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บทคัดย่อ
การศึกษาเร่ือง	นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	

จังหวัดหนองคาย	มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัย	ผลงานวิชาการ	และ

บทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย	

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพ้ืนที่ 	และกฎหมาย	ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ																			

ท่องเที่ยว	รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว	และข้อมูลด้าน	

การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย	ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนาคต	เพื่อจัดท�าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

จังหวัดหนองคายเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซึ่งมี																		

การด�าเนินงานวิจัย	2	ส่วน	ได้แก่	การวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	

และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	จ�านวน	28	คน

ผลการศึกษาพบว่า	เมืองหนองคายนั้นเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยว																				

ที่น่าท่องเที่ยวจ�านวนมาก	เช่น	สะพานมิตรภาพไทยลาว	บรรยากาศริมแม่น�้าโขง	

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ	ของจังหวัดหนองคาย	จังหวัดหนองคายถือเป็นเมืองแห่ง

พญานาคมีชื่อเสียงที่เมื่อเอ่ยถึงนักท่องเท่ียวจะจินตนาการว่าเป็น	เมืองบั้งไฟ

พญานาค	ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย	

พบว่า	การที่ยังไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเป็นของตนเองนั้น												

ซึ่งท�าให้ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลท่ีชัดเจน	ในด้านของทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว	

จังหวัดหนองคายมีทิศทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มีความ															

โดดเด่นและน่าสนใจมากข้ึน	โดยทางเทศบาลเมืองหนองคายได้มีการจัดกิจกรรม

ถนนคนเดินจัดให้มีมุมถ่ายรูปและได้วางยุทธศาสตร์ไว้	เป็นจุดเช่ือมโยงของการ	

ท่องเที่ยวและการคมนาคม	จะพัฒนาหน้าเมืองเพ่ิมขึ้นด้วยการท�าลานพญานาค

แห่งใหม่	และขยายพ้ืนที่ริมตล่ิงโขงเพ่ือที่จะสร้างอาณาเขต	จากผลการจัดท�าแผน

แม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย	ได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	5	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	การพัฒนาทรัพยากร	การท่องเที่ยว

อย่างสร้างสรรค์	พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวพัฒนาเครือข่าย	
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	พัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ด้านการท่องเที่ยว	และพัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว	

ค�าส�าคัญ:	 นโยบาย/	การพัฒนา/	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/	วัฒนธรรม

Abstract
The	study	Policy	of	develop	cultural	tourism	industry	of																			

Nong	Khai	province	aimed	to	synthetic	the	research	papers,	academic																			

papers	and	related	articles	on	cultural	tourism.	As	well	as	information	

about	policies,	strategies,	development	plans,	areas	legal	and																	

regulations	related	to	tourism.	Including	to	analyze	the	potential	of	

tourism	resources	and	information	about	cultural	tourism	marketing	

both	current	and	future	trends	for	master	plan	to	develop	cultural	

tourism	industry	of	Nong	Khai	province.	This	research	was	Qualitative	

Research.	Collect	data	by	documentary	researcher	and	Focus	group	

with	28	person.

The	result	found	that	Nong	Khai	was	the	city	that	had	many	

tourist	attraction	such	as	Thai-Lao	friendship	bridge,	the	Mekong	river	

and	Haw	monument.	Nong	Khai	was	the	famous	city	of	Naga	and	

when	mentioned	tourists	will	imagine	to	the	city	of	Naga	fireballs.			

For	problems	and	obstacles	in	the	field	of	tourism	found	that													

Nong	Khai	had	no	their	department	that	support	the	tourism	that	

made	Nong	Khai	had	no	definitive	care.	In	the	direction	of	tourism			

development	in	Nong	Khai	province	found	that	Nong	Khai	had	the														

direction	to	the	develop	local	attractions	to	have	a	distinctive	and	

more	attractive.	Municipality	of	Nong	Khai	organize	walking	street													

activity	by	arranged	the	corner	of	photograph	and	strategic	positioning	
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to	a	spot	of	tourism	and	transport	links.	Including	to	develop	the	city	

by	built	a	new	Naga	courtyard	and	expand	the	Mekong	riverbank	in	

order	to	built	a	land	mark.	As	the	result	of	a	master	plan	to	develop	

cultural	tourism	industry	of	Nong	Khai	province.	it	had	set	five																

strategic	of	development	including	the	development	of	tourism													

resources	creatively,	the	Development	and	promotion	of	tourism,	

Network	development	in	order	to	optimize	the	management	of																

tourism,	the	development	of	human	resources	for	tourism	and	the	

development	of	standards	for	tourism	services.

Keywords:	 Policy/	Development/	Tourism	industry/	Culture

บทน�า
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตและมีความส�าคัญยิ่งต่อ															

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศไทย	รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยวส่งผลให้การท่องเที่ยวเร่ิมเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

อย่างจริงจัง	(ศรัญยา	วรากุลวิทย์,	2551)	โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น

อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน	การกระจายรายได้ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ														

รวมถึงยังเป็นการกระจายความเจริญด้านต่างๆ	ไปสู่ภูมิภาค	ได้แก่	การสร้างระบบ

สาธารณูปโภค	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ท้ังนี้	การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือ	

ที่ส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น	และหาก

พิจารณาถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นจะประกอบไปด้วย	3	กลุ่มอุตสาหกรรม	

ได้แก่	กลุ่มธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง	และกลุ่มธุรกิจ

ท่องเที่ยวโดยอ้อม	(บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา,	2548)	ท้ังนี้ประเทศไทยก็ไม่ควรที่จะ															

นิ่งนอนใจในด้านของการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันกับประเทศอื่นต่อไป

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว	พบว่า	หากการท่องเที่ยวไทย																			
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ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องยังท�าทุกอย่างแบบเดิมๆ	ต่อไป

เร่ือยๆ	หรือท่ีเราเรียกว่า	Business	as	Usual	นั้น	คงไม่สามารถท�าให้การท่องเที่ยว	

ไทยเติบโตกว่าในอดีตได้อย่างมีนัยส�าคัญ	ทั้งในเชิงของจ�านวนนักท่องเที่ยว	รายได้

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	หรือระยะเวลาที่พักอยู่ในเมืองไทยของนักท่องเที่ยว															

ต่างชาติ	เพราะแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะรองรับ	

การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้	(กรมการท่องเที่ยว,	2553)																

ซึ่งนอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้รองรับการ

เติบโตระยะยาวแล้ว	ประเทศไทยควรมุ ่งเน้นอาศัยประโยชน์จากกระแสและ																		

แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ	แทนที่จะท�าแบบไร้ทิศทาง	ด้วยข้อได้เปรียบ																	

ทางด้านแหล่งที่ตั้งที่ดี	และสะดวกในการเชื่อมต่อกับภูมิภาค	ท�าให้ประเทศไทย															

อยู่ในฐานะที่จะตักตวงประโยชน์จากแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ	ในอนาคต														

ได้หลายอย่าง	เช่น	แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน															

เอเชียแปซิฟิกกันเองมากขึ้น	รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการการท่องเที่ยวด้าน	

กีฬากอล์ฟ	สุขภาพ	และการท่องเที่ยวส�าหรับผู้ที่เกษียณแล้ว	การท่องเที่ยวนับเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีได้น�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของ													

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป	ที่ต่าง

สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม	มรดกทางประวัติศาสตร์	เย่ียมชมงานสถาปัตยกรรม	

และสัมผัสวิถีชีวิต	ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น	โดยเฉพาะประเทศในแถบ

เอเชียและแอฟริกา	รวมถึงซื้อของท่ีระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิด	

จากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น	การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า	

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

ส�าหรับประเทศไทยแล้ว	ถือได ้ว ่าเป ็นประเทศที่มีความพร ้อมด ้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามความหลากหลายใน

แหล่งท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคและยังมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักกัน

ในนาม	“สยามเมืองยิ้ม”	ด้วยวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยที่มีมิตรไมตรีและ

รอยยิ้มที่งดงาม	ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากที่สนับสนุนการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย	ส�าหรับการท่องเที่ยวใน
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ประเทศไทยนั้นได้มีการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ	(Natural	Based	Tourism)	รูปแบบการ

ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม	(Cultural	Based	Tourism)	และรูปแบบการ																		

ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ	(Special	Interest	Tourism)	(วารัชต์	มัธยมบุรุษ,	

2552)

ในยุคปัจจุบัน	การแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความส�าคัญในการน�าเอา

วัฒนธรรมในด้านของศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน

มากข้ึน	ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป	อีกทั้งประเทศอื่นๆ	ได้พยายามที่จะพัฒนา																	

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง	(Nzama,	Magi,	&	Ngocoho,	

2005)	ซ่ึงนอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ

และการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส�าคัญ												

ในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย	ส�าหรับประเทศไทยนั้นได้มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มี												

การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานานซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน

ได้มีการน�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจ�าหน่าย

เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง	ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค	์

(Creative	Economy)	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่า	บ่งบอกถึงอารยธรรม	ภูมิปัญญา	

ความเชื่อ	ความรู้สึก	และวิถีชีวิตประจ�าวันของคนในชาติได้อย่างชัดเจน	นับตั้งแต่

อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งแต่ละภาคของประเทศไทยล้วนมีศิลปะการแสดงท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวกันทั้งส้ิน	ในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรม	

เอกลักษณ์และประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ท�าให้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็น														

การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	(ไกรฤกษ์	ปิ่นแก้ว,	2554)

หากพิจารณาถึงประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้าน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก	ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น

เป็นการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วย	การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์	(Historical	
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Tourism)	การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี	(Cultural	and	Traditional	

Tourism)	การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท	(Rural	Tourism/	Village	Tourism)	

และเป็นที่สังเกตได้ว่าการท่องเที่ยวใน	3	รูปแบบน้ี	ประเทศไทยน้ันมีทรัพยากร	

การท่องเที่ยวเหล่านี้ในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว	

ทางโบราณคดี	และประวัติศาสตร์	เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้

ความรู ้มีความเข ้าใจต ่อประวัติศาสตร ์และโบราณคดี	ในท ้องถิ่น พ้ืนฐาน																

หรือการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ	ท่ีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ																	

จัดขึ้น	ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ														

การยอมรับนับถือ	การเคารพพิธีกรรมต่างๆ	และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อ	

สภาพสังคมและวัฒนธรรม	ตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน	ชนบทที่มี

ลักษณะวิถีชีวิต	และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อ	

ความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน	(วรลักษณ์	

จรัญรักษ์	และคณะ,	2551)	

ทั้งนี้	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ	ตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้น

ที่การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม	สถานท่ีดังกล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม

และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม	องค์ความรู้

และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต	ความเป็นอยู่

ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ	สังคมหรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แล้ว	เทศกาลและงานฉลอง														

รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆ	เช่น	ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ประเพณีลากพระและประเพณีปล่อยเต่าของจังหวัดพังงา	

ประเพณีบุญบ้ังไฟจังหวัดหนองคาย	ซึ่งประเพณีเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจติดอันดับต้นๆ											

ของประเทศไทยนั้น	คงหนีไม่พ้นจังหวัดหนองคาย	ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่ต้ังอยู่ทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากที่สุด	จึงท�าให้มีวัฒนธรรมและประเพณี

ที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีระหว่าง													

2	ประเทศเข้าด้วยกัน	อีกทั้งจังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลาย

แห่ง	ได้แก่	ตลาดท่าเสด็จ	วัดโพธิ์ชัย	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว	ศาลาแก้วกู่	เป็นต้น	

(เศกสรรค์	ยงวณิชย์	และคณะ,	2550)	นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว													

ยังมีกิจกรรมงานประเพณีที่ส�าคัญซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีของอ�าเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย	ได้แก่	งานนมัสการพระธาตุบังพวนเทศกาลมหาสงกรานต์อีสาน

หนองคาย	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	งานลอยเรือไฟบูชาพญานาค	นอกจาก

เทศกาลงานประเพณีต่างๆ	แล้วจังหวัดหนองคายยังมีอีกหลายสิ่งที่ชวนให้น่าค้นหา

ประสบการณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ในตลอดทั้งปีและความโดดเด่น

ของการมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายอีกประการคือ	การที่นักท่องเที่ยวสามารถ											

เดินทางเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเที่ยวได้ถึงสองประเทศ

โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดคนไทย	ส่วนใหญ่

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันมากที่สุด	รองลงมาคือ	ภาคกลาง

และนิยมเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัวและหมู่คณะ	ในลักษณะของการท่องเที่ยว										

พักผ่อนเย่ียมญาติและท�าบุญไหว้พระ	โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ	ตลาดการค้า

ชายแดนท่าเสด็จ	ที่นักท่องเที่ยวคนไทยจะเดินทางมาช้อปปิ้งในช่วงครึ่งวันเช้า	

ท�าให้การใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและของท่ีระลึกมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ	31.08	

ส�าหรับตลาดชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามากที่สุดคือ	ภูมิภาคยุโรป	อาทิเช่น

เยอรมนี	สหราชอาณาจักร	ที่นิยมเดินทางในลักษณะ	Back	Packer	โดยส่วนใหญ่	

มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนและร่วมงานประเพณีต่างๆ	โดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลบั้งไฟพญานาค	และใช้ด่านหนองคายเป็นทางผ่านออกไปท่องเที่ยว

ยังประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีน	ส่วนภูมิภาครองลงมาคือ	เอเชีย	ได้แก่	ลาว	

เวียดนาม	ที่จะเดินทางเข้ามาทางด่านชายแดนเพื่อจับจ่ายซื้อของที่ตลาดท่าเสด็จ	

ก่อนจะเดินทางกลับภูมิล�าเนาในวันเดียวกัน	ดังนั้น	จังหวัดหนองคายถือเป็นอีก

จังหวัดหนึ่งที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์	สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ

ประเพณีอย่างชัดเจนโดยจากสถิติการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย		
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จากสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายปี	2553	นักท่องเที่ยวชาวไทย	

932,740	คนเพิ่มจากปี	2552	จ�านวน	507,160	คน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	83.91														

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ	40,803	คน	เพิ่มจากปี	2552	จ�านวน	27,519	คน	เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	48.27	มีมูลค่า	3,059.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	103.59	ดังนั้น

จังหวัดหนองคายจึงได้มีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวโดยเริ่มจากการพัฒนาแผน

แม่บทเพื่อน�าไปพัฒนาภาคการท่องเท่ียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว											

เชิงวัฒนธรรม	เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวสูง												

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา						

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจมากมาย	(ภูมิ	หมั่นพลศรี,	

2554)	โดยแผนแม่บทที่จัดท�าขึ้นเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น

หลักประกอบไปด้วย	5	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาทรัพยากรการ										

ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ที่	2	พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพ่ือการ	

ท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ท่ี	4	พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร ์ที่ 	5	พัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว	โดยแต่ละ

ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด

หนองคายให้เกิดประสิทธิภาพและก้าวสู่ระดับสากล	โดยมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา

ท่ีสอดคล้องกัน	โดยจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมมาเพิ่ม										

อัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้าง													

พื้นฐาน	สิ่งอ�านวยความสะดวก	ความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว	อีกท้ังยังมีการ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู ้จักของกลุ ่ม														

นักท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม	รวมไปถึงการปลูกจิตส�านึกของชุมชนในการร่วมกัน

พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความยั่งยืนและการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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ถึงแม้จังหวัดหนองคายได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

แต ่ศักยภาพในการรองรับนักท ่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งท ่องเที่ยวยังคงจ�ากัด												

ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาและ				

ส ่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดประกอบกับข้อจ�ากัดของหน่วยงานต่างๆ																	

โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดประสิทธิภาพและน�าไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากขาดความร่วมมือของหน่วยงานในการสร้างแผนปฏิบัติการ

ในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว	ขาดความรับผิดชอบ	(ภูมิ	หมั่นพลศรี,	2554)	

ความรู ้ความเข้าใจรวมถึงงบประมาณท่ีเพียงพอในการน�าไปสู ่การพัฒนาการ															

ท่องเท่ียวท่ีเต็มรูปแบบและมีระบบ	ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคใน														

การรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี	2558	อาจส่งผลให้ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของจังหวัดหนองคายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ทางจังหวัดจึง													

มีแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้แก่

จังหวัดหนองคายและเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายใน	

การรองรับแนวโน้มการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการ

ปรับตัวและมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง														

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์จากความเป็นเมือง

ชายแดนนี้ให้สามารถส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัด

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจังหวัดหนองคายนั้น	มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่เป็น

ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ	และสามารถสร้างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรมให้แก่จังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดีเพื่อการวางแผนพัฒนาการ														

ท ่องเที่ยวอย ่างยั่ งยืนอันจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการท ่องเที่ยว																

เชิงวัฒนธรรมโดยค�านึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	อีกทั้งเพื่อการรองรับสถานการณ์การเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น	ทางจังหวัดหนองคายจึงควรมีการจัดท�าแผนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มี	และพัฒนาให้มี

ความโดดเด่นขึ้น
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จากปรากฏการณ์ข้างต้น	คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดท�าแผนแม่บท

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย	ด้วยการ

สังเคราะห์ผลงานวิจัย	ผลงานวิชาการ	และบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	

เชิงวัฒนธรรม	ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนพัฒนาพื้นที่

และกฎหมาย	ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	และวิเคราะห์ศักยภาพของ

ทรัพยากรการท่องเท่ียว	และข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดหนองคาย	ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	เพื่อน�ามาจัดท�าแผนแม่บท

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย	เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการและผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัดได้ทราบถึง

นโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนพัฒนาพื้นที่และกฎหมาย	ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ	

การท่องเที่ยว	อันเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ที่สอดคล้อง

ศักยภาพของพื้นที่และท�าให้เกิดแบบอย่างตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับ

จังหวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อชุมชุมจะได้น�าไปปฏิบัติ

ตามเพื่อรักษา	และอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ	ไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	เพื่อศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย

2.	เพื่อน�าเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

จังหวัดหนองคาย	

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยเร่ืองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

จังหวัดหนองคาย	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ท�าการศึกษา

จากเอกสาร	และการสนทนากลุ่ม		(Focus	Group)	ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักในการ

จัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย

จ�านวน	28	คน	
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วิธีการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Researcher)

ส�าหรับในส่วนที่	1	ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร	(Documentary	Researcher)	

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย	ผลงานวิชาการ	และบทความที่เกี่ยวข้อง	

กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และ

แผนพัฒนาพื้นท่ีและกฎหมาย	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยวิธีการ

สังเคราะห์	(Content	Analysis)	เป็นเทคนิคการวิจัย	(Research	Technique)	

เพื่อใช้อธิบายถึงเป้าหมาย	(Objective)	และจ�านวนของเนื้อหา	(Content)	ของ

การสื่อสารที่เห็นได้เด่นชัดอย่างเป็นระบบ	ซึ่งกระบวนการในการตีความเพื่อการ

วิเคราะห์เนื้อหาแสดงได้ดังภาพที่	1	(ดาริน	คงสัจวิวัฒน์,	2547)

	

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหา

จากภาพที่	1	แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เนื้อหา	โดย	Thesis	หมายถึง	

ทฤษฎี	หรือองค์ความรู้หลักที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์ว่าภาคการท่องเที่ยวควรมี

บทบาทในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างไร	ต่อมา	Synthesis	คือ	ขั้นตอน	

การสังเคราะห์	วิเคราะห์	คิดและตีความจากข้อมูลภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด

หนองคาย	รวมไปถึงแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม																

การท่องเท่ียวของจังหวัดหนองคายนั้น	Antithesis	คือ	ขั้นตอนการสรุปผลที่ได้ว่า

ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับทฤษฎีการท่องเที่ยว	หรือทฤษฎีความต้องการและ															

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยหลักส�าคัญในการตีความ	(Content	Analysis)	ได้แก่	

การให้ความส�าคัญกับความคิดรวบยอดที่สรุปออกมาว่ามีเนื้อหาที่ส�าคัญที่สุด											

จากประเด็นที่ปรากฏ	ในการแยกประเด็น	อาจจ�าแนกเป็นข้อๆ	ตามเนื้อหา	และ

การตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะ	หรือส่อเค้าว่าจะเป็นอย่างที่ให้เนื้อความไว้	
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เกณฑ์ส�าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย
ข้อมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมดย่อมได้มาจากการศึกษาจากส่ือเอกสารใน

ลักษณะต่างๆ	ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ด้วยเหตุนี้	การคัดเลือก
เอกสารเพื่อน�ามาวิเคราะห์จึงเป็นข้ันตอนที่มีความส�าคัญมาก	เพราะเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นในการวิจัยย่อมมีมาก	อีกท้ังเอกสารบางชนิดยังมีความซับซ้อน
ของข้อมูล	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ส�าหรับการคัดเลือกเอกสารมา
ใช้ในการวิจัย	ซึ่งเกณฑ์ที่ส�าคัญประกอบด้วย		(Scott,	1990,	หน้า	1-2)

1.	ความจริง	(Authenticity)	คณะวิจัยจะคัดเลือกเอกสารที่เป็นเอกสาร
ที่แท้จริง	(Origin)	ซึ่งมีความส�าคัญมากต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์	การพิจารณา
ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลแท้จริงหรือไม่	จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนหรือหน่วยงานที่เขียนเอกสารว่ามีความน่าเช่ือถือถือไม	่
อย่างไร		รวมถึงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนั้น	สอดคล้องกับข้อมูลในบริบทอ่ืนๆ																	
ที่เกิดขึ้น	ณ	ช่วงเวลาท่ีมีการเขียนเอกสารนั้นอย่างไร	ฉะนั้นในการวิจัยนี้จะมีการ
คัดเลือกเอกสารแบบที่ให้ข้อมูลแท้จริงโดยเอกสารที่คัดเลือกมาได้แก่	สถานการณ์
การท่องเท่ียวในประเทศไทยและจังหวัดหนองคาย	การจัดท�าแผนแม่บทการ										
ท่องเท่ียวของจังหวัดหนองคาย	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวรวมถึงงานวิจัย
ที่ใช้ในการอ้างอิงผล

2.	ความถูกต้องน่าเชื่อถือ	(Credibility)	คณะจะคัดเลือกเอกสารด้วยการ
พิจารณาว่าเอกสารนั้นจะต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด	บิดเบือน	หรือคลาดเคลื่อนไป
จากความเป็นจริง	ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือ	เอกสารจ�าพวกหนังสือพิมพ์หรือ												
บทวิจารณ์ต่างๆ	เพราะเป็นการเขียนข้อเท็จจริงท่ีผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็น												
ของตนเองประกอบเข้าไปด้วย	ข้อคิดเห็นเหล่านี้	หากผู้วิจัยมิได้สนใจศึกษา	อาจจะ
มีอิทธิพลที่ท�าให้ข้อมูลโดยภาพรวมเกิดการบิดเบือนไป	ฉะนั้นในการวิจัยนี้จะมีการ
คัดเลือกเอกสารหรือบทความท่ีน่าเชื่อถือจากหน่วยงานและแหล่งเอกสารวิจัยต่างๆ
ฉะนั้นในการวิจัยนี้จะมีการคัดเลือกเอกสารแบบที่ให้ข้อมูลแท้จริงโดยเอกสาร															
ที่คัดเลือกมา	ได้แก่	สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดหนองคาย	
การจัดท�าแผนแม่บทการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย	แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการ

ท่องเที่ยวรวมถึงงานวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงผลที่จะต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
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3.	การเป็นตัวแทน	(Representativeness)	ในการคัดเลือกเอกสาร	ผู้วิจัย

พิจารณาว่า	เอกสารดังกล่าวมีความเป็นตัวแทนหรือไม่	ในที่นี้	การเป็นตัวแทน												

มีหลายระดับ	ระดับแรก	หมายถึง	การที่เอกสารนั้นสามารถใช้แทนหรือเป็น													

แบบฉบับที่แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้หรือไม่	และระดับที่สองคือ	ข้อมูลใน

เอกสารที่จะน�ามาวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรได	้	

ตัวอย่างเช่น	รายงานการวิจัยที่ได้มีการสุ่มตามวิธีวิทยาการวิจัย	และใช้สถิติ

วิเคราะห์ที่ถูกต้อง	ย่อมถือว่าข้อมูลหรือผลที่เสนอในงานวิจัยนั้นเป็นตัวแทนข้อมูล	

ท่ีจะน�ามาวิเคราะห์ต่อได้	ฉะนั้นในการวิจัยนี้ได้มีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีวิทยาการ

วิจัย	โดยยึดข้อมูลจริงและใช้สถิติในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

4.	ความหมาย	(Meaning)	การคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและสามารถ	

ที่จะเข้าใจได้ง่าย	ผู้วิจัยจะตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น	ด้วยการพิจารณาข้อมูล

คร่าวๆ	ว่า	เอกสารท่ีน�ามาพิจารณานั้น	มีข้อมูลใดที่เป็นนัยส�าคัญหรือจะสร้างความ

หมายให้กับการวิจัยหรือไม่	การตีความเอกสารบางประเภท	จึงสามารถที่จะตีความ

ท้ังในระดับท่ีเป็นข้อเท็จจริง	ซึ่งก็คือ	การสรุปสาระส�าคัญที่ปรากฏ	อีกระดับหนึ่งคือ	

การตีความข้อมูลที่เป็นนัยที่ซ่อนแฝงอยู่	การตีความนัยค่อนข้างจะท�าได้ยาก	เพราะ

ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ตีความ	ฉะนั้น	ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอกสาร														

ที่มีความชัดเจนและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเพื่อสะดวกในการน�ามาตีความ
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ส่วนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

การสนทนากลุ่มนี้ทางผู้วิจัยได้ไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�า

แผนแม่บทการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย	รวมถึงปัญหาและโอกาสใน										

การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายกับหน่วยงานและห้างร้านต่างๆ	

ในจังหวัดหนองคาย	รวมถึงนักท่องเที่ยวเพ่ือน�ามาเป็นข ้อมูลในการจัดท�า																			

แผนแม่บทที่สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)

เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ใน

การจัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัด

หนองคาย	โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก

ในการจัดท�าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัด

หนองคาย	จ�านวน	28	คน	(ดวงนภา	มกรานุรักษ์,	2554)	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	

สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยงจังหวัดหนองคาย	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัด	หอการค้าจังหวัด	ภาคธุรกิจธุรกิจ	นักท่องเที่ยว	และนักวิชาการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คณะผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิจัย	โดยที่ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์และ

เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างจัดกิจกรรมใช้วิธีผสมผสาน

แบบบูรณาการโดยบทสนทนากลุ่มจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญที่จะน�า

ไปสู่การก�าหนดแผนแม่บทที่ชัดเจนจนน�าไปสู่การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวอย่าง

เป็นระบบ	(Integration)	โดยการสังเกตพฤติกรรม	จากการสนทนากลุ ่ม	การ														

จดบันทึก	นอกจากตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดในการวิจัยแล้ว	สิ่งที่ผู้วิจัย

เตรียมไว้ได้แก่

1.	แบบบันทึกข้อมูล	โดยผู้วิจัยได้เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนากลุ่มหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วผู้วิจัยจะน�ามาบันทึกข้อมูล	

เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	เช่น	ข้อมูล												

การสังเกต	และการสนทนากลุ่มโดยการบันทึกข้อมูลนั้น	ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจ
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สอบความครบถ้วนของข้อมูล	และสามารถจะเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไปได้

ตลอดเวลา

2.	เคร่ืองบันทึกเสียง	ใช้ขณะบันทึกขณะจัดกิจกรรม	โดยผู ้วิจัยจะขอ

อนุญาตจากกลุ่มก่อน	ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลสามารถตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้

บันทึกและข้อมูลซึ่งตกหล่นที่ไม่สามารถจดบันทึกขณะนั้นได้

3.	กล้องถ่ายรูป	โดยบันทึกภาพปรากฏการณ์ต่างๆ	ในชุมชนทั้งบุคคลและ

สถานที่	ตลอดจนระหว่างการด�าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือใช้ประกอบรายงาน

การวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

รวบรวมความคิดเห็นของการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ที่เกี่ยวกับการ

จัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย

ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ให้ข้อมูลหลัก	โดยด�าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่าง

การสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	จดบันทึก	และบันทึก

ภาพและเสียงโดยทีมงาน	ในระหว่างการสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์แบบองค์รวม	ในลักษณะของการ

หาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาท่ีน�าไปสู่การสรุปประเด็นที่เป็นตัวแปรส�าคัญ											

ในการจัดท�าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัด

หนองคาย	ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในระดับสากลซึ่งผลการศึกษา										

จัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย										

ที่ได้น้ัน	จะน�าไปสู่การวางแผนการด�าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด

หนองคายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	

อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัด

หนองคายอย่างยั่งยืน

	 จากการด�าเนินการศึกษาทั้ง	2	ส่วน	สามารถแสดงเป็นแผนภาพแสดง

ความเชื่อมโยงของการวิจัยได้ดังภาพที่	2
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Chapter 3

ภาพที่	2	 Flow	chart	แสดงขั้นตอนการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

	 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จังหวัดหนองคาย
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ผลการวิจัย

สรุปสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด	จากเดิม

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยเดือนละไม่ถึง	1	ล้านคน	เป็นเดือนละกว่า	2	ล้านคน	

ในปัจจุบัน	แม้แต่ในปี	พ.ศ.	2556	ที่เศรษฐกิจโลกชะลอจนท�าให้การส่งออกสินค้า

ไทยหดตัว	แต่นักท่องเท่ียวต่างชาติยังเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	สร้างรายได้																	

ไม่ต�่ากว่า	10.8	%	ของ	GDP	กล่าวได้ว่า	ภาคการท่องเท่ียวช่วยประคับประคอง

เศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามผ่านมรสุมมาได้	แต่ในปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยเกิดภาวะ

วิกฤติทางการเมือง	ท�าให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภคทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศลดลง	ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในระดับสูงท�าให้ตัวเลข

ภาคการท่องเที่ยวหดตัวลง	แต่อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ภาคการท่องเที่ยวจะหดตัวลง

เพราะสถานการณ์ทางการเมือง	แต่การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวก็ยังสามารถ

กลับมาทรงตัวอย่างรวดเร็ว	เนื่องจากศักยภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอุปสงค	์											

ต่อการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับสูง	ท้ังนี้	ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวหรือปรับตัวได้

เร็วแค่ไหนข้ึนอยู่กับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนนโยบาย

ต่างๆ	เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมามีความคึกคักอีกครั้ง

เนื่องจากภาคการท ่องเที่ยวของไทยมีจุดเด ่นในหลายๆ	ด ้าน	เช ่น															

การคมนาคมทางอากาศที่สะดวก	โรงแรม	รวมถึงสถานท่ีพักผ่อนท่ีสามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง	ซึ่งในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของ

แหล่งท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นใน	ภาคใต้	ภาคเหนือ	และภาคอีสาน	มีความหลากหลาย	

ของการท่องเที่ยว	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	เป็นต้น	ซ่ึงภาคอีสานเป็นอีกภาคที่มีความโดดเด่น

ทางการท่องเที่ยวท่ีน่าจับตามองในอนาคตโดยเฉพาะ	จังหวัดหนองคายซึ่งเป็น														

อีกจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวที่น ่าสนใจโดยเฉพาะทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคายนั่นก็คือ	ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค	

ถือเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมของจังหวัดหนองคายและสร้างรายได้ให้แก่
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จังหวัดจ�านวนมหาศาล	และประเด็นที่ส�าคัญจังหวัดหนองคายได้รับการสนับสนุน

ให้เป็นเมืองน่าอยู่	เปิดประตูสู่อาเซียน	ส่งผลให้หลายๆ	หน่วยงานต้องมีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ

พร้อมในทุกๆ	ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	

องค์ประกอบ และทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

หนองคาย

จังหวัดหนองคายเป็นอีกจังหวัดที่มีความโดดเด่นของการท่องท่องเที่ยว													

เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	ประเพณีที่น่าสนใจ	ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ		

จะไม่สามารถพัฒนาและขับเคล่ือนไปได้หากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	สมาคม	

มัคคุเทศก์อาชีพ	หรือ	ส.ม.อ.	กรมการท่องเที่ยว	สมาคมโรงแรมไทย	เป็นต้น														

ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะท�าหน้าท่ีสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขับเคลื่อน	

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางความโดเด่นของการท่องเที่ยว

ในจังหวัดหนองคาย	ก็ยังมีข้อจ�ากัดและโอกาสการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของ

หน่วยงานต่างๆ	เกิดขึ้น	เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีอุปสรรคในด้านบุคลากรของ

รัฐที่ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ	ความสามารถในการใช้ภาษา	รวมถึงการ

สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวทั้งในและประเทศใกล้เคียงให้เกิดการกระตุ้นด้านการ

ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน	ดังน้ัน	เหล่าภาครัฐ	เอกชนรวมถึงประชาชนในจังหวัดหนองคาย

จึงต้องมีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในเรื่องของนโยบายที่สามารถกระตุ้นใน	

ทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว	เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย	

เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืนใน

อนาคต

การสังเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดหนองคาย

การก�าหนดกฎหมายและระเบียบต่างๆ	เกี่ยวกับสถานบริการการท่องเที่ยว

ทั้งที่พักสถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
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และประชาชนในพ้ืนที่	อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

สะดวกต่อการควบคุมดูแลไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่ท�าลายคุณค่าความงดงาม

ของสถานที่ทั้งในเชิงภูมิสถาปัตย์ศิลปะและประวัติศาสตร์ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์

ที่ดีของจังหวัดหนองคายในทัศนะของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพ	

การแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวคู่แข่งอีกด้วย

การบริหารพ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่กว้างมากกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ	ได้บัญญัติสาระไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงาน

อาศัยช่องว่างของกฎหมายในการด�าเนินการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย											

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีมากมายรัฐจ�าเป็นต้องบังคับใช้

กฎหมายในการควบคุมดูแลเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบอาชีพและป้องกัน

ปัญหาที่จะเกิดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี

ของจังหวัดหนองคาย	จากกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวจังหวัดหนองคายมีหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตาม

กฎหมายและระเบียบต่างๆ	จึงไม่สามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จได้โดยจังหวัด

หนองคายเพียงล�าพังหากแต่ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วน

อื่นๆ	ด้วย

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่ สุดในแต่ละอ�าเภอของจังหวัด

หนองคาย

ในจังหวัดหนองคายประกอบไปด ้วยทรัพยากรต ่างๆ	มากมายที่มี																			

ความน่าสนใจและโดดเด่นสามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเที่ยวชมของ																		

นักท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็น	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เช่น	วัดวาอาราม	โบราณ

สถานที่เก่าแก่		การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เช่น	น�้าตกวังมอก	แก่งก้อนค้าง	จุดชมวิว

ต่างๆ	เป็นต้น	และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ	เช่น	ถนนคนเดิน	ฟาร์มจระเข้	

ตลาด	เป็นต้น	ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่จังหวัดหนองคายมีอยู่และถือว่า

ความได้เปรียบและโดดเด่นทางเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	ท�าให้มีโอกาส

ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูง
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นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
จากผลการวิเคราะห์ข ้อมูล	จังหวัดหนองคาย	มีสภาพการท่องเที่ยว														

เชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก	มีปัจจัยและ													

องค์ประกอบ	ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แต่ขาดนโยบาย										

ด้านการพัฒนา	ดังนั้น	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

จังหวัดหนองคายควรมีการพัฒนา	5	ด้าน	ดังนี้

1. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู ่ เดิมในท้องถิ่น	อันเกิดจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์เพ่ิมข้ึนด้วยการประสานความร่วมมือของภาคีต่างๆ	

ในจังหวัดหนองคาย	เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์

1.	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดหนองคาย	และปรับภูมิทัศน	์

ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว	

2.	พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดหนองคาย	เพ่ือการ																

ท่องเที่ยว

3.	เสริมสร้างความมีอัตลักษณ์ให้กับทรัพยากรการท่องเที่ยวของ

จังหวัด

4.	เสริมสร้างความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลให้กับแหล่งท่องเที่ยว	

ของจังหวัด

5.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

ด้วยพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพิ่มขึ้น
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2. พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ	มี

กลยุทธ์	4	ด้าน	ดังนี้

กลยุทธ์ 

1.	ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์	ให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์

2.	สร้างอัตลักษณ์และส่ือความหมายของการท่องเที่ยวจังหวัด

หนองคายให้ชัดเจนส�าหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

3.	เสริมสร้างการใช้กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวให้

กลับมาท่องเที่ยวซ�้า

4.	ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์

3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	เสริมสร้างศักยภาพชุมชน	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	มีกลยุทธ์	4	ด้าน	ดังนี้

กลยุทธ์

1.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2.	ปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว

โดยตรง

3.	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

4.	เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ

การให้บริการด้านการท่องเที่ยว

สริยา วิริโยสุทธิกุล/ ธีระ กุลสวัสดิ์/ สกฤติ อิสริยานนท์



คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 115

4. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาทักษะและจิตส�านึกด้านการท่องเท่ียว	เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการท่องเที่ยว	มีกลยุทธ์	3	ด้าน	ดังนี้

กลยุทธ์

1.	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดหนองคายให้มีความรู้ด้านการ

จัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล

2.	สร้างระบบต่างๆ	เพ่ือเป็นช่องทางการเรียนรู ้ให้กับบุคลากร																			

ด้านการท่องเที่ยว

3.	ปลูกฝังจิตส�านึกของชุมชนให้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของ

จังหวัดให้ยั่งยืน

5. พัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู ้ให้บริการมี

คุณธรรมและจริยธรรม	ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน	มีกลยุทธ์	3	ด้าน	

ดังนี้

กลยุทธ์

1.	พัฒนากลไกการบริการการท่องเที่ยวและจริยธรรมของผู้ให้

บริการนักท่องเที่ยว

2.	เสริมสร้างขีดความสามารถการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยการ

พัฒนาระบบจูงใจนักท่องเที่ยว

3.	เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความโดดเด่นเชิงนิเวศด้านวัฒนธรรมของหนองคาย														

เมืองหนองคายนั้นเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเท่ียวจ�านวนมาก	เช่น	สะพานมิตรภาพ

ไทยลาว	บรรยากาศริมแม่น�้าโขง	อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ	ของจังหวัดหนองคาย	จังหวัด

หนองคายถือเป็นเมืองแห่งพญานาคท่ีมีชื่อเสียงที่เม่ือเอ่ยถึง	นักท่องเที่ยวจะ

จินตนาการว่าเป็น	เมืองบั้งไฟพญานาคหนึ่งเดียวในโลกท่ีไม่สามารถมีใครท�าได	้											

จุดเด่นของหนองคาย	คือ	บั้งไฟพญานาคซึ่งจะมีข้ึนทุกปีในวันออกพรรษา	โดย														

นักท่องเที่ยวจะเนืองแน่นเพ่ือเข้ามาสักการะและชมความงดงามของบั้งไฟพญานาค	

มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ข้ึนชื่อหลายๆ	แห่ง	เช่น	หลวงพ่อพระไสย	เป็นพระพุทธรูปที่อันเชิญ

มาจากฝั่งลาว	และสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคาย	ก็ถือว่าเป็นสะพาน

แรกของประเทศไทย	แล้วหนองคายก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยที่ว ่าอยู ่ติดกับ																	

เมืองหลวงที่เดินทางส้ันๆ	ก็จะถึงเมืองหลวงของประเทศลาวแล้ว	นี่คือจุดเด่น													

รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศที่ยังคงมีความเป็น

เอกลักษณ์	ส่งผลให้จังหวัดหนองคายได้รับเลือกจากต่างชาติให้เป็นเมืองน่าอยู่

อันดับ	7	ของผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดหนองคาย	ด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ที่เอื้ออ�านวยในด้านการพักผ่อนและอากาศที่ดี	ท�าให้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยว																	

ให้ความสนใจ	มีบรรยากาศริมโขงที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแม่น�้าแห่งวัฒนธรรม	

วัดวาอาราม	เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย													

พบว่า	การที่ยังไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเป็นของตนเองนั้น	

ท�าให้ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลท่ีชัดเจน	ท�าให้คนในชุมชนต้องช่วยกันในการสร้าง											

ภาพลักษณ์เพื่อเป ็นการช่วยกันในการประชาสัมพันธ ์อีกทางหนึ่งร ่วมด้วย																																

ในขณะที่ความต้องการให้ทางหน่วยงานราชการสนับสนุนเราให้ชัดเจนมากกว่านี	้		

มีงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	มีการสนับสนุนสินค้า

ชุมชนให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีรายได้	มีอาชีพและการจัดแบ่งโซนเพื่อสร้างชื่อเสียง

ของสถานที่ท่องเที่ยวให้คุ้นหูและมีความโดดเด่นดังตัวอย่างเช่น	เชียงคาน	ที่ขายได้

ตลอดปีไม่ใช่ว่าขายได้เฉพาะหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวและในสังคมปัจจุบันที่โซเชียล	
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เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก	ท้ังนี้	เพ่ือรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันควรมีการเพิ่ม

จุดถ่ายรูปเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวรวมถึงพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อ

ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นของจังหวัดหนองคาย	รวมถึง															

การสร้างจิตส�านึกให้คนในชุมชน	รักในพ้ืนที่บ้านเกิดตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืน															

ให้แก่ชุมชน	แต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ยังเป็นหน่วยงาน																									

ที่ส�าคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหนองคายให้เป็นเมืองท่องเที่ยว															

อันดับต้นๆ	ของประเทศต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ภูมิ	หมั่นพลศรี	(2554)						

ได้ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองชายแดนกรณีศึกษา:	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดหนองคาย	โดยศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์	และปัจจัยภายนอก													

ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอ�าเภอ	เมืองจังหวัดหนองคายกับแนวทาง														

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอ�าเภอเมืองจังหวัดหนองคาย	พบว่า	อ�าเภอเมือง

จังหวัดหนองคายมีความพร้อมทางการท่องเที่ยวที่สูง	ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว															

เชิงวัฒนธรรม	โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางเดียวกันได้	คือ	หน่วยงานภาครัฐควร

จะก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพและชัดเจน

ปัจจัย	องค์ประกอบ	และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะ	

เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายนั้น	พบว่า	จังหวัด

หนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความได้เปรียบในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ความเป็น

เอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว	การลงทุน	และการค้าระหว่างชายแดน	แต่อย่างไร

ก็ตาม	ท่ามกลางความได้เปรียบก็ย่อมแฝงไปด้วยข้อจ�ากัดมากมายโดยเฉพาะ											

ข้อจ�ากัดในเรื่องของการขาดบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ	ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ	

หรือเข้ามามีบทบาทที่จะท�าให้ความได้เปรียบด้านต่างๆ	ของจังหวัดหนองคาย

พัฒนาไปจนถึงขีดสุด	เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดกับประเทศลาว												

ดังนั้น	ความจ�าเป็นในเร่ืองของการใช้ภาษาเป็นอีกปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาในด้านต่างๆ	รวมไปถึงขาดการประสานงาน	ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	อย่างเป็นระบบในการเข้ามาแก้ปัญหาและจัดการระบบ									

การบริการและการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในขณะท่ี

โอกาสในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ	ที่จะเข้ามามีบทบาทก็มีสูงเช่นเดียวกัน
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เนื่องจากความได้เปรียบทางการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์	ประเพณ	ี

เชิงนิเวศท�าให้โอกาสการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดไปสู่การท่องเที่ยว

ระดับอาเซียนสามารถท�าได้โดยง่าย	หากแต่ละหน่วยงานมีการประสานงานและ

วางแผนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็สามารถผลักดัน

ภาคการท่องเที่ยวให้ก้าวไปสู่ระดับสากลทัดเทียมจังหวัดอ่ืนได้	ด้วยความเป็น

เอกลักษณ์ของตัวจังหวัดหนองคายเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ภูมิ	หมั่นพลศร	ี

(2554)	กล่าวว่า	ลักษณะการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดหนองคายในด้าน		

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย	ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญ									

กับการสื่อสารผ่านตัวบุคคล	และในส่วนของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย	พบว่า	หนองคายมีความพร้อมทางการท่องเที่ยว												

เชิงวัฒนธรรมสูง	เพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทในการ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดแม่น�้าโขงมากที่สุด	เหมาะแก	่								

การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมของคนในพ้ืนที่	อีกทั้งจังหวัดหนองคายยังเป็น

เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่น ่าสนใจ	ไม่ว ่าจะเป็นเอกลักลักษณ์ทางวัฒนธรรม														

โบราณสถาน	เมืองเก่าแก่	ประกอบกับที่พักโรงแรมที่สะดวกสบายและมีความเป็น

เอกลักษณ์ของอาหารโดยจากสถิติจังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ	7	ของ

โลก	โดยอาศัยตัวช้ีวัด	12	ตัว	เช่น	ค่าครองชีพ	วัฒนธรรม	ความปลอดภัย	กิจกรรม	

สภาพแวดล้อม	เป็นต้น	ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายพยายามผลักดันและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้มีความโดดเด่นโดยมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ	ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส�าคัญอีกเมือง												

ของประเทศไทย	โดยมีข้อเสนอในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด	ดังนี้

1.	การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	เป็นการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน	ซึ่งมีการวางกลยุทธ์ในด้าน
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ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	สร้างความ

ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	รวมไปถึงการสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

2.	พัฒนาและส ่งเสริมการตลาดเพ่ือการท ่องเที่ยว	เป ็นการพัฒนา	

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างระบบตลาดการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ ่มนักท่องเที่ยว									

เป้าหมายมากยิ่งข้ึน	เช่น	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรม	หรือกลุ่มเป้าหมายที	่										

ชื่นชอบความเป็นโบราณสถาน	ความเก่าแก่ของโบราณวัตถุ	หรือแม้แต่เอกลักษณ์

ประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันมา

3.	พัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	

โดยการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้ามามีบทบาทใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด	และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ	ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายอย่าง												

เต็มรูปแบบ

4.	พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว	โดยจังหวัดจะม	ี													

การปลูกจิตส�านึกการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่า												

ของทรัพยากรในจังหวัดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในจังหวัดให้เกิดประโยชน์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และมีการจัดการบุคลากรโดยมีการอบรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดมีระบบการจัดการการท่องเที่ยว

ระดับสากล

	 5.พัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว	โดยจังหวัดมีการพัฒนา

ระบบการจัดการการท่องเที่ยว	และสร้างจริยธรรมในการให้บริการนักท่องเที่ยว																

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ซึ่งการบริการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นอีกปัจจัยใน													

การดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่ผู ้มาเยี่ยมชม	และจัดให้																	

หน่วยงานต่างๆ	เข้ามามีบทบาทในการบริการการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความมั่นใจให้

แก่นักท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะของการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1.	จากผลการศึกษาพบว่า	จังหวัดหนองคายนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

มากมายทั้งในเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โบราณสถานต่างๆ	เชิงนิเวศและ										

เชิงนันทนาการ	แต่สถานที่ท ่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัด

หนองคายยังขาดการปรุงแต่งให้งดงามรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยาการ													

ท่องเที่ยวให้เป็นระบบ	การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ในการเดินทางมาท่องเที่ยว	โดยมุ่งเน้นไปยังการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดหนองคายรวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

ด้านอื่นๆ	เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว	

2.	จากผลการศึกษาพบว่า	ทางจังหวัดหนองคายยังขาดการสนับสนุน												

ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการของหน่วยงาน												

ขาดความร่วมมือของหน่วยงานในการเข้ามาจัดการบริหารการท่องเที่ยวอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ	รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ	ยังขาดความรู้ความเข้าใจ		

ในระบบการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆ	ได	้

ทั้งนี้	ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเข้ามาควบคุม

ดูแลและประสานงานเร่ืองการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง	ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ																					

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวการจัดระบบการท่องเที่ยว											

ที่สมบูรณ์แบบ	รวมไปถึงการน�าเสนอภาคการท่องเท่ียวแต่ละแบบให้เป็นที่ดึงดูดใจ

ของคนที่มาเที่ยวชม

3.	จากผลการศึกษาพบว่า	นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว													

ทางจังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	ได้แก่	การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และเชิงนันทนาการ	และเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ ่มนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากขึ้น															

ทางจังหวัดควรมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นการผสานการท่องเที่ยวทั้ง	3	

ประเภทเข้าด้วยกันโดยจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง	3	รูปแบบเพ่ือสร้างจุดเด่น

ในการท่องเที่ยวแบบอ่ืนๆ	ที่จังหวัดหนองคายมีและเพื่อเป็นการพัฒนาการ																	

ท่องเที่ยวอื่นๆ	ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

1.	ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับจุดเด่นในด้านแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดหนองคาย	โดยจังหวัดหนองคายมีจุดเด่นด้านแผนยุทธศาสตร์	

5	ด้านด้วยกัน	ประกอบด้วย	การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค	์

การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย	์	

ด้านการท่องเที่ยว	การพัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวความต้องการ

เพราะในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีได้จัดท�าขึ้นจังหวัดหนองคายมีศักยภาพเพียงพอในการ

ผลักดันภาคการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาไปจนถึงขีดสุดด้วยความพร้อมทางการ

ท่องเที่ยว	ทรัพยากร	และความเป็นเมืองเปิด	มีเขตแดนติดกับประเทศลาวท�าให้

ยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถน�ามาพัฒนาภาคการท่องเที่ยวได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ	

รวมถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่จะน�ามาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ม	ี											

ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

2.	ควรท�าการศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	เพิ่มขึ้น	เพ่ือดึงดูดคน

เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายในระยะเวลาที่นานขึ้น	มิใช่เป็นแค่เมือง											

ทางผ่านเท่านั้น
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