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การพฒันาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

The Development of Buriram Province Tourism Market to 
Accommodate the Beginning of ASEAN Economic Community 

 
อรรถกร จตักุลู 1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือศึกษาความต้องการ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ และเพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย์ ผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี คื้อ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวจังหวดับุรีรัมย์ จ านวน  26  ราย ซึ่งได้แก่  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว จ านวน 6 คน 
และผู้ประกอบการ จ านวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบ
สมัภาษณ์และแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ใช้สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ โดย
เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามใช้สอบถามประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทย และ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ในด้านปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ ความต้องการพฒันาตลาดการ
ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นค าถาม
ปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิ เคราะห์  (Analytical 
Description) 

 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ดังนี ้ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ โดย

ภาพรวมปัญหาอยู่ท่ี สถานท่ีนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ ด้านราคา โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ี ราคาอาหารไม่

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ถนนจิระ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 
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เหมาะสมกับคณุภาพของสินค้า ด้านท าเลท่ีตัง้ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ี ความเหมาะสมของลานจอดรถ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ี  การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางอินเตอร์เน็ตยงั
ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวได้อย่างทัว่ถึง ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ท่ี ด้านการส่ือสาร การพูด
ภาษาต่างประเทศของเจ้าหน้าท่ี ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ท่ี  ความต่อเน่ืองในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ท่ี  พืน้ท่ีบริเวณแหล่งท่องเท่ียวขาด
ความสมบูรณ์ ด้านผลิตภาพ โดยภาพรวมอยู่ท่ี ค าบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นภาษาองักฤษมีไม่มาก 
ควรเพิ่มให้มากขึน้ 

 2. ความต้องการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์  สรุปได้ ดงันี ้ด้านแหล่งท่องเท่ียวและ
บริการ โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียว ต้องการให้มีบริการตู้  ATM ให้มากกว่านี ้ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ท่ี
สินค้าท่ีจ าหน่ายไม่มีปา้ยแสดงราคาอย่างชดัเจน ด้านท าเลท่ีตัง้ โดยภาพรวมอยูท่ี่ความเหมาะสมของลาน
จอดรถ ต้องการให้พัฒนาลานจอดรถให้ได้มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ท่ีการ
ประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเท่ียว ต้องการให้โฆษณาแหลง่ท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายให้
มากกว่านี ้ด้านบคุลากร โดยภาพรวมอยูท่ี่การส่ือสาร การพดูภาษาตา่งประเทศของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีท่ี
สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศมีน้อย ต้องการให้พฒันาความรู้ทางภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าท่ี
และผู้ประกอบการในแหลง่ท่องเท่ียว ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ท่ี การมีสว่นร่วมจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ท่ีป้ายเตือนการจราจร เช่น ทางโค้ง ทางขึน้เขาลงเขา 
ด้านผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูท่ี่ จ านวนบคุลากรท่ีมีความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศมีน้อย   

 โดยสรุป ผลการวิจยัครัง้นีใ้ช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวดับุรีรัมย์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวให้ได้รับพึงพอใจสงูสดุ อนัเป็นหวัใจของการให้บริการลกูค้า
ตอ่ไป 
 
ค ำส ำคัญ:  การท่องเทีย่ว, นกัท่องเทีย่ว, การพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 

The purposes of this research study, The Development of Buriram Province Tourism 
Market to Accommodate the Beginning of ASEAN Economic Community, were to study Buriram 
tourism market problems, the needs of Buriram tourism market, and the development of Buriram 
tourism. Information providers on tourism in Buriram, which were used in this study were those 
related to Buriram tourism of 26 cases that composed of authorities involved with the tourism of 
6 people and the entrepreneurs of 20 people. 400 people in the area of tourism, Thai tourists 
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and foreigners. A questionnaire was used for people in the area of tourism, Thai tourists and 
foreigners and the depth interview were used as the tools in this research in group of people 
who related to Buriram tourism. Those are involved with the issues of Buriram tourism market 
problems, the needs of Buriram tourism market and the development of Buriram tourism. The 
suggestions for Buriram tourism market development were also needed. The statistical tool used 
for quantitative analysis was percentage, means, and One-Way analysis of variance (One-Way 
ANOVA). Open-ended questions and quantitative analysis were used for studying the 
development of Buriram tourism and presented by analytical description.  

The findings of this study were that:   
1. The issues of Buriram tourism market problems could be concluded as following: for 

the topic of tourist attractions and service, the overall problem was that the venue was not 
enough. Food prices are unreasonable for the quality of the product. The location, the problem 
is that the right of the parking lot. Publicity on the Internet cannot access the tourists thoroughly 
in promotion and marketing. The staffs who were involved with tourism had foreign language 
communication problems. Lack of continuing to improve and develop the service was the 
overall process problem. In terms of physical area was about area attractions impermanence. 
And in case of the productivity, subtitles attractions as English is not much, should add more. 

2. In terms of the needs of Buriram tourism market development could be summarized 
that: in case of tourist attractions and service, there should be more ATMs. The products had no 
price tag clearly. The location problem was the suitability of the parking lot which should have 
more standard. While the case of marketing promotion, there should have TV advertising 
attractions of Buriram. In terms of staffs communication which lack of persons who could 
communicate with foreigners, so tourism staffs or entrepreneurs need foreign language 
development. The overall process problem was about village council. The physical area was 
concerned with traffic warning signs such as curve or hiking. And the productivity was the small 
amount of staffs that had foreign language ability. 
 
Keywords: Tourism, Tourist, Tourism Market Development, ASEAN Economic Community 
 
 



สยามวิชาการ ปีที่ 18 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 31 สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
Siam Academic Review Vol.18, No.2, Issue 31, August 2017 – December 2017 

 

 
 

- 49 - 

บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ สามารถสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดบัหนึ่งของ

การค้าบริการรวมของประเทศ การท่องเท่ียวยงัก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย เช่น โรงแรม ท่ีพัก 
ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก รวมถึง การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน
การจ้างงาน และการกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน โดยในแตล่ะปีสามารถสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศในรูปเงินตรา
ตา่งประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทัง้สร้างกระแสเงินหมนุเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทย
นับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึน้
ตามล าดับ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความท้าทายตอ่การท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยมาจากหลายประเด็น ดงันี ้ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ด้านสงัคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ด้านภาพลกัษณ์ และความ
เช่ือมัน่ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยปัจจยักระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ท่ีส าคญั 
คือ การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community: AEC) นโยบาย
รัฐบาลท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีคณุภาพและยั่งยืน และแข่งขนัได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือ
วนัท่ี 17 เมษายน 2552 ให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน 2552 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จัดท ายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟู
วิกฤตการท่องเท่ียวระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้สอดรับกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติท่ีจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ  จึงได้
จัดท าร่างแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 
เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติพิจารณา  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือฟืน้ฟูและ
กระตุ้นภาคการทอ่งเท่ียวให้ขยายตวัและเกิดความยัง่ยืน เพ่ือเร่งรัดและสร้างศกัยภาพในการหารายได้จาก
การท่องเท่ียว เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทัง้ด้านคณุภาพการแขง่ขนั  และให้
เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ียัง่ยืน  ดงันัน้ แผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติฉบบันีจ้ึงได้มุ่งเน้น การปอ้งกนัแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทัง้
ในและตา่งประเทศ ตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และวิสยัทศัน์ประเทศ
ไทยสู่ปี 2570 โดยน้อมน าแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา” มาใช้ใน
การจดัท าแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบองค์รวมท่ีสร้างทัง้รายได้และกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมและยัง่ยืน แม้การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน (AEC) อาจมีผลท าให้ผู้ประกอบการ
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ด้านการท่องเท่ียวไทยต้องเผชิญกับภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง จนอาจดูเหมือนเป็นวิกฤตส าหรับภาคการ
ท่องเท่ียว แตห่ากภาครัฐและเอกชนไทยพฒันาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งให้ยิ่งแข็งแกร่งขึน้ การเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็จะกลายเป็นโอกาสส าหรับชาวไทยท่ีมีความถนัดด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการอยู่แล้ว ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเติบโต  สร้างรายได้ให้กับประเทศมาก
กวา่เดมิ 

จงัหวดับุรีรัมย์ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดย
ทางรถยนต์ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร ทิศเหนือติดตอ่กบั จงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวดัสุรินทร์ ทิศใต้ติดต่อกับ จังหวัด
สระแก้ว และประเทศกมัพชูาประชาธิปไตย ทิศตะวนัตกติดตอ่กบั จงัหวดันครราชสีมา พืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ 
มีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 10,393.945 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพืน้ท่ีประเทศไทย มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 
กิโลเมตร เป็นพรมแดนท่ีเป็นธรรมชาติ ทัง้สิน้ คือ ใช้แนวสนัเขาแบ่งเขตยาวประมาณ 170 กิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 24.89 พรมแดนท่ีเป็นล าน า้ยาวประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.15 และใช้เส้นแนว
ตรงในท่ีราบเป็นแนวพรมแดนอีก 150  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.96 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 3 แหล่ง 
คือ 1. แหล่งท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  
ปราสาทเมืองต ่า วดัเขาองัคาร  พระเจ้าใหญ่วดัหงษ์ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีทะเมนชยั  2. แหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาตไิด้แก่ แหล่งหินตดั  ถ า้เป็ดทอง  วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง อ่างเก็บน า้ห้วยตลาด อ่างเก็บน า้ห้วย
จระเข้มาก เข่ือนล านางรอง  3. แหล่งท่องเท่ียวอนุสรณ์สถาน ได้แก่ อนุสาวรีย์เราสู้  อนุสรณ์สถาน
ประชาชน-อีสานใต้  อีกทัง้จงัหวัดบรีุรัมย์ยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหตัถกรรม เพราะเป็น
แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง นอกจากนีด้้วย
สภาพพืน้ท่ีตัง้มีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน จงึท าให้มีความหลากหลายของเชือ้ชาติซึง่ก่อให้เกิด
ความหลากหลายของประเพณีวฒันธรรม จนท าให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไปดงัค าขวญัของจงัหวดัท่ีว่า “เมือง
ปราสาทหิน ถ่ินภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม”  

จงัหวดับุรีรัมย์ได้จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั (ส านกังานจงัหวดับุรีรัมย์, 2555) ตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี  (พ.ศ. 2557-2560) ของจงัหวดับรีุรัมย์ ถกูจดัท าขึน้ 
โดยคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่าง
แผนพัฒนาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และยกร่างแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจงัหวดั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ด าเนินการประชมุเชิงปฏิบตักิารระดมสมอง ท าการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั  4 
ปี ท่ีผ่านมา วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดในปัจจุบัน และศักยภาพของจังหวัดในอนาคต ก าหนดทิศ
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ทางการพฒันาจงัหวดั แตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้ มีบทบาทท่ีจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในกลไกต่างๆ ของการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั จะต้องมาจากสภาพ
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีของจงัหวดับรีุรัมย์อย่างแท้จริง ส่วนราชการ
ต่างๆ ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้ ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความ “กินดีอยู่ดี และมีความสุข” โดยการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เน้นกระบวนการของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนพฒันาจงัหวดับรีุรัมย์ มีประเดน็แผนยทุธศาสตร์อยู่ 5 แผน คือ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการ
บริหารจดัการ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาจงัหวดับุรีรัมย์ ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ด้านเศรษฐกิจ” กลยุทธ์ของแผน
เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ หาแนวทางการพฒันาตลาดแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานทางราชการและผู้ดแูลแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดับรีุรัมย์ สามารถน าผลการวิจยั
ไปวางแผนพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ 
2. เพ่ือศกึษาความต้องการพฒันาตลาดการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ 
3. เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ท าให้ได้แนวทางการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อนักท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ชุมชนในเขตพืน้ท่ีท่องเท่ียว ในการปรับปรุงพัฒนาตลาดการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ให้ดีขึน้กวา่ท่ีเป็นอยู่ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
1. แบบสอบถาม เพ่ือถามกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปัญหาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ ความต้องการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ และแนวทางในการพฒันาการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ 
แบบสอบถามมี 4 สว่น ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั เป็นค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
  สว่นท่ี 2 เก่ียวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาตลาดการท่องเท่ียว

จงัหวดับุรีรัมย์ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบปิด (Close-ended Question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท 
(Likert) (กาลกั เต๊ะขนัหมาก, 2553)  

  ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับความต้องการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ 8 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปิด (Close-ended 
Question) แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) (กาลกั เต๊ะขนัหมาก, 
2553)  

  ส่วนท่ี 4 แนวทางในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ เป็นค าถามปลายเปิด   
(Open-ended Question)  

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview-SSI) โดยมีลักษณะสัมภาษณ์
เก่ียวกับสภาพปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ ความต้องการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดั
บรีุรัมย์ และแนวทางในการพฒันาตลาดการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ โดยแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี  ้

  สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ ประกอบด้วย ช่ือ-สกลุ  ต าแหนง่ 
  ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ ความต้องการพฒันาตลาดการ

ทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ และแนวทางในการพฒันาตลาดการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ 
 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา ได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาและ
เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 

2. ศกึษาหลกัการวิธีสร้างเคร่ืองมือจากเอกสารและต าราการสร้างเคร่ืองมือ 
3. น าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบเพ่ือให้เคร่ืองมือมีความตรงทางเนือ้หา 

ในสิ่งท่ีต้องการวดัและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ 

(Try-out) กบันกัท่องเท่ียว จ านวน 30 คน และน าข้อมลูกลบัมาวิเคราะห์ด้วยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficients) ค่าแอลฟา (α) จะต้องได้ค่าไม่ต ่ากว่า 0.6 ในการศึกษาครัง้นี  ้ค่าแอลฟา ของ     
ครอนบาค (Cronbach’s alpha) เท่ากบั 0.653-0.877 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผล
ดูท่ีค่า Factor loading ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่าตัง้แต่ 0.4 ขึน้ไปผลการศึกษาครัง้นีค้่า Factor 
loading มีคา่ไมต่ ่ากวา่ 0.4 ดงันัน้ จงึถือวา่แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ 

5. น าแบบสอบถามไปจดัพิมพ์และเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้ด าเนินการเก็บข้อมลู ตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ผู้น าชุมชน และผู้ ประกอบการ โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์ 
 1.1 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ผู้ วิจัยจึงท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ได้แก่  หวัหน้าและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประจ าจงัหวดับุรีรัมย์ 3 คน และ
เจ้าหน้าท่ีอทุยานแหง่ชาต ิ3 คน รวม 6 คน 

 1.2 ผู้ประกอบการ เน่ืองจากผู้ประกอบการในจงัหวดับุรีรัมย์มีจ านวนมาก ผู้วิจยัจึงเลือก
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผู้ประกอบการในด้านตา่งๆ ได้แก่ ร้านขายของท่ีระลกึ ท่ี
พกั ร้านอาหาร บริษัทน าเท่ียว รายละ 5 คน รวมทัง้สิน้ 20 คน   

2. ข้อมลูจากประชาชนในแหลง่ทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ และนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
โดยใช้แบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 400 คนได้จากการใช้สูตรค านวณหาขนาด
กลุม่ตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

  2.1.1 ประชากรท่ีอาศัยในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ ผู้ วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวตัง้อยู่ ซึ่งมีอยู่ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอประโคนชยั อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอเฉลิมพระ
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เกียรติ อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอนาโพธ์ิ อ าเภอพุทไธสง มีจ านวนประชากรทัง้หมด 566,147 คน  
(กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2557) 

  2.1.2 นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพ.ศ. 2556 จ านวน 
680,788 คน  

  2.1.3 นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ท่ีมาเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ในปีพ.ศ. 2556 จ านวน 
8,181 คน 

โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากร โดยก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95%  ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงัสูตรของ Taro Yamane ดงันี ้
(กิตตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต,ิ 2552) 

 

  
21 Ne

N
n




 
 
                             เม่ือ     
    n     คือ  ขนาดตวัอยา่ง 
    N     คือ  ขนาดประชากร 
    e     คือ  0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95  
 จ านวนประชากรทัง้หมดเทา่กบั 1,255,116 คน ค านวณหาขนาดตวัอยา่งได้ดงันี ้
 แทนคา่ลงในสตูรได้ 
    

   
2)05.0(116,255,11

116,255,1


n

 
   

n   399.87 
  
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม คือ 400 คน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่าง

ง่าย ซึ่งก าหนดสัดส่วนขนาดของตัวอย่างเป็นประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทย 
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิ6 : 3 : 1 หรือเทา่กบั 240 : 120 : 40 คน 
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               กลุม่บคุคล ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
1. ประชากรท่ีอาศยัในแหลง่ทอ่งเท่ียว 
2. นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 
3. นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

 566,147 
 680,788 
  8,181 

     240 
     120 
      40 

                     รวม                        1,255,116 คน   400 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ข้อมลูสว่นตวั วิเคราะห์ด้วยคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิเคราะห์ด้วยการหาคา่เฉล่ีย (x)̅ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 3. ความต้องการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (x)̅ และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

  5. แนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นค าถามปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ และน าเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
  1. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน (Yamane อ้างจาก สิน พันธุ์พินิจ, 

2553) 
 2. การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอบบคั (Cronbach) (สิน พนัธ์พินิจ, 2553) 
  3. หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคา่ดชันีความสอดคล้องใช้สตูร IOC (Item 

Objective Congruence) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการพฒันาตลาดการทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน สรุปได้ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
1. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาติ เก่ียวกบัปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์สรุปได้ ดงันี ้ด้านแหลง่ท่องเท่ียวและบริการ  
โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ีสถานท่ีนัง่พกัผ่อนไม่เพียงพอ ด้านราคา โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ีราคาอาหารไม่
เหมาะสมกับคณุภาพของสินค้า ด้านท าเลท่ีตัง้ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ีความเหมาะสมของลานจอดรถ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมปัญหาอยู่ท่ีการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางอินเตอร์เน็ตยงั
ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวได้อย่างทั่วถึง ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ท่ีด้านการส่ือสาร พูด
ภาษาต่างประเทศ ของเจ้าหน้าท่ี ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ท่ีความต่อเน่ืองในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ท่ีพืน้ท่ีบริเวณแหล่งท่องเท่ียวขาด
ความสมบรูณ์ ด้านผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูท่ี่ค าบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นภาษาองักฤษมีไม่มากควร
เพิ่มให้มากขึน้ 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจ าแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในแหลง่ท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อปัญหาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมแนวคิดเห็นของประชาชนใน
แหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ มีความคดิเห็นตอ่ปัญหาการทอ่งเท่ียว
จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน (F= 1.958, Sig. = .143) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความคิดเห็น ไม่
แตกตา่งกัน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ (.296) ด้านท าเลท่ีตัง้ (.238) ด้านบคุลากร (.109) ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ (.090) ด้านราคา (.076) ส่วนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ได้แก่ ด้านผลิตภาพ (.003) 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (.005) ด้านกระบวนการ (.029) ตามล าดบั 

3. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เก่ียวกับความต้องการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์สรุปได้ ดังนี ้ด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการ โดยภาพรวมอยู่ท่ีตู้  ATM ต้องการให้มีบริการตู้  ATM ให้มากกว่านี ้ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ท่ีสินค้าท่ีจ าหน่ายไม่มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ด้านท าเลท่ีตัง้ โดยภาพรวมอยู่ท่ีความ
เหมาะสมของลานจอดรถ ต้องการให้พัฒนาลานจอดรถให้ได้มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการตลาด โดย
ภาพรวมอยู่ท่ีการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางทีวี ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ ท่ีการส่ือสาร พูด
ภาษาต่างประเทศ ของเจ้าหน้าท่ี  ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ
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หมู่บ้าน ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ท่ีป้ายเตือนการจราจร เช่น ทางโค้ง ทางขึน้เขาลงเขา 
ด้านผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูท่ี่จ านวนบคุลากรท่ีมีความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศมีน้อย   

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจ าแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในแหลง่ท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อความต้องการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมแนวคิดของ
ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความคิดเห็นต่อความ
ต้องการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ แตกต่างกัน (F= 3.159, Sig. = .044) เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในแหลง่ทอ่งเท่ียว นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิมี
ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ ด้านกระบวนการ (.000) ด้านการส่งเสริมการตลาด (.002) ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ (.028) ด้านราคา (.029) ด้านบุคลากร (.030) แหล่งท่องเท่ียวและบริการ (.015) ส่วน
ความคดิเห็นไมแ่ตกตา่ง ได้แก่ ด้านผลิตภาพ (.692) และด้านท าเลท่ีตัง้ (.110) ตามล าดบั 

5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ จากผลการศกึษา
ข้อมูลดงักล่าว สามารถน าข้อมูลมาสงัเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์
เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ได้ดงันี ้

1. ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวจะเป็นปัญหาท่ี
นักท่องเท่ียวต้องการให้มีการพัฒนา เช่น สถานท่ีพักผ่อน ห้องน า้ห้องสุขา ให้มีความเพียงพอสามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวได้ทัง้หมด ตลอดจนจดัหาตู้  ATM และโทรศพัท์สาธารณะไว้บริการนกัท่องเท่ียวให้มาก
ขึน้กว่าเดิม รักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความสะอาดของร้านอาหาร ห้องน า้ห้องสุขา 
สถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ให้
ครอบคลมุแหลง่ท่องเท่ียวหลกัและแหล่งท่องเท่ียวรองเป็นระบบเดียวกนัทัว่ทัง้จงัหวดัและถกูต้องตามหลกั
สากล พร้อมทัง้การเตรียมการพฒันาปา้ยบอกทางรองรับการทอ่งเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. ด้านราคา ร้านอาหารประจ าแหล่งท่องเท่ียวควรมีการเพิ่มรายการอาหารท่ีเป็นระดบัสากลเพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น สเต็ก หมู ปลา เนือ้ เป็นต้น สินค้าของท่ีระลึกควรก าหนดราคาให้
เหมาะสมกบัคณุภาพของสินค้า และส่งเสริมให้มีการจดัตัง้ศนูย์จ าหนา่ยสินค้าชมุชนเพ่ือการทอ่งเท่ียว เพ่ือ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนในท้องถ่ิน  

3. ด้านท าเลท่ีตัง้ พฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิทศัน์ ลาน
จอดรถ ปา้ยส่ือความหมาย ทางลาด  ศนูย์ข้อมูลท่องเท่ียว ห้องน า้  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและผู้สงูอายใุห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล และสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ทัง้นีจ้ะให้ความส าคญักับการคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมท้องถ่ินและ
เอกลกัษณ์เชิงพืน้ท่ี 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนบัสนุนการท่องเท่ียว
ผ่านระบบออนไลน์ โซเซียลมีเดีย และอินเตอร์เน็ต และพฒันาปรับปรุงศนูย์สารสนเทศด้านการท่องเท่ียว
อย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมลูการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดัเข้ากบัการท่องเท่ียวในระดบัชาติ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบันกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

5. ด้านบุคลากร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดแูลแหล่งท่อง เท่ียว
จงัหวดับุรีรัมย์ ควรจดัอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ด้านการสนทนาให้กับเจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการใน
แหล่งท่องเท่ียว ประสานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษให้มาให้การอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตไิด้ 

6. ด้านกระบวนการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน และชุมชนในการร่วมบริหาร บูรณะ 
รักษา และเฝา้ระวงัแหล่งท่องเท่ียว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทกัษ์แหล่งท่องเท่ียว มี
ระบบการบริหารจัดการ มีรูปแบบการท างาน โดยใช้กลไกของท้องถ่ินเป็นพลังในการขับเคล่ือน หรือ
ด าเนินการแบบชมุชนพ่ีชมุชนน้อง เชน่ การน าชมุชนท่ีมีความแข็งแกร่งในด้านการดแูลสิ่งแวดล้อม แล้วให้
มาอธิบายให้ชมุชนอ่ืนฟังและปฏิบตัติาม หรือมาเป็นท่ีปรึกษาให้ชมุชนใกล้เคียง 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ปลกูฝังสร้างจิตส านึกในการดแูลรักษาแหล่งทอ่งเท่ียวให้คนในชมุชน
รู้จกัรักและหวงแหนแหล่งท่องเท่ียวของตนเองเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดับรีุรัมย์ให้คง
อยูต่อ่ไป รณรงค์ให้แตล่ะชมุชนรักษาสิ่งแวดล้อม และปลกูป่าเพิ่มให้มากขึน้ 

8. ด้านผลิตภาพ อทุยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในจงัหวดั
บรีุรัมย์ ควรพฒันาวนอทุยานประวตัศิาสตร์พนมรุ้งเป็นแห่งแรกเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
น าเอาเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใช้ เช่น อุปกรณ์พกพาท่ีมีค าบรรยายประวตัิความเป็นมาของวนอุทยาน
แห่งชาติ เขาพนมรุ้ง เป็นภาษาอังกฤษให้นักท่องเท่ียว เปิดฟังขณะเดินเย่ียมชม ป้ายค าบรรยายเป็น
ภาษาองักฤษให้มากขึน้ เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น ตู้  ATM ศนูย์รับแลกเปล่ียน
เงิน WIFI ท่ีนั่งส าหรับพักผ่อนไว้บริการนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวแห่งท่ีสองท่ีควรพัฒนาต่อคื อ วน
อทุยานเขากระโดง จะมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวจ านวนมาก เพราะวนอุทยานเขากระโดงอยู่ใกล้กับ
สนามฟุตบอลไอโมบาย และสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต ช่วงรอการแข่งขนันกัท่องเท่ียว
น่าจะมาเย่ียมชม วนอุทยานเขากระโดง เพ่ือเชิญชวนนกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมวนอุทยานเขากระโดง 
ควรใช้จุดเด่นของวนอุทยานเขากระโดงในความเป็นภูเขาไฟท่ีดับมาแล้วหลายพันปี เชิญชวนให้
นกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม ควรมีการคิดค้นประเพณีใหม่ๆ เพ่ือเชิญชวนนกัท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย์ ประเพณีท่ีหลายจังหวัดท าแล้วกลายเป็นประเพณีประจ าของจังหวัด คือ การจัดงานสมรสหมู ่
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ดงัเช่นจงัหวดัตรัง จดังานด าน า้สมรสหมู่ จนกลายเป็นงานประเพณีของจงัหวดั จงัหวดับรีุรัมย์ควรจดังาน
สมรสหมูย้่อนรอยอารยธรรมขอม     

จากข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว หรือร่วมทัง้ชาว
จังหวัดบุรีรัมย์ควรร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยการเข้าร่วมโครงการซึ่งทางหน่วยงานราชการจดัขึน้ และปฏิบตัิตนให้เป็นเจ้าบ้านท่ีดีส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ตอ่ไป 
 
การอภปิรายผล 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจากแบบสอบถามประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว
นกัท่องเท่ียวชาวไทย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และแบบสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออภิปรายผลปัญหาการท่องเท่ียวจงัวดับุรีรัมย์ 
ความต้องการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ และแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ 
เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิด ดงันี ้

 1. ปัญหาการท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สถานท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณแหล่งท่องเท่ียวยังไม่
เพียงพอ ห้องน า้ห้องสขุาไม่สะอาด ตู้  ATM บางแห่งไม่มีให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว ซึง่บญุเลิศ  จิตตัง้วฒันา 
(2555) กล่าวว่า ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีต้องมีสิ่งดึงดดูใจ เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดของทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียวท่ีต้องมีสิ่งดงึดดูใจอย่างใดอยา่งหนึ่งในการดงึดดูใจให้นกัทอ่งเท่ียวเดินทางไปเย่ียมเยือนสถานท่ี
นัน้ๆ ซึ่งสิ่งดงึดดูใจในการท่องเท่ียวยอ่มแตกตา่งกนัไปตามประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่า การส่งเสริมการตลาด ยงัมีปัญหามากด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
การใช้ส่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวยงัไม่กว้างพอและยงัไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุวิทย์ นามบุญเรือง (2553) ท่ีได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว กรณีศึกษา
แหล่งท่องเท่ียว อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย พบว่า ปัญหาด้านการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฉลอง ของเดิม (2548) ท่ีได้ศกึษาศกัยภาพของอทุยานแหง่ชาติ
สาละวิน จังหวดัแม่ฮ่องสอน ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า  การประชาสัมพันธ์ของ
อทุยานแห่งชาติสาละวิน อยู่ในระดบัพอใช้ ท่ีจะต้องปรับปรุง นอกจากนีย้งัพบว่า เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียว และบคุลากรในสถานประกอบการ ยงัขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ท าให้มีปัญหาการส่ือสาร
กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรธิรา ผลงาม (2549) ท่ีได้วิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน กรณีศกึษาอ่างเก็บน า้ห้วย
น า้หนาน ต าบลน า้หนาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ปัญหาจากผู้ประกอบการด้านการให้บริการบางคมขาด
ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เม่ือมีนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเท่ียว ไม่สามารถ
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ส่ือสารให้เข้าใจได้ ทัง้นีอ้ภิปรายได้วา่เจ้าหน้าท่ีประจ าแหลง่ทอ่งเท่ียว และผู้ประกอบการในแหลง่ท่องเท่ียว 
ยังขาดการกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ จึงท าให้ไม่สามารถส่ือสารกับนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตไิด้  

 2. ความต้องการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์เป็นจงัหวดัท่ีมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ี
มีความหลากหลาย มีกิจกรรมท่องเท่ียวโดดเดน่คือ การเท่ียวชมปราสาทหิน บรีุรัมย์ถือได้วา่เป็นศนูย์กลาง
ของอารยธรรมขอมโบราณ ดงัจะเห็นได้ว่ามีปราสาทหินอยู่มากมายตามอ าเภอตา่งๆ ดงันัน้ การไปเท่ียวใน
จงัหวดับุรีรัมย์จึงเปรียบเสมือนการเท่ียวย้อนอดีต ชมความรุ่งเรืองแห่งอาณาจกัรขอมโบราณ การเดินทาง
เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวใช้เวลาไม่มากสามารถท่องเท่ียวได้มากมายหลายพืน้ท่ี แต่จากการศึกษาความ
ต้องการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย์ นกัท่องเท่ียวมีความต้องการให้จงัหวดับุรีรัมย์พฒันาทางด้าน
การส่งเสริมการตลาด คือ จังหวดับุรีรัมย์ยังขาดด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเท่ียว การใช้ส่ือการ
ประชาสมัพนัธ์แหล่งทอ่งเท่ียวยงัไม่กว้างพอและยงัไม่เข้าถึงกลุม่เปา้หมาย จึงมีแนวทางในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์ ในด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของ
จงัหวดัให้มากขึน้ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ แผ่นพับ (ให้มีทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือเพิ่มภาษาต่างประเทศขึน้อีก 2-3 ภาษา) โฆษณาทางโทรทัศน์ในช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีตา่งๆ ซึ่งควรท าการประชาสมัพนัธ์ในเชิงลึกและเชิงกว้างยิ่งขึน้ โดยพฒันาส่ือ เนือ้หา จดุขาย ของ
แหล่งท่องเท่ียว เน้นความเป็นอารยธรรมขอมโบราณ สอดคล้องงานวิจยัของ ลกัขณา อินทร์บงึ (2553) ท่ี
ได้วิจยัเร่ือง บทบาทของเทศบาลนครขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศกึษา โฮง
มูนมงัเมืองขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยผู้ วิจยัได้แนะน าไว้ว่า แนวทางการพัฒนาบทบาท
ของเทศบาลนครขอนแก่น ควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กว้างขวางยิ่งขึน้  และสอดคล้องกบั ทศัไนย
วรรณ  ดวงมาลา และคณะ (2550 ) ท่ีได้วิจยัเร่ือง กลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้เป็นท่ีนิยมและสามารถเข้าถึงนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด คือการ
โฆษณาโดยใช้ส่ือนิตยสาร วารสารการท่องเท่ียว หรือส่ือสิ่งพิมพ์ ดงันัน้เอกสารประชาสมัพนัธ์ท่ีมีคณุภาพ
จะท าให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและมั่นใจในการใช้ข้อมูลในการตดัสินใจในการท่องเท่ียว และพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความต้องการจดหมายข่าวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นอนัดบัสดุท้าย เพราะจดหมายขา่วมีรูปแบบ
และเนือ้หาท่ีมีความสมบูรณ์และน่าสนใจน้อยกว่าส่ือประชาสมัพนัธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพบั คู่มือ
การทอ่งเท่ียว วารสาร ซึ่งจะให้ข้อมลูการทอ่งเท่ียวเก่ียวกบัประวตั ิความเป็นมา ความส าคัญ สิ่งท่ีน่าสนใจ 
เส้นทางเดนิทาง และระยะทาง สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทตา่งๆ มากกวา่จดหมายขา่ว 

 นอกจากนีย้ังพบว่า ความต้องการพัฒนาด้านผลิตภาพเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวต้องการให้พัฒนา
มาก คือ จ านวนบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมีน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ควรพัฒนา
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เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการ ควรได้รับการ
อบรมให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว จุดเด่นของแหล่ง
ท่องเท่ียวแตล่ะแห่ง ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 
และข้อปฏิบตัิของแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือจะได้ให้การแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง และควรอมรม
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวในแตล่ะเช่ือชาต ิเพ่ือท าการปรับตวัให้เข้ากบันกัทอ่งเท่ียวได้ทกุ
ประเทศ สอดคล้องกบั สภุาภรณ์  อดุมวงศ์ (2553) ท่ีได้เสนอแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวไว้ว่า ประชาชน
ในชมุชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ชมุชน ซึง่เป็นเจ้าของท้องถ่ินและ
เป็นทิศทางในการพฒันาการทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยืน ท าให้แหลง่ทอ่งเท่ียวมีเสน่ห์และนา่ทอ่งเท่ียวมากยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดับรีุรัมย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีค้นพบจากการวิจยั โดยเสนอแนะตามส่วนประสมการตลาดบริการ 8 ด้าน  
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ด้านแหล่งท่องเท่ียวและบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวจะเป็นปัญหาท่ี
นักท่องเท่ียวต้องการให้มีการพัฒนา เช่น สถานท่ีพักผ่อน ห้องน า้ห้องสุขา ให้มีความเพียงพอสามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวได้ทัง้หมด ตลอดจนจดัหาตู้  ATM และโทรศพัท์สาธารณะไว้บริการนกัท่องเท่ียวให้มาก
ขึน้กว่าเดิม รักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความสะอาดของร้านอาหาร ห้องน า้ห้องสุขา 
สถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ให้
ครอบคลุมทัง้แหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรอง โดยจดัให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทัง้จงัหวดัและ
ถกูต้องตามหลกัสากล พร้อมทัง้ พฒันาปา้ยบอกทางรองรับการทอ่งเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. ด้านราคา ร้านอาหารประจ าแหล่งท่องเท่ียวควรมีการเพิ่มรายการอาหารท่ีเป็นระดบัสากลเพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น สเต็ก หมู ปลา เนือ้ เป็นต้น สินค้าของท่ีระลึกควรก าหนดราคาให้
เหมาะสมกบัคณุภาพของสินค้า และส่งเสริมให้มีการจดัตัง้ศนูย์จ าหนา่ยสินค้าชมุชนเพ่ือการทอ่งเท่ียว เพ่ือ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนในท้องถ่ิน  
 3. ด้านท าเลท่ีตัง้ พฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิทศัน์ ลาน
จอดรถ ปา้ยส่ือความหมาย ทางลาด  ศนูย์ข้อมูลท่องเท่ียว ห้องน า้  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและผู้สงูอายใุห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล และสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ทัง้นีจ้ะให้ความส าคญักับการคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมท้องถ่ินและ
เอกลกัษณ์เชิงพืน้ท่ี 



สยามวิชาการ ปีที่ 18 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 31 สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
Siam Academic Review Vol.18, No.2, Issue 31, August 2017 – December 2017 

 

 
 

- 62 - 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนบัสนุนการท่องเท่ียว
ผ่านระบบออนไลน์ โซเซียลมีเดีย และอินเตอร์เน็ต และพฒันาปรับปรุงศนูย์สารสนเทศด้านการท่องเท่ียว
อย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมลูการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดัเข้ากบัการท่องเท่ียวในระดบัชาติ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบันกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  
 5. ด้านบุคลากร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว
จงัหวดับุรีรัมย์ ควรจดัอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ด้านการสนทนาให้กับเจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการใน
แหล่งท่องเท่ียว ประสานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษให้มาให้การอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตไิด้ 
 6. ด้านกระบวนการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน และชุมชนในการร่วมบริหาร บูรณะ 
รักษา และเฝา้ระวงัแหล่งท่องเท่ียว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทกัษ์แหล่งท่องเท่ียว มี
ระบบการบริหารจัดการ มีรูปแบบการท างาน โดยใช้กลไกของท้องถ่ินเป็นพลังในการขับเคล่ือน หรือ
ด าเนินการแบบชุมชนพ่ีชุมชนน้อง เช่น การน าชุมชนท่ีมีความแข็งแกร่งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมมา
อธิบายให้ชมุชนอ่ืนฟังและปฏิบตัติาม หรือมาเป็นท่ีปรึกษาให้ชมุชนใกล้เคียง 
 7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ปลกูฝังสร้างจิตส านึกในการดแูลรักษาแหล่งทอ่งเท่ียวให้คนในชมุชน
รู้จกัรักและหวงแหนแหล่งท่องเท่ียวของตนเองเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดับรีุรัมย์ให้คง
อยูต่อ่ไป รณรงค์ให้แตล่ะชมุชนรักษาสิ่งแวดล้อม และปลกูป่าเพิ่มให้มากขึน้ 
 8. ด้านผลิตภาพ อทุยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในจงัหวดั
บรีุรัมย์ ควรพฒันาวนอทุยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้งเป็นแหง่แรก เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดย
น าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ เช่น อุปกรณ์พกพาท่ีมีค าบรรยายประวัติความเป็นมาของวนอุทยาน
แห่งชาติ เขาพนมรุ้ง เป็นภาษาองักฤษ โดยให้นกัท่องเท่ียวเปิดฟังขณะเดินเย่ียมชม มีปา้ยค าบรรยายเป็น
ภาษาองักฤษให้มากขึน้ เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น ตู้  ATM ศนูย์รับแลกเปล่ียน
เงิน WIFI ท่ีนั่งส าหรับพักผ่อนไว้บริการนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวแห่งท่ีสองท่ีควรพัฒนาต่อคือ            
วนอทุยานเขากระโดง จะมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวจ านวนมาก เพราะวนอทุยานเขากระโดงอยู่ใกล้กบั
สนามฟุตบอลไอโมบาย และสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต ช่วงรอการแข่งขนันกัท่องเท่ียว
น่าจะมาเย่ียมชม วนอุทยานเขากระโดง เพ่ือเชิญชวนนกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมวนอุทยานเขากระโดง 
ควรใช้จุดเด่นของวนอุทยานเขากระโดงในความเป็นภูเขาไฟท่ีดับมาแล้วหลายพันปี เชิญชวนให้
นกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม ควรมีการคิดค้นประเพณีใหม่ๆ เพ่ือเชิญชวนนกัท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย์ ประเพณีท่ีหลายจังหวัดท าแล้วกลายเป็นประเพณีประจ าของจังหวัด คือ การจัดงานสมรสหมู ่
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ดงัเช่นจงัหวดัตรัง จดังานด าน า้สมรสหมู่ จนกลายเป็นงานประเพณีของจงัหวดั จงัหวดับรีุรัมย์ควรจดังาน
สมรสหมูย้่อนรอยอารยธรรมขอม 
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