว่าจะไดร้บัปจัจยับวกจากสถานการณ์การเมอืงในประเทศทีม่เีสถยีรภาพ การขยายตวัของ

นกัท่องเทีย่วจนี และการปรบัตวัดขี ึน้ของนักท่องเทีย่วยุโรป ซึ่งจะมผีลทําใหน้ักท่องเทีย่วจะเตบิโต

ต่อเนื่องและจะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 45 - 50 แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเทีย่วโดยส่วนมากยงัคง

เป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวเอเชยี ดงัภาพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงจาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว 10 อนัดบัแรก ในปี 2558 

ท่ีมา : (กรมการท่องเทีย่ว, 2558) 
 

  สาํหรบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการขยายตวั

ของนักท่องเทีย่วน้อยยงัคงตอ้งการการพฒันาใหเ้พิม่ขดีความสามารถดา้นการท่องเทีย่วดา้นต่างๆ 

ถึ ง แ ม้ จ ะ มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  ( Cluster)  เ ช่ น  ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ส นุ ก  ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 

อารยธรรมขอมและกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์ แล้วนัน้ก็ทําให้เกดิการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน

ระดับที่ดีข ึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กําหนด ฉะนั ้นโดยส่วนมากจังหวัดต่างๆในภาค
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ตะวนัออกเฉยีงเหนือยงัคงมศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วตํ่า (สาํนกังานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ขอนแก่น , 2558 ) โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัมหาสารคามก็จดัอยู่ในกลุ่มจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพดา้น

การท่องเทีย่วตํ่า ดงัภาพที ่2  
 

 

ภาพท่ี 2 แสดงศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ท่ีมา : (ปรดี ีโชตชิว่ง , 2557) 
 

 แมว้่าภาพรวมการพฒันาการท่องเทีย่วของประเทศจะมหีลายหน่วยงานไดก้าํหนดกรอบ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทัง้ที่เป็นกรอบในระดบัชาติและระดบักลุ่มจงัหวดัเพื่อผลกัดนัการ

พฒันาการท่องเทีย่วของประเทศและกลุ่มจงัหวดัใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื แต่ผลการพฒันาในระยะทีผ่่าน

มาพบว่ามีความก้าวหน้าเฉพาะส่วนของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านัน้ซึ่งใน

ขอ้เท็จจรงิยงัมคีวามซํ้าซ้อนและยงัไม่มแีผนยุทธศาสตร์หลกัที่เป็นเอกภาพที่สามารถใช้เป็นแนว

ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่วของประเทศและเป็นทีย่อมรบัของทุกหน่วยงานไดอ้ย่างแทจ้รงิ   

จงึส่งผลใหก้ารพฒันาการท่องเทีย่วในจงัหวดัซึ่งไม่ใช่จงัหวดัเป้าหมายในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ของส่วนกลางไม่ได้รบังบประมาณเพียงพอในการพฒันาให้ก้าวไปสู่การเป็นที่รู้จกัและได้รบัการ

ยอมรบัในระดบัประเทศ อย่างไรกต็าม (สุนีย์ เลีย่วเพญ็วงษ์ , 2557) ไดศ้กึษาการพฒันาศกัยภาพ

ทางการท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จงัหวดั คอืจงัหวดั กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

มหาสารคามและรอ้ยเอด็ สู่การเป็นศูนย์กลางการเชือ่มโยงประชาคมอาเซยีน และใหค้วามสาํคญักบั

การศกึษาขอ้มลูพื้นฐาน ศกัยภาพและความพรอ้มของภาคส่วนต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว

เพื่อหาแนวทางในการเพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เป็น 

ที่รู้จกัและได้รบัการยอมรบัในระดบัประเทศและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวศูนย์กลางเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลซ้ึ่งจากการศึกษาเชงิพื้นที่กลุ่ม

จงัหวดักลบัพบว่า  

o จังหวัดกาฬสินธุ์ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

มแีหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญัไดแ้ก่ พระธาตุยาค ูพพิธิภณัฑส์รินิธร และเขือ่นลาํปาว 

o จงัหวดัขอนแก่น ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มแีหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัไดแ้ก่ หมูบ่า้นงจูงอาง ปราสาทเปือยน้อย และอุทยานแห่งชาตภิผูามา่น 

o จงัหวดัร้อยเอ็ด ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มแีหล่ง

ท่องเทีย่วสาํคญัไดแ้ก่ ศนูยท์อผา้ไหมบา้นหวายหลมื เขตหา้มล่าสตัวป์า่ถํ้าผาน้ําทพิย ์และกู่กาสงิห ์

o จงัหวดัมหาสารคาม ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มแีหล่ง

ท่องเทีย่วไดแ้ก่ พระบรมธาตุนาดนู วดัพุทธมิง่เมอืงและเขตหา้มล่าสตัวป์า่ดนูลาํพนั  

 เมื่อเปรียบเทียบด้านการท่องเที่ยวในระดบัภูมภิาคพบว่าจงัหวดัมหาสารคามยงัคงมี

ศกัยภาพตํ่ากว่าจงัหวดัอื่นๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่เมือ่เปรยีบเทยีบในระดบักลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่าจงัหวดัมหาสารคามมศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้การท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคามกม็โีอกาสทีจ่ะพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งจากการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

มหาสารคาม วเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) รวมถงึการวเิคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ตลอดจนการวเิคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปได้ของการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของ

จงัหวดัมหาสารคามสรุปไดด้งันี้   

 1. วิเคราะหส์ถานการณ์ (SWOT Analysis) ของจงัหวดัมหาสารคาม 

 จดุแขง็ (Strengths) 

o เป็นจุดศูนย์กลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สะดอือีสาน) สามารถเชื่อมโยง

ดา้นคมนาคมขนส่งและการท่องเทีย่วไปยงัจงัหวดัอื่นไดง้า่ย 

o พระธาตุนาดูนเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มปีระวตัอินัยาวนานในสมยั

ทวารวด ีซึง่มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดทีีค่น้พบมากมาย 

o จงัหวดัมหาสารคามมโีบราณสถานรวบรวมโดยกรมศลิปากรทัง้หมด 74 แห่ง ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนแลว้ 17 แห่ง และยงัไมไ่ดท้ะเบยีนแต่อยู่ในฐานขอ้มลูแลว้อกี 57 แห่ง 

o มวีฒันธรรมและประเพณีที่สืบเนื่องกนัมาตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั มกีารจดังาน

ประเพณ ี

o มคีวามคุม้ค่าเงนิ (Value for money) เพราะมคี่าครองชพีทีเ่หมาะสมกบัราคาสนิคา้

ทีจ่บัจ่ายใชส้อยซึง่สามารถแขง่ขนัดา้นราคา  

o มีภาพลักษณ์และชื่อ เสียงด้านการศึกษาเป็นทุนเดิม จึงส่งผลให้สามารถ

ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วไดง้า่ย 
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o มีนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนับสนุนเกื้อกูลด้านการ

ท่องเทีย่ว  

 จดุอ่อน (Weaknesses) 

o ขาดความร่วมมอืภาคเีครอืขา่ยเพือ่ขบัเคลือ่นดา้นการท่องเทีย่ว 

o แหล่งท่องเที่ยวยังคงเสื่อมโทรม เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวน้อยและไม่

สมํ่าเสมอ จงึส่งผลใหเ้จา้ของพืน้ทีไ่มใ่ส่ใจในการบาํรุงรกัษา 

o นําสื่อความหมายอื่นมาใช้ทดแทนทําให้เกิดการบดบังทัศนียภาพของแหล่ง

ท่องเทีย่ว เช่นป้ายโฆษณาสนิคา้ เป็นตน้ 

o ขาดการประชาสมัพนัธใ์นระดบัวงกวา้ง 

o ลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานยงัไมม่มีาตรฐาน เช่น รถขนส่งสาธารณะยงัไม่มเีสน้ทาง

เชือ่มโยงสู่แหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 โอกาส (Opportunities) 

o การเปิดเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic 

Corridor: EWEC) หรอืเส้นทางหมายเลข 9 (R9) จะทําเป็นจงัหวดัมหาสารคามเป็นทางผ่านของ

นักท่องเทีย่ว นักเดนิทางและนักลงทุนทีใ่ช้เสน้ทางนี้    จงึเป็นโอกาสที่ดสีามารถจดัใหเ้ป็นจุดแวะ

ท่องเทีย่วได ้

o โครงการรถไฟทางคู่สายใหมจ่ากบา้นไผ่-นครพนม 

o รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศทําใหจ้งัหวดัสามารถส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและการท่องเทีย่ววถิพีุทธ 

o จงัหวดัขอนแก่นมนีโยบายการเป็นศูนย์กลางดา้นคมนาคม โลจสิตกิส์ การแพทย์ 

MICE และสายการบนิ ส่งผลใหม้โีอกาสไดร้บัผลกระทบจากกระจายตวัจากการขยายตวัของเมอืง

ใหญ่สู่จงัหวดัใกลเ้คยีง 

o จงัหวดัขอนแก่นมกีงสุลใหญ่จนี สถานทูตเวียดนาม ลาวและกําลงัวางแผนการ

จดัตัง้สถานทูตเปรู ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการติดต่อประสานงานของกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่ง

จงัหวดัมหาสารคามหา่งจากจงัหวดัขอนแก่นเพยีงแค่ 1 ชัว่โมง    จงึมโีอกาสในการเชือ่มโยงเสน้ทาง

การท่องเทีย่วของทัง้สองจงัหวดั 
 

 อปุสรรค (Threats) 

o การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทาํใหน้โยบายของรฐัขาดความต่อเนื่อง 

o เมื่อถึงฤดูน้ําหลากแม่น้ําชจีะเอ่อล้นท่วมถนนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย 

เพราะจะมอุีปสรรคต่อการเดนิทาง 
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o การกระจุกตวัของนักศกึษาทําใหเ้กนิขดีความสามารถในการรองรบัประชากรและ

หนาแน่นในบางพืน้ที ่อาจจะส่งผลต่อการเดนิทางท่องเทีย่ว 

o คู่แขง่ขนัการพฒันาการดา้นผลติภณัฑแ์ละการตลาดทีม่คีุณภาพมากกว่า 
 

 2. ผลวิเคราะห์ระดบัศกัยภาพจากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ

วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องจงัหวดัมหาสารคาม 

 จากการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัมหาสาร

คาม กําหนดกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยการใชว้จิารณญาณในการสงัเกต จํานวน 500 ชุด มาคดั

แยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 400 ชุดตามสถิติที่ได้คํานวณไว้ ในระยะเวลา 8 เดอืนนับตัง้แต่เริ่ม

โครงการวจิยั สามารถแจกแจงไดด้งันี้ 

 ผลวิเคราะห์ระดับความพร้อมจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอการวางแผน

พฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของจงัหวดัมหาสารคามพบว่าปจัจยัทีค่่าเฉลีย่สูงสุดคอื ดา้นสิง่

ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ยสูงสุด X  3.77 สําหรบัปจัจยัย่อยที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือแหล่ง

ท่องเทีย่วมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรมและศาสนา มคี่าเฉลีย่ X  3.88 รองลงมาคอืดา้น

การเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่ X 3.68 สําหรบัปจัจยัย่อยทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืความสะดวกใน

การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย X 3.63 ส่วนค่าเฉลี่ยตํ่าสุดก็คือด้านกิจกรรมการ

ท่องเทีย่ว X 2.97 และปจัจยัย่อยทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดคอืความหลากหลายของกจิกรรมการท่องเทีย่วมี

ค่าเฉลีย่ X 2.09 

 3. ผลการวิเคราะหภ์าพทศัน์ด้านการท่องเท่ียวของจงัหวดัมหาสารคาม 

 จากการวิเคราะห์สาระสําคัญการสมัภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัมหาสารคาม การประชุมสมัมนาดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม รวมถงึ

การวจิยัเชงิเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปเชงิหลกัการในการส่งเสรมิเพือ่พฒันาศกัยภาพ

ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม ไดด้งันี้ 

 1) ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดโดย

การฟ้ืนฟูพฒันาแหล่งท่องเที่ยวหลกัทีเ่สื่อมโทรม พฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิของธุรกจิท่องเที่ยวใน

กลุ่มพื้นที่ที่มศีกัยภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื้นทีจ่งัหวดั

มหาสารคามและกระแสความตอ้งการของตลาด เช่น การท่องเทีย่วเชงิการศกึษา การท่องเทีย่วเชงิ

เรียนรู้ประวตัิศาสตร์วฒันธรรมและสัมผสัวิถีชีวิตชุมชน รวมทัง้ส่งเสริมการดําเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดรปูแบบใหมท่ีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้และขยายไปยงัตลาดใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพ 

 2) เสริมสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการที่มศีกัยภาพสู่ธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมให้กบัธุรกิจ ส่งเสรมิการใช้องค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการพฒันาสนิคา้และบรกิาร และส่งเสรมิการลงทุนในธุรกจิบรกิารทีม่ ี
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ศกัยภาพ โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบของทําเลที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ของจงัหวดัมหาสารคาม บนฐาน

ความจรงิแทข้องอตัลกัษณ์และมรดกวฒันธรรมทอ้งถิน่ ตลอดจนสามารถรองรบัการเปิดเสรทีางการ

คา้และกระแสความตอ้งการในวงกวา้ง  

 3) บรหิารจดัการการท่องเที่ยวให้เกดิความสมดุลและยัง่ยนื ภายใต้การมสี่วนร่วมแบบ

บรูณาการของทุกฝ่าย โดยใหค้วามสําคญักบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคซ์ึง่ถอืไดว้่าเป็น

ยุทธศาสตร์หลกัของจงัหวดัมหาสารคาม คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรบัของ

แหล่งท่องเทีย่ว พฒันายกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีุณภาพและ

เพยีงพอและบรูณาการการท่องเทีย่วใหเ้ชือ่มโยงกบัวถิชีวีติมรดกวฒันธรรมรวมทัง้สาขาการผลติและ

บรกิารอื่นๆ 

 4) ยกระดบัตําแหน่งตราสนิคา้ (Brand) ของการท่องเทีย่วจงัหวดัมหาสารคามใหม้คีุณค่า

เพิม่ขึ้น โดยมแีนวทางการดําเนินงานหลกัคือ มาตรฐานการตลาดและยกระดบัตําแหน่งทางการ

ท่องเที่ยว โดยใหม้กีารศกึษาเพื่อกําหนดตําแหน่งทางการตลาดและกําหนดตราสนิค้าของจงัหวดั

แยกจากตราสินค้าของกลุ่มจงัหวดั รวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สร้างรบัรู้ตราสนิค้าในกลุ่ม

ตลาดเดมิและตลาดใหม ่

 5) ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคามเชือ่มโยงระหว่างกลุ่มจงัหวดัและระหวา่ง

ภูมภิาค โดยมแีนวทางการดําเนินงานหลกั คอื การจดันําเทีย่วแลกเปลีย่นระหว่างกลุ่มจงัหวดัและ

ภูมภิาคสําหรับนักท่องเที่ยว คนไทยและสร้างการเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆทัง้ตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 6) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษาเรยีนรู้ภายใต้ฐานทรพัยากรการท่องเที่ยวของ

จังหวัดมหาสารคามและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมโดยมีแนวทางการดําเนินงานหลัก คือ 

สนบัสนุนกจิกรรมทางการตลาดสู่กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา ผูด้อ้ยโอกาส สนบัสนุนกจิกรรมการศกึษาดู

งานแก่หน่วยงาน องคก์รต่างๆและการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่โดยใชบุ้คคลทีม่ชี ือ่เสยีง  

บทสรปุ  

 สรุปได้ว่าสถานการณ์ในปจัจุบนัด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัมหาสารคามส่วนมาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะเน้นการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

หรือการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามพบว่าจังหวัด

มหาสารคามมแีหล่งท่องเที่ยวหลกัที่เป็นที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลายและมศีกัยภาพจํานวนทัง้สิ้น  

12 แห่ง ซึง่จดัแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเทีย่วออกเป็น 2 ดา้น คอื แหล่งท่องเทีย่วเทีย่วดา้นศลิปวฒันธรรม

และประวตัศิาสตร ์รวมถงึแหล่งท่องเทีย่วดา้นธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ย่างไรกต็ามการพฒันาการ

ท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคามยงัไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพฒันาจงัหวดั 

ยงัขาดองคค์วามรูท้ีจ่ะนําไปสนบัสนุนการขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ สาํหรบัแผนพฒันาศกัยภาพดา้น

การท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม คอื ประการแรกเร่งฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้ง
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กบัความต้องการของตลาดโดยการฟ้ืนฟูพฒันาแหล่งท่องเที่ยวหลกัที่เสื่อมโทรมประการที่สอง

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการที่มีศ ักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  

โดยสนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมให้กบัธุรกิจ ส่งเสรมิการใช้องค์ความรู้และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ประการทีส่ามบรหิารจดัการการท่องเทีย่วใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนื ภายใตก้าร

มสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกฝ่าย โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

ซึง่ถอืไดว้่าเป็นยุทธศาสตร์หลกัของจงัหวดัมหาสารคาม ประการทีส่ ีย่กระดบัตําแหน่งตราสนิคา้ของ

การท่องเทีย่วจงัหวดัมหาสารคามใหม้คีุณค่าเพิม่ขึน้ โดยมแีนวทางการดาํเนินงานหลกัคอื มาตรฐาน

การตลาดและยกระดับตําแหน่งทางการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

มหาสารคามเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและระหว่างภูมิภาคและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ

การศึกษาเรยีนรู้ภายใต้ฐานทรพัยากรการท่องเที่ยวของจงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งทัง้หมดเหล่านี้

สามารถนําไปบรูณาการสู่ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นการท่องเทีย่วอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะ  

 ในการวิจัยครัง้นี้มีช่องว่างของการวิจยัที่ค้นพบ คือ จังหวัดมหาสารคามยังกําหนด

นโยบายในการพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่เป็นรูปธรรม ไม่มกีารกําหนดนโยบายในการ

พฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพใหเ้กดิการเพิม่ขดีความสามารถดา้นการแข่งขนัในระดบัภูมภิาค

และขาดการพัฒนาต้นแบบหรือแนวทางการปฏิบตัิที่ดีสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ

ท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมกบัฐานทรพัยากร รวมถงึการเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัเอกชน

และภาคประชาชนซึง่ถอืว่าใกลช้ดิกบัแหล่งท่องเทีย่วมากทีสุ่ดไดม้สี่วนร่วมในการวางแผนพฒันา 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของการวจิยัเรื่องแผนการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

ของจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอขอบพระคุณสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีใ่ห้ทุนอุดหนุนการวจิยั 

ประจําปีงบประมาณ 2558 และคณะผู้วิจ ัยที่สนับสนุนเกื้อกูลกันในการร่วมทํางานวิจัยครัง้นี้  

ขอขอบพระคุณ ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ผู้นําชุมชน สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานท่องเที่ยวและกฬีา นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว นักวชิาการวฒันธรรมประจําจงัหวดั 

องคก์ารบรกิารส่วนตําบล สํานักงานจงัหวดัจงัหวดัและบุคคลากรทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะห์จดัหา

ขอ้มลูและขอ้มลูจากการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี้ 
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