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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ของจังหวัดศรีสะเกษ	 และเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ	

ใช้กระบวนการวจัิยเชงิคณุภาพ	เพือ่ท�าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในชมุชน	เพือ่หาจุดแขง็	และจุดอ่อน

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบัน	 จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

ภาคประชาชน	 และนักท่องเที่ยว	 จ�านวน	 32	 คน	 และใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 1)	 รายการ

ตรวจสอบการศึกษาชุมชน	 (Community	 Study	 Checklists)	 2)	 รายการตรวจสอบทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว	(Tourism	Resource	Audit)	และ	3)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 จังหวดัศรสีะเกษ	มีทรัพยากรท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย	ทัง้ทางธรรมชาต	ิวฒันธรรม	เทศกาล	ประเพณี	

และกิจกรรมต่าง	ๆ 	รวมถึงมคีวามพร้อมด้านการให้บรกิารทีพ่กัและร้านอาหาร	โดยผลการวเิคราะห์	SWOT	

ทีมี่ความส�าคญัในการก�าหนดแนวทางการพฒันาการการท่องเทีย่ว	ได้แก่	1)	จุดแขง็	คอื	ท�าเลทีต่ัง้	ทรพัยากร

ท่องเที่ยวหลากหลาย	เป็นเมืองกีฬา	และการคมนาคมสะดวก	2)	จุดอ่อน	คือ	ขาดการจัดการองค์ความรู้	

ขาดแผนการตลาดดจิทิลั	ขาดความรู้ในการพฒันาการท่องเทีย่ว	3)	โอกาส	คอื	ตลาดการท่องเทีย่วมแีนวโน้ม

ขยายตัว	และกระแสโลกที่นิยมท่องเที่ยว	และ	4)	อุปสรรค	คือ	วิกฤตทางเศรษฐกิจ	และปัญหาโรคระบาด	
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และจากผลการวิเคราะห์	 SWOT	 น�ามาสังเคราะห์	 TOWS	Matrix	 ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของจังหวัดศรีสะเกษ	4	แนวทาง	คือ	1)	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุก	2)	แนวทางเชิงพลิกฟื้น

การท่องเที่ยว	 3)	 แนวทางรักษาเสถียรภาพการท่องเที่ยว	 และ4)	 แนวทางการเตรียมความพร้อมด้าน

การท่องเที่ยว	ซึ่งทั้ง	4	แนวทางนี้	เป็นแนวทางที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	หาแนวทาง

ร่วมกันในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ	 ที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	รวมถึงสร้างความความร่วมมือกนัทุกภาคส่วน	บริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่	ปลอดภยั

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 พัฒนาจิตใจให้เป็นพลเมืองที่ดี	 มีจิตส�านึกในการสร้างเมืองให้น่าอยู่	 และมีความเป็น

เจ้าบ้านที่ดี	เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ	

ค�าส�าคัญ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ

Abstract

 This research was to analyze the potential of sustainable tourism development 

in Sisaket Province and to create approaches for sustainable tourism developemnt in 

Sisaket Province. The qualitative research procedure was applied to survey the community 

internal environment and to figure out the strong and weak points of the current tourism 

development. There were 32 informants comprising government agencies, private

enterprise, local community members and tourists. Study tools were 1) Community Study 

Checklist 2) Tourism Resource Audit and 3) In-depth Interviewing.

 The research results showed that

 Sisaket Province has various tourism resources such as nature, cultures, festivals, 

traditions and other activities including the hospitality services: both accommodations 

and restaurants. Its SWOT analysis, which is very important to define the approaches for 

tourism development, are 1) strength: location, variety of tourism resources, sport city 

and convenient transportation; 2) weaknesses: lack of knowledge management, lack of 

digital marketing plans and lack of knowledge for tourism development; 3) opportunities: 

trend of tourism expansion and popular world travel trend, and 4) threats: economic crisis 

and epidemic problems.The SWOT analysis could be applied to sythesize TOWS Matrix 

of tourism development: 1) approach for proactive tourism development, 2) turn around 

tourism approach, 3) stability maintenance approach, and 4) tourism readiness preparation 

approach. These approaches derive from brainstorming of all sectors to define the common 

appproaches for tourism development in Sisaket Province, which could develop economic, 



32

◆ กนกกาญจน์ บุญทรง พะยอม ธรรมบุตร สันติธร ภูริภักดี สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล ◆

social and environmental sectors including building cooperation with all sectors together 

with life and asset security, being good citizen by having a consciouness to develop a liveable 

city and being good host to make sustainable tourism developement in Sisaket Province.
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บทน�ำ

	 การท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 จากรายงานของ

สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก	(World	Travel	and	Tourism	Council	:	WTTC)	กล่าวว่า

ในปี	 2562	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 สร้างรายได้มากกว่า	 8,900	 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	

คิดเป็นร้อยละ	 10.3	 ของ	 GDP	 โลก	 และยังสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกว่า	 330	 ล้านงาน	

ซึ่งเท่ากับการจ้างงานร้อยละ	10	ของการจ้างงานในโลก	นอกจากนี้	ยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุน	948	

พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	4.3	ของการลงทุนทั้งหมดทั่วโลก	(World	Travel	and	

Tourism	Council,	2019)

	 ในปี	 2560	 ประเทศไทยติดอันดับ	 9	 ของโลก	 ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมา

ท่องเที่ยว	 (World	 Tourism	 Organization,	 2017)	 ซ่ึงท�าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั	มบีทบาทส�าคัญต่อการขบัเคลือ่นและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอย่างต่อเนือ่ง	

ประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก	เนือ่งด้วยความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ	

ความงดงามของวฒันธรรมประเพณีต่าง	ๆ 	ผนวกกบัความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วได้ส่งเสรมิ

ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของการท่องเที่ยว	 นอกจากนี้	 การท่องเที่ยวยัง

ช่วยสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบคมนาคม	และสาธารณูปโภคต่าง	ๆ 	ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการส่งเสรมิให้เกดิการอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว	ให้สามารถเดินทางไปเทีย่วได้ทกุภูมภิาค

ในประเทศ	ทั้งภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคใต้	และภาคตะวันออกฉียงเหนือ	เป็นต้น

	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ต้ังอยู่บน

ขอบแอ่งทีร่าบลุม่โคราชด้านตะวนัออก	ลกัษณะภูมปิระเทศด้านใต้เป็นทีส่งูแล้วค่อย	ๆ 	ลาดเอียงไปทาง

เหนอื	ตอนกลางเป็นทีล่าดเอียงเลก็น้อยและทีร่าบลอนลาด	ตอนเหนอืเป็นทีร่าบลุม่	ด้วยปัจจัยดังกล่าว

ก่อให้เกดิความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและเกษตรกรรม	ดังจะเหน็ได้จากจังหวดัศรสีะเกษ

นั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร	 ครอบคลุมตั้งแต่ตอนเหนือซึ่ง

เป็นทุ่งกุลาร้องไห้มีการปลูกข้าวหอมมะลิ	ทางตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ามูลมีการปลูกหอมแดง	

และทางตอนใต้มีการปลูกทุเรียน	 ซ่ึงปัจจุบันน้ันมีช่ือเสียงในระดับประเทศ	 นอกจากน้ี	 ยังได้รับ

สมญานามว่าเมืองร้อยกู่	 หรือแดนปราสาทขอม	 เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณที่เคย

เจรญิรุง่เรอืงและยงัคงหลงเหลอืร่องรอยซ่ึงเป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ทีส่�าคัญไว้ให้อนชุนรุน่หลงั

ได้ศึกษาถึงความเป็นมาในอดีต	 กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญซ่ึงถือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัด	

โดยเฉพาะปราสาทหนิวดัสระก�าแพงใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรูจั้กของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	

นอกจากนีใ้นจงัหวัดยังมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่คุีณค่าทางประวติัศาสตร์	แหล่งท่องเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม	

ประเพณี	 เช่น	 ปราสาทบ้านปราสาท	 พระธาตุเรืองรอง	 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 เช่น	
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น�้าตกห้วยจันทร์	น�้าตกภูละออ	น�้าตกส�าโรงเกียรติ	(ส�านักงานจังหวัดศรีสะเกษ,	2559)

	 อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้ยั่งยืนได้นั้น	 ควรมีแนวทาง

การพฒันาการท่องเทีย่วท่ีชัดเจน	ซ่ึงแผนพฒันาจงัหวดัศรสีะเกษ	ยงัไม่ได้มกีารมุง่เน้นด้านการท่องเทีย่ว

มากนัก	 ท�าให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสื่อมโทรมเสียหาย	 ขาดการวางแผนการรองรับ

การท่องเที่ยวในอนาคต	 รวมถึงการรักษาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ	

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 โบราณวัตถุ	 ที่ผ่านมา	

โครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด	 จะมุ่งเน้นที่การสร้างรายได้และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	 โดยในแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษปี	 พ.ศ.	 2561-2565	 ต้ังเป้ารายได้จาก

การท่องเที่ยวไว้ที่	2,200	ล้านปี	(ส�านักงานจังหวัด	ศรีสะเกษ,	2561)	ขาดการพิจารณาในมิติอื่น	ๆ	

ไม่ว่าจะเป็น	มิติด้านสิ่งแวดล้อม	มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม	ตลอดจนมิติทางด้านจิตใจ	อีกทั้งขาด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์	 ดูแล	 และจัดการพื้นที่อย่างเป็นธรรม	 นับเป็น

ประเด็นส�าคัญเป็นอย่างย่ิงทีผู้่มส่ีวนเก่ียวข้องต้องร่วมกนัวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วของจังหวดั

ศรีสะเกษ	เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น	ดังนั้น	เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

จังหวัดศรีสะเกษนั้น	จึงต้องหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	ซึ่งอาศัยความคิดเห็น

การสมัภาษณ์เชงิลึกจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว	ได้แก่	ภาครฐั	ภาคเอกชน	ประชาชน	

และนักท่องเที่ยว	 โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจะพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ

ให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1.	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

	 2.	เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย

	 ขอบเขตกำรวิจัย	

 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 รายการตรวจสอบชุมชน	

(Community	Study	Checklists)	รายการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว	(Tourism	Resource	

Audit)	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพื่อท�าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในชุมชน	 เพื่อหาจุดแข็ง	

และจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบัน	ต่อจากนั้นจึงวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก	เพื่อหา

โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว	ทั้งนี้	เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์	จุดแข็ง	จุดอ่อน	
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โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT	Analysis)	แล้ว	จะน�าข้อมูลมาสังเคราะห์	TOWS	Matrix	เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ	

	 ประชำกร

 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 และนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ	

	 กลุ่มตัวอย่ำง

 ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 แบ่งออกเป็น	 4	กลุ่ม	 คือ	ภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 และนักท่องเที่ยว	 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจาก

4	 กลุ่ม	 จ�านวน	 32	 คน	 โดยวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา	 (Quota	 Sampling)	 ดังต่อไปน้ี	

1)	ภาครฐั	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐัและสถาบนัการศึกษาในจังหวดัศรสีะเกษทีเ่กีย่วข้องกับการท่องเทีย่ว	

จ�านวน	8	คน	2)	ภาคเอกชน	ได้แก่	ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	จ�านวน	

8	คน	3)	ภาคประชาชน	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนด้านการท่องเทีย่วในพืน้ที	่จ�านวน	8	คน	และ	4)	นักท่องเทีย่ว	

ได้แก่	 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ	 จ�านวน	 8	 คน	 และท�าการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล	 และความคิดเห็นที่น่าเช่ือถือจากทุก

ภาคส่วน	

	 เครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย

	 1.	รายการตรวจสอบการศึกษาชุมชน	 (Community	 Study	 Checklists)	 ของสถาบัน

พฒันาการท่องเทีย่วเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	เพือ่ศึกษาชุมชนในจังหวัด

ศรีสะเกษ	ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพ	ข้อมูลภูมิศาสตร์	ข้อมูลด้านสังคม

	 2.	รายการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว	(Tourism	Resource	Audit)	ของสถาบันพัฒนา

การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประกอบด้วย	 การตรวจสอบ

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ	ทรัพยากรวัฒนธรรม	ทรัพยากรด้านมหกรรม	เทศกาลและประเพณี	

ทรัพยากรด้านกิจกรรม	ข้อมูลด้านบริการที่พักแรม	ด้านอาหาร	

	 3.	แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	(In-depth	Interview)	เพือ่หาศักยภาพของการพฒันาการท่องเทีย่ว

อย่างยัง่ยนืของจังหวดั	ศรสีะเกษ	โดยมปีระเด็นส�าคัญเกีย่วกบั	ทรพัยากรการท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นของ

จงัหวัดศรสีะเกษ	จดุแขง็	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	ในการพฒันาการท่องเทีย่วในจงัหวัดศรสีะเกษ
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 วิธีกำรเก็บข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพจากจากเอกสาร	และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง	ตามจุดประสงค์

ของการวิจัย	และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม	(Field	Study)	โดยใช้	รายการตรวจสอบชุมชน	

(Community	Study	Checklists)	และรายการตรวจสอบทรพัยากรการท่องเท่ียว	(Tourism	Resource	

Audit)	รวมถึงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	32	คน	(Key	Infermants)	

โดยใช้วธิกีารเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง	ทัง้น้ี	การตรวจสอบข้อมลูเชิงคุณภาพ	ผู้วจัิยได้ตรวจสอบ

สามเส้า	ด้านข้อมูล	(Data	Triangulation)	โดยตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ

ข้อมูลในด้านแหล่งเวลา	แหล่งสถานที่	และแหล่งบุคคล	(สุภางค์	จันทวานิช,	2557:	129)	

	 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 ได้แก่	 ถ้อยค�า	 ประโยค	 หรือใจ	

ความที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์	 และน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	 จัดความ

ส�าคัญ	จัดกลุม่ของเนือ้หา	รวมถึงการวิเคราะห์	จ�าแนกและสรปุประเด็นส�าคัญ	ใช้การตรวจสอบข้อมลู

แบบสามเส้า	(Triangulation)	โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา	สถานที่

และบคุคลเพีอ่พจิารณาว่าถ้าเกบ็ข้อมลูต่างเวลาต่างสถานทีแ่ละผู้ให้ข้อมลูต่างคนจะยังได้ข้อมลูเหมอืน

เดิมหรือไม่	 หากผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีแบบสามเส้าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่า

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง	(สุภางค์	จันทวานิช,	2557:	128-130)	และผู้วิจัยน�าข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 มาวิเคราะห์	 ศักยภาพของการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ	

ได้แก่	ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยว	ศักยภาพด้านด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

ศักยภาพด้านด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	 นักท่องเที่ยว	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และศักยภาพด้าน

ด้านการสร้างกิจกรรม	การเรียนรู้	 การสื่อความหมาย	 รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	และ

อุปสรรค	 (SWOT	Analysis)	 และสังเคราะห์	 TOWS	Matrix	 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

ผลกำรวิจัย

 รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	ผลกำรวเิครำะห์ศกัยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนของจงัหวดัศรีสะเกษ

  1.1	ผลกำรศึกษำชุมชน

	 	 	 1.	 ข้อมลูทางกายภาพ	ต้ังอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง	หรอืเรยีกว่าอีสาน

ใต้	 มีพื้นที่ประมาณ	 8,839.976	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 5,524,985	 ไร่	 เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
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เป็นล�าดับที่	21	ของประเทศ	มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง	ดังนี้	ทิศเหนือ	ติดต่อกับจังหวัด

ยโสธร	และจังหวัดร้อยเอ็ด	ทิศใต้	ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย	โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก

เป็นแนวกั้นเขตแดน	ทิศตะวันออก	ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี	และ	ทิศตะวันตก	ติดต่อกับจังหวัด

สุรินทร์	 การเข้าถึงเช่ือมโยง	 สามารถเข้าถึงจังหวัดศรีสะเกษได้	 3	 ทาง	 คือ	 รถไฟ	 รถยนต์	 และ

รถประจ�าทาง	 	 ยังสามารถใช้เครื่องบิน	 โดยลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี	 ซ่ึงห่างจาก

จังหวัดศรีสะเกษประมาณ	65	กิโลเมตร

	 	 	 2.	 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ต้ังอยู่บนที่ราบสูงโคราช	 ด้านใต้มีแนว

เทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวที่สูง	แล้วค่อยลาดลงสู่ทิศเหนือ	แบ่งเป็น	3	บริเวณ	คือ	1)	บริเวณพื้นที่

สูงและเทือกเขาพนมดงรัก	 กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา	 แถบอ�าเภอภูสิงห์	 อ�าเภอขุนหาญ	 และ

อ�าเภอกนัทรลกัษ์	มคีวามสงูจากระดับน�า้ทะเลปานกลาง	275-673	เมตร	2)	บรเิวณพืน้ท่ีลกูคลืน่ลอน

ตื้นตอนกลางของจังหวัด	แถบอ�าเภอโนนคูณ	อ�าเภอเบญจลักษ์	อ�าเภอศรีรัตน	อ�าเภอไพรบึง	อ�าเภอ

ขุขันธ์	และอ�าเภอปรางค์กู่	มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	150-169	เมตร	3)	บริเวณพื้นที่

ราบลุม่ล�าน�า้มลูทางตอนเหนอืของจังหวัด	แถบอ�าเภอราษไีศล	อ�าเภออุทมุพรพสิยั	อ�าเภอยางชุมน้อย	

อ�าเภอกันทรารมย์	และอ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	ความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	115-130	เมตร	

และมมีอีากาศร้อนจัดในฤดูร้อน	และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว	ส่วนฤดูฝนจะมฝีนตกหนกัในเดือน

กันยายน	โดยเฉลี่ยแล้วใน	1	ปี	 จะมีฝนตกประมาณ	100	วัน	ปริมาณฝนเฉลี่ย	1,200	–	1,400	

มลิลเิมตรต่อปี	อุณหภูมติ�า่สดุประมาณ	10	องศาเซลเซียส	สงูสดุประมาณ	40	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิ

เฉลี่ยประมาณ	26-28	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ	66-73

	 	 	 3.	 ข้อมูลทางสังคม	 นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่า	 ศรีสะเกษ

น่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็นเส้นทางไปมาระหว่างเมืองประเทศราช	โดยเมื่อปี	พ.ศ.2512	

กรมศิลปากรได้ท�าการส�ารวจพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	15	แห่ง	ไม่

รวมเขาพระวิหารซ่ึงเป็นเทวะสถานที่ยิ่งใหญ่ของขอม	 นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระก�าแพงใหญ่	

สระก�าแพงน้อย	 ปราสาทลุมพุก	 ปราสาทบ้านทามจาน	 (บ้านสมอ)	 ปราสาทเยอ	 ปราสาทโดนต็วล

(ช่องตาเฒ่า	อ.กันทรลักษ์)	ซึ่งสันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มีอายุประมาณ	1,000	ปีเศษอยู่ตาม

ท้องที่อ�าเภอต่าง	 ๆ	 ของจังหวัดศรีสะเกษ	 ขอมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พัก	 และที่ประกอบพิธีทางศาสนา

เคยเป็นทีชุ่มชนท่ีมอีารยธรรมรุง่เรอืงนานนบัพนัปี	นบัแต่สมยัของเรอืงอ�านาจ	ปัจจุบนัจังหวดัศรสีะเกษ	

มี	 ประชากรในพื้นที่มีหลากหลายชาติพันธุ	์ ซ่ึงประกอบด้วย	 ลาว	 เขมร	 ส่วย	 (กูย)	 เยอ	 ไทย	 จีน	

แขก	แต่ถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองจะประกอบด้วย	ลาว	เขมร	ส่วย	(กูย)	เยอ
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  1.2	ผลกำรตรวจสอบทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	

	 	 	 จังหวัดศรีสะเกษมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 โดยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี	้

1)	ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	เช่น	ผามออีแดง	ทุ่งกบาลกะไบ	อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	

น�า้ตกห้วยจันทร์	น�า้ตกส�าโรงเกียรติ	น�า้ตกขนุศร	ีหาดบ้านแก้ง	หาดนางเหงา	สวนผลไม้	อ่างเกบ็น�า้ห้วย

ศาลา	เป็นต้น	2)	ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	ได้แก่	ปราสาทสระก�าแพงใหญ่	ปราสาทปรางค์กู่	

ปราสาทโดนตวล	ปราสาทต�าหนกัไทร	ปราสาทพระวหิาร	ภาพสลกันนูต�า่ผามออีแดง	วดัมหาพทุธาราม	

วดัไพรพฒันา	วดัป่ามหาเจดีย์แก้ว	(วัดล้านขวด)	วดัป่าศรมีงคลรตันาราม	วดัศรบึีงบูรพ์	ชุมชน	4	กลุม่	

ชาติพันธุ์ศรีสะเกษ	ลาว	เขมร	ส่วย	(กูย)	เยอ	เป็นต้น	3)	ทรัพยากรมหกรรม	เทศกาลงานประเพณี	

ได้แก่	 เทศกาลทุเรียน	 ภูเขาไฟศรีสะเกษ	 และของดีจังหวัดศรีสะเกษ	 เทศกาลดอกล�าดวนบาน	

สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ	ประเพณีแซนโฎนตา	ประเพณีแข่งเรือยาวราษีไศล	 เป็นต้น	 4)	

ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านกิจกรรม	ได้แก่	วิ่ง	มินิ	–	ฮาล์ฟมาราธอนสู่ผามออีแดง	อุทยานแห่งชาติเขา

พระวิหาร	กิจกรรมชิมผลไม้สวนภูเขาไฟศรีสะเกษ	กิจกรรมวิวาห์พาฝัน	รับตะวันสามแผ่นดิน	เป็นต้น	

5)	ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านบริการ	พบว่า	จังหวัดศรีสะเกษมีจ�านวน	โรงแรม	ที่พัก	สถานที่จัดประชุม	

ร้านอาหาร	ร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ	ห้างสรรพสนิค้า	โรงพยาบาล	ระบบคมนาคม	ระบบสาธารณูปโภค	

ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	

	 	 1.3	ผลกำรวเิครำะห์จดุแขง็	จดุอ่อน	โอกำส	และอปุสรรคของกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว

จังหวัดศรีสะเกษ
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ตำรำงที่	1	แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว

	 จังหวัดศรีสะเกษ

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	ท�าเลที่ตั้งเหมาะสม	เข้าถึงได้สะดวก	และมีเส้นทาง

			เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา

2.	มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย	เช่น	

			การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	การท่องเที่ยวเชิง

			วัฒนธรรม	การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เป็นต้น

3.	แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น	ซึ่ง	

				ศรีสะเกษ	ได้รับสมญานามว่า	ดินแดนปราสาทขอม

4.	มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น	คือ	วัฒนธรรม

			ของกลุ่มชาติพันธุ์ศรีสะเกษ	4	เผ่า	ได้แก่	ลาว	

			เขมร	ส่วย	(กูย)	เยอ

5.	มีระบบการคมนาคมที่สะดวก	เชื่อมโยงไปยัง

			จังหวัดต่าง	ๆ	ได้

6.	มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง	เช่น	ทุเรียน

			ภูเขาไฟ	ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

7.	ได้รับเลือกจาก	ททท.	ให้เป็นเมืองกีฬา	(Sport	

			City)

 

1.	ขาดด้านการจัดการองค์ความรู้	วัฒนธรรม	และ

			ภูมิปัญญาชุมชน	เพื่อสร้างฐานข้อมูลทาง

			วัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบที่ทันสมัย	และ

			เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่าย

2.	แผนการตลาดดิจิทัล	ยังไม่สามารถดึงดูด

			นักท่องเที่ยวชาวไทย	และชาวต่างชาติให้เป็น

			ที่รู้จักมากขึ้น

3.	พื้นที่ป่าไม้ลดลง	และปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น	

			เนื่องจากการขยายของชุมชนเมือง	และ

			การท่องเที่ยว

4.	การวางแผนในการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรม	

			ภูมิปัญญา	และองค์ความรู้ชุมชน	ยังไม่ครอบ

			คลุม	และไม่ชัดเจน

5.	ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

			การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

6.	คนรุ่นใหม่ในชุมชนขาดความภาคภูมิใจ	และ

			ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร

			การท่องเที่ยวในจังหวัด

โอกำส อุปสรรค

1.	ตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว	เนื่องจาก

			การคมนาคมสะดวกขึ้น

2.	มีกระแสโลกด้านความต้องการสัมผัสวัฒนธรรม

			เชิงลึกของนักท่องเที่ยว

3.	มีกระแสโลกด้านความต้องการการท่องเที่ยววิถี

			พุทธ	เพื่อพัฒนาจิต	และยึดเหนี่ยวจิตใจ

4.	มีโครงการภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	

			เช่น	โครงการนวัตวิถี	โครงการเที่ยวเมืองรอง

1.	ปัญหาการเมืองภายประเทศ	ส่งผลต่อความ

			เชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

2.	ปัญหาโรคระบาด	เช่น	ไวรัส	COVID-19	ส่งผล

			ให้จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลง

3.	ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	ท�าให้นักท่องเที่ยว

			เดินทางและจับจ่ายน้อยลง

4.	ภัยด้านการก่อการร้ายสากล

5.	แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้มีความ

			คล้ายคลึงกัน	ท�าให้นักท่องเที่ยวเลือกไปจังหวัด

			ที่เป็นเมืองหลัก 
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   1.4	ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของจังหวัด

ศรีสะเกษ

	 	 	 1.	 ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยว	 อยู ่ในระดับมาก	 กล่าวคือ	 มีท�าเลที่ต้ัง

เหมาะสม	 มีเส้นทางเช่ือมโยงการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด	 และการท่องเที่ยวชายแดน	 มีทรัพยากร

ท่องเท่ียวที่หลากหลาย	 ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 ซ่ึงจังหวัด

ศรีสะเกษได้รับสมญานามว่า	 ดินแดนปราสาทขอม	 มีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ศรีสะเกษ	 ได้แก	่

ลาว	เขมร	ส่วย	(กูย)	เยอ	รวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง	เช่น	ทุเรียนภูเขาไฟ	ซึ่งเป็น

ทุเรียนคุณภาพระดับประเทศ	

	 	 	 2.	 ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัด	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 กล่าวคือ	 จังหวัดศรีสะเกษมีแผนยุทธ์ศาสตร์	 และโครงการที่อนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม	มกีารบรหิารจดัการเป็นการท่องเทีย่ว	โดยภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาชน	มกีารวางแผน

ร่วมกัน	ร่วมแสดงความคิดเห็น	เพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ	ดึงดูดนักท่องเที่ยว	ใน

ขณะเดียวกัน	 ควรปลูกจิตส�านึกที่ดี	 ไม่ท�าลายแหล่งท่องเที่ยว	 ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิมและ

ภูมปัิญญาของกลุม่ชาติพนัธุ	์มุง่เน้นให้เกิดประสบการณ์ทีดี่จากการท่องเทีย่ว	มคีวามปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน	จัดให้มีการรวมกลุ่มการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ	และจังหวัดใกล้เคียง	เพื่อ

สร้างเส้นทางท่องเที่ยวท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน	 รวมไปถึงส่งเสริมให้ชุมชนด�าเนินชีวิตเรียบง่ายตาม

วิถีพุทธ	ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 3.	 ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	นักท่องเที่ยว	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	อยู่

ในระดับปานกลาง	ซ่ึงจังหวัดได้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน	ให้แต่ละชุมชนได้มส่ีวนรวมในการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยว	อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนมีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อส่งเสริม

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้น�าชมแหล่งท่องเที่ยว	 สร้างเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีให้เป็น

ผู้น�าชมแหล่งท่องเที่ยว	สร้างความเข้าใจร่วมกันในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว	

	 	 	 4.	 ศักยภาพด้านการสร้างกิจกรรม	การเรียนรู้	 การสื่อความหมาย	อยู่ในระดับน้อย	

กล่าวคือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น	 ควรมีการอบรมให้ความรู้	 ในการอนุรักษ์	 และฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยว	 สร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 โดยปลูกฝังให้กับคนในชุมชน	

ให้มีความรัก	 และหวงแหนทรัพยากรต่าง	 ๆ	 วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตด้ังเดิม	 รวมถึงต่อยอด

องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ	และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ	และมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว	โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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	 จากศักยภาพของการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนของจังหวดัศรสีะเกษ	พบว่า	มศัีกยภาพ

ด้านทรพัยากรท่องเทีย่ว	อยูใ่นระดับมาก	ส่วนศักยภาพด้านการจัดการทรพัยากรท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน

ของจงัหวดั	และศักยภาพด้านการมส่ีวนร่วมของชุมชน	นกัท่องเทีย่ว	และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	อยูใ่นระดับ

ปานกลาง	 และศักยภาพด้านการสร้างกิจกรรม	 การเรียนรู้	 การสื่อความหมาย	 อยู่ในระดับน้อย	 ซ่ึง

ทุกภาคส่วนควรส่งเสริมศักยภาพด้านนี้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้น่าสนใจ

คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้	 มีจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว	

และเพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่อไป

 2.	แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

	 จากผลการวิเคราะห์	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT	Analysis)	ได้ท�าการ

สงัเคราะห์	TOWS	Matrix	เพือ่ก�าหนดแนวทางการพฒันาดังกล่าวโดยการจับคู่ปัจจัยหลกั	4	ด้านเข้าไว้

ด้วยกนั	เพือ่สร้างแนวทางของการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนของจังหวดัศรสีะเกษ	4	แนวทาง	ดังน้ี

ตำรำง	2	แสดงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวจากผลการวิเคราะห์	TOWS	Matrix

	 จุดแข็ง	(Strengths)	 จุดอ่อน	(Weaknesses)

1.	ท�าเลที่ตั้งเหมาะสม	

2.	มทีรพัยากรท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 

3.	ศรีสะเกษได้รับสมญานามว่า	

	 ดินแดนปราสาทขอม

4.	มีวัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์

	 ศรีสะเกษ	ได้แก่	ลาว	เขมร	ส่วย	

	 (กูย)	เยอ

5.	มีระบบการคมนาคมที่สะดวก	

6.	มผีลผลติทางการเกษตรท่ีมช่ืีอเสยีง

	 เช่น	ทุเรียนภูเขาไฟ	

7.	ได ้รับเลือกให ้เป ็นเมืองกีฬา

	 (Sport	City)

1.	ขาดการจัดการองค์ความรู้	

2.	แผนการตลาดดิจิทัลไม่น่าสนใจ

3.	พืน้ทีป่่าไม้ลดลง	และปรมิาณขยะ

	 เพิ่มขึ้น	

4.	การวางแผนในการสือ่ความหมาย

	 ด้านวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญา	 และ

	 องค์ความรู้ชุมชน	 ไม่ครอบคลุม	

	 และไม่ชัดเจน

5.	ขาดความรูค้วามเข้าใจในการพฒันา

	 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6.	คนรุ ่นใหม่ในชุมชนขาดความ

 ภาคภูมใิจในทรพัยากรการท่องเทีย่ว

	 ในจังหวัด

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
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ตำรำง	2	แสดงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวจากผลการวิเคราะห์	TOWS	Matrix	(ต่อ)

	 	 จุดแข็ง	-	โอกำส	 จุดอ่อน	-	โอกำส

 โอกำส	(Opportunities)	 (Strengths	-	Opportunities	:	 (Weaknesses	–	Opportunities	:

	 	 SO)	 	WO)

1.	ตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม

	 ขยายตัว	เนือ่งจากการคมนาคม

	 สะดวกขึ้น

2.	มกีระแสโลกด้านความต้องการ

	 สัมผัสวัฒนธรรมเชิงลึกของ

	 นักท่องเที่ยว

3.	มกีระแสโลกด้านความต้องการ

	 การท่องเที่ยววิถีพุทธ	 เพื่อ

	 พัฒนาจิต	และยึดเหนี่ยวจิตใจ

4.	มีโครงการภาครัฐที่ส ่งเสริม

	 การท่องเที่ยวในชุมชน	

1.	สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของสินค้า

	 และบรกิารทางการท่องเทีย่ว	โดย

	 ใช ้ความโดดเด ่นของทุนทาง

	 วัฒนธรรมท่ีมี	 มาออกแบบให้

	 สวยงาม	ร่วมสมัย	และน่าสนใจ	

2.	สร้างแบรนด์การท่องเทีย่วจังหวัด

	 ศรีสะเกษ	เพื่อต่อยอดทุนทาง

 วฒันธรรมให้โดดเด่น	มอัีตลกัษณ์

	 เฉพาะตัว	เป็นทีจ่ดจ�า	และน่าสนใจ

	 แก่นักท่องเที่ยว	

3.	การวางแผนการตลาด	ทีเ่ช่ือมโยง

 ทนุทางวฒันธรรมเข้ากับเศรษฐกิจ

	 สร้างสรรค์	

4.	สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิง

	 พุทธศาสนา

5.	สร้างแบรนด์การท่องเท่ียว	4	กลุม่

	 ชาติพันธุ์

6.	สร้างแบรนด์การท่องเท่ียวเมือง

	 ภูเขาไฟ

7.	สร้างแบรนด์การท่องเท่ียวเมือง

	 กีฬา	

1.	การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู ้	

 ทรพัยากรการท่องเท่ียว	เพือ่กระตุ้น

	 ความภาคภูมิใจของคนรุ่นใหม่ใน

	 พื้นที่

2.	การสร้างแผนกลยทุธ์เพือ่ต่อยอด

	 ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน	

3.	การสร้างแผนการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

	 การท่องเทีย่วแบบบรูณาการอย่าง

	 ยั่งยืน

4.	การก�าหนดเส้นทางท่องเท่ียว	และ

	 การสื่อความหมายของเส้นทาง

	 อย่างสร้างสรรค์

5.	วางแผนและอนุรักษ์ใช้ทรัพยากร

	 ในพื้นที่

6.	วางแผนการท�าการตลาดดิจิตอล	

 อุปสรรค	(Threats) จุดแข็ง	-	อุปสรรค จุดอ่อน	-	อุปสรรค

  (Strengths	–	Threats	:	ST) (Weaknesses	–	Threats	:	WT)

1.	ปัญหาการเมืองภายประเทศ	

	 ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในความ

	 ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

2.	ปัญหาโรคระบาด	 เช่น	 ไวรัส	

	 COVID-19	 ส่งผลให้จ�านวน

	 นักท่องเที่ยวลดลง

1.	สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวใน

	 พื้นที่อีสานใต้	และการท่องเที่ยว

	 ชายแดน

2.	ส่งเสรมิให้ชุมชนด�าเนนิชีวติเรยีบ

	 ง่ายตามวิถีพุทธ	 ภายใต้ปรัชญา

	 เศรษฐกิจพอเพียง

1.	สร้างแผนเตรยีมความพร้อมกรณี

	 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ

2.	สร้างแผนและเตรียมความพร้อม

	 ในการป ้องกันโรคระบาดแก ่

	 นักท่องเที่ยว
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◆ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ ◆

  2.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงรุก	(Strengths	–	Opportunities	:	SO)

	 	 ด้วยจังหวดัศรสีะเกษมมีทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย	และมคีวามโดดเด่นด้านทนุ

ทางวัฒนธรรม	จึงควรพฒันาสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่ว	โดยดึงความโดดเด่นทีม่อียู่	

เช่น	 อารยธรรมขอม	 หรือวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	 มาออกแบบให้สวยงาม	 ร่วมสมัย	 และน่าสนใจ	

และสร้างแปรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	 เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้โดดเด่นมากย่ิงขึ้น	

มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	 เป็นที่จดจ�าแก่นักท่องเที่ยว	 รวมถึงมีการวางแผนการตลาด	 ที่เช่ือมโยงทุน

ทางวัฒนธรรมเข้ากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา	สร้างแบรนด์การ

ท่องเที่ยว	4	กลุ่มชาติพันธุ์	สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเมืองภูเขาไฟ	ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟ	ของศรีสะเกษ	

มีชื่อเสียงระดับประเทศ	ว่าเป็นทุเรียนดีมีคุณภาพ	และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเมืองกีฬา

  2.2	แนวทำงเชิงพลิกฟื้นกำรท่องเที่ยว	(Weaknesses	–	Opportunities	:	WO)

	 	 เพื่อให้การท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่รู ้จักมากขึ้น	 ควรมีการสร้างฐานข้อมูล

องค์ความรู	้ทรพัยากรการท่องเทีย่ว	เพือ่กระตุ้นความภาคภูมใิจของคนรุน่ใหม่ในพืน้ที	่สร้างแผนกลยทุธ์

เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมชุมชน	 สร้างแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยว	 โดยความร่วมกัน

ของทุกภาคส่วน	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 มีการก�าหนดเส้นทางท่องเที่ยว	 และการสื่อ

ความหมายของเส้นทางอย่างสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ	และดึงดูดนกัท่องเทีย่ว	รวมถงึวางแผนและอนรุกัษ์

ใช้ทรัพยากรในพื้นที่	 และวางแผนการท�าการตลาดดิจิทัล	 สร้าง	 website	 หรือ	 สร้างสื่อออนไลน	์

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น	

ตำรำง	2	แสดงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวจากผลการวิเคราะห์	TOWS	Matrix	(ต่อ)

 อุปสรรค	(Threats) จุดแข็ง	-	อุปสรรค จุดอ่อน	-	อุปสรรค

  (Strengths	–	Threats	:	ST) (Weaknesses	–	Threats	:	WT)

3.	ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	

	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางและ

	 จับจ่ายน้อยลง

4.	ภัยด้านการก่อการร้าย	ส่งผลต่อ

	 การท่องเที่ยว

5.	แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

	 อีสานใต้มีความคล้ายคลึงกัน	

	 ท�าให ้นักท ่องเที่ยวเลือกไป

	 จังหวัดที่เป็นเมืองหลัก

3.	ปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์ขนบ

	 ธรรมเนียมประเพณี	และวิถีชีวิต

	 วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

4.	ดูแลรกัษาทรพัยากรการท่องเท่ียว

 ให้ได้รบัผลกระทบจากนกัท่องเทีย่ว

	 น้อยที่สุด

5.	การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของ

 กจิการ	และมส่ีวนร่วมในการพฒันา

	 การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่าง

	 ยั่งยืน

3.	การพัฒนาศักยภาพของคนใน

	 ชมุชนอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อเตรียม

 พร้อมในการให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว

	 ต่างชาติในอนาคต

4.	สร้างกลุ่มคนรักศรีสะเกษ	 เพื่อ

	 สร้างความภาคภูมิใจ	และกระตุ้น

	 การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
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  2.3	แนวทำงรักษำเสถียรภำพกำรท่องเที่ยว	(Strengths	–	Threats	:	ST)

	 	 เพือ่ให้การท่องเทีย่วในจงัหวัดศรสีะเกษมเีสถียรภาพ	จึงควรก�าหนดแนวทางป้องกนัแก้ไข	

โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่	 เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส	 โดยมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นท่ี

อีสานใต้	 และการท่องเที่ยวชายแดน	 เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว	 ส่งเสริมให้ชุมชนด�าเนินชีวิต

เรียบง่ายตามวิถีพุทธ	ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี	

และวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	 มีการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้รับผลกระทบ

จากนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด	 อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืน	

  2.4	แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเที่ยว	 (Weaknesses	 –	 Threats	 :	

WT)

	 	 จากจุดอ่อนของจังหวัด	 และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เป็น

อุปสรรคส�าคัญต่อการท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นภาวะเรื่องโรคระบาด	ภาวะเศรษฐกิจ	ภัยการก่อการร้าย	

เป็นต้น	 จึงควรมีการเตรียมความพร้อม	 โดยทุกภาคส่วนหารือและวางแผนร่วมกัน	 มีการสร้างแผน

รับมือและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 มีแผนการในการป้องกันโรคระบาดแก่

นกัท่องเทีย่ว	รวมถึงพฒันาศักยภาพของคนในชุมชนอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่เตรยีมพร้อมในการให้บรกิาร

นักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต	และสร้างกลุ่มคนรักศรีสะเกษ	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ	และกระตุ้น

การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

	 	 ทั้งนี้	 จากการศึกษาชุมชน	 ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	 ตลอดจน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 (SWOT	

Analysis)	 และสังเคราะห์	 TOWS	Matrix	 เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

ศรีสะเกษ	ซึ่งประกอบด้วย	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุก	แนวทางเชงิพลิกฟื้นการท่องเที่ยว

แนวทางรักษาเสถียรภาพการท่องเท่ียว	 และแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว	 ซ่ึง

แนวทางดังกล่าว	เกดิจากการระดมความคิดเหน็จากทกุภาคส่วน	ได้แก่	ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชน	

และนกัท่องเทีย่ว	หาแนวทางร่วมกันในการทีจ่ะพฒันาการท่องเทีย่วในจงัหวดัศรสีะเกษ	ทีม่กีารพฒันา

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมควบคู่กนั	รวมถงึสร้างความความร่วมมอืกนัทกุภาคส่วน	บรหิาร

จัดการชุมชนให้น่าอยู	่ปลอดภัยต่อชีวติและทรพัย์สนิ	พฒันาจิตใจให้เป็นพลเมอืงทีดี่	มจิีตส�านึกในการ

สร้างเมอืงให้น่าอยู	่และมคีวามเป็นเจ้าบ้านทีดี่	เพือ่ให้เกิดการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนในจังหวัดศรสีะเกษ	
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

 จากผลการศึกษา	สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	วัตถุประสงค์ข้อที่	 1	 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน

ของจังหวัดศรีสะเกษ 

	 จากผลการผลการศึกษาชุมชน	 ผลการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

และผลการวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของจังหวัดศรีสะเกษ	 พบว่า	

การวิจัยครั้งนี้	 บรรลุตามวัตถุประสงค์	 เพราะผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพ

เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว	 โดยจากการวิเคราะห์ศักยภาพของ

การพฒันาการท่องเทีย่วของจังหวดัศรสีะเกษ	พบว่า	1)	ศักยภาพด้านทรพัยากรท่องเทีย่ว	มทีรพัยากร

ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย	ทัง้ทรพัยากรการทางธรรมชาติ	มผีลผลติทางการเกษตรท่ีมช่ืีอเสยีง	เช่น	ทเุรยีน

ภเูขาไฟ	มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	และทรัพยากรทางวัฒนธรรม	แม้ว่าจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นจังหวัด

เล็ก	 เป็นเมืองรองของการท่องเที่ยว	 แต่จังหวัดศรีสะเกษ	มีท�าเลที่ตั้งเหมาะสม	มีเส้นทางเชื่อมโยง

การท่องเที่ยวข้ามจังหวัด	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 จิตคุปต์	 ละอองปลิว	 (2562)	 ที่กล่าวว่า	 ในอนาคต

ประเทศไทยจะมกีารคมนาคมทีส่ะดวกมากขึน้	เกดิการท่องเทีย่วเมอืงรอง	เกดิการท่องเทีย่วทางเลอืก

มากขึ้น	 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดได้สะดวกมากขึ้น	 2)	 ศักยภาพด้าน

การจัดการทรพัยากรท่องเทีย่วอย่างย่ังยนืจังหวดั	กล่าว	คือ	จังหวัดศรสีะเกษมแีผนพฒันาจงัหวดั	และ

มโีครงการทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	ซ่ึงการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วให้เกดิความยัง่ยนื	

ต้องจัดการในทุกมิติทั้ง	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านวัฒนธรรม	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	ภูริต	รชตะภูวินทร์	(2561)	และสุวภัทร	ศรีจองแสง	(2561)	ที่กล่าวว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว

ให้ยัง่ยนื	ต้องพฒันาการท่องเทีย่วในทกุมติิ	ทัง้ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ด้านเศรษฐกจิ	

ด้านสังคม	 และด้านวัฒนธรรมจิตใจ	 และ	 3)	 ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	 นักท่องเที่ยว	

และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	นัน้	ทางจังหวดัได้มกีารส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน	แต่ยังขาดการสร้างเครอืข่าย

และสรา้งชมุชนใหเ้ข้มแขง็	ซึง่สอดคลอ้งกับ	ปยิเดช	อคัรโพธิวงศ์	(2562)	ซึง่กลา่วคอื	ถ้าชมุชนมกีาร

สร้างเครือข่าย	มีการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	ในระยะยาวจะน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

และ	4)	ศักยภาพด้านการสร้างกจิกรรมการเรยีนรู	้การสือ่ความหมาย	กล่าวคือ	กิจกรรมการท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่ในจงัหวดัศรสีะเกษ	ยงัขาดความน่าสนใจ	ควรมกีจิกรรมการเรยีนรู	้และมีการสือ่ความหมาย

ให้น่าสนใจ	นอกจากนี้	ผู้วิจัยเห็นว่าการจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน	ควร

ต้องมกีารวางแผนการตลาดดิจิทลั	และสือ่สงัคมออนไลน์	เพือ่ให้เป็นทีรู่จั้กอย่างกว้างขวาง	และรวดเรว็	
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ซ่ึงแนวโน้มของโลกมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น	 รวมถึงมีรายได้จากการใช้ช่องทางออกไลน์ส�าหรับ

การท่องเที่ยว	เติบโตมากกว่าร้อยละ	10	ต่อปี	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)	

	 2.	วัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของจังหวัด

ศรีสะเกษ

	 จากผลการศึกษา	 ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ	 4	 แนวทาง	 คือ

1)	 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุก	 เป็นแนวทางที่น�าจุดแข็งและโอกาสมาผนวกเข้าด้วยกัน	

โดยอาศัยความโดดเด่นทางวัฒนธรรม	มาสร้างเป็นสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวให้โดดเด่นน่าสนใจ	

มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่	2	ยุทธศาสตร์ที่	4	คือ	

การสร้างสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย	ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม	การส่งเสริมวิถีไทย	และการสร้าง

ความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยว	 โดยในยุทธศาสตร์นี้	 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของ

แต่ละท้องถิ่น	 ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสินค้าและบริการที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2560)	 2)	 แนวทางเชิงพลิกฟื้นการท่องเที่ยว	 เป็นแนวทางท่ีใช้

โอกาสที่มีเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง	การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้	ทรัพยากรการท่องเที่ยว	เพื่อ

กระตุ้นความภาคภูมิใจของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่	มีการก�าหนดเส้นทางท่องเที่ยว	และการสื่อความหมาย

ของเส้นทางอย่างสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ	และดึงดูดนักท่องเที่ยว	ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ฉบับที่	 2	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพื่อรองรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)	ซึ่งเป็นโอกาส

ที่ดีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ	 3)	 แนวทางรักษาเสถียรภาพการท่องเที่ยว	

แนวทางนี้ใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่	 เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส	 โดยมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว

ในพื้นที่อีสานใต้	 ปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี	 และวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	

มีการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้รับผลกระทบจากนักท่องเท่ียวน้อยที่สุด	 อีกทั้งส่งเสริม

ให้ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืน	ซึ่งสอด

รับกับ	ยุทธศาสตร์ที่	 1	 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่	 2	ที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	สินค้า	

และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดลุยั่งยืน	ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)	และเนื่องด้วยสถานการณ์

โรคระบาด	ไวรสั	COVID-19	ท�าให้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วได้รบัผลกระทบอย่างหนัก	ผู้วจิยัเหน็ว่า	

การพัฒนาการท่องเที่ยวในยั่งยืน	 ควรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว	 ต้องมีการ

หารอื	วางแผนร่วมกนั	สร้างแนวทางการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการรบัมอืในวกิฤตและอุปสรรคอ่ืน	ๆ 	

ที่อาจเกิดได้ในอนาคต	 มีแผนการในการป้องกันโรคระบาดแก่นักท่องเที่ยว	 มีแผนรับมือและเตรียม

ความพร้อมกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนอย่างสม�่าเสมอ
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รวมถึงเตรียมพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต	 ซ่ึงสอดรับกับในแผนพัฒนา

การท่องเทีย่วแห่งชาติฉบบัที	่2	ยทุธศาสตร์ที	่3	ได้มแีนวทางพฒันศักยภาพบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว

ทั้งระบบ	 ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2560)	 นอกจากนี้	

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีดีต้องอยู่ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดุสิตพร	 ฮกทา	 (2562),	 สุธาสินี	 วิยาภรณ	 (2562)	 และเข้ม

เล่งวิริยะกุล,	(2560)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย	

	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

 ระดับชำติ	รัฐบาลควรก�าหนดนโยบายวัฒนธรรมระดับชาติ	หรือ	จัดตั้งองค์กรทางวัฒนธรรม

ของชาติ	โดยมุ่งเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมของชาติ	และวัฒนธรรมชุมชน	สอดแทรกในอุตสาหกรรม

บันเทิงต่าง	ๆ	เพื่อส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ	ต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยว

 ในระดับท้องถิ่น	 ควรมีการก�าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน	 และต่อเนื่อง	 ในการพัฒนา

การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 หมู่บ้าน	 โดยแต่ละชุมชนก�าหนดเส้นทางท่องเที่ยว

วัฒนธรรมชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

	 2.	ข้อเสนอแนะในกำรท�ำครั้งต่อไป

	 ควรน�าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 ไปพัฒนาต่อในพื้นที่น�าร่อง	 เพื่อน�าผล

ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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