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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 ภาพรวมผล การวิเคราะห  SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่ อกาํหนดแผนยทุธศาสตรในการ

พฒันาวิสาหกจิการทองเที่ยวเชิง นิเวศวัฒนธรรม  โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนรวมทั้งผูประกอบการกลุมเครือขายวิสากิจการคาชายแดน  ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะห จุดแขง็ 

จุดออน โอกาสและขอจํากัด ไดดังน้ี 

จดุแข็ง ( S: Strength) ไดแก 

- มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติจํานวนมาก 

- มีจุดผานแดนเชื่อมกับประเทศเพื่อนบาน 

- คาใชจายในการทองเที่ยวไมสูง เนื่องจากคาครองชีพตํ่า 

- มีวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 

- มีหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม คณะกรรมการหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม 

- มีสินคาพื้นเมืองที่หลากหลาย 

- มีเสนทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานหลายเสนทาง 

- ที่ต้ังแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

- มีทาอากาศยาน 2 แหง 

- Tourism value added  

- มีผูประกอบการทองเที่ยวที่ไดรับความรวมมือจากประเทศเพื่อนบาน 

- มีความปลอดภัยสูง 

- ทิวทัศนชายฝงโขงที่สวยงาม 

- ภูมิอากาศเอ้ือประโยชนตอการทองเที่ยว 

- การสงเสริมความรูใหผูประกอบการรานอาหาร 

- การจัดการลองแกงทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
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จุดออน ( W: Weaknesses) ไดแก 

- ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางการทองเที่ยว 

- แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดขาดการเชื่อมโยงและมีระยะทางไกล 

- มีมัคคุเทศกที่ไดรับการรับรองจํานวนนอย 

- การรวมกลุมของผูประกอบการดานการทองเที่ยว ขาดทิศทางและนโยบายการ

พัฒนาที่ชัดเจน 

- National Geographic story 

- การติดตอสื่อสาร การคมนาคม ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงทองเทีย่วหลายแหง 

- ยังไมมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามบานเรือน(อุตสาหกรรมใตถุน) 

- บุคลากรที่จบการศึกษาทางดานการทองเที่ยวแลวมุงไปทํางานตางถิ่น 

- แหลงทองเที่ยวกระจุกตัวที่บางแหง 

- ขาดการสรางความแตกตาง (Boutique Hotel)  

- ตัดราคากันเองในกลุมธุรกิจ 

- จํานวนเทีย่วบนินอย (จังหวัดนครพนมมเีทีย่วบนิ จํานวน 8 เที่ยวบินตอสัปดาห) 

- สายการบิน กับ ผูประกอบการการทองเที่ยวยังไมรวมมือกันทางดานการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

- ไมการนําไปปฏิบัติการตอหลังจากที่ไดผลสรุปในแตละคร้ัง 

- พนักงานลาออกทํางานตางถิ่นเนื่องจากผลตางของคาตอบแทน 

- มีปญหาการคมนาคมไมสะดวก 

- ขาดเสนทางทองเที่ยวและเร่ืองภาษา 

- การเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางประเทศ 

- ไมมีการพัฒนาดานเบื้องหลังของเร่ืองราวอารยธรรม 

- สายการบินที่ใหบริการมีนอย (1 สายการบิน) 

- Tourism value added 

- ไมมีการคมนาคมทางดานทางรถไฟ 

- ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโบราณสถาน และโบราณวัตถุ 

- ขาดกิจกรรมดานการทองเที่ยว เชน ประเพณีทองถิ่น ลองเรือ ลองแกง แคมปปง  

- ขาดการ Road Show  

- ผูประกอบการขาดการทํากลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง  

- การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนยังไมไปในทิศทางเดียวกัน 

- ผูประกอบการรายยอยไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก 

- ชวงระยะเวลาในการทองเที่ยวสั้น เปนฤดูกาล 
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- การใหสินเชื่อในแตละโครงการมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่มีการ

ลงทุนสูง 

โอกาส ( O: Opportunity) ไดแก 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมีเปาหมายการ

เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 

- การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- มีหนวยงาน ททท. ที่ใหการสนับสนุนในพื้นที่ 

- มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ 

- การพัฒนาทางดานการวิจัยในแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับเร่ืองราวที่มาที่ไปโดยอางอิง

จากหลักฟสิกส  

- การเพาะเลี้ยงปลาเผาะสงออกไปยังยุโรป 

- การทองเที่ยวเชิงผจญภัยในฤดูนํ้าหลาก 

- นโยบายการเปดประเทศและการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 

- การกระจายอํานาจการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสูทองถิ่น 

- มีสถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนดานวิชาการ 

- ยกระดับทางดานการแพทยใหเปนระดับมาตรฐาน 

- การพัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากรที่มีความชํานาญดานแหลง

ทองเที่ยว 

- มีทุนการศึกษาพัฒนามนุษยใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

- การกลับมาของกลุมผูอพยพ ไทย-เวียดนาม 

- เสนทางหมายเลข 12 เชือ่มตอไปลาว และเวียดนาม 

- เขื่อนนํ้าเทินเปนแหลงทองเที่ยวใหมในลาว 

- ระยะทางจากไทยไปยังชายฝงทะเลประเทศเวียดนามประมาณ 300 กโิลเมตร 

- เสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  

- การใชสายการบินเปนตัวประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

- การสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ 

- จัดสัมมนาทางดานดาราศาสตร โหราศาสตร และโบราณคดี ระดับชาติ/ระดับโลก

ในวันสําคัญทางดาราศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มีโครงการศึกษาการสรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 3 

- การสรางสวนปลาบึก ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดตลอดป 

- การสงเสริมธุรกิจการลองเรือในลุมแมนํ้าโขง 

- นโยบายของ SMEs Bank ในการสงเสริมทางดานการทองเที่ยวทางน้ํา 
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- SMEs Bank มีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีการลงทุนสูงโดยใหอัตราดอกเบี้ย 6% 

อุปสรรค ( T: Threats) ไดแก 

- การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ไมสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว 

- สภาวการณแขงขันของผูประกอบการทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน 

- พื้นที่แหลงทองเที่ยวมีการแบงความรับผิดชอบของภาครัฐหลายหนวยงาน ซึ่งขาด

ความคลองตัวในการพัฒนา 

- การจัดสรรเร่ืองงบประมาณทองถิ่น 

- ปญหาเร่ือง การเมือง การปกครองระหวางประเทศ  

- ระบบคมนาคมขนสงยังไมสะดวกเทาที่ควร 

- มีภาวการณแขงขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

- ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศลาว 

- คานิยมดานการทองเที่ยวตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง 

- การไดเปรียบทางดานการลงทุนของประเทศเพื่อนบาน 

- การไดเปรียบทางดานความหลากหลายของภาษาของประเทศเพื่อนบาน 

- เวียดนามมีลักษณะการทองเที่ยวเชิงรุกมากกวาประเทศไทย 

- การโฆษณาการทองเที่ยวของตางประเทศมากกวา 

- ความเชื่อทางดานการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางประเทศ ไทย-ลาว 

- ในสวนของจังหวัดไดรับระยะเวลาในการพัฒนาการแปรรูปการทองเที่ยวในชวง

ระยะเวลาอันสัน้ไมสามารถที่จะพัฒนาไดอยางเต็มที่ 
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอม เครือขายวิสาหกิจ ดานการทองเท่ียวเชิง นิเวศวัฒนธรรมจังหวดั

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

 การวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัด โดยใชโมเดลรูปเพชร (Diamond Model) ชวยใน

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของผลการวิเคราะหกับแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ไดผลสรุปดังน้ี 

 

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 จุดแข็ง 

- มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติจํานวนมาก 

- มจุีดผานแดนเชื่อมกับประเทศเพื่อนบาน 

- มีวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 

- มีหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม คณะกรรมการหมูบานมิตรภาพไทย-

เวียดนาม 

- มีสินคาพื้นเมืองที่หลากหลาย 

- มีเสนทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานหลายเสนทาง 

- ที่ต้ังแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

- มีทาอากาศยาน 2 แหง 

- Tourism value added  

- มีผูประกอบการทองเที่ยวที่ไดรับความรวมมือจากประเทศเพื่อนบาน  

- สถานที่ทองเที่ยวมีความปลอดภัยสูง 

- ทิวทัศนชายฝงโขงที่สวยงาม 

- ภูมิอากาศเอ้ือประโยชนตอการทองเที่ยว 

 จุดออน 

- ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางการทองเที่ยว 

- มีมัคคุเทศกที่ไดรับการรับรองจํานวนนอย 

- National Geographic story 

- การติดตอสื่อสาร การคมนาคม ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวหลายแหง 

- ยังไมมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามบานเรือน

(อุตสาหกรรมใตถุน) 
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- จํานวนเทีย่วบนินอย (จังหวัดนครพนมมีเทีย่วบนิ จํานวน 8 เที่ยวบินตอ

สปัดาห) 

- สายการบิน กับ ผูประกอบการการทองเที่ยวยังไมรวมมือกันทางดานการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

- มีปญหาการคมนาคมไมสะดวก 

- ขาดเสนทางทองเที่ยวและเร่ืองภาษา 

- ไมมีการพัฒนาดานเบื้องหลังของเร่ืองราวอารยธรรม 

- สายการบินที่ใหบริการมีนอย (1 สายการบิน) 

- Tourism value added 

- ไมมีการคมนาคมทางดานทางรถไฟ 

- ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโบราณสถาน และ

โบราณวัตถุ 

- ชวงระยะเวลาในการทองเที่ยวสั้น เปนฤดูกาล 

- การใหสินเชื่อในแตละโครงการมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่

มีการลงทุนสูง 

 

 โอกาส 

- มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ 

- การพัฒนาทางดานการวิจัยในแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับเร่ืองราวที่มาที่ไปโดย

อางอิงจากหลักฟสิกส  

- การเพาะเลี้ยงปลาเผาะสงออกไปยังยุโรป 

- การทองเที่ยวเชิงผจญภัยในฤดูนํ้าหลาก 

- ยกระดับทางดานการแพทยใหเปนระดับมาตรฐาน 

- การพัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากรที่มีความชํานาญดาน

แหลงทองเที่ยว 

- มีทุนการศึกษาพัฒนามนุษยใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

- เสนทางหมายเลข 12 เชือ่มตอไปลาว และเวียดนาม 

- เขื่อนนํ้าเทินเปนแหลงทองเที่ยวใหมในลาว 

- ระยะทางจากไทยไปยังชายฝงทะเลประเทศเวียดนามประมาณ 300 

กโิลเมตร 

- เสนทางการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  

- มีโครงการศึกษาการสรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 3 
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- การสรางสวนปลาบึก ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดตลอดป 

 

 อุปสรรค 

- การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ไมสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว 

- ระบบคมนาคมขนสงยังไมสะดวกเทาที่ควร 

- คานิยมดานการทองเที่ยวตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง 

- การไดเปรียบทางดานความหลากหลายของภาษาของประเทศเพื่อนบาน 

2) เง่ือนไขอุปสงค 

 โอกาส 

- การกลับมาของกลุมผูอพยพ ไทย-เวียดนาม 

 อุปสรรค 

- ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศลาว 

3) บริบทการแขงขันและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจ 

 จุดแข็ง 

- คาใชจายในการทองเที่ยวไมสูง เนื่องจากคาครองชีพตํ่า 

- Tourism value added  

- การจัดลองแกงทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 

 จุดออน 

- การรวมกลุมของผูประกอบการดานการทองเที่ยว ขาดทิศทางและนโยบาย

การพัฒนาที่ชัดเจน 

- บุคลากรที่จบการศึกษาทางดานการทองเที่ยวแลวมุงไปทํางานตางถิ่น 

- แหลงทองเที่ยวกระจุกตัวที่บางแหง 

- ขาดการสรางความแตกตาง (Boutique Hotel)  

- ตัดราคากันเองในกลุมธุรกิจ 

- พนักงานลาออกไปทํางานตางถิ่นเนื่องจากผลตางของคาตอบแทน 

- การเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางประเทศ 

- ขาดกิจกรรมดานการทองเที่ยว เชน ประเพณีทองถิ่น ลองเรือ ลองแกง 

แคมปปง  

- ขาดการ Road Show  

- ผูประกอบการขาดการทํากลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง  

- การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนยังไมไปในทิศทางเดียวกัน 
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 โอกาส 

- การเพาะเลี้ยงปลาเผาะสงออกไปยังยุโรป 

- การใชสายการบินเปนตัวประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

- การสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ 

 อุปสรรค 

- ภาวการณแขงขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ประเทศเพื่อนบาน) 

- ความเชื่อทางดานการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางประเทศ ไทย-ลาว 

4) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และสนับส นุน (Government, Related and support 

Industry) 

 จุดแข็ง 

- ที่ต้ังแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

- สถานที่ทองเที่ยวมีความปลอดภัยสูง 

- การสงเสริมความรูใหผูประกอบการรานอาหาร 

 จุดออน 

- แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดขาดการเชื่อมโยงและมีระยะทางไกล 

- การเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางประเทศ 

- การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนยังไมไปในทิศทางเดียวกัน 

- ผูประกอบการรายยอยไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก 

 โอกาส 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมีเปาหมาย

การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 

- การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- มีหนวยงาน ททท. ที่ใหการสนับสนุนในพื้นที่ 

- การเพาะเลี้ยงปลาเผาะสงออกไปยังยุโรป 

- ยกระดับทางดานการแพทยใหเปนระดับมาตรฐาน 

- นโยบายการเปดประเทศและการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 

- การกระจายอํานาจการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสูทองถิ่น 

- มีสถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนดานวิชาการ 

- มีทุนการศึกษาพัฒนามนุษยใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

- การใชสายการบินเปนตัวประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

- จัดสัมมนาทางดานดาราศาสตร โหราศาสตร และโบราณคดี ระดับชาติ/

ระดับโลกในวันสําคัญทางดาราศาสตรและวิทยาศาสตร 
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- การสงเสริมธุรกิจการลองเรือในลุมแมนํ้าโขง 

- นโยบายของ SMEs Bank ในการสงเสริมทางดานการทองเที่ยวทางน้ํา 

- SMEs Bank มีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีการลงทุนสูงโดยใหอัตรา

ดอกเบีย้ 6% 

 อุปสรรค 

- พื้นที่แหลงทองเที่ ยวมีการแบงความรับผิดชอบของภาครัฐหลายหนวยงาน 

ซึ่งขาดความคลองตัวในการพัฒนา 

- การจัดสรรเร่ืองงบประมาณทองถิ่น 

- ปญหาเร่ือง การเมือง การปกครองระหวางประเทศ 

- การไดเปรียบทางดานการลงทุนของประเทศเพื่อนบาน 

- เวียดนามมีลักษณะการทองเที่ยวเชิงรุกมากกวาประเทศไทย 

- การโฆษณาการทองเที่ยวของตางประเทศมากกวา 

- ในสวนของจังหวัดไดรับระยะเวลาในการพัฒนาการแปรรูปการทองเที่ยว

ในชวงระยะเวลาอันสั้นไมสามารถที่จะพัฒนาไดอยางเต็มที ่
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 

 

Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition

คลัสเตอร

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Government
- มีการแขงขันไมมากเนื่องจากตลาดยังไมโต

-ผลตอบแทนไมนาดึงดูด ทําใหรักษากําลังคนดาน

การทองเที่ยวไมได

-การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ

- ผูใชบริการในประเทศนอย

- ความรับรูของคนในประเทศมีนอย

- ทัศนคติดานลบของเพื่อนบานตอคนไทย

+ มีวัฒนธรรม งานประเพณี ธรรมชาติจํานวนมาก

+ มีหมูบานวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ที่หลบภัยของโฮจิมินห

+ ทิวทัศนฝงโขงสวยงามเคยถูกถายทําเปนสารคดี

+ ภูมิอากาศเหมาะแกการทองเที่ยวในฤดูหนาว

- มีมัคคุเทศกที่ผานการอบรมนอย

- มีปญหาเรื่องภาษา

- การคมนาคมไมสะดวก

- ขาดบุคลากรที่มีความรูดานโบราณคดี วัฒนธรรม

- ผูประกอบการรายยอยเขาถึงแหลงเงินทุนไดลําบาก

+ มีลองเสตย  รานอาหารรองรับ

+ มีความพยายามยกระดับการบ
การแพทยใหเปนมาตรฐานสาก

+ มีการทองเที่ยวเชิงผจญภัยใน

+ กลุมจังหวัดใหการสนับสนุน

- เวียดนามมีการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงรุกมาก

- ขาดการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย

- ขาดการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐกับเอกชน
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3. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจดานการ ทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม    จังหวัดสกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

 

แหลงทองเที่ยว
โรงแรม/รานอาหาร

สายการบิน/รถไฟ/รถทัวร
ผูประกอบการนําเที่ยว

รานคา/หางสรรพสินคา
สถานบันเทิง/พักผอน

เจาของฟารม

อุตสาหกรรมของที่ระลึก/เครื่อง
เรือน/ตกแตง/
อุปกรณกีฬา

ผูผลิต/สงอาหาร

อุตสาหกรรมกอสราง

คลัสเตอร

อาหาร/

Logistics/

โรงพยาบาล

สถาบันฝก/พัฒนาบุคลากร
ม.ขอนแกน/ม.ราชภัฎ

ผูวา CEO/ททท.
อบจ./เทศบาล

สมาคม/ชมรม/หอการคา
ชมรมมัคคุเทศก

สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว

ผูใหบริการขนสง/
เรือทองถิ่น

ผูใหบริการอื่น ๆ
จัดสวน

ทําความสะอาด

ผูโฆษณา/
ประชาสัมพันธ

หนวยงานดานการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

สถาบันการเงิน/SMEs

ลาว

ทองเที่ยว

กลุมอื่น

GMS/East West Corridor
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูเพชรบูรณรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐนครปฐมม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปปตตานีตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    

สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย วัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงทองเที่ยวเชิงนิเวศนิเวศ    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่ 

  พันธกิจ  

สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) การทองเที่ยวเชิง นิเวศ วัฒนธ รรม  ที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของกลุมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ หรือ “สนุก” โดยมุงเนนการ

ทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ประเดน็ยุทธศาสตร 

ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร 

(Diamond Model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2545- 2549 ) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ (พ.ศ. 2547-2551) ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

เง่ือนไขของปจจัยการผลิต  

 ประเด็นยุทธศาสตร :  เพิ่มศักยภาพและมูลคาของแหลงทองเที่ยว 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

 ประเด็นยุทธศาสตร :  พัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร :  พัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร:   เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว 

 

หมายเหต ุ: การทองเที่ยวเชิง นิเวศวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวที่มุงเนนในดานวัตน

ธรรม ประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ชนเผาตางๆ ชีวิตความเปนอยูในแงมานุษยวิทยา 

และสังคมวิทยาของชนเผาตาง ๆ หรือเพื่อชมโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร รวมถึงภูมิ

ปญญาทองถิ่นของกลุมชุมชน ชนเผาตางๆ 
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จากการวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เพื่อการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจการทองเที่ยวเชิง นิเวศ วัฒนธรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

ทองเที่ยว การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีกลยุทธ

ดังน้ี 

  กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรม 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาและยกระดับการบริการดานการทองเทีย่ว 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวควบคูกับการคาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมดานการตลาดการทองเที่ยว 

   แผนงาน /โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิง นิเวศ

วฒันธรรม 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยว 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

กลยุทธที่ 2   พัฒนาและยกระดับการบริการดานการทองเที่ยว 

1. พัฒนาและยกระดับการบริการการทองเที่ยว 

2. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 3   พัฒนาการทองเที่ยวควบคูกับการคาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   

1. พัฒนาคุณภาพสินคาพื้นเมือง 

2. สรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการทองเที่ยวและการคาในอนุภูมิภาค             

ลุมนํ้าโขง 

3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

กลยุทธที่  4 พัฒนาการตลาดการทองเที่ยว 

1. จัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาค 

2. การจัดทําศูนยขอมูล/website การทองเที่ยว 

3. จัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ 
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหลงทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล 

กลุมจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางดาน

วัฒนธรรม ประเพณี และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจํา นวนมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะ เชน จังหวัดนครพนม มี หมู บานเรณนูคร หมู บ

านกุดฉิม หมูบานทาเรือ หมูบานทันสมัย พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย รอยพระพุทธบาท

เวินปลา ประเพณีไหลเรือไฟ งานนมัสการพระธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแหง ชาติ

มุกดาหาร อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว ภูผาแตม ศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง ศาลเจาแมสอง

นางพี่นอง  วัดศรีมงคลใต ประเพณีงานรวมเผ าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง ตลาด

สนิคาชายแดน จังหวัดสกลนคร มศีนูย วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ศนูย วัฒธรรมไทโส  

ประติมากรรมหนองหารหลวง ศูนยศิลปชีพบานจาร อ .บานมวง ศนูย ศิลปชีพกุดนาขาม อ .

เจริญศลิป  วัดปาสุทธาวาส พระธาตุเชิงชุม  พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุศรีมงคล พิพิธภัณฑ 

พระอาจารย มั่น ภูริทัตโต   พระอาจารย ฝน อาจาโร   พระอาจารย วัน อุตตโม และหลวงปู 

หลุย  จันทสาโร ภูผายล  งานประเพณีออกพรร ษาแหปราสาทผึ้งและแขงเรือยาวชิงถวย

พระราชทานฯ  จังหวัดกาฬสินธุ มีศูนย สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และการท องเที่ยวจังหวัด

กาฬสินธุ  วัดกลาง พระธาตุยาคู วัดโพธิ์ชัยเสมาราม พุทธสถานภูปอ พระพุทธไสยาสน ภู          

คาว ศาลเจาพ อหลักเมือง ใบเสมาหน าวิหารวัดศรีบุญเรือง  เมอืงฟ าแดดสูงยาง กู นางฟ 

าหยาด พระธาตุยาคู ภูผาผึ้ง พุทธสถานภูสิงห  วัดปามัชฌิมาวาส ถํ้าฝ ามอืแดง อนุสาวรีย 

พระยาชัยสุนทร (ทาวโสมพะมิตร ) ไดโนเสาร สตัวโลกลานป รอยเทาไดโนเสาร  อนุสรณ

สถานผูลวงลับภูพาน และงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ จะเห็น

ไดวาแหลงทองเที่ยวดังกลาวหรือสถานที่จัดประเพณีตางๆ มีปญหาทรุดโทรม ขาดความ

สวยงาม สะดวกสบายที่จะเปนแหลงดึงดูดความสนใจได และจากการรวมความคิดเห็น

ของกลุมผูประกอบการและกลุมขาราชการที่เกี่ยวของ เสนอโครงการปรับปรุงแหลง

ทองเทีย่วและพฒันาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงสถานที่
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ทอเที่ยว พัฒนาความสะอาดและมีขอมูลประวัติของแหลงทองเที่ยวแตละแหง เปน

ฐานความรูและสรางความนาสนใจใหกับนักทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปรับปรุงแหลงทองเที่ยวทั้งดานความสะอาด สิ่งแวดลอม ที่สวยงาม ใหได

มาตรฐาน 

5.2 เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

5.3 จัดทําเร่ืองราวประวัติของแหลงทองเที่ยวแตละแหงเพื่อเปนฐานขอมูล แหลง

ความรูและเรียนรูใหกับสาธารณะ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สถานที่ทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง รวมเปนจํานวน 4 แหง 

6.2 มีการสํารวจสถานที่มีศักยภาพการทองเที่ยวอยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด รวมเปน 

4 โครงการ 

6.3 เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวซึ่งจะเพิ่มรายได/เศรษฐกิจของจังหวัด 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

 จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย จังหวัดละ 1 แหง 

 จํานวนแหลงโครงการสํารวจศักยภาพอยางนอย จังหวัดละ 1 โครงการ 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 
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11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  สถานบันการศึกษา 

 สมาคมผูประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย 

 หอการคาจังหวัดหนองคาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล / อบต.) 

13. การดาํเนินงาน 

13.1 สํารวจศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว 

13.2 รวบรวมขอมูลเร่ืองราวและประวัติของสถานที่ทองเที่ยวแหลงตางๆ  

13.3 คัดเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

13.4 ดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่คัดเลือกแลว 

13.5 จัดทําฐานขอมูล แหลงเรียนรูใหแกสาธารณะชน 

14. งบประมาณ 

  6,800,000 บาท   

 -  ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว 4 แหง   6,000,000  บาท  

 -  โครงการสํารวจศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว 4 โครงการ    800,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการบริการดานทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับการบริการการทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการทองเที่ยว ไมใชแตจะมีสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ ปจจัย

สําคัญที่ตองควบคู กับสถานที่ทองเที่ยวคือการบริการดานการทองเที่ยว ทั้งดานขอมูล

ขาวสารและดานสนับสนุนการทองเที่ยว อันไดแก โรงแรม รานอาหาร ในกลุมจังหวัดน้ี มี

โรงแรมระดับ 3-4 ดาว อยางนอย จังหวัดละ 1 แหง ในทาํนองเดียวกนั รานอาหารทีม่ี

ชื่อเสียงประจําจังหวัด อยางนอยจั งหวัดละ 2-3 แหง แตปญหาการบริการ ณ แหลง

สนับสนุนการทองเที่ยวเหลาน้ี อาจยังไมไดมาตรฐาน ซึ่งปญหารที่พบไมใชแตเพียง

มาตรฐานการใหบริการ ยังขาดทักษะในการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาตางประเทศ 

ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาและยกระดับการบริการทองเที่ยว โดยพัฒนาและ

เพิ่มการสงเสริมสนับสนุนรานอาหารที่มีชื่อเสียง  การเพิ่มมาตรฐานการบริการของ

พนักงานโรงแรม พนักงานรานอาหาร และการสรางและพัฒนาแหลงแหลงบริการขอมูล

ทางดานการทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดย 

5.1 สรางและพัฒนาแหลงบริการขอมูลดานการทองเที่ยว 

5.2 ยกระดับการบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 แหลงบริการขอมูลดานการทองเที่ยวซึ่งกระจายอยูตามแหลงสนับสนุนดานการ

ทองเที่ยว (โรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา เปนตน) 

6.2 การบริการของแหลงสนับสนุน (โรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา) ไดมาตรฐาน 

6.3 การประชาสัมพันธแหลงบริการที่มีชื่อเสียง เชน รานอาหาร โรงแรม รานขาย

สินคา เปนตน 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 



 

 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 20 - 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

จังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 การประชาสัมพันธขอมูลการบริการดานการทองเที่ยวไปตามแหลงสนับสนุนการ

ทองเที่ยวตางๆ โรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา  อยางนอย 10 แหลง/จังหวัด 

9.2 การฝกอบรมการใหบริการ ไดแก พนักงานโรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา 

อยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  ศูนยการทองเที่ยวและการกฬีาจังหวัด 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดทําขอมูลบริการการทองเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด โดยใหจังหวัดหน่ึง เปน

หนวยงานดานบริการ ในลักษณะแผนพับ โปสเตอร หรือสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม 

13.2 กระจายแผนพับ โปสเตอร หรือสื่อตางๆไปยัง แหลงสนับสนุน ไดแก โรงแรม 

รานอาหาร รานขายสินคา เปนตน 

13.3 ฝกอบรมการใหบริการแกพนักงาน โรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา 

13.4 สรางแรงจูงใจสงเสริมสนับสนุนรานอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 

14. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  ทําขอมูลการทองเที่ยว 600,000 บาท  

ทําการอบรมการใหบริการ 100,000 บาท/จังหวัด 



 

 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 21 - 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการบริการดานทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาและยกระดับบริการดานการทองเที่ยวน้ัน สิ่งที่ตองดําเนินการควบคู

กันไปคือการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกที่เปนบุคลากรหลักใน

การที่จะใหการบริการขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว ถามัคคุเทศกมีความรู ขอมูลเกี่ยวกับ

แหลงทองเที่ยวเ ปนอยางดีจะทําใหนักทองเที่ยวสนใจและประทับใจในแหลงทองเที่ยว 

นอกจากนี้การใหบริการของมัคคุเทศกในการดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยวทั้งดาน

กิริยามารยาท ซึ่งตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นเพื่อสรางเอกลักษณของการ

ทองเที่ยวอีกดวย นอกจากน้ี สิ่งจําเปนที่ ตองพัฒนาไวเพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดี 

ในกลุมจังหวัด ดังน้ัน โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ซึ่งไดแก และการพัฒนา

ตําราเรียนสําหรับมัคคุเทศกหรือบุคคลที่เกี่ยวของดานก ารทองเที่ยวใชเปนขอมูลอางอิง

และถายทอดความรูได 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร/ฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

5.2 เพื่อจัดทําตําราเรียนที่อางอิงถึงประวัติ วัฒนธรรมประเพณี โบราณคดี 

ประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยว 

5.3 เพื่อสรางองคความรู ไดแก ผูประก อบการธุรกิจนําเที่ยว โรงแรม รานอาหาร 

ดานขอมูลการทองเที่ยว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 หลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

6.2 พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกในพื้นที่ 

6.3 ตําราเรียนที่มีขอมูลแหลงทองเที่ยว ทั้งประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดี 

ประวัติศาสตร 

6.4 องคความรูของแหลงทองเที่ยว 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

จังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 หลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศก อยางนอย 1 หลักสูตร/จังหวัด 

9.2 การฝกอบรมมัคคุเทศก อยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด 

9.3 ตําราเรียนเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่มีขอมูลเร่ืองราวของแหลงทองเที่ยวอยาง

นอย 1 เลม/หลักสูตร 

9.4 การถายทอดองคความรูสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของทางดานการทองเที่ยวอยาง

นอย 1 โครงการ/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  ศูนยการทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัด 
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13. การดําเนินการ 

13.1 จัดทําหลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

13.2 จัดทําตําราเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรมและมีขอมูลดานประวัติ 

วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดี ประวัติศาตร ของแหลงทองเที่ยว 

13.3 จัดฝกอบรมมัคคุเทศก 

13.4 จัดสัมมนาเพื่อถายทอดองคความรูดานการทองเ ที่ยว ไดแก แหลงสนับสนุนที่

เกี่ยวของ ไดแก โรงแรม รานอาหาร บริษัททองเที่ยว รานขายสินคา เปนตน 

14. งบประมาณ 

  1,000,000 บาท โดยแบงเปน 

  -   หลักสูตร/ตําราเรียน ประมาณ 400,000 บาท  

  -   ฝกอบรมมัคคุเทศก  100,000 บาท/จังหวัด 

  -   สัมมนาผูประกอบการ    50,000 บาท/จังหวัด 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาการทองเท่ียวควบคูกับการคาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพสินคาพื้นเมือง 

4. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากกลุมจังหวั ดน้ีมี 2 จังหวัด ไดแก มุกดาหารและนครพนม ซึ่งมีอาณาเขต

ติดกับประเทศลาว โดยมีลําน้ําโขงเปนแมนํ้าระหวาง 2 ประเทศ จะมีตลาดที่มีสินคาทั้งจาก

ประเทศลาวและสินคาพื้นเมืองของกลุมจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง นับไดวาเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ดึงดูดลูกคาไดปริมาณพอควร  โดยเฉพาะตลาดริมโขงมุกดาหาร อยางไรก็ตาม 

เพื่อการสนับสนุนการผลิตสินคาพื้นเมืองของกลุมจังหวัดใหสามารถแขงขันได จะตองมี

การจัดทํามาตรฐานสินคาและพัฒนาคุณภาพสินคาไดมาตรฐาน ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การแขงขันดานเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาสินคาพื้นเมืองของกลุมจังหวัดอีกดวย 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทํามาตรฐานสินคาพื้นเมือง 

5.2  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมใหสินคามีคุณภาพมาตรฐาน 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สินคาพื้นเมืองที่มีมาตรฐาน 

6.2 ยกระดับการแขงขันดานเศรษฐกิจของพื้นที่ 

6.3 รายไดของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการขายสินคาไดมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเทีย่ว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 มาตรฐานสินคาอยางนอย 2 ประเภท/จังหวัด (เชน อาหารพื้นเมือง ผาทอพื้นเมือง

เปนตน) 

9.2 กิจกรรมสงเสริมใหผลิตสินคามีคุณภาพมาตรฐาน อยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12  

11. 
เดือนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 

 พาณิชยจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  หอการคาจังหวัด 

  อุตสาหกรรมจังหวัด 

13. การดําเนินการ 

13.1 พัฒนาและจัดทํามาตรฐานสินคาโดยพิจารณาสินคาพื้นเมืองที่เดนของจังหวัด เชน 

ผาทอพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง เปนตน 

13.2 พิจารณาดานการบริการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหอการคาจังหวัด 

เปนตน 

13.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย 

 จัดสัมมนาแกผูประกอบการเพื่อขอความรวมมือ ความเห็นในการพัฒนา

สินคาพื้นเมืองใหไดมาตรฐาน 

 การศึกษาดูงานการผลิตสินคาพื้นเมืองที่ไดมาตรฐาน จังหวัดใกลเคียง หรือ

จังหวัดของภูมิภาคอ่ืนๆ เปนตน 

14. งบประมาณ 

  500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาการทองเท่ียวควบคูกับการคาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ การสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการทองเที่ยวและการคาในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง 

4. หลักการและเหตุผล 

จากขอไดเปรียบของกลุมจังหวัดที่มีจังหวัดมุกดาหารและนครพนมที่มีอาณาเขต

ติดตอกับประเทศลาว โดยมีแมนํ้าโขงกั้นระหวาง 2 ฝง จึงทําใหมีการคาระหวางประเทศ

ขึ้น ซึ่งไมเฉพาะแตการคาขายระหวางประเทศ ยังมีการทองเที่ยวที่เปนสินค าประเภทหน่ึง

ที่มีจุดขาย โดยเปนการเพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะการขามไปเที่ยวประเทศลาว

เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก อยางไรก็ตามจะตองมีการอํานวยความสะดวก

ใหแก นักทองเที่ยวและดานการคาดวย โดยมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการ

ทองเที่ ยวและการคาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ซึ่งจะตองมีการจัดต้ังจุดผอนปรนสาน

ความสัมพันธเครือขายการรวมมือการทองเที่ยวระหวางประเทศ  สรางเสนทางทองเที่ยวที่

สงเสริมและรองรับการคมนาคมที่ขยายตัวขึ้น (สะพานขามแมนํ้าที่ มุกดาหาร และ 

นครพนม ) สราง Duty Free ในเขตกลุม สนุก  (ที่ มุกดาหาร และ นครพนม ) และการ

พัฒนาการบริการเรือขามฟาก 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการทองเที่ยวและการคาในอนุภูมิภาคลุมนํ้า

โขง โดยเฉพาะกับประเทศลาว 

5.2 เพื่อจัดต้ังสิ่งบริการสนับสนุนการคาและการทองเที่ยว ไดแก จุดผอนปรน ต ลาด

สินคาปลอดภาษี การบริการเรือขามฟาก เปนตน 

5.3 เพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวที่สงเสริมการทองเทียวและรองรับการคมนาคม

ที่ขยายตัวขึ้น 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 เครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการทองเที่ยวและการคาในรูปของลุมน้ําโขง  

6.2 การจัดต้ังสวนบริการสนับสนุนการทองเที่ยวและการคา ไดแก จุดผอนปรน 

ตลาดสินคาปลอดภาษี เปนตน 

6.3 เสนทางสงเสริมการทองเที่ยวและรองรับการคมนาคม 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

จังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัด 

9.1 การจัดต้ังตลาดสินคาปลอดภีอยางนอย 1 แหง (มกุดาหาร หรือ นครพนม) 

9.2 การจัดต้ังจุดผอนปรนสานความสัมพันธเครือขายการรวมมือการทองเที่ยว

ระหวางประเทศ อยางนอย 1 แหง (มกุดาหาร หรือ นครพนม) 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 พาณิชยจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  หอการคาจังหวัด  /อุตสาหกรรมจังหวัด/ททท./กรมทางหลวง 

13. การดําเนินการ 

13.1 ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาการจัดต้ังสวนสนับสนุน 

ไดแก ตลาดสินคาปลอดภาษี จุดผอนปรน บริการเรือขามฟาก เสนทางสงเสริม

การทองเที่ยว 

13.2 ศกึษาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดต้ังสวนสนับสนุนดังกลาว 

14. งบประมาณ 

  3,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาการทองเท่ียวควบคูกับการคาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มกุดาหาร นครพนม 

3. ชื่อโครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

4. หลักการและเหตุผล 

จากขอไดเปรียบของกลุมจังหวัดน้ีที่มี 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดมกุดาหาร และ 

จังหวัดนครพนม ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาวซึ่งจะเปนการเชื่อมตอการทองเที่ยวได

เปนอยางดี และจากจุดแข็งของกลุมจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูหลายแหง 

และประเทศลาวเองก็มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูจํานวนไมนอยเชนกัน ดังน้ัน การ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยมจุีดผานแดนที ่จังหวัดมกุดาหาร หรือนครพนม 

เชื่อมโยงไปยังประเทศลาว จะเปนจุดขายการทองเที่ยวไดเปนอยางดี ดังน้ันจึงควรใหมีการ

จัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับประเทศลาว ซึ่งจะ

กอใหเกิดผลประโยชนของทั้ง 2 ประเทศ ตลอดจนเปนก ารสรางสัมพันธอันดีของประเทศ

อีกดวย 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับประเทศลาว  

5.2 จัดทําขอมูลแหลงทองเที่ยวของเสนทางเชื่อมโยง 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเทศกาล  

6.2 ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง 2 ประเทศ 

6.3 การประชาสัมพันธ  สงเสริมการทองเที่ยว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
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� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จงัหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

จังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัด 

9.1 เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพรอมขอมูลแหลง

ทองเที่ยว ในรูปแผนที่ทองเที่ยวและคูมือการทองเที่ยว อยางนอย 100 ชุด สําหรับการ

ประชาสัมพันธ 

9.2 ระบบขอมูลเพื่อสงเสริมกับแผนการตลาด (ซึ่งจะอยูใน website ของกลยุทธที่ 4) 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  หอการคาจังหวัด 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  กรมทางหลวง 

13. การดําเนินการ 

13.1 ประชุมปรึกษ าหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบการธุรกิจการ

ทองเที่ยว 

13.2 ประสานติดตอรวบรวมขอมูลจากประเทศลาว 

13.3 จัดทําเสนทางการทองเที่ยวตลอดจนบันทึกขอมูลของแหลงทองเที่ยว ซึ่งควรใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและจัดทําในรูปแบบแผนที่เสนทางการทองเที่ยว คูมือการ

ทองเทีย่ว ตลอดจนจัดทาํ website ที่จะจัดทําขอมูลในแผนการตลาด 

14. งบประมาณ 

1,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตลาดการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ การจัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงซึ่งเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด

ดังกลาวยังไมมีการจัดทําแผนการตลาดที่เดนชัด และกลุมนักทองเที่ยวยังไมแพรหลาย 

และการรองรับนักทองเที่ยวในแตละเทศกาลยังขาดซึ่งประสิทิภาพและคว ามสามารถ 

แผนการตลาดเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ดังนั้นโครงการ

จัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาค จึงควรมีการวิจัยดานการตลาด เพื่อหา

ทิศทาง และขอมูล โดยมีนักการตลาดมืออาชีพเปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนการตลาด

ทองเที่ยวใน กลุมอนุภูมิภาค เพื่อที่จะสามารถรองรับนักทองเที่ยวในแตละเทศกาล และ

สรางตัวเลือกเสนทางการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายใหกับนักทองเที่ยว ทั้งน้ีเพื่อ

สงเสริมศักยภาพการแขงขันในเร่ืองการทองเที่ยว ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดและ

จังหวัดไดเปนอยางดียิ่ง 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5.2 เพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย และสามารถรองรับ

นักทองเที่ยวไดในแตละเทศกาล 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางชัดเจน  

6.2 มีเสนทางการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย และสามารถรองรับนักทองเที่ยว

ในแตละเทศกาล 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

จังหวัด ดานการปรับโครงทางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ตลอดจนการ

ตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 แผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงแบบครบวงจร 1 แผน 

9.2 เสนทางทองเที่ยวที่มีความหลากหลายในรูปแผนที่ คูมือการทองเที่ยว 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ททท. 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  หอการคา 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดจางคณะศึกษาหรือที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนวิจัยการตลาด 

13.2 ดําเนินการวิจัยตลาดโดยกลุมศึกษา โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพ 

13.3 จัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

13.4 จัดทําเสนทางการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร GIS พรอมขอมูลการการทองเที่ยวและผลิตเสนทางทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ  

เชน แผนที่ คูมือ CD-ROM เปนตน พรอมทั้ง website เพื่อประชาสัมพันธ 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตลาดการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ การจัดทําศูนยขอมูล/website การทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

การจัดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาค แลวจัดทํา

ฐานขอมูล เพื่อเชื่อมโยงไปทุกภาคสวน มีสวนชวยใหกลุมนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการ

ตัดสินใจเลือกเสนทางการทองเที่ยว เพราะแหลงทองเที่ยวเมื่อมีรายละ เอียดการทองเทีย่ว 

เชน สถานที่พัก รานอาหาร สถานีตํารวจ สถานพยาบาล สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ โดยมี

ศูนยบริการขอมูล (Call Center) ในแตละเขตจังหวัดที่งายตอการติดตอสอบถาม และมีการ

ปรับปรุงฐานขอมูลเปนประจํา ทําใหกลุมนักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารที่เปนปจ จุบัน

มากที่สุด จะเปนสวนชวยในการสงเสริมการตลาดไดเปนอยางดี 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําศูนยขอมูล 

5.2 เพื่อจัดทํา Web site ขอมูลการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5.3 เพื่อสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  มีศูนยขอมูลสําหรับบริการนักทองเที่ยว 

6.2  มี Web site ขอมูลการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาค 

6.3 สงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวโดยมีกลุมนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 20 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขนัได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 ศูนยขอมูล อยางนอย 1 ศูนยหลักที่ จังหวัดนครพนม หรือ จังหวัดมุกดาหาร และมี

ศูนยเครือขายแตละจังหวัด 

9.2 website ขอมูลการทองเที่ยวประจําแตละจังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ททท. 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  หอการคา 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดจางบบริษัทที่ปรึกษาหรือสถานบันการศึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลหลักและ

ศูนยเครือขาย 

13.2 จัดจางบบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทํา website ของแตละจังหวัด โดยมีการเชื่อมโยงกัน 

13.3 การทําขอมูลใหทันสมัย (update) ตลอดเวลา 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตลาดการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

2. จังหวัด  มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 

3. ชื่อโครงการ จัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ 

4. หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ นั้นจําเปนจะตอง

พัฒนากลุมผูประกอบการใ หมีวิสัยทัศนที่ตรงกัน เพื่อกําหนดทิศทางในการใหบริการแก

นักทองเที่ยว โดยโครงการนี้จะจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (International 

Conference) ซึ่งเนนเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource) องคความรู 

(Knowledge) และสรางเร่ืองราว (story behind) ของสินคาพื้นเมือง  และการจัดทํา Road 

Show ในนิทรรศการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งใน และตางประเทศ 

5.2 เพื่อพัฒนากลุมผูประกอบการใหมีความรู ทักษะ แนวโนมของตลาด เพิ่มขึ้น 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีแผนการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาคอยางชัดเจน 

6.2 กลุมผูประกอบการมีความรูความสามารถที่จะพัฒนากิจการ การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 แผนการโฆษณาประชาสัมพันธในประเทศและตางประเทศ อยางนอย 1 แผน 

9.2 สรางองคความรูแกผูประกอบการเร่ืองการตลาดและยริการ อยางนอย 1 โครงการ/

จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดจางมืออาชีพในการทําโฆษณาประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ 

13.2 ดําเนินการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ 

13.3 การถายทอดองคความรูใหกลุมผูประกอบการเพื่อสามารถพัฒนาการกิจการการ

ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14. งบประมาณ 

  1,000,000 บาท 
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