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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

2) ศึกษากลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามป:จจัยส�วนบุคคล      
3) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างป:จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับกลยุทธ�การจัดการ การท�องเท่ียว      
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม และ 4) เสนอกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม
ของจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 400 คน ท่ีคํานวนขนาดกลุ�มตัวอย�าง 
โดยใช�สูตรทาโร� ยามาเน� ใช�แบบสอบถามเป>นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห�ข�อมูล คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด�วยค�าสถิติที ค�าสถิติเอฟ 

และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน  
 ผลการวิจัยพบว�า  
 1) กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป>นรายด�าน พบว�า ด�านการสร�างเครือข�าย อยู�ในระดับสูงสุด รองลงมา ได�แก� ด�านการสร�าง
จิตสํานึก การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด และด�านการวัดและประเมินผล ตามลําดับ 
 2) กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามป:จจัยส�วนบุคคล 
พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีป:จจัยส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�
ต�อเดือน แตกต�างกัน ไม�มีความแตกต�างกันในด�านการพัฒนากลยุทธ�การจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดมหาสารคาม 
 3) ความสัมพันธ�ระหว�างป:จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับกลยุทธ�การท�องเท่ียว      
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธ�กันในเชิงบวกทุกด�าน เรียงตามลําดับจากมากไป             
หาน�อย ได�แก� ด�านการสร�างภาพลักษณ� (r = 0.543) ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ (r = 0.540) ด�านการ
เสริมสร�างภูมิป:ญญาท�องถ่ิน (r = 0.534) ด�านการสืบสานวัฒนธรรม (r = 0.494) และด�านการอนุรักษ�แหล�ง
ท�องเท่ียว (r = 0.480) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับกลยุทธ�การจัดการ การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม รายด�านทุกด�าน ได�แก� การสร�างเครือข�าย การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด การสร�างจิตสํานึก 
และการวัดผลและประเมินผล อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 4) กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมของจังหวัดมหาสารคามท่ีเหมาะสม 
ประกอบด�วย 3 แนวทาง คือ (1) การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด โดยควรประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ ได�แก� การเผยแพร�ผ�านแผ�นพับ สื่ออิเล็คทรอนิคส� และผ�านทางเว็บไซต�ของการท�องเท่ียว      
แห�งประเทศไทย (ททท.) (2) การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว โดยควรสร�างจิตสํานึกให�ผู�ประกอบการท�องเท่ียวใน
การรักษาสภาพแวดล�อมและฟLMนฟูแหล�งท�องเท่ียว และควรมีการกําหนดช�วงเวลาในการเข�าชมพ้ืนท่ี         



ข 

ท่ีเหมาะสมตามตลอดจนช�วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล และ (3) การสร�างภาพลักษณ� โดยสร�างสัญลักษณ�
ของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ให�มีความแตกต�างท่ีโดดเด�นจนสามารถสร�างความผูกพันกับนักท�องเท่ียว
และสร�างความประทับใจแก�นักท�องเท่ียวได�อย�างเป>นรูปธรรม 
 
คําสําคัญ : กลยุทธ�การท�องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the strategy for cultural 
tourism in Maha Sarakham province, 2) study the strategy for cultural tourism in 
Maha Sarakham province classified by personal factors, 3) study the relationship 
between the factors related to cultural tourism and the strategy for cultural tourism 
in Maha Sarakham province, and 4) propose appropriate changes to the strategy for 
cultural tourism in Maha Sarakham province. This research was conducted by 
studying a sample of 400 people. The sample size was calculated using Taro 
Yamane’s formula. A questionnaire was used to collect the data. The statistics used 
for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, and the hypothesis 
was tested by t-test, F-test and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The research results showed that: 
 1) The strategy for cultural tourism in Maha Sarakham province was, overall, 
at a high level. Considering each aspect individually, it was found that networking 
creating was the highest, followed by awareness promoting, marketing activities, and 
measurement and evaluation, respectively. 
 2) The study of the strategy for cultural tourism classified by personal 
factors revealed that the factors gender, age, status, education level, occupation and 
monthly income produced no differences in the cultural tourism strategy in Maha 
Sarakham province. 
 3) The cultural tourism factors in Maha Sarakham province had positive 
relationships with the cultural tourism strategy. Ranking them from the highest to the 
lowest relationship, they were the aspects of image creation (r = 0.543), support from the 
government (r = 0.540), local wisdom promotion (r = 0.534), cultural preservation (r = 0.494), 
and tourist place conservation (r = 0.480). All of these factors had relationships with the 
strategy for cultural tourism of Maha Sarakham province for all of the aspects which 
consisted of networking promoting, marketing activities, creating awareness and 
measurement and evaluation at the level of statistical significance of 0.05. 
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 4) The proposed appropriate changes to the strategy for cultural tourism in 
Maha Sarakham province consisted of 3 different approaches: (1) approach to promote 
marketing activities by continuously and regularly promoting them with published 
leaflets, electronic media and through the website of the Tourism Authority of Thailand, 
(2) approach for the conservation of tourist attractions by creating awareness about the 
preservation of tourist places and tourism regeneration and defining the proper time 
of the day or season and appropriate areas for visitors, and (3) approach for image creation 
by creating an eminent brand of tourist attractions with distinct differences to bring 
about concrete commitments from the tourists and create lasting impressions on them.   
 
Keywords: Strategy for Cultural Tourism 
 
 


	04-บทคัดย่อภาษาไทย
	05-บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

