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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่ เป็นองค์ประกอบใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเพ่ือให้ได้แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลาง
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในกลุ่มจังหวัด เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์กลุ่ม นํามาแปร
ผลเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
โดยศึกษาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว
ทั้งตัวผู้ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนท่ี
เ ก่ียวข้องและนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ศึกษาคือกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม จากการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงความพร้อม
ของภาคส่วนต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้้โครงการความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS ตามแนว 
Economic Corridor จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยใน
การเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค 2) กิจกรรมการท่อง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด ยังเป็นเพียง
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลเท่านั้น แต่ยังไม่มีการพัฒนา
กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเพ่ิมเติม 3) เส้นทาง
คมนาคมในพ้ืนที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน    
กลุ่มจังหวัดได้อย่างครบถ้วน  เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวกระจายตัว
และอยู่ห่างไกลกันในแต่ละพ้ืนที่ รวมท้ังเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าสู่
แหล่งท ่องเท่ียวในบางแห่งยังไม่ได ้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างเพียงพอ และ 4) ผู้เย่ียมเยือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เยี่ยมเยือนในภาคอ่ืนๆ ของประเทศ  
 
คําสําคัญ: ศักยภาพทางการท่องเท่ียว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง, อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
 
 

Abstract 

The plan of this research was to study the strategy of 
each sector within the framework of ASEAN Tourism 
Strategic Plan 2011 - 2015 in order to put the framework 
in an integrated manner into action plan for developing 
the Central Northeastern Region to be the center in 
connecting the Greater Mekong Sub-region. This 
will boost tourism in the Central Northeastern Region by 
promoting the activities that are appropriate to local 
conditions, environment and culture as being the tourist 
information center by focusing on the people in the area 
in having a role in determining guidelines for various 
operations on their own in order to achieve strength and 
sustainable development. The objectives of this research 
are as follows; 1) to study and evaluate the potential of 
each sector that are the components in tourism industry 
within the framework of ASEAN Tourism Strategic Plan 
2011 – 2015, and 2) to find ways to enhance and 
develop the tourism industry in the Central Northeastern 
Region to support the ASEAN Community. The areas of 
study were 4 provinces in the Central Northeastern 
Region consisting of Kalasin, Khon Kaen, Maha Sarakham 
and Roi Et, using tourism clustering approach. This study 
used the exploratory qualitative research to obtain 
preliminary information according to the purposes by 
collecting data from questionnaires, in-depth interviews 
and focus groups of entrepreneurs in various sectors, 
including quantitative research using the field survey 
research to explore and collect information of tourist 
attractions and tourist behaviors from questionnaires. 
The findings obtained from the analysis of the basic 
information and environmental factors influencing the 
development of tourism potential and capability in the 
areas of the Central Northeastern Region indicated the 
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issues and development conditions that should be 
focused and need to be modified to enhance level of 
capability of the provinces, and to be used as a 
framework to define the strategy to develop the tourism 
in the Central Northeastern Region into the center in 
connecting the Greater Mekong Sub-region.  
 
Keywords: tourism, Central Northeastern Region, Greater 
Mekong Sub-region 
 
1. บทนํา  
  แม้ว่าภาพรวมของการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศ จะมีหลายหน่วยงานได้กําหนดกรอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งที่เป็นกรอบในระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
ผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและกลุ่มจังหวัดให้
เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสาขาการผลิตที่สามารถสร้างรายได้หลักแก่
ประเทศรวมทั้งช่วยกระจายรายได้และสร้างโอกาสการพัฒนาแก่
ชุมชนอย่างทั่วถึงไว้แล้วนั้น อย่างไรก็ดีผลการพัฒนาในระยะที่ผ่าน
มาพบว่ามีความก้าวหน้าเฉพาะในส่วนของกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านั้น ซึ่งในข้อเท็จจริงยังมีความซ้ําซ้อนและ
ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์หลักที่เป็นเอกภาพที่สามารถใช้เป็นแนว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศที่เป็นที่ยอมรับของ
ทุกหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศมี
แผนยุทธศาสตร์มากมายที่ไม่สามารถขับเคล่ือนผลักดันสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับข้อจํากัดด้าน
งบประมาณและกําลังคนที่มีจํานวนไม่เพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนให้
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่สามารถริเร่ิมและสร้างสรรค์การดําเนินงาน
โครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดซึ่งไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของส่วนกลางไม่ได้รับงบประมาณพอเพียงที่จะ
สามารถพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศได้ [1] ด้วยเหตุนี้แผนงานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การ
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน จึงให้ความสําคัญกับ
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ศักยภาพและความพร้อมของภาคส่วน
ต่างๆที่เ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 

  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาความพร้อมและประเมินศักยภาพของแต่ละภาค
ส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตาม
กรอบประเด็นของ ASEAN Tourism Strategic Plan   
2011 – 2015 
2. เพ่ือให้ได้แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 

3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

  หลายภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวได้เร่ิม
มีแนวคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยซ่ึงถือเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ สําคัญแห่งหนึ่งในการเป็นจุดศูนย์กลางที่ สําคัญ
ประชาคมอาเซียน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานราชการ 
เช่น สถาบันการศึกษา ได้เร่ิมให้ความสําคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การส่งเสริมการวิจัยเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่าง
ภาคอีสานกับภูมิภาคอ่ืนๆ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน [2] แต่อย่างไร
ก็ตามส่ิงสําคัญที่จะทําให้การท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างยั่ งยืน
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะการร่วมมือเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ ปกป้องและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป และนอกจากนั้นประโยชน์ที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ชุมชน
จะได้รับภายใต้ความร่วมมือกันในการจัดการท่องเที่ยวคือ รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น และความร่วมมือ ความสามัคคีที่เกิดขึ้น จะทําให้เกิดความ
เข้มแข็งในระดับชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป   

 
  ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [3] จึง
หมายถึง การท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียว
แล ะผู้ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง แหล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว โ ด ย เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถรักษาความมั่นคงของระบบ
นิเวศตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชน์ทั้งใน
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ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Shirley Eber (1993) อ้างถึง
ใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) 
กล่าวว่ า  [4] หลักการ จัดการท่อง เที่ ยวอย่ า งยั่ งยื น  ควรมี
องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 
การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นและการลดของเสีย รวมถึงการ
รักษาและสิ่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม 
  
4. วิธีดําเนินงาน    
  ก า ร สํ า ร ว จ ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Exploratory 
Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้เทคนิคหลักในการเก็บข้อมูล 4 เทคนิค และกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับโจทย์ของการวิจัย อัน
ประกอบด้วย 1) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็น
เอกสาร  ห ลักฐานที่ มี ก ารบันทึ ก ไ ว้ เ ป็ นลายลั กษณ์ อักษร 
(Documentary Research from Secondary Archival Data) 
ทั้งจากแหล่งข้อมูลของทางราชการและเอกชน 2) การเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview of 
Relevant Subjects) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ทั้งตัวผู้ดําเนินธุรกิจเอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
เอกชนท่ีเก่ียวข้อง และนักท่องเที่ยว 3) การเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการท่องเท่ียว (Expert  Opinion 
Survey) อันได้แก่ นักวิชาการที่ทําการศึกษาเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวรายใหญ่ หรือรายที่
ประสบความสําเร็จในธุรกิจอย่างสูง หรือมีประสบการณ์สูงในการ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวบนเส้นทางนี้ และผู้แทนขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) การเก็บข้อมูลจากการประชุม
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว  (Focus Group) ทั้งนี้
ได้มีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมด้วยโดยใช้
การวิจัยแบบสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบด้านการท่องเท่ียว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 1) 
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 3) ร้าน
ขายของที่ระลึก 4) บริษัทนําเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ โดยมีคัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 136 คน จากผู้ที่มี
รายชื่อขึ้นทะเบียนกับสํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานจังหวัดขอนแก่น ด้านกลุ่มตัวอย่างธุรกิจบริการทางการ
ท่องเท่ียว 5 ประเภท ได้คัดเลือกผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับสถาน
ประกอบการนั้นๆ ได้อย่างละเอียด 1 ท่าน/1 สถานประกอบการ 
ดังนี้ 
 
 
 

ลําดับ ประเภท
ธุรกิจบริการ 

จํานวน(ตัวอย่าง) 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

1 โรงแรม/
ที่พักอาศัย      

188 60 81 74 

2 ร้านอาหาร/
ภัตตาคาร    

68 17 48 41 

3 จําหน่าย
สินค้าที่ระลึก   

23 52 11 8 

4 นําเที่ยวและ
มัคคเุทศก์       

7 4 3 3 

5 การคมนาคม
ขนส่ง            

54 19 12 11 

รวม 340 152 155 137
 

5. ผลการศึกษา/การทดลอง  
  คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจและเก็บข้อมูลพร้อมทั้ง
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง จาก
การศึกษาเพื่ออธิบายถึงความพร้อมของภาคส่วนต่างๆของกลุ่ม
จังหวัด สามารถแบ่งประเด็นที่น่าสนใจออกเป็น 5 ประเด็น ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
แผนพัฒนาจังหวัดในเร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยว จากการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  พบว่า ต้องการให้พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นรูปธรรม เช่น หมู่บ้านโฮมสเตย์ในแหล่ง 
ท่อง เ ท่ียว เชิ ง วัฒนธรรม  รวมถึ ง พัฒนาการท ่อง เที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจากการสํารวจความต้องการในเร่ือง
ของการพัฒนาในเร่ืองของการท่องเท่ียวนั้น ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม
จังหวัดได้มีการจัดโครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
ประเด็นที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการ
ท่องเที่ยว ได้มาตรฐานงานต้อนรับส่วนหน้าของกลุ่ม 4 จังหวัด 
ตามตัวบ่งชี้มาตรฐาน MRA (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement) ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร โ ร ง แ ร ม ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในด้าน Hotel Services คือ Front 
office: receptionists ดังนี้ 1) พนักงานส่วนหน้ามีบุคลิกภาพที่ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย สวัสดี ตามธรรมเนียมไทย ทําทุกคร้ังอย่างต่อเนื่อง 
(ตรวจสอบแบบ real time) มีมาตรฐาน 2) เข้าใจขั้นตอนการ
ทํางาน ระบบการบริการท่ีรวดเร็ว คล่องตัว มีความสามารถในการ
ใช้อุปกรณ์ในการทํางาน เพ่ือให้การทํางานสะดวกและราบร่ืนขึ้น   
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3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อีสาน 
ภาษาสากลอื่นๆ และภาษา ASEAN ซึ่งจะมี Tag ติดไว้เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวทราบว่าใครพูดภาษาอะไรได้ และซักถามได้ มีผู้ที่มี
ความสามารถในการใช้ภาษาท่ีแตกต่าง และเหนือกว่า 4) มี
ความสามารถในการให้ข้อมูล Product Knowledge – local 
Knowledge หรือ สามารถช่วยเหลือจัดหาผู้ที่รู้ข้อมูลมาอธิบายได้ 
ระหว่างที่อยู่ในเวลาปฏิบัติงาน 5) มีทักษะของ safe security / 
First – aids เข้าใจในการบริการเบื้องต้น เช่น การอพยพ การหนี
ไฟ อุบัติเหตุ และ 6) มีการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
ขนาดของโรงแรม 
ประเด็นที่ 3 การสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม นักท่องเท่ียวที่เดินทางมา
ท่องเท่ียวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 
พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างนึกถึงแหล่งท่องเท่ียวในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
จะนึกถึงพระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) จังหวัดขอนแก่น 
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัด
ร้อยเอ็ด พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
และเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยกับการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์จังหวัดเพ่ือการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประโยชน์ที่ ได้จากการศึกษา 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงและ
ประโยชน์ทางวิชาการ 
ประเด็นที่ 4 ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของ
สถานประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กฎหมายในพ้ืนที่ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดพ้ืนฐานที่
สถานประกอบการต้องทําภายใต้กฎหมาย หรือข้อกําหนดต่างๆ 
โดยทั้งหมดจะใช้กลไก หรือระบบ ส่วนกลางของหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบในพื้นที่ที่จัดให้มีขึ้นทําให้ในปัจจุบันพบว่าโรงแรม ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีโรงแรมบางส่วนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ เพ่ือแสดงถึง
การดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมที่
สําคัญที่เกิดจากสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร ได้แก่ ขยะ 
และน้ําเสีย ร้านอาหารในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานเป็นหนึ่งในกลไกของหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือที่จะควบคุมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเท่ียว จาก
การบริโภคอาหารตามร้านอาหารนอกบ้าน ในขณะเดียวกันก็เป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใช้บริการด้วย 
ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ร้ า น อ า ห า ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น พ้ื น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการคัดแยกขยะก่อนเข้าสู่ระบบ
การกําจัดขยะส่วนกลางของเทศบาล โดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบ

กําจัดขยะของส่วนกลาง และสามารถนําขยะที่แยกไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้  
ประเด็นที่ 5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดสู่ความยั่งยืน 1) สร้างองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ 
ศิลปกรรม และด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีความโดดเด่นและมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวซึ่งถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม 2) สร้างเส้นทางการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว โดยจัดเป็น
กลุ่มในแต่ละด้าน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ 
การเกษตร เป็นต้น ด้วยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี
ศูนย์กลางด้านการคมนาคม การขนส่ง ซึ่งเป็นเส้นทาง East-West 
Corridor ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดและ
ความน่าสนใจ 3) สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสร้างความภูมิใจร่วมกันระหว่างประเทศในด้าน
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร รม  ด้ า น ก า ร เ กษต ร  ด้ ว ย ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นพ้ืนที่ด้านการเกษตรอินทรีย์ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถสร้างเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคได้
โดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น 
 
6. สรุปและการอภิปรายผล  
  ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
และป ัจจัยแวดล ้อมที่ มี อิทธิพลต ่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด ้านการท ่องเที่ ยวของพ้ืนที่กลุ ่ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางชี้ให้เห็นถึงประเด็นและเง่ือนไขการ
พัฒนาที่ควรให้ความสําคัญและจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขส่งเสริม
เพ่ือยกระดับความสามารถของกลุ่มจังหวัดและใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้โครงการความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS ตามแนว 
Economic Corridor จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยใน
การเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคนี้  จาก
ความได้เปรียบทางสภาพภูมิเศรษฐกิจ ที่สามารถพัฒนาให้ไทย    
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ทั้งทางอากาศและ
การคมนาคมขนส่ง โดยการเช่ือมโยงทางบกตามเส้นทางเศรษฐกิจ
หลักแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) และตะวันออก
ตะวันตก (East-West Corridor) เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค 2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด เป็นเพียงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามเทศกาลเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนากิจกรรมสนับสนุน
เพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเพ่ิมเติม ปัจจุบันการจัดงานท่องเท่ียว
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เทศกาลต่างๆ เช่น งานบุญผะเหวดที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานบุญพาข้าว
ลิงที่จังหวัดมหาสารคามฯลฯ ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ การ
วางแผนงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และไม่มี
หน่วยงานกลางช่วยในการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้กิจกรรมการท่อง
เที่ยวที่จัดขึ้นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงจํากัดเฉพาะในพ้ืนที่ 
โดยรอบเท่านั้น และไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นและ
ชาวต ่างชาติ ให ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในงานกิจกรรมดังกล่าวได้           
3) เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัดได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียว
กระจายตัวและอยู่ห่างไกลกันในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเส้นทางที่ใช้
สัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวในบางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญต่อนักท่อง
เที่ยวที่ไม่ชํานาญเส้นทาง ทั้งนี้ถึงแม้จะมีแพคเกจเสนอขายเส้นทาง
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานกลางทั้ง 4 จังหวัดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่
ครอบคลุมในทุกกิจกรรม ซึ่งรายการท่องเท่ียวที่ถูกนําเสนอนั้นเป็น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก่ “เส้นทางเที่ยววัด ชมสิม         
4 จังหวัดอีสานกลาง” ส่วนการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวแนวผจญภัย ฯลฯ ยังไม่ถูก
นําเสนอขายให้เป็นแพคเกจเดียวกัน  
 
7. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
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