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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	245	คน	กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 ผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจ�านวน	74	คน	และผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	24	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย	 ได้แก่	แบบส�ารวจศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	และแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	ได้แก่	 ร้อยละ	
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษ	มี	5	ยุทธศาสตร์	25	กลยุทธ์	90	มาตรการ	86	ตัวชี้วัด	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	การผลักดันจังหวัด
ศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเขตอีสานใต้	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	
ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษเป็นวาระของพ้ืนท่ีอีสานใต้	ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ	ยุทธศาสตร์ท่ี	2	การยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน	มีกลยุทธ์ท่ีส�าคัญคือ	ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ	สร้างตราสินค้าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ท่ี	3	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	
มีกลยุทธ์ท่ีส�าคัญคือ	 จัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบโลจิสติกส์	 มาตรการและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล	 เร่งรัดการด�าเนินงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่	 4	การสร้างปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่
เอื้อต่อการแข่งขันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความโดดเด่น	การสร้างเรื่องราวท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของแหล่งโบราณ
สถานแต่ละอ�าเภอ	และส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
ด้านประเพณีวิถีชีวิต	และยุทธศาสตร์ท่ี	5	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 เอกชน	ชุมชนและเครือข่าย
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรม	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	
คือ	สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และพัฒนา
สู่ความยั่งยืน	สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบของการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์พบว่า	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
และความเป็นไปได้ในระดับมาก
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Abstract
	 The	 research	aimed	to	study	 the	strategic	development	of	 the	cultural	 tourism	
potentiality	 in	Sisaket	province.	The	subjects	used	 in	the	study	were	245	residents	who	
lived	 in	 the	cultural	 tourism	area	 in	Sisaket	province.	The	targets	 in	 the	study	were	74	
subjects	and	24	experts	who	were	knowledgeable	and	experienced	in	tourism.	The	research	
instruments	were	the	survey	forms	for	the	cultural	tourism	potential,	a	focus	group	format,	
the	satisfaction	of	establishing	a	center	for	cultural	learning	and	an	evaluation	of	suitability	
and	possibility	format	for	the	strategies.	The	statistics	used	in	the	quantitative	data	analysis,	
was	percentage,	mean,	standard	deviation,	data	analysis	and	qualitative	content	analysis.
	 The	research	findings	were	as	follows	:	The	strategies	constructed	by	the	researcher	
consisted	of	5	strategies,	25	tactics,	90	measures	and	86	 indicators.	Five	strategies	were	
used	in	the	following	:	Strategy	one	:	Sisaket	was	elevated	as	the	center	for	cultural	tourism	
diversity	in	the	southern	part	of	Isan	or	Northeastern	Thailand	which	consisted	of	the	cultural	
tourism	of	the	province	and	the	Southern	Isan	promotion	and	development	of	the	cultural	
tourism	management	systems.	Strategy	two	:	the	provincial	cultural	tourism	was	promoted	
to	be	the	economic	creation	to	increase	the	values	to	the	communities	and	to	promote	
the	use	of	cognitive	cultural	and	economic	value.	Strategy	three	 :	supportive	factors	 for	
cultural	tourism	were	to	be	developed	that	consisted	of	planning	and	developing	logistics,	
infrastructure,	measures	and	facilities	 in	 the	tourist-oriented	culture	to	global	standards	
and	accelerate	the	development	of	infrastructure	and	facilities	for	tourism.	Strategy	four	:	
factors	for	the	cultural	tourism	were	created	to	promote	the	cultural	tourism	activities	of	
the	province.	Creating	the	identity	of	ancient	sites	in	each	district.	To	develop	and	promote	
the	activities	that	offer	exotic	travel	destinations,	activities,	traditions	and	lifestyles.	Strategy	
five	:	participation	should	be	encouraged	from	the	state	and	private	sectors,	communities	
and	networks	 to	develop	 the	cultural	 tourism	potential	based	on	social	and	cultural	
capitals	that	consisted	of	building	the	community	in	understanding	the	importance	of	the	
cultural	capitals.	Development	of	network	and	monitoring	the	impact	of	cultural	tourism	
management.	The	results	of	the	evaluation	showed	that	the	overall	strategies	were	found	
to	be	suitable	at	the	highest	level	and	possible	at	a	high	level.		

Keywords :	strategic,	development	of	the	potentiality,	cultural	tourism,	Sisaket	province
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บทน�า
	 การท ่องเที่ยวนับเป ็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ ได ้น�าเอาวัฒนธรรมมาเป ็นจุดขายเพื่อดึงดูด 
ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่างสนใจ
ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม	มรดกทางประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศรวมถึง
ซื้อของท่ีระลึกท่ีเป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น	 (Pinkeaw,	
K.	 and	others,	 2014,	p.1)	ส�าหรับประเทศไทยในฐานะท่ีต้ังอยู่จุดศูนย์กลางการเข้าถึงและเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนมีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทางท่องเที่ยวในปี	 พ.ศ.	 2557	 
จะเติบโตร้อยละ	13	จ�านวนนักท่องเท่ียวเติบโตร้อยละ	7	 (Division	Marketing	Strategy,	2014,	p.4)	
และเมื่อพิจารณาปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวดังนี้	 คือ	 ความสวยงามของแหล่ง 
ท่องเที่ยว	คิดเป็นร้อยละ	59	วัฒนธรรมไทยและศาสนา	คิดเป็นร้อยละ	43	อาหารไทย	คิดเป็นร้อยละ	40	
และความคุ้มค่าคุ้มราคา	คิดเป็นร้อยละ	27	นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน	 
คิดเป็นร ้อยละ	 50	 หาประสบการณ์ใหม่	 คิดเป็นร ้อยละ	 18	 กิจกรรมท่ีท�าเป็นส่วนใหญ่	 ได ้แก	่ 
การเที่ยวชมธรรมชาติ	คิดเป็นร้อยละ	66	และการชมสถานที่ทางวัฒนธรรม	คิดเป็นร้อยละ	29	 (Tourism	 
Council	 of	 Thailand,	 2013,	 p.12)	 จะเห็นได้ว ่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นทิศทาง 
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และก�าลังได้รับความนิยมนั่นคือ	การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพการแสวงหา 
ความรู ้ 	 ประสบการณ์	 ศึกษาวิ ถีชีวิตและวัฒนธรรมหรือท่ีเรียกว ่า	 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 
ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับความน่าสนใจในการท่องเที่ยวลักษณะนี้ในล�าดับท่ี	32	 โดย	World	 
Economic	 Forum	 (2012,	 p.23)	 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก 
ที่ส�าคัญได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว	5	แห่งนอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่รอขึ้นทะเบียนอีก	 
2	แห่ง	ได้แก่	ปราสาทหินพิมายและเส้นทางวัฒนธรรมและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท	(Malyaporn,	K.,	 
2013,	p.66)
		 ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีและกิจกรรมการท่องเท่ียว
ที่หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ	 โดยเฉพาะ	“วัฒนธรรม”	ซึ่งมีบทบาทในการดึงดูด 
นักท่องเที่ยวจากดินแดนต่างๆ	 ให้เข้ามาเดินทางท่องเที่ยว	ผลที่จะตามมาคือ	การสร้างงาน	สร้างอาชีพ
และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น	(Hongpakdee,	S.,	2013,	p.31)	ส�าหรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษนั้นตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรมท่ีมีความหลายหลากในดินแดนอีสานใต้และจัดว่าเป็นแอ่งอารยธรรม
ที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง	 โดยพบแหล่งชุมชนโบราณกระจายตัวอยู่หลายแห่ง	 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและกัมพูชาเมื่อครั้งยังไม่มีการแบ่งพื้นท่ีด้วยเส้นเขตแดนเช่นในปัจจุบันปรากฏหลักฐานความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดมาจนถึงปัจจุบันคือ	ปราสาทหิน	ซึ่งปราสาทหินในดินแดนกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักอย่าง 
แพร่หลาย	 ได้แก่	ปราสาทหินนครวัด	ปราสาทหินนครธมที่ตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียบ	ส่วนพื้นที่ดินแดน
จังหวัดศรีสะเกษปรากฏพบปราสาทหินจ�านวนมากมายเช่นเดียวกัน	 ได้แก่	 ปราสาทตาเล็ง	ปราสาท
สระก�าแพงน้อย	ปราสาทสระก�าแพงใหญ่	 ปราสาทต�าหนักไทร	 (Rungviset,	 T.,	 2007,	 pp.24-38)	 
จากความแตกต่างและหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ 
นี้เอง	ท�าให้ส�านักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประจ�าทุกปีและลงในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 
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โดยมีงานใหญ่ระดับประเทศคือ	 เดือนมีนาคม	 งานเทศกาลดอกล�าดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผ่าไทย	 
งานแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ศิวะราตรีศรีพฤทเธศวรท่ีปราสาทสระก�าแพงใหญ่	หนึ่งในเจ็ดปราสาทที่
สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย	เดือนมิถุนายน	งานเทศกาลเงาะ–ทุเรียนของดีศรีสะเกษ	เดือนธันวาคม	งานวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง	เป็นต้น	(Thammajaree,	K.,	2013,	pp.24-25)
	 จังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดกลุ่มจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2	(อุบลราชธานี	
ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	และยโสธร)	และได้มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไว้คือ	การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืนและพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยง 
ในกลุ่มและเชื่อมโยงสู ่ประเทศเพื่อนบ้าน	 แต่ในการด�าเนินการที่ผ่านมายังประสบปัญหาส�าคัญหลาย
ประการ	 ได้แก่	ปัญหาการสร้างจุดขายหรือสัญลักษณ์ของพ้ืนที่การท่องเที่ยว	ปัญหาการจัดล�าดับแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสภาพระยะทางความใกล้-ไกลของสถานที่ท่องเที่ยว	 ปัญหาการสร้างเส้นทาง 
การท่องเที่ยวท่ีเชื่อมโยงวัฒนธรรมทั้ง	4	ชนเผ่าในจังหวัด	ปัญหาการบริหารจัดการเวลาในการท่องเที่ยว
การสร้างความคุ้มค่าในการใช้จ่าย	ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเน้นความพร้อมของเส้นทางคมนาคม	
รวมทั้งยังประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด�าเนินงาน	ได้แก่	นักโบราณคด	ี 
นักประวัติศาสตร์	นักการตลาด	นักประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุต่างๆ	
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษแล้ว	ยังมีผลการส�ารวจความต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเท่ียว	พบว่า	 ทุกฝ่ายต่างเล็งเห็นความส�าคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น	 เนื่องจาก
การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน	จึงเห็นควรกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ	
เช่น	องค์การบริหารส่วนต�าบลได้จัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน	ทั้งนี้เพื่อรองรับงบประมาณ
ที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว	ฯลฯ	ดังนั้นในการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงควรมีกรอบหรือทิศทางในการพัฒนาโดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร ์
การท่องเที่ยว	 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา	 โอกาสและ 
เป้าหมายการพัฒนา	ก�าหนดวิธีการด�าเนินการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมท้ังสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของอาเซียนในส่วนของเสาหลักที่สาม	 คือ	 การเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม	 
ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนจะถูกยึดโยงไว้ด้วยความเชื่อ	ประเพณี	ศาสนา	 
การสร้างความรู้สึกของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ตลอดจน 
สถานที่ส�าคัญของกันและกัน	จะช่วยให้การเช่ือมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมบังเกิดผลเป็นรูปธรรมมาก 
ยิ่งขึ้น	 (Phibulsongkram,	P.,	 2014,	p.51)	 เพราะเมื่อเราก้าวข้ามไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี	พ.ศ.	2558	และมีการเปิดพรมแดนระหว่าง	10	ประเทศจะก่อให้เกิดการเดินทางและการท่องเที่ยว	 
ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การท่องเที่ยวอาเซียนในปี	พ.ศ.	2556	 ท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตร้อยละ	18	 (Division	of	ASEAN,	2014,	pp.46-49)	ซึ่งจากสภาพการณ์เหล่า
นี้จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานคิดทางวัฒนธรรมร่วมระหว่าง
จังหวัดศรีสะเกษกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม	และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมมีศักยภาพที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	
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	 จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจังหวัดศรีสะเกษจะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม	เนื่องด้วยเป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากรทางวัฒนธรรม	ศิลปะ	โบราณสถาน	
โบราณวัตถุ	ประเพณี	วิถีชีวิต	กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	และมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่ประเทศ																								
เพื่อนบ้าน	ซึ่งจะมีส่วนท�าให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในอารยธรรมอีสานใต้
ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จึงเห็นว่าควรต้องมีการศึกษาเพื่อวางแผนสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	ด้วยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี
และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์และร่วมตรวจสอบแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของแผนยุทธศาสตร์	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในการท่องเที่ยว																
เชิงวัฒนธรรม	รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม	อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ															
ให้คงอยู่และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 2.	 เพื่อสร้างและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษ

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	ผลการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษใน	4	มิติ
คือ	 โบราณสถาน	ประเพณี	ชาติพันธุ์และภูมิปัญญา	สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น
	 2.	 ผลการวิจัยสามารถน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปใช้จริง	
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายการท่องเที่ยวของไทย

แนวคิดเกี่ยวกับASEAN	Tourism	Plan	2011-2015

SWOT	Analysis,
TOWS	Matrix	

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ	
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของ
จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	Method	Research)	 โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น	
2	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	ผู้วิจัยด�าเนิน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	(SWOT	Analysis	และ	TOWS	
Matrix)	ระยะท่ี	2	การสร้างและประเมินยุทธศาสตร์	ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนา
กลุ่มเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์และการวิจัยเชิงปริมาณโดนยการใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วน	
5	ระดับ	จ�านวน	227	ข้อ
 ประชากรและตัวอย่าง
	 การวิจัยระยะที่	1	การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	56	คน	 ดังนี้	 (1)	กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมของชุมชน	จ�านวน	11	คน	(2)	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
จ�านวน	15	คน	(3)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จ�านวน	10	คน	(4)	ผู้น�าชุมชน
และประชาชนในพื้นที่	11	อ�าเภอ	จ�านวน	20	คน	
	 การวิจัยระยะที่	2	การสร้างและประเมินยุทธศาสตร์	
  2.1 การสร้างยุทธศาสตร์	ผู้วิจัยด�าเนินการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์	 ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	18	คน	ดังนี้	 (1)	 วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ	จ�านวน	1	คน	 (2)	ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	1	คน	 (3)	ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	1	คน	(4)	ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงานจังหวัด
สุรินทร์	 (รับผิดชอบจังหวัดศรีสะเกษ)	 จ�านวน	1	คน	 (5)	นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์	 จ�านวน	1	คน	 
(6)	ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิปัญญา	จ�านวน	2	คน	 (7)	ผู้แทนภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
จ�านวน	8	คน	(8)	นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	1	คนและ	(9)	ผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	2	คน
  2.2 การประเมินยุทธศาสตร์	 ผู ้วิจัยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 24	 คน	 โดยมีเกณฑ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติ	คือ	จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมี
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวหรือด้านวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	5	ปี	ประกอบด้วย	 (1)	อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	จ�านวน	1	คน	(2)	อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	จ�านวน	2	คน	 (3)	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	จ�านวน	1	คน	 
(4)	อธิบดีกรมศิลปากร	จ�านวน	1	คน	 (5)	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	1	คน	 (6)	อดีตรองผู้ว่า 
การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	จ�านวน	1	คน	 (7)	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
จ�านวน	1	คน	(8)	ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จ�านวน	1	คน	(9)	ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดและอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจ�านวน	4	คน	(10)	ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	
จ�านวน	1	คน	และ	(11)	นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวจ�านวน	10	คน
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เครื่องมือ
	 การวิจัยระยะที่	1	เครื่องมือ	ได้แก่	แบบบันทึกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

	 แบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแบบ	TOWS	Matrix

	 การวิจัยระยะที่	 2	 เครื่องมือ	 ได้แก่	 1)	 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	2)	 แบบประเมินความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์

ประเด็นการวิเคราะห์

จุดแข็ง/โอกาส น�้าหนักคะแนน คะแนนที่ให้ จุดอ่อน/
อุปสรรค

น�้าหนักคะแนน คะแนนที่ให้

1. 1.

2. 2.

3. 3.

รวม 1.00 รวม 1.00

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

S	จุดแข็ง
S1………………………………..
S2………………………………..
S3………………………………..
S4………………………………..

W	จุดอ่อน
W1……………………………….
W2……………………………….
W3……………………………….
W4……………………………….

O	โอกาสจากภายนอก

O1……………………………..
O2……………………………..
O3……………………………..
O4……………………………..

กลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์จุด
แข็งกับโอกาส	(SO)
1.…………………………..…….
2.…………………………..…….
3.……………………….………..
4.…………………………………

กลยุทธ ์ พัฒนาหรือกลยุทธ	์															
จุดอ่อนกับโอกาส	(WO)
1.…………………………..…….
2.…………………………..…….
3.…………………….…………..
4…………………………………

T	อุปสรรคจากภายนอก

T1………………………………
T2………………………………
T3………………………………
T4……………………………...

กลยุทธ์ป้องกันหรือกลยุทธ	์																		
จุดแข็งกับอุปสรรค	(ST)
1.…………………………..……
2.…………………………..……
3.	……………………….………
4.………………………………..

กลยุทธ์หลีกเลี่ยงหรือกลยุทธ์																	
จุดอ่อนกับอุปสรรค	(WT)
1.…………………………..……
2.…………………………..……
3..…………………….…………
4..……………………………….
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิจัยระยะที่	1		
	 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	
ก�าหนดการถ่วงน�้าหนักเพื่อการประเมิน	Matrix	มีช่วงตั้งแต่	0.0-1.00	คือ	0.0	หมายถึง	 ไม่มีความส�าคัญ	
ส่วน	1.0	มีความส�าคัญมากท่ีสุด	จากนั้นให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	ก�าหนดคะแนน	
5-1	คะแนน	5	หมายถึง	ประเด็นมีผลมากที่สุด	คะแนน	1	หมายถึง	ประเด็นมีผลน้อยที่สุด	และด�าเนินการ
ค�านวณค่าถ่วงน�้าหนักด้วยการน�าค่าการถ่วงน�้าหนักคูณด้วยการให้คะแนนโดยน�าค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนักรวม
ของสภาพแวดล้อมแต่ละด้านมาก�าหนดแนวทางของกลยุทธ์	 จากนั้นด�าเนินการวิเคราะห์	TOWS	Matrix	
ด้วยวิธีการจับคู่ระหว่าง	จุดแข็งกับอุปสรรค	(SO)	จุดอ่อนกับโอกาส	(WO)	จุดแข็งกับอุปสรรค	(ST)	จุดอ่อน
กับอุปสรรค	(WT)	บันทึกลงในตาราง
	 การวิจัยระยะที่	2		
	 การสร้างยุทธศาสตร์	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกไปจัดสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและร่วมพิจารณา
ร่างยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 (Content	Analysis)	 จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาจัดกลุ่ม
และตีความเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ	 เพื่อสร้างข้อสรุปของยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น	 ในส่วนของการ
ประเมินยุทธศาสตร์	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	ผู้วิจัยน�าแบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไป
ได้มาวิเคราะห์โดยสถิติ	คือ	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation	 :	S.D.)	 
โดยก�าหนดเกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็นในการแปลความหมายจ�านวนชั้นและค�านวณอันตรภาคชั้น	 
ดังนี้	(Auaon,	V.,	2007,	p.114)	 	
	 	 	 4.21-5.00		 หมายถึง		 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด
	 	 	 3.41-4.20	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาก
	 	 	 2.61-3.40	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ปานกลาง
	 	 	 1.81-2.60	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อย
	 	 	 1.00-1.80	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อยที่สุด
   
สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยระยะที่	1	การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 	 1)	ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	พบว่า	จุดแข็งมีคะแนนเท่ากับ	4.02	 
จุดอ่อนมีคะแนนเท่ากับ	 3.33	 โอกาสมีคะแนนเท่ากับ	 4.10	 และอุปสรรคมีค่าคะแนนเท่ากับ	 3.20	 
ผลวิเคราะห์	 TOWS	Matrix	 มีค่าสูงสุดอยู ่ที่จุดแข็งและโอกาส	 นั่นคือ	 สถานการณ์การท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่ง	คือ	การมีศักยภาพสูง	มีจุดแข็งหรือโอกาส 
ที่จะเอื้ออ�านวยอยู่ในระดับสูง	 เสมือนเป็นความดาวรุ่ง	ดังนั้นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ครั้งนี้
จึงเป็น	กลยุทธ์เชิงรุก
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ภาพที่ 1	แสดง	Matrix	ที่ได้จากการประเมินและก�าหนดค่าคะแนนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

	 การวิจัยระยะท่ี	2	การสร้างและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดศรีสะเกษ
	 	 2.1	การสร้างยุทธศาสตร์	พบว่า	ยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	
เป้าประสงค์	และประเด็นยุทธศาสตร์	จ�านวน	5	ยุทธศาสตร์	25	กลยุทธ์	90	มาตรการ	86	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่สร้างขึ้น	ประกอบด้วย	 (1)	 การผลักดันศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเขตอีสานใต้ประกอบด้วย	2	กลยุทธ์	8	มาตรการ	8	ตัวชี้วัด	 (2)	การยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้ชุมชน	ประกอบด้วย	11	กลยุทธ	์
41	มาตรการ	40	ตัวชี้วัด	(3)	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	
ประกอบด้วย	2	กลยุทธ์	6	มาตรการ	6	ตัวชี้วัด	 (4)	การสร้างปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย	6	กลยุทธ์	20	มาตรการ	
20	ตัวช้ีวัด	และ	 (5)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 เอกชน	ชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรม	ประกอบด้วย	4	กลยุทธ์	15	มาตรการ	12	
ตัวชี้วัด
	 	 2.2	การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์พบว่า	ด้านวิสัยทัศน์ม ี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก	ด้านพันธกิจและเป้าประสงค์มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุดและระดับมากและความเป็นไปได้ในระดับมาก	ด้านยุทธศาสตร์ที่	1	3	4	และ	5	มีความเหมาะสมในระดับ											
มากที่สุดและมีความเป็นไปได้ระดับมาก	ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่	 2	มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ในระดับมากที่สุด	ดังแสดงในตารางที่	1

Strength

Stars

Opportunity

Question	MarksDogs

Threat

Cash	cows

Weakness
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ตารางที่ 1	 ความเหมาะสม	 และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว																															
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	ใน	4	มิติ	คือ	โบราณสถาน	ประเพณี	ชาติพันธุ์	และภูมิปัญญา	ด้านวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	และเป้าประสงค์

รายการ
ความเหมาะสม

แปลผล
ความเป็นไปได้

แปลผลx S.D. x S.D.

วิสัยทัศน์	“ศรีสะเกษ	ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่ง
อีสานใต้มากหลายประเพณีหลาก
วิถีสี่ชนเผ่า”

4.12 0.17 มาก 4.00 0.57 มาก	

พันธกิจที่	1
พันธกิจที่	2
พันธกิจที่	3
พันธกิจที่	4
พันธกิจที่	5

4.25
4.29
4.16
4.20
4.25

0.66
0.67
0.74
0.70
0.77

มากที่สุด	
มากที่สุด	

มาก	
มาก	

มากที่สุด	

3.91
4.20
4.12
4.08
3.83

0.64
0.57
0.66
0.57
0.79

มาก	
มาก	
มาก	
มาก	
มาก

เป้าประสงค์ที่	1
เป้าประสงค์ที่	2
เป้าประสงค์ที่	3
เป้าประสงค์ที่	4
เป้าประสงค์ที่	5

4.29
4.37
4.33
4.16
4.41

0.67
0.63
0.62
0.70
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด	
มากที่สุด	

มาก
มากที่สุด

3.87
4.12
4.20
4.13
3.95

0.59
0.78
0.70
0.66
0.73

มาก
มาก	
มาก	
มาก	
มาก

ยุทธศาสตร์ที่	1
ยุทธศาสตร์ที่	2
ยุทธศาสตร์ที่	3
ยุทธศาสตร์ที่	4
ยุทธศาสตร์ที่	5

4.45
4.50
4.70
4.58
4.45

0.70
0.70
0.53
0.64
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด	
มากที่สุด	
มากที่สุด
มากที่สุด

4.08
4.25
4.20
3.87
3.91

0.70
0.77
0.81
1.05
0.98

มาก
มากที่สุด	

มาก	
มาก	
มาก

อภิปรายผล
	 1.	การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 	 	 1.1)	 ด้านจุดแข็ง	 (S-Strength)	 ประกอบด้วย	 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งสอดคล้องกับผล 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ	 (พ.ศ.2557–2560)	
ที่กล่าวถึงจุดแข็งของจังหวัดศรีสะเกษว่า	มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ	ธรรมชาติและ
และสอดคล้องกับภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกล่าวคือ	 มีแหล่งทางอารยธรรมขอมโบราณ	 
เช่น	ปราสาทโดนตวล	ปราสาทสระก�าแพงใหญ่	ปราสาทภูฝ้าย	ปราสาทปรางค์กู่	ปราสาทสระก�าแพงน้อย	
ตลอดจนมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	นอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่ส�าคัญเป็น
ที่รู้จักกันคือ	 เทศกาลล�าดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผ่าไทยเป็นต้น	 (Tourism	Sport	and	Recreation	 
Centre	 Sisaket	 Province,	 2011,	 pp.28-32)	 จากการท่ีจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งทรัพยากรการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มากมายหลากหลายและถือว่าเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่ดีสอดคล้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรม	 (Ministry	of	Culture,	 2007,	pp.15-16)	 ท่ีให้ความส�าคัญกับแหล่งท่องเที่ยว
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ทางวัฒนธรรมว่า	 เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญยิ่งของทรัพยากรการท่องเที่ยวเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็น 
สถานที่ที่มีลักษณะเด่นดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้	และเป็นตัวก�าหนดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยว
	 	 1.2)	ด้านจุดอ่อน	 (W-Weakness)	มีประเด็นส�าคัญคือ	การขาดเป้าหมายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนมีความสอดคล้องกับ	 
Department	of	Tourism	Ministry	of	Tourism	and	Sports	(2009,	pp.28-32)	ที่ได้ก�าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวด้านการบริหารจัดการประการที่หน่ึง	 คือ	การจัดการท่องเที่ยวเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีแนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและการจัดการด้าน 
การท่องเที่ยวประการที่สองการจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส�านึก	และการจัดการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	ชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
ในการคิด	ตัดสินใจการด�าเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่างๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ชุมชนนั้นๆ	รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น
	 	 1.3)	 โอกาส	 (O-Opportunity)	ปัจจัยด้านโอกาสนับว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย 
ส่งเสริมให้ชุมชนน�าทรัพยากรที่มีอยู ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู ้คุณค่า	 โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียน
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน	2011-2015	 (Department	of	Tourism,	 
Ministry	of	Tourism	and	Sports,	2011,	pp.1-13)	ที่ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินกลยุทธ์เป็น	3	ด้าน	
ได้แก่	1)	การพัฒนาประสบการณ์	ผลิตภัณฑ์	การตลาดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ในการลงทุน	2)	กลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพของการบริการและทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคและ	3)	ยกระดับและกระตุ้นบริการด้าน
การเดินทางและการเชื่อมต่อในภูมิภาค
	 	 1.4)	 ด้านอุปสรรค	 (T-Threat)	 มีประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือ	 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว	 ได้แก่	 โรงแรม	ที่พัก	 ห้องน�้าสะอาด	 ร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	 ร้านค้าของฝากของที่ระลึก	 
การคมนาคมขนส่ง	 รถเช่า	 สาธารณูปโภคพื้นฐานน�้า	 ไฟฟ้า	 สาธารณสุข	 การติดต่อสื่อสาร	สัญญาณ
โทรศัพท์	 อินเทอร์เน็ต	 ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้เทียบได้กับดัชนีช้ีวัดศักยภาพของการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 (พ.ศ.2555–2559)	ที่ได้ให้ความส�าคัญและก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวกล่าวโดยการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	การบูรณาการการขนส่ง
ทุกรูปแบบโดยเชื่อมต่อภายในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียง	 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อให้มี
ความรวดเร็ว	ปลอดภัย	สะดวก	สะอาดและมีมาตรฐานสากล
	 2.	การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 	 	2.1)	การสร้างยุทธศาสตร์หรือการวางแผนยุทธศาสตร	์มีขั้นตอนและกระบวนการหลากหลาย
วิธี	 โดยมักเริ่มต้นจากการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก	(SWOT	Analysis)	จากนั้นก�าหนดค่าคะแนนของการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์	ในการสร้างยุทธศาสตร์	
ครั้งนี้จึงก�าหนดกลยุทธ์ข้ึนเรียกว่า	กลยุทธ์เชิงรุก	ดังแสดงในภาพท่ี	1	ซึ่งสอดคล้องกับ	Boonyathitan,	E.	
(2010,	p.105)	ที่กล่าวถึง	กลยุทธ์	SO	(Strength–Opportunity)	ซึ่งเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เกิดจาก
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การเอาจุดแข็งขององค์กรไปรวมกับโอกาสที่ดีจากภายนอกที่เหมาะสมกัน	 เป็นกลยุทธ์สร้างให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องจุดแข็งของตนเองและน�าโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใช้ประโยชน์	 สอดคล้องกับ	 
Mettkarunjit,	M.	(2013,	pp.215-216)	ที่กล่าวถึง	การวิเคราะห์หรือประเมินข้อมูลเพื่อบ่งบอกสถานะของ
องค์กรหรือหน่วยงาน	โดยการน�าเทคนิคของบอสตันหรือ	BCG	Matrix	มาปรับใช้กับหลักการของ	SWOT	
Matrix	โดยใช้แกน	2	แกน	คือ	WS	กับ	OT	ให้ตัดกันและแปลความหมายเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน	4	ลักษณะ	
ได้แก่	ดาวรุ่ง	(Star)	วัวนม	(Cash	Cow)	สุนัข	(Dog)	และเด็กมีปัญหา	(Problem	Child)
	 	 2.2)	 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด																						
ศรสีะเกษใน	4	มติคิอื	โบราณสถาน	ประเพณ	ี	ชาตพินัธ์ุ	และภมูปัิญญาประกอบด้วย	5	ประเดน็ยทุธศาสตร์	
25	กลยุทธ์	90	มาตรการ	86	ตัวช้ีวัดจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในประเด็นของยุทธศาสตร์ที่	
1,	3,	4	และ	5	มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยของส�านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	กล่าวคือ	การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า 
และบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม	 รวมท้ังต่อยอดสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อให้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว	(Office	of	 the	National	
Economics	and	Social	Development	Board,	2011,	pp.66-68)	และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีพันธกิจส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว	 ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากลพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้าง 
ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 
สิง่แวดล้อม	สงัคม	และวถิชีวิีตของชมุชน	(Department	of	Tourism	Ministry	of	Tourism	and	Sports,	
2011,	p.25)	
	 ส�าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ														
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องวิจัยของ	Pirasan,	 J.	and	others	 (2013,	
pp.232-266)	 ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนใน 
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก	 โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม	และการน�าองค์ความรู้ 
ด้านวัฒนธรรมมาก�าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน	 เช่น	ประวัติความเป็นมา	ประเพณี	พิธีกรรม	ศิลปะ 
การแสดงศลิปหตัถกรรม	เป็นต้น	ผูว้จิยัเหน็ว่าจังหวดัศรสีะเกษมข้ีอได้เปรยีบทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
อยู่ที่ความหลากหลาย	มีการคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง	4	 เผ่า	อันได้แก่	 เขมร	ส่วย	ลาว	 เยอ	และยังคง
ธ�ารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคง	ส่วนในด้านศิลปวัฒนธรรม	 โบราณสถาน	โบราณวัตถุที่สร้าง
ขึ้นภายใต้อารยธรรมขอมโบราณประกอบกับการที่ชุมชนได้ให้ความสนใจและเริ่มเห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมมากข้ึน	ผู้วิจัยเห็นว่ายุทธศาสตร์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 
2	ลกัษณะ	คอื		1)	ความส�าคัญเชงิมลูค่า	กล่าวคือ	การท่องเทีย่วจะมส่ีวนช่วยลดปัญหาความยากจน	สามารถ
กระจายรายได้ให้กบัชุมชน	ส่งเสริมความเข้มแขง็ให้ชมุชน	การใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่	ศลิปวฒันธรรมมาพฒันา
เป็นสินค้าเป็นการน�ารากฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่ปรับประยุกต์เพื่อสร้างมูลค่า	 	 2)	ความส�าคัญในเชิงคุณค่า	 
นั่นคือ	ก่อให้เกิดการอนุรักษ์รื้อฟื้นเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยและพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว 
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อย่างยัง่ยนื	การสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าบ้านและผูม้าเยอืนเป็นกระบวนการสร้างความส�าคญัในเชงิคุณค่า	 
เช่น	 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ ์เขมร	 เช่น	 ผ้าย้อมมะเกลือในพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ที่อ�าเภอขุขันธ์	 ซึ่งเป็นงานประเพณีท่ียิ่งใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะแต่งกาย
ด้วยผ้าพื้นเมืองดังกล่าว	 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (Department	of	 
Tourism	Ministry	of	Tourism	and	Sports,	2015,	pp.4-7)	ที่ได้เสนอกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทยโดยใช้การตลาดเชิงรุกคือ	สร้างภาพลักษณ์เชิงคุณค่า	 (Happiness	You	Can	Share)	 
ของแบรนด์ประเทศไทยเน้นการสื่อสารในการรับรู้	การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกน�าเสนอคุณค่าด้านความ
สุขและสร้างการรับรู้กระแส	“หลงรักประเทศไทย”	 โดยใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับรู้คุณค่าของ 
การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ	 และสอดคล้องกับแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ	 (พ.ศ.2555–2559)	 
ที่ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม	คนไทยมีความ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	(Unity	
in	Diversity)	มีความรู้	 คู่คุณธรรมตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับ 
การเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบัุนและอนาคต	(Ministry	of	Culture,	2007,	pp.14-15)	
	 การประเมินยุทธศาสตร์ในคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการประเมินยุทธศาสตร์	 2	ลักษณะ	กล่าวคือ	 
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์	ซึ่งการประเมินยุทธศาสตร์ในลักษณะ 
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ	Phagaphasvivat,	S.	 (2008,	pp.198-200)	ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ ์
การประเมินกลยุทธ์ไว้ว่า	 1.	 การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม	 (Suitability)	 เพื่อประเมินว่า 
กลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมเพียงไร	 2.	 การยึดหลักการพิจารณาความเป็นไปได้	 (Feasibility)	 กล่าวคือ	 
เป็นการประเมินกลยุทธ์ที่น�ามาใช้นั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน	และ	3.	การยึดหลักการพิจารณาถึง 
การยอมรับ	 (Accept	Ability)	 กล่าวคือ	 เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นแม้ว่าจะมีความเป็นไปได ้
ในทางปฏิบัติ	แต่ต้องค�านึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรนั้นจะเห็นด้วยและจะยอมรับหรือไม่	
คนหรือประชาคมที่เป็นที่ตั้งขององค์กรยอมรับได้หรือไม่
	 ข้อค้นพบจากการวิจัยในส่วนของการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของยุทธศาสตร ์
พบว่า	 มีประเด็นที่น่าสนใจคือระดับความเหมาะสมของกลยุทธ์ที่	 	 2.1	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน	ตัวชี้วัดที่	3	มีแผนชุมชนในการสร้างอาชีพ
และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี	ปีละ	1	แผน	มีค่าเฉลี่ย	2.79	เป็นค่าเฉลี่ยที่ต�่าที่สุด
ในการประเมิน	ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างแผนชุมชนในการสร้างอาชีพและรายได้เป็นสิ่งที่แต่ละชุมชนต้องให ้
ความสนใจและมีความตระหนักร่วมกันให้มากขึ้น	 เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้เกี่ยวพันกับชุมชน
อย่างแยกไม่ได้	ต้องอาศัยการพึ่งพาดังนั้นการจัดท�าแผนชุมชนจึงควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ให้ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารจัดการจัดการการท่องเที่ยวด้วยกันเอง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	Buakwan,	N.	and	others	 (2008,	pp.163-168)	ที่ท�าการวิจัยเร่ืองการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมใน 
ตลาดน�้าคลองแหและพบว่าการจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรจะมีการประสานงานระหว่าง 
ภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว	การสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให ้
การช่วยเหลือนักท่องเท่ียวและควรมีเว็บไซต์	รวมทั้งไกด์น�าเที่ยวควรร่วมมือกันกับองค์กรท้องถิ่นนั้นใน 
การวางแผนวิธีการขนส่งนักท่องเที่ยว	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดน�้าและการด�ารงชีวิตของ 
ชาวบ้านในชุมชนคลองแห
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	 จะเห็นได้ว่าการใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนั้นจ�าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและความรู้ความเข้าใจในบริบททางสังคมหรือทุนทางสังคมท่ี														
แต่ละชุมชนมีอยู่	 โดยผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อวางแผนในระดับชุมชนให้ชัดเจน	ความน่าสนใจหรือ 
สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือความบริสุทธิ์หรือตัวตนที่แท้จริงที่คงอยู ่
ของวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานผ่านกาลเวลามาอย่างเนิ่นนาน	 กล่าวโดยสรุปการพัฒนายุทธศาสตร์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษได้รับการพัฒนาขึ้นจากความส�าคัญของการท่องเที่ยว
ในฐานะที่เป็นธุรกิจภาคบริการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ	ดังนั้นยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษจึงเป็น
เคร่ืองมือส�าคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางกระตุ้นการพัฒนาการขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการนี้ให้มีศักยภาพจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	เอกชนและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรมีการศึกษาส�ารวจและฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม	ความหลากหลายทางภูมิปัญญามาพัฒนา 
เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
	 2.	ควรส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษและการถ่ายทอด 
ความรู้ทางวัฒนธรรมโดยใช้พื้นที่แต่ละอ�าเภอเป็นตัวต้ัง	 เพ่ือสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้	 เช่น	กลุ่มประวัติศาสตร์	กลุ่มหัตถกรรม 
พื้นถิ่น	กลุ่มวัฒนธรรมอาหาร	ฯลฯ
	 3.	ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดศรีสะเกษไปใช้จริง	 คือ	 ศึกษารูปแบบการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน
	 4.	ควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ก�าหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวระดับสากลและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน	รวมทั้งผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเขตอีสานใต้																		
โดยเน้นการเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในทุกมิติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
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