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การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เพื่อรองรับการเขา
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บทคัดยอ 

งานวิจัย การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เพื่อศึกษาความตองการ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย ผูใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย จํานวน  26  ราย ซึ่งไดแก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 6 คน 
และผูประกอบการ จํานวน 20 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณและแบบสอบถาม แบบสัมภาษณใชสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย โดย
เปนการสัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถามใชสอบถามประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในดานปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ความตองการพัฒนาตลาดการ
ทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เปนคําถาม
ปลายเปด  วิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิ เคราะห  (Analytical 
Description) 

 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย สรุปไดดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ โดย

ภาพรวมปญหาอยูที่ สถานที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ ดานราคา โดยภาพรวมปญหาอยูที่ ราคาอาหารไม
                                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ถนนจิระ ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 
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เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดานทําเลที่ต้ัง โดยภาพรวมปญหาอยูที่ ความเหมาะสมของลานจอดรถ 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่ การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยัง
ไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่ ดานการสื่อสาร การพูด
ภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ ความตอเนื่องในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยวขาด
ความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่ คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมีไมมาก 
ควรเพิ่มใหมากขึ้น 

 2. ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย  สรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและ
บริการ โดยภาพรวมนักทองเที่ยว ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดยภาพรวมอยูที่
สินคาที่จําหนายไมมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ต้ัง โดยภาพรวมอยูที่ความเหมาะสมของลาน
จอดรถ ตองการใหพัฒนาลานจอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ตองการใหโฆษณาแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยใหเขาถึงกลุมเปาหมายให
มากกวานี้ ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การสื่อสาร การพูดภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ เจาหนาที่ที่
สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศมีนอย ตองการใหพัฒนาความรูทางภาษาตางประเทศใหกับเจาหนาที่
และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ การมีสวนรวมจากคณะกรรมการ
หมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง ทางขึ้นเขาลงเขา 
ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่ จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย   

 โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดรับพึงพอใจสูงสุด อันเปนหัวใจของการใหบริการลูกคา
ตอไป 
 
คําสําคัญ:  การทองเที่ยว, นักทองเที่ยว, การพัฒนาตลาดการทองเที่ยว, 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 
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บทนํา 
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการ สามารถสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของ

การคาบริการรวมของประเทศ การทองเที่ยวยังกอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก 
ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก รวมถึง การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุน
การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตรา
ตางประเทศปละหลายแสนลานบาท รวมทั้งสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทย
นับแสนลานบาทเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงขึ้น
ตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความออนไหวงายจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สถานการณและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนความทาทายตอการทองเที่ยวของประเทศ
ไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ดานภาพลักษณ และความ
เชื่อมั่นซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมโดยปจจัยกระตุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ที่สําคัญ 
คือ การกาวไปสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community: AEC) นโยบาย
รัฐบาลที่สงเสริมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และแขงขันไดในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2552 ใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2552 มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทํายุทธศาสตรแผนงานฟนฟู
วิกฤตการทองเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการ
ทองเที่ยวแหงชาติที่จะตองจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ จึงได
จัดทํารางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและ
กระตุนภาคการทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพื่อเรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจาก
การทองเที่ยว เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความพรอมทั้งดานคุณภาพการแขงขัน และให
เกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น แผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติฉบับนี้จึงไดมุงเนน การปองกันแกไขผลกระทบดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับสถานการณทั้ง
ในและตางประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศนประเทศ
ไทยสูป 2570 โดยนอมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มาใชใน
การจัดทําแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบองครวมที่สรางทั้งรายไดและกระจายรายไดอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน แมการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาจมีผลทําใหผูประกอบการ
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ดานการทองเที่ยวไทยตองเผชิญกับภาวะที่มีการแขงขันสูง จนอาจดูเหมือนเปนวิกฤตสําหรับภาคการ
ทองเที่ยว แตหากภาครัฐและเอกชนไทยพัฒนาจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งใหยิ่งแข็งแกรงขึ้น การเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็จะกลายเปนโอกาสสําหรับชาวไทยที่มีความถนัดดานการ
ทองเที่ยวและบริการอยูแลว ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเติบโต สรางรายไดใหกับประเทศมาก
กวาเดิม 

จังหวัดบุรีรัมยต้ังอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดย
ทางรถยนตประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร ทิศเหนือติดตอกับ จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร ทิศตะวันออกติดตอกับ จังหวัดสุรินทร ทิศใตติดตอกับ จังหวัด
สระแกว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันตกติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย 
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,393.945 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร คิดเปนรอยละ 6.11 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเปนรอยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศไทย มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 
กิโลเมตร เปนพรมแดนที่เปนธรรมชาติ ทั้งสิ้น คือ ใชแนวสันเขาแบงเขตยาวประมาณ 170 กิโลเมตร คิด
เปนรอยละ 24.89 พรมแดนที่เปนลําน้ํายาวประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 53.15 และใชเสนแนว
ตรงในที่ราบเปนแนวพรมแดนอีก 150  กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.96 แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 3 แหลง 
คือ 1. แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม ไดแก อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  
ปราสาทเมืองต่ํา วัดเขาอังคาร  พระเจาใหญวัดหงษ พระมหาธาตุเจดียศรีทะเมนชัย  2. แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติไดแก แหลงหินตัด  ถ้ําเปดทอง  วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อางเก็บน้ําหวยตลาด อางเก็บน้ําหวย
จระเขมาก เขื่อนลํานางรอง  3. แหลงทองเที่ยวอนุสรณสถาน ไดแก อนุสาวรียเราสู อนุสรณสถาน
ประชาชน-อีสานใต  อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมยยังเปนที่รูจักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเปน
แหลงปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเปนแหลงทอผาไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ดวย
สภาพพื้นที่ต้ังมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหมีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งกอใหเกิด
ความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนทําใหเปนที่รูจักโดยทั่วไปดังคําขวัญของจังหวัดที่วา “เมือง
ปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม”  

จังหวัดบุรีรัมยไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย, 2555) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป  (พ.ศ. 2557-2560) ของจังหวัดบุรีรัมย ถูกจัดทําขึ้น 
โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการยกราง
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) และยกรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง ทําการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  4 
ป ที่ผานมา วิเคราะหศักยภาพของจังหวัดในปจจุบัน และศักยภาพของจังหวัดในอนาคต กําหนดทิศ
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ทางการพัฒนาจังหวัด แตละประเด็นยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน และสงผลตอการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย ในฐานะผูมีบทบาทที่จะตอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในกลไกตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จะตองมาจากสภาพ
ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมยอยางแทจริง สวนราชการ
ตางๆ ในฐานะหนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนในการแกไขปญหาตามความตองการของ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความ “กินดีอยูดี และมีความสุข” โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เนนกระบวนการของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย มีประเด็นแผนยุทธศาสตรอยู 5 แผน คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการ
บริหารจัดการ  

เพื่อใหแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย ประเด็นแผนยุทธศาสตรที่ 1 “ดานเศรษฐกิจ” กลยุทธของแผน
เพื่อพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว บรรลุตามเปาประสงคที่ต้ังไว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย หาแนวทางการพัฒนาตลาดแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เพื่อ
เปนประโยชนตอหนวยงานทางราชการและผูดูแลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย สามารถนําผลการวิจัย
ไปวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอนักทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชนในเขตพื้นที่ทองเที่ยว ในการปรับปรุงพัฒนาตลาดการ
ทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยใหดีข้ึนกวาที่เปนอยู 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
1. แบบสอบถาม เพื่อถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปญหาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ความตองการ

พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
แบบสอบถามมี 4 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เปนคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  สวนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย 8 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ต้ัง ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภาพ ลักษณะคําถาม
เปนแบบปด (Close-ended Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท 
(Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553)  

  สวนที่ 3 เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 8 ดาน ไดแก 
ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ต้ัง ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภาพ ลักษณะคําถามเปนแบบปด (Close-ended 
Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 
2553)  

  สวนที่ 4 แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เปนคําถามปลายเปด   
(Open-ended Question)  

2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi Structured Interview-SSI) โดยมีลักษณะสัมภาษณ
เกี่ยวกับสภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย และแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ-สกุล  ตําแหนง 
  สวนที่ 2 สภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ความตองการพัฒนาตลาดการ

ทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีการสรางเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือในการศึกษา ไดดําเนินการสรางเครื่องมือและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาและ
เปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 

2. ศึกษาหลักการวิธีสรางเครื่องมือจากเอกสารและตําราการสรางเครื่องมือ 
3. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบเพื่อใหเครื่องมือมีความตรงทางเนื้อหา 

ในสิ่งที่ตองการวัดและนําไปปรับปรุงแกไข 
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําไปทดลองใช 

(Try-out) กับนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน และนําขอมูลกลับมาวิเคราะหดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficients) คาแอลฟา (α) จะตองไดคาไมตํ่ากวา 0.6 ในการศึกษาครั้งนี้ คาแอลฟา ของ     
ครอนบาค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.653-0.877 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผล
ดูที่คา Factor loading ของแตละตัวแปรจะตองมีคาตั้งแต 0.4 ข้ึนไปผลการศึกษาครั้งนี้คา Factor 
loading มีคาไมตํ่ากวา 0.4 ดังนั้น จึงถือวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชงานได 

5. นําแบบสอบถามไปจัดพิมพและเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูนําชุมชน และผูประกอบการ โดยใชแบบ

สัมภาษณ 
 1.1 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูวิจัยจึงทําการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไดแก  หัวหนาและเจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําจังหวัดบุรีรัมย 3 คน และ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 3 คน รวม 6 คน 

 1.2 ผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการในจังหวัดบุรีรัมยมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงเลือก
การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผูประกอบการในดานตางๆ ไดแก รานขายของที่ระลึก ที่
พัก รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รายละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน   

2. ขอมูลจากประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ 
โดยใชแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คนไดจากการใชสูตรคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

  2.1.1 ประชากรที่อาศัยในแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ในการเลือกกลุม
ตัวอยางประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในอําเภอที่มีแหลง
ทองเที่ยวตั้งอยู ซึ่งมีอยู 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอประโคนชัย อําเภอบานกรวด อําเภอเฉลิมพระ
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เกียรติ อําเภอโนนดินแดง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอพุทไธสง มีจํานวนประชากรทั้งหมด 566,147 คน  
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557) 

  2.1.2 นักทองเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยในปพ.ศ. 2556 จํานวน 
680,788 คน  

  2.1.3 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยในปพ.ศ. 2556 จํานวน 
8,181 คน 

โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวน
ประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95%  ความผิดพลาดไมเกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane ดังนี้ 
(กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2552) 

 

  21 Ne
Nn

+
=

 
 
                             เมื่อ     
    n     คือ  ขนาดตัวอยาง 
    N     คือ  ขนาดประชากร 
    e     คือ  0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  
 จํานวนประชากรทั้งหมดเทากับ 1,255,116 คน คํานวณหาขนาดตัวอยางไดดังนี้ 
 แทนคาลงในสูตรได 
    

   2)05.0(116,255,11
116,255,1

+
=n

    
=n   399.87 

  
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 400 คน  ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบอยาง

งาย ซึ่งกําหนดสัดสวนขนาดของตัวอยางเปนประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 6 : 3 : 1 หรือเทากับ 240 : 120 : 40 คน 
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               กลุมบุคคล ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่อาศัยในแหลงทองเที่ยว 
2. นักทองเที่ยวชาวไทย 
3. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

 566,147 
 680,788 
  8,181 

     240 
     120 
      40 

                     รวม                        1,255,116 คน   400 คน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการในการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ดังตอไปนี้ 

 1. ขอมูลสวนตัว วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 

วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 3. ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (x) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนในแหลงทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการใชสถิติการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

  5. แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เปนคําถามปลายเปด 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
  1. การหาขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรของยามาเน (Yamane อางจาก สิน พันธุพินิจ, 

2553) 
 2. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอบบัค (Cronbach) (สิน พันธพินิจ, 2553) 
  3. หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองใชสูตร IOC (Item 

Objective Congruence) 
 
 



สยามวิชาการ ปที่ 18 เลมที่ 2 ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
Siam Academic Review Vol.18, No.2, Issue 31, August 2017 – December 2017 

 

 
 

- 56 -

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน สรุปไดตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
1. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ เกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยสรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ  
โดยภาพรวมปญหาอยูที่สถานที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ ดานราคา โดยภาพรวมปญหาอยูที่ราคาอาหารไม
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดานทําเลที่ต้ัง โดยภาพรวมปญหาอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยัง
ไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่ดานการสื่อสาร พูด
ภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ความตอเนื่องในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยวขาด
ความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมีไมมากควร
เพิ่มใหมากขึ้น 

2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวจําแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดเห็นของประชาชนใน
แหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอปญหาการทองเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย ไมแตกตางกัน (F= 1.958, Sig. = .143) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของ
ประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็น ไม
แตกตางกัน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ (.296) ดานทําเลที่ต้ัง (.238) ดานบุคลากร (.109) ดาน
ลักษณะทางกายภาพ (.090) ดานราคา (.076) สวนความคิดเห็นที่แตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.003) 
ดานการสงเสริมการตลาด (.005) ดานกระบวนการ (.029) ตามลําดับ 

3. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยสรุปได ดังนี้ ดานแหลง
ทองเที่ยวและบริการ โดยภาพรวมอยูที่ตู ATM ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดย
ภาพรวมอยูที่สินคาที่จําหนายไมมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ต้ัง โดยภาพรวมอยูที่ความ
เหมาะสมของลานจอดรถ ตองการใหพัฒนาลานจอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดย
ภาพรวมอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางทีวี ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การสื่อสาร พูด
ภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่  ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่การมีสวนรวมจากคณะกรรมการ
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หมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง ทางขึ้นเขาลงเขา 
ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย   

4. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวจําแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดของ
ประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอความ
ตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน (F= 3.159, Sig. = .044) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มี
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไดแก ดานกระบวนการ (.000) ดานการสงเสริมการตลาด (.002) ดานลักษณะ
ทางกายภาพ (.028) ดานราคา (.029) ดานบุคลากร (.030) แหลงทองเที่ยวและบริการ (.015) สวน
ความคิดเห็นไมแตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.692) และดานทําเลที่ต้ัง (.110) ตามลําดับ 

5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย จากผลการศึกษา
ขอมูลดังกลาว สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดดังนี้ 

1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่
นักทองเที่ยวตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมาก
ข้ึนกวาเดิม รักษาความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ไดแก ความสะอาดของรานอาหาร หองน้ําหองสุขา 
สถานที่พักผอน สถานที่จอดรถ เปนตน ปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ให
ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองเปนระบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัดและถูกตองตามหลัก
สากล พรอมทั้งการเตรียมการพัฒนาปายบอกทางรองรับการทองเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น  

3. ดานทําเลที่ต้ัง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลาน
จอดรถ ปายสื่อความหมาย ทางลาด  ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา  รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการและผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและ
เอกลักษณเชิงพื้นที่ 
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4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยว
ผานระบบออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยว
อยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  

5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการใน
แหลงทองเที่ยว ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรมใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติได 

6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะ 
รักษา และเฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี
ระบบการบริหารจัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือ
ดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชนนอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอม แลวให
มาอธิบายใหชุมชนอ่ืนฟงและปฏิบัติตาม หรือมาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชน
รูจักรักและหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยใหคง
อยูตอไป รณรงคใหแตละชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น 

8. ดานผลิตภาพ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัด
บุรีรัมย ควรพัฒนาวนอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงเปนแหงแรกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
นําเอาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช เชน อุปกรณพกพาที่มีคําบรรยายประวัติความเปนมาของวนอุทยาน
แหงชาติ เขาพนมรุง เปนภาษาอังกฤษใหนักทองเที่ยว เปดฟงขณะเดินเยี่ยมชม ปายคําบรรยายเปน
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เชน ตู ATM ศูนยรับแลกเปลี่ยน
เงิน WIFI ที่นั่งสําหรับพักผอนไวบริการนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวแหงที่สองที่ควรพัฒนาตอคือ วน
อุทยานเขากระโดง จะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนมาก เพราะวนอุทยานเขากระโดงอยูใกลกับ
สนามฟุตบอลไอโมบาย และสนามแขงรถชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ชวงรอการแขงขันนักทองเที่ยว
นาจะมาเยี่ยมชม วนอุทยานเขากระโดง เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง 
ควรใชจุดเดนของวนอุทยานเขากระโดงในความเปนภูเขาไฟที่ดับมาแลวหลายพันป เชิญชวนให
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม ควรมีการคิดคนประเพณีใหมๆ เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย ประเพณีที่หลายจังหวัดทําแลวกลายเปนประเพณีประจําของจังหวัด คือ การจัดงานสมรสหมู 
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ดังเชนจังหวัดตรัง จัดงานดําน้ําสมรสหมู จนกลายเปนงานประเพณีของจังหวัด จังหวัดบุรีรัมยควรจัดงาน
สมรสหมูยอนรอยอารยธรรมขอม     

จากขอมูลดังกลาว หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในแหลงทองเที่ยว หรือรวมทั้งชาว
จังหวัดบุรีรัมยควรรวมมือกันในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยการเขารวมโครงการซึ่งทางหนวยงานราชการจัดขึ้น และปฏิบัติตนใหเปนเจาบานที่ดีสําหรับ
นักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยตอไป 
 
การอภิปรายผล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลจากแบบสอบถามประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และแบบสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่ออภิปรายผลปญหาการทองเที่ยวจังวัดบุรีรัมย 
ความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย 
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 1. ปญหาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย พบวา สถานที่นั่งพักผอนบริเวณแหลงทองเที่ยวยังไม
เพียงพอ หองน้ําหองสุขาไมสะอาด ตู ATM บางแหงไมมีใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา 
(2555) กลาววา ทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีส่ิงดึงดูดใจ เปนองคประกอบสําคัญที่สุดของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่ตองมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่
นั้นๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยวยอมแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลยังพบวา การสงเสริมการตลาด ยังมีปญหามากดานการสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว 
การใชส่ือการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไมกวางพอและยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุวิทย นามบุญเรือง (2553) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว กรณีศึกษา
แหลงทองเที่ยว อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา ปญหาดานการประชาสัมพันธและการโฆษณา โดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง ของเดิม (2548) ที่ไดศึกษาศักยภาพของอุทยานแหงชาติ
สาละวิน จังหวัดแมฮองสอน ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา การประชาสัมพันธของ
อุทยานแหงชาติสาละวิน อยูในระดับพอใช ที่จะตองปรับปรุง นอกจากนี้ยังพบวา เจาหนาที่ประจําแหลง
ทองเที่ยว และบุคลากรในสถานประกอบการ ยังขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทําใหมีปญหาการสื่อสาร
กับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรธิรา ผลงาม (2549) ที่ไดวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาอางเก็บน้ําหวย
น้ําหนาน ตําบลน้ําหนาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ปญหาจากผูประกอบการดานการใหบริการบางคมขาด
ทักษะตางๆ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยว ไมสามารถ
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ส่ือสารใหเขาใจได ทั้งนี้อภิปรายไดวาเจาหนาที่ประจําแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว 
ยังขาดการกระตุนและสงเสริมการใชทักษะภาษาอังกฤษ จึงทําใหไมสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติได  

 2. ความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่
มีความหลากหลาย มีกิจกรรมทองเที่ยวโดดเดนคือ การเที่ยวชมปราสาทหิน บุรีรัมยถือไดวาเปนศูนยกลาง
ของอารยธรรมขอมโบราณ ดังจะเห็นไดวามีปราสาทหินอยูมากมายตามอําเภอตางๆ ดังนั้น การไปเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรัมยจึงเปรียบเสมือนการเที่ยวยอนอดีต ชมความรุงเรืองแหงอาณาจักรขอมโบราณ การเดินทาง
เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวใชเวลาไมมากสามารถทองเที่ยวไดมากมายหลายพื้นที่ แตจากการศึกษาความ
ตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย นักทองเที่ยวมีความตองการใหจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาทางดาน
การสงเสริมการตลาด คือ จังหวัดบุรีรัมยยังขาดดานการสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว การใชส่ือการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไมกวางพอและยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย จึงมีแนวทางในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ในดานการสงเสริมการตลาด คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธผานสื่อทางอินเตอรเน็ต วิทยุ แผนพับ (ใหมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือเพิ่มภาษาตางประเทศขึ้นอีก 2-3 ภาษา) โฆษณาทางโทรทัศนในชวงเทศกาลงาน
ประเพณีตางๆ ซึ่งควรทําการประชาสัมพันธในเชิงลึกและเชิงกวางยิ่งขึ้น โดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา จุดขาย ของ
แหลงทองเที่ยว เนนความเปนอารยธรรมขอมโบราณ สอดคลองงานวิจัยของ ลักขณา อินทรบึง (2553) ที่
ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาลนครขอนแกนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา โฮง
มูนมังเมืองขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยผูวิจัยไดแนะนําไววา แนวทางการพัฒนาบทบาท
ของเทศบาลนครขอนแกน ควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวใหกวางขวางยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับ ทัศไนย
วรรณ  ดวงมาลา และคณะ (2550 ) ที่ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใต ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใตเปนที่นิยมและสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือการ
โฆษณาโดยใชส่ือนิตยสาร วารสารการทองเที่ยว หรือส่ือส่ิงพิมพ ดังนั้นเอกสารประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ
จะทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจและมั่นใจในการใชขอมูลในการตัดสินใจในการทองเที่ยว และพบวากลุม
ตัวอยางมีความตองการจดหมายขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย เพราะจดหมายขาวมีรูปแบบ
และเนื้อหาที่มีความสมบูรณและนาสนใจนอยกวาสื่อประชาสัมพันธประเภทสิ่งพิมพ เชน แผนพับ คูมือ
การทองเที่ยว วารสาร ซึ่งจะใหขอมูลการทองเที่ยวเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ความสําคัญ ส่ิงที่นาสนใจ 
เสนทางเดินทาง และระยะทาง ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทตางๆ มากกวาจดหมายขาว 

 นอกจากนี้ยังพบวา ความตองการพัฒนาดานผลิตภาพเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนา
มาก คือ จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย จังหวัดบุรีรัมยควรพัฒนา
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เจาหนาที่ประจําแหลงทองเที่ยว เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เปนมัคคุเทศก และผูประกอบการ ควรไดรับการ
อบรมใหมีความรูภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว จุดเดนของแหลง
ทองเที่ยวแตละแหง ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกัน 
และขอปฏิบัติของแหลงทองเที่ยว เพื่อจะไดใหการแนะนําแกนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง และควรอมรม
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวในแตละเชื่อชาติ เพื่อทําการปรับตัวใหเขากับนักทองเที่ยวไดทุก
ประเทศ สอดคลองกับ สุภาภรณ  อุดมวงศ (2553) ที่ไดเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวไววา ประชาชน
ในชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ซึ่งเปนเจาของทองถิ่นและ
เปนทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ทําใหแหลงทองเที่ยวมีเสนหและนาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบจากการวิจัย โดยเสนอแนะตามสวนประสมการตลาดบริการ 8 ดาน  
ดังตอไปนี้ 
 1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่
นักทองเที่ยวตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมาก
ข้ึนกวาเดิม รักษาความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ไดแก ความสะอาดของรานอาหาร หองน้ําหองสุขา 
สถานที่พักผอน สถานที่จอดรถ เปนตน ปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ให
ครอบคลุมทั้งแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรอง โดยจัดใหเปนระบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัดและ
ถูกตองตามหลักสากล พรอมทั้ง พัฒนาปายบอกทางรองรับการทองเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น  
 3. ดานทําเลที่ต้ัง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลาน
จอดรถ ปายสื่อความหมาย ทางลาด  ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา  รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการและผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและ
เอกลักษณเชิงพื้นที่ 
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 4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยว
ผานระบบออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยว
อยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  
 5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการใน
แหลงทองเที่ยว ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรมใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติได 
 6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะ 
รักษา และเฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี
ระบบการบริหารจัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือ
ดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชนนอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอมมา
อธิบายใหชุมชนอ่ืนฟงและปฏิบัติตาม หรือมาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง 
 7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชน
รูจักรักและหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยใหคง
อยูตอไป รณรงคใหแตละชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น 
 8. ดานผลิตภาพ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัด
บุรีรัมย ควรพัฒนาวนอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงเปนแหงแรก เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
นําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เชน อุปกรณพกพาที่มีคําบรรยายประวัติความเปนมาของวนอุทยาน
แหงชาติ เขาพนมรุง เปนภาษาอังกฤษ โดยใหนักทองเที่ยวเปดฟงขณะเดินเยี่ยมชม มีปายคําบรรยายเปน
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เชน ตู ATM ศูนยรับแลกเปลี่ยน
เงิน WIFI ที่นั่งสําหรับพักผอนไวบริการนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวแหงที่สองที่ควรพัฒนาตอคือ            
วนอุทยานเขากระโดง จะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนมาก เพราะวนอุทยานเขากระโดงอยูใกลกับ
สนามฟุตบอลไอโมบาย และสนามแขงรถชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ชวงรอการแขงขันนักทองเที่ยว
นาจะมาเยี่ยมชม วนอุทยานเขากระโดง เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง 
ควรใชจุดเดนของวนอุทยานเขากระโดงในความเปนภูเขาไฟที่ดับมาแลวหลายพันป เชิญชวนให
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม ควรมีการคิดคนประเพณีใหมๆ เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย ประเพณีที่หลายจังหวัดทําแลวกลายเปนประเพณีประจําของจังหวัด คือ การจัดงานสมรสหมู 
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ดังเชนจังหวัดตรัง จัดงานดําน้ําสมรสหมู จนกลายเปนงานประเพณีของจังหวัด จังหวัดบุรีรัมยควรจัดงาน
สมรสหมูยอนรอยอารยธรรมขอม 
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