
 

 

 

 

 

 

     กลยุทธ�การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 อุบลรัตน� จํานงสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การค!นคว!าอิสระนี้เป%นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  

บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2560 
 



 

 

STRATEGY FOR CULTURAL TOURISM IN MAHA SARAKHAM PROVINCE 
 

 

 

 

 

 

 

UBONRAT  JUMNONGSUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION  

IN PUBLIC ADMINISTRATION  

GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2017 
 





ชื่อเรื่องการค�นคว�าอิสระ  กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อนักศึกษา อุบลรัตน�  จํานงสุข 
รหัสประจําตัว                   57B53330114  
ปริญญา       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         รัฐประศาสนศาสตร� 
ประธานท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  อาจารย� พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย�   
 

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 
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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 
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  บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 ในยุคป	จจุบัน จะปฏิเสธไม�ได�ว�า การแข�งขันในตลาดโลกได�ให�ความสําคัญในการนําเอา
วัฒนธรรมมาเป'นส�วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ.หรือบริการท่ีตนจําหน�ายเพ่ือต�องการสร�างความแตกต�าง
จากคู�แข�ง ซ่ึงสอดคล�องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค. (Creative Economy) ท่ีกําลังมาแรง 
ในขณะนี้ การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถือเป'นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีได�นําเอาวัฒนธรรมมาเป'นจุดขาย
เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศ โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวชาวอเมริกันและยุโรป 
ท่ีต�างสนใจท่ีจะเรียนรู�วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร. เยี่ยมชมงานสถาป	ตยกรรม และตลอดจน
สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป'นอยู�ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา 
รวมถึงการเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป'นงานหัตถกรรมละงานฝMมือท่ีเกิดจากภูมิป	ญญาของคนในประเทศนั้น 
การท�องเท่ียวในลักษณะดังกล�าวข�างต�นเราเรียกว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 ประเทศไทยนับถือเป'นอีกหนึ่งในประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ.ทางวัฒนธรรม จะเห็นได�
จากประวัติศาสตร.ความเป'นมาท่ีมีมายาวนานของประเทศ การเปOดกว�างในการนับถือศาสนา ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ. ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติท่ีเป'นเอกลักษณ.เฉพาะในแต�ละภาคพ้ืนถ่ิน เกิด
การเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน หล�อหลอม พัฒนาตามกาลเวลา กระท่ังประยุกต.ร�วมกับวัฒนธรรมท้ัง
ข�างถ่ินและข�ามถ่ิน ซ่ึงก็สะท�อนให�เห็นถึงความรุ�งเรืองทางด�านวัฒนธรรมในแผ�นดินไทยท่ีมีการสืบ
สานผ�านกาลเวลามาอย�างยาวนาน ประเทศไทย จึงนับได�ว�าเป'นประเทศหนึ่งท่ีเต็มไปด�วยต�นทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ท่ีไม�ได�มีน�อยกว�าประเทศใด ๆ ในโลกก็ว�าได� 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได�อธิบายว�า ความเข�มแข็งของวัฒนธรรมและการจัดการ
วัฒนธรรม เป'นสิ่งบ�งชี้ท่ีสําคัญถึงความยั่งยืนของการพัฒนา เม่ือกระแสการพัฒนาประเทศด�วย
นโยบายเศรษฐกิจสร�างสรรค. (Creative Economy) ได�ถูกนํามากําหนดเป'นวิสัยทัศน.ของการพัฒนา
ประเทศ จึงถือเป'นจังหวะดีท่ีอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค.ในท�องถ่ินจะนําต�นทุนวัฒนธรรมท่ี
มีอยู�แล�ว มาเผยแพร�ให�กว�างขวางออกไปในรูปแบบของการท�องเท่ียววัฒนธรรมเชิงสร�างสรรค. 
(Creative Cultural Tourism) การจัดการการท�องเท่ียวในรูปแบบนี้ ต�องอาศัยความร�วมมือจาก
หลายภาคส�วน ท้ังในส�วนขององค.ความรู�ตามหลักฐานท่ีปรากฏ การสืบทอดให�คงอยู�และการดําเนิน
ต�อไป โดยชุมชนจะเป'นผู�แสดงให�เห็นว�าชุมชนสามารถอนุรักษ.และสืบสานวัฒนธรรมต�อไปได� การ
สร�างสรรค.การท�องเท่ียวโดยวางอยู�บนพ้ืนฐานของคุณค�าทางวัฒนธรรมของท�องถ่ิน หรือ ทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถทําได�โดยหยิบยกเรื่องราวจากประวัติศาสตร. ศิลปะท�องถ่ิน ดนตรีพ้ืนบ�าน วิถี
ความเป'นชุมชน วรรณกรรม สถาป	ตยกรรม หัตถกรรม ความงดงามของฝMมือช�าง และอ่ืน ๆ มา
จัดการให�เกิดความน�าสนใจสอดคล�องตามคุณค�าของชุมชนหรือเมือง ซ่ึงเป'นการเปOดโอกาสให�
นักท�องเท่ียวได�รับประสบการณ.ตรงผ�านการเรียนรู�ผ�านทางการท�องเท่ียว เป'นต�นว�าการได�ใช�ชีวิต
ร�วมกับชาวบ�านอย�างแท�จริง ไม�ใช�เพียงแต� เป'นการแสดงหรือเป'นการสร�างข้ึนมาในช�วงใดช�วงหนึ่ง
เท�านั้น เช�น นักท�องเท่ียวมาท�องเท่ียวและมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของการเป'นชาวนา ได�มีโอกาสท่ีร�วมทํา
นากับชาวบ�านท่ียังคงรักษาชีวิตความเป'นอยู�ท่ีเรียบง�ายแบบด้ังเดิมมาต้ังแต�บรรพบุรุษ หรือการท่ี
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นักท�องเท่ียวได�มีโอกาสมาพักโฮมสเตย. ในชุมชน พร�อมกับได�เรียนรู�วิธีการประกอบอาหารท�องถ่ิน 
เรียนรู�วิธีการทําขนมไทย เป'นต�น 
 อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเป'นอุตสาหกรรมท่ีทํารายได�ให�แก�ประเทศไทยในปMหนึ่ง ๆ เป'น
จํานวนไม�น�อย เพราะนอกจากจะช�วยส�งเสริมการท�องเท่ียวภายในประเทศและช�วยให�ประเทศมี
รายได�เพ่ิมข้ึน และเนื่องจากความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวดังกล�าว สิ่งท่ีดึงดูดใจในการ
ท�องเท่ียวท้ังท่ีเป'นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติหรือกิจกรรมการท�องเท่ียว ธุรกิจพักแรม ร�านอาหาร 
ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจจําหน�ายสินค�าท่ีระลึก การคมนาคมขนส�งและความปลอดภัยในการท�องเท่ียว 
องค.ประกอบท้ังหลายเหล�านี้ล�วนมีความสําคัญไม�น�อยกว�ากัน แต�ท่ีสําคัญก็คือจะต�องมีแหล�งท�องเท่ียว
ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวให�ได� ไม�ว�าจะเป'นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แหล�งประวัติศาสตร. และ ตลอดจน กิจกรรมเสริมต�าง ๆ 
เป'นต�น สิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ นอกจากจะทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความสนใจท่ีได�มาเยี่ยมชมแล�ว ยังทําให�มี
โอกาสได�สัมผัสกับธรรมชาติท่ีแท�จริง ผลท่ีตามมาก็คือ ความสุข ความสนุกสนาน ความประทับใจ 
เป'นภาพลักษณ.ท่ีดีจนกลายเป'นจุดขายแก�ผู�มาท�องเท่ียวในท่ีสุดแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่ี
สวยงาม มีมีชื่อเสียงเป'นท่ีรู�จักกันไปท่ัวโลกถือว�าเป'นข�อได�เปรียบกับประเทศเพ่ือนบ�านในภูมิภาค
เดียวกัน จึงเป'นเหตุผลหลักท่ีทําให�นักท�องเท่ียวต�างชาติเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทย รวมท้ัง
การเดินทางภายในประเทศของคนไทยท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนในแต�ละปM ถือว�าเป'นผลดีท่ีส�งผลทางด�าน
เศรษฐกิจของประเทศ  ในการนําเ งินตราเข�าสู�ประเทศ และเกิดการหมุนเวียนของเงินตรา
ภายในประเทศอีกด�วย แต�กลับเป'นผลเสียต�อสิ่งแวดล�อม ถ�าหากมีนักท�องเท่ียวจํานวนมากไป
ท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวแต�ไม�มีการรณรงค. อนุรักษ.สิ่งแวดล�อม รวมท้ังการพัฒนาให�ยั่งยืนต�อไป 
ในแนวทางท่ีถูกต�องแล�วอาจมีผลกระทบโดยตรงต�อสภาพสิ่งแวดล�อมและความเสื่อมโทรมของแหล�ง
ท�องเท่ียว และอาจส�งผลย�อนกลับต�อจํานวนท่ีลดลงของนักท�องเท่ียว ดังนั้น จึงจําเป'นอย�างยิ่งท่ีต�องมี
การอนุรักษ.และดํารงให�คงอยู� และการพัฒนาให�เป'นแหล�งท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ซ่ึงสอดคล�องกับ
นโยบายการส�งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของประเทศ เพ่ือให�การท�องเท่ียวเป'นกลไกเป'น
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 การท�องเท่ียวโดยท่ัวไปเป'นการท�องเท่ียวเชิงฤดูการ มีการลงทุนการจัดการท่ีสิ้นสุด แต�ใน
เรื่องกลยุทธ.การจัดการเชิงวัฒนธรรม ได�มีการการจัดการให�เห็นคุณค�าหรือการสืบทอดแนวคิด การ
มองถึงความดีงาม ของชุมชน หรือกลุ�มคนท่ีอยู�ในวัฒนธรรมเดียวกัน เป'นการล�อมรวม แนวคิดท่ีจะ
ทําให�เกิดเป\าประสงค. เป'นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของชุมชน หรือกลุ�มคน ณ บริเวณนี้ ความแตกต�าง
ระหว�างการมาเท่ียวท่ัวไป การท�องเท่ียวท่ัวไป จะเป'นการสร�างแบบจําลอง ส�วนการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จะเป'นการสร�างแบบตามความเป'นจริง พนวัติของการเปลี่ยนแปลง เชิงวัฒธรรมท่ีเกิดมา
ต้ังแต�ด้ังเดิม จนถึงป	จจุบัน ซ่ึงจะมีพ้ืนฐานในการจัดการ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สู�ความยั่งยืน 
เพ่ือให�คนรุ�นหลังได�มองเห็นคุณค�า ประเพณีอันดีงามสืบไป 
 จังหวัดมหาสารคาม ในป	จจุบันมีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม เทศกาล
รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ�านมากข้ึน ท้ังนี้การต่ืนตัวต�อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของในแต�ละพ้ืนท่ีเป'นจุดกําเนิดของการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดังจะเห็น
ว�าการท�องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมได�กลายเป'นศูนย.กลางของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวอ่ืน ๆ ได�พยายามท่ีจะ
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พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด นอกจากการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถนํา
รายได�เข�าสู�การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล�วการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ยังเป'นเครื่องมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให�คงอยู�ต�อไปสําหรับจังหวัดมหาสารคามแล�ว             
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป'นอุตสาหกรรมบริการท่ีสร�างรายได�และการจ�างงานให�กับคนในจังหวัด 
ได�เป'นอย�างมากอย�างไรก็ดี ท�ามกลางการแข�งขันของตลาดท�องเท่ียวท่ีสูงข้ึนกระแสการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงได�รับความสนใจเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากแหล�งท�องเท่ียว และมรดกทาง
วัฒนธรรมของของจังหวัด มีความเป'นเอกลักษณ.เฉพาะตัวและได�มีการถ�ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่องมาเป'นเวลานาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเน�นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการวางแผน
พัฒนาการท�องเท่ียว โดยจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
โดยคํานึงถึงการอนุรักษ.ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือให�เกิดการท�องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน มหาสารคามเป'นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร.ยาวนานเมืองหนึ่ง มีความเจริญรุ�งเรืองและเสื่อมโทรม
หมุนเวียนไปใน แต�ละ ยุคสมัย ป	จจุบันนับเป'นเมืองศูนย.รวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน เนื่องจาก
ชาวเมืองมีท่ีมาจากหลายชนเผ�า เช�น ชาวไทยพ้ืนเมืองท่ีพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย�อ และชาวผู�ไทย 
ประชาชนใช�ชีวิตอย�างเรียบง�าย มีการไปมาหาสู�และช�วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสาน
ท่ัวไป จังหวัดมหาสารคาม จึงเป'นอีก หนึ่งจังหวัดท่ีท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากมาย เช�น 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีออนซอนกลองยาว ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประเพณี      
บุญเบิกฟ\าและกาชาด ประเพณีบุญพาข�าวลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง 
 ผู�วิจัยได�เล็งเห็นถึง ความสําคัญดังกล�าว จึงได�ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ.การท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือจะทําให�เป'นแนวทางในการจัดการให�เป'นไปตามเป\าหมาย 
ของจังหวัดมหาสารคาม กลยุทธ.เป'นแผนแม�บท หรือแผนปฏิบัติการท่ีมีความสําคัญ สําหรับองค.การ
เพ่ือใช�ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานให�บรรลุเป\าหมาย (Schermer horn, 2002, p. 3)                     
กลยุทธ.ช�วยให�มีการจัดสรรทรัพยากร และดําเนินกิจกรรมอย�างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับประเด็น
ยุทธศาสตร. ท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียว จังหวัดมหาสารคาม  
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 1.2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม
ป	จจัยส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ.ระหว�างป	จจัยด�านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกับกลยุทธ.การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 1.2.4 เพ่ือเสนอกลยุทธ. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีเหมาะสมให�กับจังหวัดมหาสารคาม 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ป	จจัยด�านการกําหนดกลยุทธ. การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (อ�างถึงใน ป	ณรส มาลากุล ณ อยุธยา) 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 ป	จจั ยด� านการท�อง เ ท่ียว เชิ งวัฒนธรรมด� านการอนุรั กษ. แหล� งท�อง เ ท่ียว                
มีความสัมพันธ.เชิงบวกกับกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 1.4.2 ป	จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด�านการสืบสานวัฒนธรรมมีความสัมพันธ.เชิง
บวกกับกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 1.4.3 ป	จจัยด� านการท�อง เ ท่ียว เชิ งวัฒนธรรมการเสริมสร� างภู มิป	ญญาท�อง ถ่ิน                    
มีความสัมพันธ.เชิงบวกกับกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 1.4.4 ป	จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด�านการสร�างภาพลักษณ. มีความสัมพันธ.เชิง
บวกกับกลยุทธ.การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

ป�จจัยส-วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายได�ต�อเดือน 

กลยุทธ!การท-องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมหาสารคาม 

1. การสร�างเครือข�าย 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 
3. การสร�างจิตสํานึก 
4. การวัดผลและประเมินผล 
 

ป�จจัยด1านการท-องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

1. การอนุรักษ.แหล�งท�องเท่ียว 
2. การสืบสานวัฒนธรรม 
3. การเสริมสร�างภูมิป	ญญาท�องถ่ิน 
4. การสร�างภาพลักษณ. 
5. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

ป�จจัยด1านการกําหนดกลยุทธ!การ
ท-องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1. ป	จจัยภายใน  
(จุดแข็ง-จุดอ�อน) 
2. ป	จจัยภายนอก            
(โอกาส-อุปสรรค) 



 5 

 1.4.5 ป	จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการสนับสนุนจากภาครัฐ มีความสัมพันธ.เชิง
บวกกับกลยุทธ.การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 5 อําเภอ 
 1.5.2 ขอบเขตด�านประชากร 
  1. ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ประกอบด�วย นักท�องเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ี                
5 อําเภอ จํานวน 26,095 คน 
  2. กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย เรื่องกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ 
จังหวัดมหาสารคาม ได�มาจากการสุ�มตัวอย�างโดยใช�สูตร Yamane ได�จํานวน 400 คน 
 1.5.3 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  เป'นการศึกษาตามตัวแปรท่ีได�กําหนดไว�ในกรอบแนวคิด โดยศึกษาภายใต�กรอบของ
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 1.5.4 ขอบเขตด�านเวลา 
  ผู�วิจัยได�กําหนดการศึกษา กลยุทธ.การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม ต้ังแต�เดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือน เมษายน 2559 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 5 เดือน 
 1.5.5 ตัวแปรในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอิสระ ได�แก�  
   ป	จจัยส�วนบุคคล จําแนกตามลักษณะ ดังนี้ 
   1.1 เพศ  
   1.2 อายุ 
   1.3 สถานภาพ 
   1.4 ระดับการศึกษา  
   1.5 อาชีพ  
   1.6 รายได�ต�อเดือน 
   ป	จจัยด�านการกําหนดกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จําแนกตามลักษณะ ดังนี้ 
   1. ป	จจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอ�อน) 
   2. ป	จจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)      
   ป	จจัยด�าน การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จําแนกตามลักษณะ ดังนี้ 
   1. การอนุรักษ.แหล�งท�องเท่ียว 
   2. การสืบสานวัฒนธรรม 
   3. การเสริมสร�างภูมิป	ญญาท�องถ่ิน 
   4. การสร�างภาพลักษณ. 
   5. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 



 6 

  2. ตัวแปรตาม ได�แก�  
   กลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามลักษณะ 
ดังนี้ 
   2.1 การสร�างเครือข�าย 
   2.2 การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 
   2.3 การสร�างจิตสํานึก 
   2.4 การวัดผลและประเมินผล 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช1ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ.จัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งนี้ 
ผู�วิจัยได�กําหนดคําจํากัดความสําหรับใช�ในการวิจัย ดังนี้  
 กลยุทธ. (Strategy) คือ รูปแบบ แผนการ หรือแนวทางเพ่ือนําพาจังหวัดมหาสารคามไปสู�
ความสําเร็จ ไปสู�เป\าหมายท่ีวางไว� 
 การอนุรักษ. คือ การเก็บ รักษา สงวน ซ�อมแซม ปรับปรุง รวมท้ังการใช�ทรัพยากร อย�าง
ระมัดระวัง และเหมาะสม เพ่ือให�เกิดประโยชน.ต�อส�วนรวม และสงวนความต�องการของประชาชนท่ี
อาศัยอยู�ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี จังหวัดมหาสารคาม 
 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ การศึกษาหาความรู�ในพ้ืนท่ี จังหวัดมหาสารคาม บริเวณท่ี
มีคุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร.และวัฒนธรรม มีการบอกเล�าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย.ผ�านทางประวัติศาสตร.อันเป'นผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม องค.ความรู� และการให�คุณค�า
ของสังคม โดยสถาป	ตยกรรมท่ีมีคุณค�าหรือสภาพแวดล�อมอย�างธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให�เห็น
ถึงความสวยงามและประโยชน.ท่ีได�รับจากธรรมชาติ สามารถสะท�อนให�เห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เป'นอยู�ของคนในแต�ละยุคสมัยได�เป'นอย�างดี ไม�ว�าจะเป'นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 จุดแข็ง (Strength) คือ ความสามารถและสถานการณ.ท่ีดีภายในจังหวัดมหาสารคาม 
 จุดอ�อน (Weakness) คือ ความสามารถและสถานการณ.ท่ีเป'นข�อด�อยของจังหวัดมหาสารคาม 
ซ่ึงต�องได�รับการแก�ไข 
 โอกาส (Opportunity) คือ หนทางท่ีทําให�องค.กรประสบความสําเร็จ ของจังหวัดมหาสารคาม 
 อุปสรรค (Threat) คือ ป	จจัยท่ีขัดขวางการทํางานของ จังหวัดมหาสารคาม 
 การสืบสาน  คือ  การสืบทอด  การอนุรักษ.และการดํารงไว�ของวัฒนธรรมประเพณี                   
ภูมิป	ญญาท�องถ่ิน ร�วมถึงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 ภูมิป	ญญา คือ ความรู� ความสามารถ ความเชื่อ ของจังหวัดมหาสารคาม ท่ีนําพาไปสู�การ
ปฏิบัติเพ่ือแก�ไขป	ญหาของมนุษย. หรือ ภูมิป	ญญา คือ พ้ืนความรู�ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชน 
ในสังคมยอมรับรู� เชื่อถือ เข�าใจ ร�วมกัน เรียกว�า ภูมิป	ญญา 
 การสร�างภาพลักษณ. คือ การสร�างเอกลักษณ.เฉพาะ ของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป'นท่ี
จดจํา ดึงดูดความสนใจ 
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 การสนับสนุนจากภาครัฐ คือ  จังหวัดมหาสารคามได�รับการสนับสนุนการท�องเท่ียว                
เชิงวัฒนธรรมจากภาครัฐ 
 การสร�างเครือข�าย คือ การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม กับ
จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�กลยุทธ.การจัดการ การท�องเท่ียว เป'นการสนับสนุนการท�องเท่ียว 
 การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด คือ  การสร�างสรรค.จัดกิจกรรมการตลาดข้ึนมาเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวท่ี จังหวัดมหาสารคาม 
 การสร�างจิตสํานึก คือ การปลูกจิตสํานึก ของนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
 การวัดผลและประเมินผล คือ กระบวนการกําหนด คุณภาพ การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือประเมินผล กลยุทธ.การจัดการ การท�องเท่ียว 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว-าจะได1รับ  
 1.7.1 ได�ทราบถึงกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 1.7.2 ได�ทราบถึงกลยุทธ.การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม
ป	จจัยส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน 
 1.7.3 ได�ทราบถึงป	จจัยด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีผลต�อกลยุทธ.การท�องเท่ียว                        
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 1.7.4 ได�ทราบถึงแนวทางกลยุทธ. ท่ีเหมาะสมต�อการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 กลยุทธ	การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ผู!วิจัยได!พิจารณาเลือกแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือประกอบในการวิจัย ดังนี้  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ	 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 2.4 บริบทของจังหวัดมหาสารคาม 
 2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ  
 2.1.1 ความหมายของกลยุทธ	 
  กลยุทธ	 หมายถึง แผนการท่ีคิดข้ึนอย�างรอบคอบ มีลักษณะเป7นข้ันเป7นตอน มีความ
ยืดหยุ�นพลิกแพลงได!ตามสถานการณ	  มุ�งหมายเพ่ือเอาชนะคู�แข�งขันหรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต�าง ๆ จน
สามารถบรรลุเป:าหมายท่ีต!องการปรมาจารย	ทางด!านการบริหารกลยุทธ	ได!ให!คํานิยามไว! ดังต�อไปนี้ 
  อวยชัย วะทา (2554, น. 22) ได!ให!ความหมายของ กลยุทธ	 ว�า กลยุทธ	เป7นแผนการ
ท่ีคิดข้ึนอย�างรอบคอบ มีลักษณะเป7นข้ันเป7นตอนมีความยืดหยุ�นพลิกแพลงตามสถานการณ	 มีความ
มุ�งหมายเพ่ือเอาชนะคู�แข�งขันหรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต�าง ๆ จนสามารถบรรลุเป:าหมายท่ีต!องการ  
  วัฒนา วงศ	เกียรติรัตน	 (2551, น. 52) ได!ให!ความหมายว�า กลยุทธ	 หมายถึง วิธีการ 
สู�จุดหมายปลายทาง (Means) ระดับปฏิบัติการและเป7นแนวทางเพ่ือตอบสนองวิธีการสู�จุดหมาย
ปลายทางระดับนโยบาย  
  ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, น.  36) ได!ให!ความหมายว�า กลยุทธ	 หมายถึง 
แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให!บรรลุผลตามวัตถุประสงค	 จุดมุ�งหมาย พันธกิจ และ
วิสัยทัศน	ท่ีกําหนดไว!   
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ	 (2547) ให!ความหมาย กลยุทธ	 คือ วิถีทางหรือแนวทางท่ีถูก
กําหนดข้ึน เพ่ือการระดมและจัดสรรการใช!ทรัพยากรของประเทศอันท่ีจะช�วยให!บรรลุซ่ึงเป:าหมายทาง
เศรษฐกิจ ประกอบด!วยปMจจัย 2 ประการ ได!แก� เป:าหมายหรือวัตถุประสงค	ท่ีต!องการจะบรรลุ และการ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงเป7นเครื่องมือท่ีจะช�วยให!สามารถบรรลุซึ่งเป:าหมายท่ีกําหนดไว! 
  เสนาะ ติเยาว	 (2546) กล�าวว�า กลยุทธ	 หมายถึง แผนรวม (Comprehensive Plan) ของ 
การดําเนินงานท่ีกําหนดทิศทางของการกระทํา แนวทางการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือบรรลุเป:าหมาย ใน
ระยะยาวขององค	การ 
  สมชาย ภคภาสน	วิวัฒน	 (2540) กล�าวไว!ว�า กลยุทธ	 หมายถึง การตัดสินใจท่ีสัมพันธ	
กับการคาดการณ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อม เป7นการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของสมมติฐาน การ
ปรับตัวให!เข!ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมในอนาคต 
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  เฮนรี มินทซ	เบิร	ก (Henry Mintzberg) ศาสตราจารย	ทางด!านการบริหารของ
มหาวิทยาลั ยแมคกิลในประเทศแคนาดา ให!ความหมายของ คําว� ากลยุทธ	 โดยใช!หลั ก 
5Ps อธิบาย (Mintzberg, 1994, pp. 23-32) ดังนี้ 
  1. กลยุทธ	 คือ แผน (Strategy is a Plan = P1) หมายถึง กิจการต�าง ๆ กําหนดกลยุทธ	
เพ่ือใช!เป7นสิ่งกําหนดทิศทางหรือเป7นแนวทางการดําเนินงานในอนาคต หรือเป7นวิถีทางท่ีจะก!าวเดิน
จากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่ง ตามความหมายนี้องค	กรทุกประเภทล!วนมีกลยุทธ	เพ่ือรับมือกับ สถานการณ	
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพราะทุกองค	กรจะมีแนวทางการดําเนินงานของตน ดังนั้น กลยุทธ	ในความหมายนี้ก็
คือ แผนนั่นเอง 
  2. กลยุทธ	 คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a Pattern = P2) กลยุทธ	ใน
ความหมายนี้ เป7นเรื่องท่ีเก่ียวกับแบบแผนด!านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องในแต�ละ
ช�วงเวลานั่น คือ ในการวางแผนงานในอนาคตจําเป7นจะต!องคํานึงหรือเชื่อมโยงกับแผนงานและ
บทบาทในอดีต ซ่ึงผู!บริหารและผู!ปฏิบัติตกผลึกจนมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบต�าง ๆ 
  3. กลยุทธ	 คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหน�ง (Strategy is Position = P3) ตาม
ความหมายนี้ กลยุทธ	คือการกําหนดความสําคัญของฐานะหรือตําแหน�งของกิจการในสนามการ
แข�งขัน สินค!าหรือกิจกรรมท่ีเสนอออกไปจําเป7นต!องเหมาะสมกับความต!องการของลูกค!าหรือ
ผู!รับบริการแต�ละประเภท 
   4. กลยุทธ	 คือ ทัศนภาพ (Strategy is a Perspective = P4) กลยุทธ	ตามความหมายนี้
เน!นความสําคัญของการพิจารณาสภาพท่ีแท!จริงภายในองค	กร หรือคุณลักษณะท่ีน�าจะเป7นของ
องค	กร นั่นคือ ทัศนภาพ หมายถึง วิธีการดําเนินงานท่ีต!องการให!คนในองค	กรยึดถือร�วมกัน 
  5. กลยุทธ	 คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a Ploy = P5) เป7นความหมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจงอย�างยิ่งในสถานการณ	ท่ีมีการต�อสู!แข�งขันซ่ึงสิ่งท่ีทุกคนต!องการคือการเอาชนะ ดังนั้น
ทุกฝiายจึงวางกลยุทธ	โดยคํานึงถึงการใช!อุบายในการดําเนินงานหรือกลวิธีในการเดินหมากเดินเกม
เพ่ือเอาชนะฝiายตรงข!ามให!ได! 
  Alfred Chandler กลยุทธ	เป7นการกําหนดเป:าหมาย และ วัตถุประสงค	ในระยะยาว
ขององค	กร และการเลือกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป7นเพ่ือให!สามารถ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค	ท่ีได!วางไว! 
  James B.Quinn กลยุทธ	เป7นแผนท่ีประกอบไปด!วยเป:าหมายหลักขององค	การ 
นโยบายและการดําเนินการต�าง ๆ เพ่ือให!องค	กรมุ�งสู�ภาพรวมท้ังหมดอย�างท่ีต!องการ 
  William F.Glueck กลยุทธ	เป7นแผนหลักขององค	การท่ีวางไว!เพ่ือให!แน�ใจว�าจะเป7น
แนวทางทําให!องค	การบรรลุเป:าหมายหลักท่ีต!องการได! 
  Henry Mintzberg กลยุทธ	เป7นรูปแบบของการตัดสินใจต�าง ๆ หรือการดําเนินการ 
เพ่ือให!องค	การบรรลุถึงวัตถุประสงค	อย�างท่ีต!องการ 
  Michael A. Hitt กลยุทธ	เป7นชุดของภาวะผูกพันและการดําเนินต�าง ๆ ท่ีได!มีการ
ประมวลและประสานเข!าด!วยกันโดยมีเป:าหมายเพ่ือใช!ประโยชน	จากความสามารถหลัก (Core 
Competencies) เพ่ือให!ได!ข!อได!เปรียบในการแข�งขันเหนือคนอ่ืน 
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 2.1.2 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ	 
  การจัดการเชิงกลยุทธ	 หรือ Strategic Management หมายถึง การบริหารจัดการ
อย�างเป7นระบบจากวิสัยทัศน	ของผู!บริหารท่ีผ�านกระบวนการคิดวิเคราะห	และประเมินสภาพแวดล!อม
ท้ังภายในและภายนอกองค	กร เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานให!เหมาะสมสอดคล!องกับสถานการณ	 
และก�อให!เกิดความได!เปรียบจากคู�แข�งขันทางธุรกิจ  ได!มีนักวิชาการต�าง ๆ ได!ให!ความหมายไว!
หลากหลาย ดังต�อไป  
  จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ	 เขจรนันท	 (2549, น. 89) ให!ความหมายว�า การ
จัดการเชิงกลยุทธ	 หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบไปด!วยการวิเคราะห	สภาพแวดล!อมและข!อมูล
สําคัญ ท่ีใช!ในการตัดสินใจว�าแนวทางการดําเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ	ของ
องค	การ เพ่ือท่ีจะสร!างความม่ันใจว�าองค	การสามารถท่ีจะสร!างความม่ันใจว�าองค	การสามารถท่ีจะ
ดําเนินการได!สอดคล!องกับสภาพแวดล!อมและสถานการณ	ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการ
และสามารถแข�งขันในอุตสาหกรรมได!อย�างมีประสิทธิภาพ 
  พาร	 และโรบิสัน (Pearce & Robison, 2009) การจัดการเชิงกลยุทธ	 คือ ชุดของ
การตัดสินใจ และการกระทําท่ีส�งผลให!เกิดการจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให!บรรลุ
วัตถุประสงค	ขององค	การ 
  รอบบินส	 และคูลเทอร	 (Robbins & Coulter, 2007, p. 89) ให!ความหมาย การจัดการ
เชิงกลยุทธ	 คือ กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีผู!บริหารกระทําเพ่ือให!ได!กลยุทธ	ขององค	การ โดยจําเป7นต!องอาศัย
กระบวนการจัดการท่ีเป7นพ้ืนฐานขององค	การ คือ การวางแผน การจัดองค	การ การนําและการควบคุม 
โดยเพ่ิมและเน!นการวิเคราะห	สิ่งแวดล!อมท้ังภายนอกและภายในองค	การ เพ่ือให!ทราบสถานะของ
องค	การเพ่ือกําหนดกลยุทธ	อย�างเหมาะสมก�อนนําไปปฏิบัติต�อไป 
  วีเลน และฮันเกอร	 (Wheelen & Hunger, 2006) ให!ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ	 
ว�าหมายถึงการ ตัดสินใจในการปฏิบัติการเพ่ือให!องค	การประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระยะยาว 
  รอบบินส	 และคูลเทอร	 (Robbin & Coulter, 2002) ได!ให!ความหมาย การจัดการ
เชิงกลยุทธ	ว�า หมายถึง กลุ�มของการ ตัดสินใจและการดา เนินการเพ่ือบ�งชี้ผลการดําเนินงานในระยะ
ยาวขององค	การ 
  พิธ และลี (Pitts & Lei, 2000) กล�าวว�า การจัดการเชิงกลยุทธ	เป7นความคิด แผนงานและ
การกระทําท่ีองค	การนํามาใช!ก�อให!เกิดผลสําเร็จได!เปรียบคู�แข�งขัน 
 2.1.3 ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ	  
  1. เป7นการกําหนดกรอบหรือทิศทางการทํางานขององค	กรให!ชัดเจน โดยการเขียน
วัตถุประสงค	ขององค	กรไว!อย�างเป7นระบบ ซ่ึงจะทําให!เลือกใช!ทรัพยากรท่ีมีอยู�ได!อย�างเหมาะสม 
  2. ช�วยให!ผู!บริหารปรับตัวตามสภาวการณ	ท่ีเกิดข้ึนอย�างเป7นระบบ และสามารถ
ปรับทิศทางการดําเนินงานได!สอดคล!องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  3. สร!างความพร!อมให!กับองค	กร การจัดการเชิงกลยุทธ	ทําให!องค	กรมีการวิเคราะห	
และประเมิน ปMจจัยต�าง ๆ ภายในองค	กรอย�างสมํ่าเสมอ เป7นการพัฒนาบุคลากรให!มีความพร!อมใน
การรับกับสถานการณ	ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได! 
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  4. ช�วยสร!างประสิทธิภาพและศักยภาพด!านการแข�งขันให!กับองค	กร เสริมสร!างการ
พัฒนาขีดความสามารถส�งผลให!เกิดความได!เปรียบทางด!านการแข�งขัน 
  5. ช�วยให!การทํางานสอดคล!องไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ	
และการควบคุมตรวจสอบไว!อย�างชัดเจน 
  6. ทําให!องค	กรมีมุมมองการบริหารอย�างครอบคลุม เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ	
ให!ความสําคัญกับปMจจัยต�าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต�อการบริหารองค	กรท้ังปMจจัยภายในและปMจจัยภายนอก 
  การจัดการเชิงกลยุทธ	ถือเป7นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู!บริหารหรือผู!ประกอบการ     
ท่ีจะนําไปสู�การเพ่ิมโอกาสความสําเร็จ เพราะเก่ียวข!องกับการวิเคราะห	และประเมินสภาพการณ	ใน
ระยะยาวขององค	กร เป7นท้ังศาสตร	และศิลปxในการดําเนินงานท่ีสามารถประเมินและปรับเปลี่ยน
ภายในแต�กระบวนการ ให!เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล!อมท้ังภายในและภายนอกได!ตลอดเวลา 
 2.1.4 การกําหนดกลยุทธ	โดยใช!ตารางวิเคราะห	ปMจจัย 
  เทคนิคในการกําหนดกลยุทธ	โดยใช!ตารางวิเคราะห	ปMจจัยถือเป7นแนวทางการ
กําหนดกลยุทธ	ทางตรง (Direct Approach) อีกแนวทางหนึ่ง วิธีการและข้ันตอนในการกําหนด               
กลยุทธ	คล!ายกับการกําหนดกลยุทธ	โดยเทคนิคตารางสัมพันธ	 (MATRIX) มาก แต�มีความซับซ!อนน!อยกว�า 
ข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ	คือต!องมีการวิเคราะห	/ประเมินปMจจัยภายนอกและภายใน (SWOT 
Analysis) เช�นเดียวกัน แล!วนําผลการวิเคราะห	/ประเมินมาดําเนินการ ดังนี้ 
  ข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ	คือต!องมีการวิเคราะห	/ประเมินปMจจัยภายนอกและ
ภายใน (SWOT Analysis) เช�นเดียวกัน แล!วนําผลการวิเคราะห	/ประเมินมาดําเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดลําดับความสําคัญของประเด็นสําคัญจากปMจจัยภายนอกท่ีเป7นโอกาส-
อุปสรรค ปMจจัยภายในท่ีเป7น จุดแข็ง-จุดอ�อน ประมาณ 5-10 ประเด็นสําคัญ ท่ีพิจารณาเห็นว�าเป7น
ปMจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาของหน�วยงานมากท่ีสุด 
  2. นําประเด็นสําคัญตามข!อ 1. มาใส�ลงในตารางวิเคราะห	ปMจจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางวิเคราะห	ปMจจัย 
 
                   
            ป#จจัยภายใน 
 
ป#จจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
(ใส�ประเด็นสําคัญท่ีเป7นจุดแข็ง) 

จุดอ*อน (W) 
(ใส�ประเด็นสําคัญท่ีเป7นจุดอ�อน) 

โอกาส (O) 
 

(ใส�ประเด็นสําคัญท่ีเป7น
โอกาส) 

           กลยุทธ  SO 
 
(ควรเป7นกลยุทธ	ท่ีใช!ประโยชน	จาก
โอกาสโดยอาศัยจุดแข็งใน
หน�วยงาน) 

กลยุทธ  WO 
 
(ควรเป7นกลยุทธ	ท่ีขจัดจุดอ�อน 
โดยอาศัยโอกาสท่ีเอ้ือประโยชน	) 

อุปสรรค (T) 
 
(ใส�ประเด็นสําคัญ 
ท่ีเป7นอุปสรรค) 

           กลยุทธ  ST 
 
(ควรเป7นกลยุทธ	ท่ีหลีกเลี่ยง
ข!อจํากัด  โดยอาศัยจุดแข็ง) 

กลยุทธ  WT 
 
(ควรเป7นกลยุทธ	ท่ี ลดจุดอ�อน 
และ หลีกเลี่ยงข!อจํากัด) 

            
 3. วิเคราะห	กลยุทธ	 โดยนําจุดแข็งมาสัมพันธ	กับโอกาส หรือจุดแข็งมาสัมพันธ	กับ
อุปสรรค จุดอ�อนมาสัมพันธ	กับโอกาส และจุดอ�อนมาสัมพันธ	กับอุปสรรค 
 4. ระดมความคิดเพ่ือหากลยุทธ	 โดยอาศัยข!อมูลจากปMจจัย ท้ังปMจจัยภายใน-
ภายนอก นําความสัมพันธ	มากําหนดกลยุทธ	  
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ตารางท่ี 2.2 ตัวอย�าง SWOT MATRIX 
 

ป#จจัยภายใน 
 
 
 
ป#จจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (S) 
- บริหารงานโดยยึดหลักการมีส�วนร�วม 
- มีสื่อการเรียนเพียงพอ 
- จัดการสอนให!นักเรียนมีรายได! 
ระหว�างเรียน 

จุดอ*อน (W) 
- บุคลากรจัดการเรียนรู!ไม�เต็มตาม
ศักยภาพ 
- ห!องสมุดล!าสมัย เด็กไม�เข!าไปใช! 
- การเรียนการสอนแบบเก�า 

โอกาส (O) 
- ภูมิปMญญาท!องถ่ิน
ช�วยสอน 
- ชุมชน เอกชนให!
ความร�วมมือด!าน
ทรัพยากร 
- ชุมชนมีแหล�ง
เรียนรู!มาก 
- ผู!ปกครองสนับสนุน
ให!เด็กเรียนต�อ 

กลยุทธ  (SO) 
- ส�งเสริมให!ชุมชนเข!ามามีส�วนร�วม
ในการจัดการศึกษา 
- ส�งเสริมการจัดการเรียนรู!โดยใช!
ภูมิปMญญาท!องถ่ิน 

กลยุทธ  (WO) 
- พัฒนาบุคลากรให!มีความรู!และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู! ท่ี เน!น
ผู!เรียนเป7นสําคัญ 
- ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส�วน
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ปรับปรุงห!องสมุดโรงเรียนให!เป7น 
ห!องสมุดมีชีวิตโดยระดมทุนจาก
ชุมชนและเอกชน 

อุปสรรค (T) 
- ผู!ปกครองฐานะ
ยากจน มีรายได!น!อย 
- ชุมชนแหล�ง
อบายมุขและ               
ยาเสพติดแพร�
ระบาด 

กลยุทธ  (ST) 
- ส�งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
เสริมรายได!ระหว�างเรียน 
- สร!างความร�วมมือกับชุมชนใน 
กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมท!องถ่ิน 
- สร!างเครือข�ายชุมชนเฝ:าระวัง 
ยาเสพติด 

กลยุทธ  (WT) 
- สร!างความเข!มแข็งระบบดูแล 
ผู!เรียน โดยการมีส�วนร�วมจากทุก 
ภาคส�วน 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

1. การจัดวางกลยุทธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การนํากลยุทธ ไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การควบคุมและประเมินผล 
  
     
ภาพท่ี 2.1 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ	 (อ!างถึงใน ปMณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2544) 
 
 สรุป กลยุทธ	 หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานท่ีทําให!องค	กรบรรลุเป:าหมาย หรือ
กลยุทธ	 คือ วิธีการในการแข�งขันท่ีจะทําให!องค	กรสามารถเอาชนะคู�แข�งได! หรือกลยุทธ	 คือ แนวทาง
ในการทําให!องค	กรประสบความสําเร็จ หรือบางท�านอาจจะบอกกลยุทธ	ประกอบด!วยคําถามท่ีสําคัญ 
3 ข!อ ได!แก� 1) ปMจจุบันเราอยู� ณ จุดใด 2) เราต!องการไปถึงจุดใด 3) เราจะไปถึงจุดนั้นได!อย�างไรคือ
วิธีการหรือแนวทางท่ีองค	กรจะนําเสนอคุณค�า (Value) ให!กับลูกค!า เพ่ือให!องค	กรประสบความสําเร็จ
ตามท่ีต้ังไว! และสรุปได!อีกว�า กลยุทธ	 หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการทํางานท่ีแยบคาย แยบยล เพ่ือให!

การวิเคราะห	สถานการณ	ภายนอก 

    โอกาส                                       ภัยคุกคาม 
Opportunity                                  Threat 

วัตถุประสงค	 
Objectives 

กลยุทธ	 
 
กลยุทธ	 
 
กลยุทธ	 
 
กลยุทธ	 

 

แผนปฏิบัติการ 
Action Plan 
กิจจกรม 
เวลา 
ผู!ปฏิบัต ิ
งบประมาณ 

จุดแข็ง                                           จุดอ�อน 
Strength                                         Weakness 
การวิเคราะห	สถานการณ	ภายใน 

การจัดทําแผนปฏิบตัิการ 
การพัฒนาองค	การและการนํากลยุทธ	ไปปฏิบตั ิ

ปรับโครงสร!าง 
ระบบงาน 
บุคลากร 
วัฒนธรรมองค	การ ฯลฯ 

การปรับการดําเนินงาน  

การติดตาม ควบคุม และ ประเมินผล 

วิสัยทัศน	 
Vision 

ภารกิจหลัก 
Mission Statement 
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บรรลุผลตามวิสัยทัศน	 พันธกิจ และเป:าประสงค	ของหน�วยงาน กลยุทธ	จะบ�งบอกลักษณะการเคลื่อน
ตัวของหน�วยงานว�าจะก!าวไปสู�เป:าประสงค	ท่ีต!องการในอนาคตได!อย�างไร เป7นการตอบคําถามว�า 
“หน�วยงานจะไปสู�จุดหมายท่ีต!องการได!อย�างไร” 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการ (Defining Management) 
  การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีทําให!งานกิจกรรมต�าง ๆ สําเร็จ
ลงได!อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด!วยคนและทรัพยากรขององค	การ (Robbins & 
DeCenzo, 2004; Certo, 2003) ซ่ึงตามความหมายนี้องค	ประกอบท่ีเก่ียวข!องกับการจัดการ ได!แก� 
ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) 
ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน!าท่ีต�าง ๆ ด!านการจัดการ ได!แก� การวางแผน การจัด
องค	การ หน!าท่ีและขบวนการจัดการ และมีนักวิชาการต�าง ๆ ได!ให!ความหมายไว! ดังนี้ 
  สโตนเนอร	 (Stoner, 1978, p. 32) กล�าวว�า วิวัฒนาการตามแนวคิดหลักหรือแนวคิด
ท่ีสําคัญ ๆ ทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนและผ�านมา 3 ยุค ได!แก� ยุคแนวความคิดทางการจัดการสมัย
ด้ังเดิม ยุคแนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร		และยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิง 
ปริมาณ วิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการท่ีสําคัญจะนําเสนอถึงปMญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน ช�วง
เวลาต�าง ๆ และแนวความคิดทางการจัดการซ่ึงถูกนํามาใช!ในการแก!ปMญหาท่ีเกิดข้ึน ในยุคนั้น ๆ และ
ผลกระทบ ซ่ึงมีผลต�อการออกแบบโครงสร!างขององค	การอันเป7นผลทําให!เกิดเป7นสภาวการณ	 ของ
องค	การท่ีมีส�วนในการกําหนดพฤติกรรมมนุษย	ข้ึนตามมา  
  กริฟฟ�น (Griffin, 1999, p. 36) กล�าวว�า ทฤษฎีการจัดการ หมายถึง กรอบแนวความคิด 
ความรู!และการกําหนดแนวทางในการจัดองค	การรวมท้ังเพ่ือการบรรลุเป:าหมายท่ีต!องการ  
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2538, น. 10) กล�าวว�าจุดมุ!งหมายของทฤษฎีองค	การ คือ การมุ�ง
ท่ีจะพรรณนา อธิบาย และพยากรณ		ความสัมพันธ		ระหว�างปรากฏการณหรือพฤติกรรม โดยชี้ให!เห็น
ถึงส�วนประกอบหรือตัวแปรของการศึกษาในองค	การนั้น ๆ ทฤษฎีทางการบริหารนั้นมาจากทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร	 (Scientific Theory) ดังนั้นจึงอาจกล�าวได!ว�าแนวคิดทางการบริหารหรือการจัดการนั้น 
มาจากทฤษฎีเกิดข้ึนจากการพัฒนาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร	นั่นเอง ซ่ึงคําว�าทฤษฎี หมายถึง       
กลุ�มความคิดหรือแนวคิดท่ีอธิบายปรากฏการณ	ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
  เสนาะ ติเยาว	 (2546, น. 45) ทฤษฎีองค	การเป7นแนวคิดหรือกรอบของการศึกษา
ขององค	การ ว�าในการพัฒนาให!องค	การ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค	นั้นมีปMจจัยต�างๆ ท่ีเข!
ามาเก่ียวข!องหลายปMจจัย ได!แก� โครงสร!างองค	การภาวะความเป7นผู!นําขวัญของพนักงาน การสื่อสาร
การควบคุม การประเมินผลงาน การตัดสินใจ พฤติกรรมกลุ�ม การวัดผลงาน การจูงใจ สถานภาพและ
บทบาท อํานาจ วัฒนธรรม บรรยากาศขององค	การเป7นต!น  
  นรินทร	 แจ�มจํารัส (2549, น. 22) ทฤษฎีองค	การ หมายถึงกรอบท  ี่ใช!ในการศึกษา
เก่ียวกับโครงสร!างหน!าท่ีและการปฏิบัติงานในองค	การ ตลอดจนพฤตกรรมของกลุ�มและบุคคลท่ี 
ปฏิบัติงานในองค	การ (http//mpa8chonburi.com) จากการท่ีมีผู!ให!ความหมายดังกล�าวข!างต!นผู!
เขียนมีความเห็นว�า ทฤษฎีองค	การ (Organization Theory) หมายถึง กรอบแนวความคิดหรือความรู!
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ท่ีได!จากวิธีการทางวิทยาศาสตร	โดยมุ�งท่ีจะอธิบายถึงความสัมพันธ		ระหว�างตัวแปรกับปรากฏการณ	
หรือพฤติกรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของการศึกษาในองค	การ และการกําหนดแนวทางในการจัดองค	การ
เพ่ือการบรรลุเป:าหมายท่ีต!องการ 
  Oliver Sheldon การจัดการ (Management) เป7นเรื่องเก่ียวกับการนํานโยบาย
และแผนมาดําเนินการเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค	และเป:าหมายท่ีกําหนดข้ึนไว! 
  ทฤษฎีเชิงระบบ (Systems Theory) (1960) เป7นวิธีการจัดการท่ีผสมผสานหน!าท่ี
ในการจัดการกิจกรรมการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ	 เข!าด!วยกัน โดยพิจารณาถึง
สภาพแวดล!อมภายนอก ทรรศนะท่ีอธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดล!อมภายนอกท่ีมีต�อองค	การถูก
เสนอโดย แดเนียล แคทซ	 
  โรเบิร	ต คาห	น และเจมส	 ธอมปxสัน (Robert Kahn & James Thompson, 1955)      
นักทฤษฎีเหล�านี้มีมุมมองว�าองค	การเป7นระบบเป�ด (Open System) ซ่ึงถือเป7นระบบท่ีองค	การได!นํา
ทรัพยากรจากสภาพแวดล!อมภายนอกมาแปรสภาพเป7นสินค!าและบริการ เพ่ือส�งกลับไปยังสภาพแวดล!อม
ในท่ีซ่ึงสินค!าและบริการได!ขายให!กับลูกค!า นอกจากนั้นผู!นําทางทฤษฎีเชิงระบบ เช�น ริชาร	ด จอร	นสัน 
(Richard Johnson) ฟรีมอนด	 แคสท	 (Fremont Kast) และเจมส	 โรเซนซ	เวจ (James Rosenweig) 
  องค	การจะจัดการกับความไม�แน�นอนโดยการแบ�งหน!าท่ีออกเป7น 3 ส�วน คือ 
  1. องค	การเป7นระบบเป�ดท่ีทํางานในสภาพท่ี ไม�แน�นอน 
  2. องค	การพยายามดําเนินงานโดยใช!ความมีเหตุผล เพ่ือเป7นการสร!างแน�นอนใน
การทํางาน 
  3. องค	การจะต!องคอยปรับตัวเพ่ือให!ทํางานได!ดีท่ีสุดในสภาพแวดล!อมท่ีไม�แน�นอน 
   - ส�วนเทคนิค 
   - ส�วนจัดการ 
   - ส�วนสถาบัน 
  Mary Parker Follett (1977) ได!กล�าวไว!ว�า “การจัดการ เป7นเทคนิคการทํางานให!
สําเร็จ โดยอาศัยผู!อ่ืน” เป7นแนวคิดของ “Follett” เธอเน!นเรื่องการประสานงาน โดยกล�าวว�า ในการ
จัดการหรือการบริหารงานจําเป7นต!องมีการประสานงาน 4 ชนิด ดังต�อไปนี้ 1) การประสานงาน โดยการ
ติดต�อโดยตรงกับตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ 2) การประสานงานในระยะเริ่มแรกหรือในข้ัน
วางแผนกิจกรรมต�าง ๆ 3) การประสานงาน ท่ีเป7นการเสริมสร!างความสัมพันธ	ซ่ึงกันและกันใน
กิจกรรมทุกอย�างท่ีกระทํา และ 4) การประสานงานท่ีกระทําเป7นกระบวนการต�อเนื่อง 
  สิ่งท่ี Mary Parrker Follett ถ�ายทอดไว! ประกอบด!วย แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
ความขัดแย!งของคนในองค	กร 6 ส�วนด!วยกัน  
  1. Constructive Conflict ในการบริหารงาน ความขัดแย!งเป7นสิ่งท่ีไม�สามารถ
หลีกเลี่ยงได! จึงปรากฏให!เห็นได!เสมอในสังคมมนุษย	 ความขัดแย!งไม�ใช�ความเลวร!าย หากอยู�ในระดับ
ท่ีสามารถจัดการได!ความขัดแย!งนําไปสู�แนวทางแก!ปMญหาอย�างบูรณาการ 
   - การพยากรณ	ความขัดแย!ง (Anticipating Conflict) 
   - อุปสรรคต�อการบูรณาการ  
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  2. The Giving of Orders การออกคําสั่งภายในองค	การ มักก�อให!เกิดความขัดแย!ง
เสมอ ๆ ระหว�างผู!บังคับบัญชาและผู!ใต!บังคับบัญชา กฎของสถานการณ	 (Law of the Situation) 
  3. Business as an Integrative Unity ผู!นําควรเป7นบุคคลท่ีมีความสามารถในการ
คิดล�วงหน!า     
   - ความสามรถในการบูรณาการ 
   - ขจัดความขัดแย!ง 
   - เชื่อมโยงกิจกรรมในองค	กร 
   - สามารถควบคุมผู!ใต!บังคับบัญชา 
   - ความสามารถในการประสานงาน 
  4. Power จะทําอย�างไรให! Power Over/ Coercive (ครอบงํา) ลดลง     
   - Power Over/Coercive 
   - Power With/Coactive 
  5. กฎของสถานการณ	 (Law of Situation) โดยทําให!หัวหน!า และลูกน!องเข!าใจใน
สภาพการทํางานท่ีเป7นอยู� โดยไม�รู!สึกว�าตนถูกบังคับ เนื่องจากการติดต�อสื่อสารและการเข!ามามีส�วน
ร�วมในการบริหาร 
   - ความสําคัญของการติดต�อสื่อสารในแนวราบ (Horizontal Communication) 
   - การเข!ามามีส�วนร�วมในกระบวนการบริหาร (Participative Managing) 
   - การตัดสินใจท่ีมีระบบ 
   - การบริหารท่ีมีระบบ 
  6. กฎของการรวมตัวกัน (Law of Integration) โดยเห็นว�าเม่ือมีข!อโต!แย!งเกิดข้ึน
ในองค	การ มีทางออกเสมอ   
   - การครอบงําทางความคิด (Domination) 
   - การบังคับให!อีกฝiายหนึ่งยอมรับ/ประนีประนอม (Compromising) 
   - การรวมตัวกัน (Integration) 
  วัตถุประสงค	ของแนวคิดของ “Follett” ด!านการประสานงานเพ่ือความเข!าใจซ่ึงกัน
และกันระหว�างคนงานและฝiายจัดการ เพ่ือ 1) กระตุ!นศักยภาพของแต�ละบุคคลบนพ้ืนฐานของความ
เป7นจริงและสถานการณ	 2) พิจารณาแนวคิดของแต�ละคนและพยายามทําความเข!าใจเขามากข้ึน               
3) ผสมผสานแนวคิดต�าง ๆ ดังกล�าวเข!าด!วยกันและนํามาใช!เป7นจุดหมายร�วมกัน  
  Dynamics Administration เป7นแนวคิดท่ีบรรยาย ให!ผู!บริหาร แก!ปMญหาความ
ขัดแย!งในองค	การ โดยการสร!างมนุษยสัมพันธ	 และพยายามให!นายทุนคิดถึงคนงานบ!าง ไม�คิดแต�เรื่อง
เงินเพียงอย�างเดียว แนวคิดนี้ได!รับการสนับสนุนโดยเอลตัน เมโย (Elton Mayo) และ เอฟ.เจ.โรธลิส
เบอร	เกอร	 (F. J. Roethlisberger) แห�งมหาวิทยาลัยฮาร	วาด 
  Franklin D. Roosevelt (FDR) ได!เสนอนโยบาย “สู�ความหวังใหม�” (New Deal) 
ความหมายของ Deal ใกล!เคียงกับสภาพการเมืองในยุคนั้น คือ “An Arrangement for Mutual Advantage” 
หรือ การจัดการท่ีก�อให!เกิดประโยชน	แก�ทุกฝายและเป7นการจัดการใหม�ท่ีให!ความหวังแก�คน 
  นโยบาย New Deal ใช!เพ่ือ 
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  - ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมในช�วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่า เพ่ือแก!ไข
ปMญหาด!านเศรษฐกิจและสภาพสังคมในขณะนั้นโดยทําให!แรงงานกับเจ!าของอุตสาหกรรมอยู�ด!วยกัน
อย�างกลมเกลียว 
  - ให!ประชาชนทุกชนชั้นอยู�ด!วยกันอย�างกลมเกลียวและสันติ เช�น ให!ชาวผิวขาวและ
ชาวแอฟริกันอเมริกันอยู�ร�วมกันได!อย�างสันติ และกลุ�มคนแรงงานกับเจ!าของอุตสาหกรรมอยู�ด!วยกัน
อย�างกลมเกลียวผลักดันให!เกิดองค	การความร�วมมือระหว�างประเทศท่ีเรียกว�าองค	กรสหประชาชาติ 
 2.2.3 ความสําคัญของการจัดการ 
  1. มีกระบวนการจัดการท่ีดี จะทําให!องค	การประสบความสําเร็จตามเป:าหมายท่ี
กําหนดไว!  
  2. การจัดการเป7นเทคนิคท่ีทําให!สมาชิกในองค	การเกิดจิตสํานึกร�วมกัน ในการ
ปฏิบัติงาน มีความต้ังใจ  
  3. การจัดการเป7นกําหนดขอบเขตการทํางานของสมาชิกในองค	การ 
  4. การจัดการเป7นการแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน  
  สรุป การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีทําให!งานกิจกรรมต�าง ๆ
สําเร็จลงได!อย�าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด!วยคนและทรัพยากรขององค	การ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 การท�องเท่ียวนับเป7นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีได!นําเอาวัฒนธรรมมาเป7นจุดขายเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศ โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวชาวอเมริกันและยุโรป ท่ีต�างสนใจท่ีจะ
เรียนรู!วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร	 เยี่ยมชมงานสถาปMตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป7นอยู�
ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป7นงาน
หัตถกรรมละงานฝ�มือท่ีเกิดจากภูมิปMญญาของคนในประเทศนั้น การท�องเท่ียวในลักษณะดังกล�าวเรา
เรียกว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 2.3.1 ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท�องเท่ียวเพ่ือชมสิ่งท่ีแสดงความเป7น
วัฒนธรรม เช�น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต 
ศิลปะทุกแขนง  และสิ่ งต�าง  ๆ  ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ� ง เรืองท่ีมีการพัฒนาให! เหมาะสมกับ
สภาพแวดล!อม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแต�ละยุคสมัย ผู!ท�องเท่ียวจะได!รับทราบประวัติความ
เป7นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ�ายทอดมาถึงคนรุ�น
ปMจจุบันผ�านสิ่งเหล�านี้ 
 2.3.2 ความสําคัญของวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมทําให!คนในสังคมสามารถบ�งชี้สภาพแบบแผนการดําเนินชีวิต และยังทํา
ให!เป7นมนุษย	ท่ีสมบูรณ	 มนุษย	ใช!วัฒนธรรมในการตอบสนองความต!องการของชีวิตและปรับตัวให!เข!า
กับสังคมแต�ละแห�ง วัฒนธรรมจึงสามารถเป7นตัวก�อให!เกิดความสมานฉันท	 ท่ีเกิดจากความภูมิใจและ
การสะท!อนตัวตนของความเป7นคนในสังคมได! 
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  วัฒนธรรมแบ�งออกเป7น 4 ประเภท คือ 
  1. วัตถุธรรม หมายถึง วัฒนธรรมด!านสิ่งประดิษฐ	ท่ีมองเห็นและสัมผัสได! เช�น 
เครื่องมือ เครื่องใช!ต�าง ๆ ท่ีมนุษย	สร!างข้ึน เครื่องนุ�งห�ม ยารักษาโรค บ!านเรือน เป7นต!น 
  2. คติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมเก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะได!มาจาก
หลักธรรมทางศาสนา 
  3. เนติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางกฎหมาย เพ่ือการบังคับและควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคม รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีต�าง ๆ 
  4. สหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขและ
ปลอดภัย รวมท้ังระเบียบมารยาทท่ีใช!ติดต�อภายในสังคม เช�น การไหว! การแต�งกาย เป7นต!น 
  ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  วัฒนธรรมไทยเป7นเอกลักษณ	ของความเป7นชาติไทย เป7นผลรวมจากความรู! ความคิด 
สติปMญญาของมนุษย	 ท่ีสั่งสมสืบต�อกันมาโดยผ�านการปรับปรุงพัฒนาให!เหมาะสมต�อการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยของสังคมไทย ท้ังวัฒนธรรมเดิมของไทยและวัฒนธรรมท่ีได!รับอิทธิพลจากชนชาติต�าง ๆ ซ่ึง
ถูกนํามาปรับปรุง ผสมผสาน และกล�อมเกลาจนเป7นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปในท่ีสุด 
  วัฒนธรรมไทยมีลักษณะและความสําคัญท่ีสะท!อนค�านิยม ดังนี้ 
  1. สร!างความรักและความผูกพันในครอบครัว ตัวอย�างเช�น วันสงกรานต	ซ่ึงเป7นวัน
ข้ึนป�ใหม�ของไทยในอดีตนั้น ความรักและความผูกพันจะแสดงออกมาโดยบิดามารดาและญาติผู!ใหญ�
จะจัดเสื้อผ!าชุดใหม�ให!แก�บุตรธิดา พร!อมเครื่องประดับตามฐานะเพ่ือไปทําบุญ ขณะท่ีบุตรธิดาจะจัด
เสื้อผ!าให!บิดามารดาและญาติผู!ใหญ�ได!สวมใส�หลังพิธีรดน้ําดําหัว ส�วนในปMจจุบันคนไทยจะกลับบ!าน
เพ่ือรดน้ําและขอพรจากบิดามารดา และญาติผู!ใหญ�เพ่ือความเป7นสิริมงคลต�อชีวิต 
  2. ความเคารพกตัญ�ูต�อผู!ใหญ� และผู!มีพระคุณ วิถีชีวิตไทยถือเอาความกตัญ�ูต�อ
ผู!ใหญ� และผู!มีพระคุณเป7นสิ่งสําคัญสูงสุด การตอบแทนพระคุณจะแสดงออกมาได!หลายรูปแบบ เช�น 
การบรรพชาอุปสมบทของชายไทยเพ่ือตอบแทนพระคุณบิดามารดาท่ีได!เลี้ยงดูอุ!มชูมาแต�เล็กจนโต 
หรือการระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษในวันสารทไทย โดยจัดพิธีบังสุกุลเพ่ืออุทิศส�วนกุศลให!แก�ผู!มี
พระคุณท่ีล�วงลับไป 
  3. ความศรัทธาในการทําบุญให!ทาน ในวันสําคัญทางศาสนา เช�น วันมาฆบูชา               
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป7นต!น คนไทยแต�ละครอบครัวจะเตรียมของสําหรับทําบุญตักบาตร
ด!วยจิตใจศรัทธา นอกจากนี้การทําบุญยังเป7นสิ่งท่ีคนไทยถือปฏิบัติก�อนการเริ่มงานประเพณีต�าง ๆ 
เช�น วันสงกรานต	 วันลอยกระทง วันเข!าพรรษา ฯลฯ ความศรัทธาในการทําบุญ ยังจะเห็นได!จากการจัด
ให!มีการทอดกฐิน การทอดผ!าปiาเพ่ือให!พระสงฆ	ในพระพุทธศาสนาได!มีสิ่งของเครื่องใช!อันจําเป7นเพ่ือการ
ปฏิบัติธรรม ด!วยศรัทธาในการทําบุญนี้เองท่ีทําให!สามารถสืบต�ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปMจจุบัน 
  4. เอกลักษณ	ทางศิลปกรรม ซ่ึงจะแสดงออกมาท้ังในด!านสถาปMตยกรรม เช�น การสร!าง
วัด บ!านเรือนด!านจิตรกรรม เช�น การวาดภาพฝาผนัง ด!านวรรณกรรม เช�น ไตรภูมิพระร�วง เป7นต!น 
  5. การสร!างความสามัคคีในชุมชน  ตัวอย�างท่ีเห็นได! คือ ในวันเข!าพรรษา ชาวบ!าน
จะไปช�วยกันก�อเจดีย	ทราย ซ่ึงนอกจากเป7นการทําบุญแล!ว ยังแสดงให!เห็นถึงพลังของชุมชน ในการท่ี
จะทํานุบํารุงวัดในหมู�บ!านของตนให!เจริญยิ่งข้ึนอีกด!วย หรือในวันสงกรานต	 สมาชิกในครอบครัวจะ
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ร�วมกันทําความสะอาดบ!านเรือนและสิ่งของเครื่องใช!เพ่ือต!อนรับวันป�ใหม� หรือในวันสําคัญทางศาสนา 
ชาวบ!านจะร�วมมือกันจัดเตรียมสิ่งของสําหรับไปทําบุญ 
  6. เอกลักษณ	ทางภาษา ชาติไทยมีภาษาเป7นของตนเอง ภาษาไทยเป7นภาษาท่ีมี
เอกลักษณ	โดดเด�น การใช!ภาษาไทยของคนไทย มีเอกลักษณ	สําคัญคือ การเป7นคน เจ!าบทเจ!ากลอน 
ซ่ึงจะพบได!ในการละเล�นท่ัวไป เช�น ลําตัด มโนราห	 เป7นต!น การใช!ภาษาในงานนี้ จะมีการใช!ถ!อยคําท่ี
ลึกซ้ึงกินใจ มีความหมาย และยังแฝงไปด!วยไหวพริบปฏิภาณในการคิดคําโต!ตอบอีกด!วย 
  7. ความยับยั้งใจและความมีระเบียบวินัย ตัวอย�างเช�น การผิดผี หมายถึง การต!อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ	ท่ีบรรพบุรุษได!ถ�ายทอดมา การละเมิดกฎเกณฑ	นั้นถือว�าผิดผี ซ่ึงต!องมีการขอ
ขมาและมีการลงโทษโดยผู!สูงอายุท่ีเป7นตัวแทนของบรรพบุรุษเป7นผู!แนะนํา ตักเตือนและดําเนินการ 
เช�น หนุ�มสาวท่ียังไม�ได!แต�งงานกันอย�างถูกต!อง ห!ามถูกเนื้อต!องตัวกัน ซ่ึงสิ่งนี้เป7นการสร!างวินัยและ
การยับยั้งชั่งใจเพ่ือป:องกันไม�ให!มีการกระทําเกินกว�าสมควร ถ!าใครประพฤติผิดถือว�า ผิดผี ต!องมีการ
ลงโทษโดยการ เสียผี คือมีการชดใช!การกระทําความผิดนั้น 
  อย�างไรก็ตามวัฒนธรรมไทยดังกล�าวข!างต!น กําลังจะถูกลบเลือนไปในสภาพปMจจุบัน 
สุนทรียภาพอันเกิดจากภาษาและดนตรีท่ีไพเราะเพราะพริ้งด!วยท�วงทํานองได!ถูกแทนท่ีด!วยบทเพลง
สมัยใหม�จากต�างชาติในวันสงกรานต	 พฤติกรรมท่ีแสดงออกให!เห็นถึงความเอ้ืออาทร ความห�วงใย 
และความปรารถนาดีท่ีจะมีให!แก�ผู!อ่ืน ความสุขจากการประพรมน้ํา ถูกแทนท่ีด!วยบุคคลบางกลุ�ม ไม�
สนใจในความเจ็บปวดและอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ในวันไหว!ครูกิจกรรมหลายอย�างได!ถูกยกเลิกไป พิธีอัน
เคยสง�างามถูกกระทําแบบง�าย ๆ ให!เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  ถึงแม!ว�าจะเป7นไปได!ยากท่ีเราจะเรียกร!องให!นําเอาวัฒนธรรมไทยอันดีงามท้ังหมดใน
อดีตกลับคืนมาสู�ยุคปMจจุบัน แต�ถ!าคนไทยได!ตระหนักถึงคุณค�าและดัดแปลงให!เหมาะกับยุคสมัย ก็
เท�ากับว�าเราเป7นผู!หนึ่งท่ีได!จรรโลงวัฒนธรรมอันดีงามให!คงอยู�คู�กับสังคมไทยสืบไป  
  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ	วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
  วัฒนธรรม เป7นสิ่งท่ีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต�อกันมาเป7นเวลานาน จนกลายเป7น
มรดกทางสังคม แต�เนื่องด!วยยุคสมัยเปลี่ยนไป ทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจึงเป7นสิ่งสําคัญ เพราะวัฒนธรรมท่ีไม�ก�อให!เกิดประโยชน	ต�อ
ประเทศ ย�อมเป7นอุปสรรคต�อการสร!างความเจริญก!าวหน!าของประเทศได! 
  การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป7นการศึกษาหาความรู! ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร	และวัฒนธรรม มีการบอกเล�าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย	ผ�านทางประวัติศาสตร	อันเป7นผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม องค	ความรู! และการให!คุณค�า
ของสังคม โดยสถาปMตยกรรมท่ีมีคุณค�าหรือสภาพแวดล!อมอย�างธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให!เห็น
ถึงความสวยงามและประโยชน	ท่ีได!รับจากธรรมชาติ สามารถสะท!อนให!เห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เป7นอยู�ของคนในแต�ละยุคสมัยได!เป7นอย�างดี ไม�ว�าจะเป7นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยได!มีนักวิชาการต�าง ๆ ได!สรุปไว! ดังต�อไปนี้ 
  เสถียรโกเศศ นาคะประทีป (2555) กล�าวว�า วัฒนธรรมหมายถึง สภาพอันเป7น 
ความเจริญงอกงาม อันมีความหมายได!หลายนัยแล!วแต�จะมุ�งมองวัฒนธรรมในแง�ใด ซ่ึงวัฒนธรรมนี้ 
มนุษย	เองเป7นผู!สร!างและปรับปรุงจากธรรมชาติและเรียนรู!จากกันและกัน ดังนั้น วัฒนธรรมจะเจริญ 
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หรือเสื่อมก็อยู�ท่ีคนในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมแบ�งออกเป7น 5 หมวดใหญ� คือ 1. วัฒนธรรมวัตถุ เช�นสิ่ง
ปลูกสร!างต�าง ๆ อาหารการกิน เครื่องแต�งกาย อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช! เป7นต!น 2. สถาบันสังคม 
กิจกรรมท่ีจัดต้ังเป7นระเบียบข้ึนไว! เพ่ือประโยชน	อย�างใดอย�าง หนึ่งท่ีสังคมสนใจ ในการดําเนินวิถีชีวิต 
อย�างปกติสุข ปราศจากการเบียดเบียนท่ีกดข่ีกัน อย�างมีสวัสด์ิภาพสังคม เช�น การจัดระเบียบ
ครอบครัว การถ�ายทอดวัฒนธรรมรุ�นต�อรุ�น และโครงสร!าง การเมือง เป7นต!น 3. จิตใจ เช�น วัฒนธรรม
ทางความเชื่อ ศาสนา เพ่ือเป7นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจยามมีทุกข	 เดือดร!อน หรือเป7นเครื่องกําหนดบังคับ
ใจไม�ให!ประพฤติชั่ว 4. สุนทรียภาพ การสร!างสิ่งท่ีเป7นความงาม ความไพเราะ เรียกว�าศิลปะซ่ึงแบ�ง
ออกเป7นศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Arts) ศิลปะประยุกต	 (Decorative Arts) 5. ภาษา วัฒนธรรมจะยืนยง
และมีความเจริญงอกงามได!อยู�ท่ีมนุษย	มีภาษาเพราะ เป7นการถ�ายทอดวัฒนธรรมให!แก�กันในสังคม
เพ่ือเป7นการสื่อความรู!และความรู!สึกแก�กัน จากท่ีกล�าวมาพอจะสรุปประเภทของวัฒนธรรมออกเป7น 
2 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ อันเป7นเรื่องเก่ียวกับสุขกาย เพ่ือการกินอยู�ท่ีดีมีความ
สะดวกสบายในการครอง ชีพ ได!แกความจ!าเป7นเบื้องต!นในชีวิต 4 อย�าง คือ อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ท่ี
อยู�อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอ่ืน ๆ เช�น เครื่องมือเครื่องใช! ยานพาหนะตลอดจนอาวุธ เครื่องปูองกัน
ตัวและอ่ืน ๆ 2) วัฒนธรรม ทางจิตใจ หมายถึง สิ่งท่ีท!าให!ปMญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได!แก� 
การศึกษาความรู!อันบ!ารุ�ง ความคิดทางปMญญา ศาสนาและจรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมายและ
ระเบียบประเพณีซึ่ง ส�งเสริมความรู!สึกทางจิตใจให!งอกงามให!สบายใจ 
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได!อธิบายว�าการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด!วย 
1. ประวัติศาสตร	และร�องรอยทางประวัติศาสตร	 2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ	 3. งานสถาปMตยกรรมเก�าแก�
ด้ังเดิม 4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปM�นและแกะสลัก 5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต�าง ๆ
ทางศาสนา 6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร	 7. ภาษาและวรรณกรรม 8. วิถีชีวิต เสื้อผ!าเครื่อง
แต�งกาย อาหาร 9. ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ!าน เทศกาลต�าง ๆ 10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี               
ภูมิปMญญาท!องถ่ินท่ีนํามาใช!เฉพาะท!องถ่ิน  
  ประเทศต�าง ๆ ได!เล็งเห็นความสําคัญของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในการสร!าง
รายได!ให!กับประเทศของตนอย�างมหาศาล จึงนําวัฒนธรรมมาเป7นส�วนหนึ่งในกลยุทธ	ของประเทศ 
เช�น ประเทศเกาหลีได!มีการจัดต้ังหน�วยงานอิสระท่ีสนับสนุนภาคเอกชนในการส�งออกสินค!า
วัฒนธรรมซ่ึงเราจะเห็นโฆษณาการท�องเท่ียวของเกาหลีท่ีเน!นการสัมผัสวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
รวมถึงการโฆษณาแฝงในภาพยนตร	ซีรี่ย	ต�าง ๆ ของเกาหลี ในขณะท่ีประเทศสิงค	โปรก็พยายามใช!
ความหลากหลายของเชื้อชาติ เป7นจุดขายในการท�องเท่ียวเช�นกัน ภายใต!แนวคิดท่ีว�า Uniquely 
Singapore โดยมีการฟ��นฟูแหล�งวัฒนธรรมดังเดิมของคนสิงค	โปรเชื้อชาติจีน อินเดียและมลายูใน
ประเทศให!เป7นสถานท่ีท�องเท่ียว สําหรับประเทศมาเลเซีย การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะเน!นความ
เป7นมุสลิมสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีอยากสัมผัสมิติต�าง ๆ ของมุสลิม ยังมีประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมี
การจัดการการท�องเท่ียววัฒนธรรมอย�างเป7นระบบ เช�น จีน ประเทศในยุโรปและออสเตรเลีย ในขณะ
ท่ีบางประเทศมีศักยภาพในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แต�ยังมีปMญหาในด!านการเมือง
ภายในประเทศ หรือยังไม�มีนโยบายท่ีส�งเสริมด!านการท�องเท่ียว เช�น พม�า เวียดนาม ประเทศใน
แอฟริกาและตะวันออกกลาง เป7นต!น  
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  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ยังได!กล�าวเพ่ิมเติมว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
หมายถึง การเดินทางของผู!คนหรือกลุ�มคนจากสถานท่ีท่ีอยู�ประจ!าไปยังท!องถ่ินอ่ืน เพ่ือชื่นชมกับ
เอกลักษณ	ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ�มชนอ่ืน ท้ังนี้จะต!องเคารพในวัฒนธรรมของ กันและกัน 
เพ่ือก�อให!เกิดมิตรภาพ ความรู! ความเข!าใจและซาบซ้ึงตรึงใจในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล!อมในชุมชนนั้น
ให!น!อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันชุมชนท!องถ่ินผู!เป7นเจ!าของวัฒนธรรมก็ได! ผลประโยชน	จากการท�องเท่ียว
ในด!านการสร!างรายได!และการจ!างงาน อันน!ามาซ่ึงการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม และได!ระบุ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว�ามี 4 ประการ คือ 1. เป7นการท�องเท่ียวท่ีมี
การศึกษารวบรวมข!อมูลท่ีเก่ียวกับความสําคัญ คุณค�าประวัติศาสตร	 ความเป7นมาของทรัพยากร
วัฒนธรรมในแหล�งท�องเท่ียวนั้น เพ่ือเป7นข!อมูลให!แก� นักท�องเท่ียวในการเพ่ิมคุณค�าของประสบการณ	
ในการเข!าชม ในขณะเดียวกันก็จะก�อให!เกิดความ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท!องถ่ิน 
2. เป7นการท�องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝMงสร!างจิตสํานึกของคนในชุมชนท!องถ่ินให!เกิด ความรัก หวงแหน 
รักษาและดึงชุมชนท!องถ่ินเข!ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของ ตนด!วย และได!รับ
ประโยชน	ตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การจ!างงาน การบริการนําเท่ียว การ
ให!บริการขนส�ง การให!บริการท่ีพัก และการขายสินค!าท่ีระลึกเป7นต!น 3. เป7นการท�องเท่ียวท่ีมีการให!
ความรู!แก�นักท�องเท่ียวเพ่ือให!เกิดความเข!าใจใน วัฒนธรรมและได!รับความเพลิดเพลิน พร!อมท้ังสร!าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ	ทรัพยากรการท�องเท่ียว ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล!อม 4. เป7นการท�องเท่ียวท่ี
มีการเคารพวัฒนธรรมเพ่ือนบ!าน หรือของชุมชนอ่ืนรวมท้ัง เคารพในวัฒนธรรม ศักด์ิศรีและผู!คนของ
ตนเองด!วย 
  ชาญวิทย	 เกษตรศิริ (2540) ได!ให!แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ไว!ว�า 
เป7นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร	และวัฒนธรรมผ�านการเดินทางท�องเท่ียว เป7นการท�องเท่ียว ท่ีเน!นการ
พัฒนาด!านภูมิปMญญา สร!างสรรค	เคารพต�อสิ่งแวดล!อม วัฒนธรรม ศักด์ิศรีและวิถีชีวิตผู!คน หรือ
สามารถกล�าวไดอีกนัยหนึ่งว�า การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ การท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู!ผู!อ่ืนและ
ย!อนกลับมามองตนเองอย�างเข!าใจความเก่ียวพันของสิ่งต�าง  ๆ  ในโลกท่ีมีความเก่ียวโยงพ่ึงพา                      
ไม�สามารถแยกออกจากกันได! 
  ซูเกอร	 (Suger)  ชี้ ให! เห็นว�า  ส�วนประกอบทางวัฒนธรรมท่ีสามารถดึงดูดกัน                  
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ประกอบไปด!วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร	งานหัตถกรรม กิจกรรมทาง
ประเพณี ภาษา อาหาร ศิลปะ ดนตรีศาสนา สถาปMตยกรรมการศึกษา ลักษณะการแต�งกาย 
เทคโนโลยีของชุมชนท!องถ่ิน และกิจกรรมยามว�าง 
  สรุป วัฒนธรรมมีลักษณะท่ีไม�หยุดนิ่ง ต!องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตลอด หาก
วัฒนธรรม ใดหยุดนิ่งไม�พัฒนาวัฒนธรรมนั้นก็จะตาย ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่ง
หรือเผ�าใดเผ�า หนึ่งก็ไม�ถือวามีความบริสุทธิ์ โดยไม�มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอ่ืนเลย แต�จะมี
วิธีการสืบทอด รักษา และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอย�างไร ไม�ให!กระทบต�อลักษณ	ของตนเอง ดังนั้น 
ความสําคัญของวัฒนธรรม จึงไม�ได!อยู�ท่ีว�ามีอายุยืนยาวหรือบริสุทธิ์ หรือไม�บริสุทธิ์ แต�ความสําคัญ
ของวัฒนธรรมมีนัยสําคัญอยู� ท่ีว�าเม่ือผู!คนในสังคมนํามาปฏิบัติสืบทอดและส�งผลให!ผู!คนในสังคมนั้นมี
วิถีชีวิตร�วมกันอย�างสงบสุข บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกนตามทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรม 
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2.4 บริบทของจังหวัดมหาสารคาม 
 มหาสารคาม เป7นจังหวัดท่ีต้ังอยู�ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของ
เมืองท่ีสงบเงียบและเรียบง�ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปMจจุบันมีความสําคัญในฐานะเป7น
ศูนย	กลางทางด!านการศึกษาแห�งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถานศึกษาอยู�มากมาย จึงได!ชื่อว�าเป7น 
ตักศิลาแห�งอีสาน มหาสารคามมีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีโดดเด�น ในด!านประวัติศาสตร	 วัฒนธรรม 
และประเพณี และเนื่องจากยังมีความเจริญไม�มากนัก ผู!ท่ีมาเยือนเมืองนี้จึงได!สําผัสกับวิถีชีวิตชาว
อีสานอันเรียบง�ายและบริสุทธิ์ ถือเป7นเสน�ห	ท่ีนับวันจะหาได!ยากในสังคมเมืองปMจจุบัน 
 2.4.1 ประวัติความเป7นมา 
  เมืองมหาสารคามถือว�าเป7นเมืองแหล�งโบราณคดีท่ีสําคัญและยาวนานมาหลายร!อย
ป� เพราะได!พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีได!รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ต้ังแต�สมัยคุปตะตอนปลายและ
ปาละวะของอินเดียผ�านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวาราวดี เช�น บริเวณเมืองกันทรวิชัย 

(โคกพระ) และเมืองนครจําปาศรี โดยพบหลักฐาน เป7นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ	ดินเผา ตลอดท้ัง
พระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล!วยังได!รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ	 ผ�านมาทางชนชาติขอม ใน
รูปแบบสมัยลพบุรี เช�น กู�สันตรัตน	 กู�บ!านเขวา กู�บ!านแดง และกู�อ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและ
เครื่องปM�นดินเผาของขอมอยู�ตามผิวดินท่ัว ๆ ไป ในจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคามต้ังอยู�ตอนกลาง
ของภาคอีสาน มีชนหลายเผ�า เช�น ชาวไทยพ้ืนเมืองพูด ภาษาอีสาน ชาวไทยย!อและชาวผู!ไท 

ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง” 

ประกอบอาชีพด!านกสิกรรมเป7นส�วนใหญ� ใช!ชีวิตอย�างเรียบง�ายมีการไปมาหาสู�กัน ช�วยเหลือพ่ึงพา
อาศัยกันตามแบบของคนอีสานท่ัวไป    
  เมืองมหาสารคามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล!าเจ!าอยู�หัว ได!มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล!าฯ ให!ยกบ!านลาดกุดยางใหญ�ข้ึนเป7นเมือง เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2408 โดยแยกพ้ืนท่ี
และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร!อยเอ็ด และโปรดเกล!าฯ ให!ท!าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท	) เป7น
พระเจริญราชเดชเจ!าเมือง มีท!าวบัวทอง เป7นผู!ช�วยข้ึนกับเมืองร!อยเอ็ด ต�อมาโปรดเกล!าฯ ให!แยกเมือง
มหาสารคามข้ึนกับกรุงเทพ ฯ เม่ือ พ.ศ. 2412 และร!อยเอ็ดได!แบ�งพลเมืองให!อีกเจ็ดพันคน พลเมืองเดิม
อพยพมาจากเมืองจําปาศักด์ิ ท!าวมหาชัยและท!าวบัวทองนั้น เป7นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา              

(สีลัง) เจ!าเมืองคนท่ี 2 ของเมืองร!อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามต้ังอยู�ท่ีเนินสูงแห�งหนึ่ง
ใกล!กุดนางใย ได!สร!างศาลเจ!าพ�อหลักเมือง และศาลมเหศักด์ิข้ึนเป7นท่ีสักการะของชาวเมือง 
  ต�อมาสร!างวัดดอนเมืองแล!วเปลี่ยนชื่อเป7นวัดข!าวฮ!าว (วัดธัญญาวาส) และได!ย!าย
กองบัญชาการไปอยู�ริมหนองกระทุ�มด!านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปMจจุบัน ในป� พ.ศ. 2456 หม�อมเจ!านพมาศ 

นวรัตน	 เป7นปลัดมณฑลประจําจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได!
ย!ายศาลากลางมาอยู� ณ ท่ีต้ังศาลากลางหลังเดิม (ท่ีว�าการอําเภอเมืองปMจจุบัน) และในป� พ.ศ. 2542 ได!
ย!ายศาลากลางมาอยู� ณ ท่ีต้ังปMจจุบันมีผู!ดํารงตําแหน�งเจ!าเมืองหรือผู!ว�าราชการจังหวัด รวม 46 คน และผู!
ดํารงตําแหน�งผู!ว�าราชการจังหวัดมหาสารคาม คนปMจจุบัน คือ นายนพวัชร  สิงห	ศักดา 
 2.4.2 สภาพท่ัวไป 
  จังหวัดมหาสารคาม มีรูปร�างคล!ายนกอินทรีย	กลับหัว ต้ังอยู�บริเวณตอนกลางของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู�ระหว�างเส!นรุ!งท่ี 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส!นแวงท่ี 102 
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องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต	 ประมาณ 
475 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 5,267.55 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3.3 ล!านไร� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีจังหวัดมหาสารคาม (ข!อมูลจาก www.https://sites.google.com) 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดมหาสารคาม พ้ืนท่ี
ส�วนใหญ�เป7นท่ีราบสูงคล!าย ลูกคลื่นลุ�ม ๆ ดอน ๆ ไม�มีภูเขา มีทุ�งนาสลับปiาโปร�ง มีไม!เขตร!อนหรือท่ี
เรียกว�าปiาโคก พ้ืนดินเป7นดินปนทราย หรือไม�ก็เป7นทรายร�วน เก็บน้ําไม�ค�อยอยู�แม!ว�าจะมีฝนตก ในฤดู
แล!งกันดารน้ํามาก มีแม�น้ําชีไหลผ�าน ระดับพ้ืนท่ีโดยเฉลี่ยสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 130-230 เมตร  
 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป7นลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร!อน (Tropical 
Monsoon Climate) ในช�วงมรสุม ฤดูร!อน จะได!รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต!ท่ีพัดมาจากมหาสมุทร
อินเดีย สภาพโดยท่ัวไปจะมีลักษณะฝนตก สลับกับอากาศแห!ง (Wet and dry Climate) ในป� พ.ศ. 
2557 มีปริมาณฝนรวม 1,473.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุด 149.5 มิลลิเมตร ฝนตกจํานวน 90 วัน 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป� 27.91 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ	เฉลี่ยท้ังป� 77 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 1.3 ข!อมูลการปกครอง/ประชากร  
 อาณาเขตติดต�อ 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับจังหวัดขอนแก�น และจังหวัดกาฬสินธุ	 
 ทิศใต!   ติดต�อกับจังหวัดสุรินทร	 และจังหวัดบุรีรัมย	 
 ทิศตะวันออก  ติดต�อกับจังหวัดกาฬสินธุ	 และจังหวัดร!อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก  ติดต�อกับจังหวัดขอนแก�น และจังหวัดบุรีรัมย	 



25 
 

 2.4.3 ข!อมูลการปกครอง/ประชาชน 
  จังหวัดมหาสารคาม แบ�งการปกครองส�วนภูมิภาคออกเป7น 13 อําเภอ 133 ตําบล
1,499 หมู�บ!าน การปกครองส�วนท!องถ่ินประกอบด!วย องค	การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง เทศบาล
เมือง 1 แห�ง และเทศบาลตําบล 18 แห�ง องค	การบริหารส�วนตําบล 123 แห�ง รวม 143 แห�ง 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงจํานวนประชากรและบ!านแยกรายอําเภอ 
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม บ�าน 
จังหวัดมหาสารคาม 472,517 488,071 960,588 276,824 

อําเภอเมืองมหาสารคาม 49,478 50,712 100,190 30,743 
อําเภอแกดํา 12,294 12,062 24,356 6,096 
อําเภอโกสุมพิสัย 55,257 55,899 111,156 29,493 
อําเภอกันทรวิชัย 28,028 28,358 56,368 14,808 
อําเภอเชียงยืน 28,066 28,418 56,484 16,276 
อําเภอบรบือ 51,323 51,128 102,451 31,613 
อําเภอนาเชือก 28,594 28,621 57,215 15,024 
อําเภอพยัคฆภูมพิสัย 39,690 39,693 79,383 19,661 
อําเภอวาป�ปทุม 54,343 54,628 108,971 28,090 
อําเภอนาดูน 16,328 16,268 32,596 7,898 
อําเภอยางสีสุราช 17,687 17,646 35,333 8,928 
อําเภอกุดรัง 18,770 18,335 37,105 9,801 
อําเภอชื่นชม 12,344 12,610 24,954 6,424 

 
ท่ีมา: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 
 โครงสร!างพ้ืนฐาน (ข!อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558) การคมนาคม แขวงทางหลวง
ชนบทมหาสารคาม มีถนนในความรับผิดชอบท้ังสิ้น 637,543 กิโลเมตร แยกเป7น ถนนลาดยาง 
611,727 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 15,830 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต9,986 กิโลเมตร ทางหลวงของแขวง
การทางมหาสารคาม  
 2.4.4 การคมนาคม 
  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีถนนในความรับผิดชอบท้ังสิ้น 637,543 กิโลเมตร 
แยกเป7น ถนนลาดยาง 611,727 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 15,830 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต 9,986 
กิโลเมตร 
  ทางรถยนต	: ทางท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุด คือใช!เส!นทางถนนพหลโยธินเข!าสู�สระบุรี 
และเลี้ยวขวาเข!าสู�ถนนมิตรภาพ ผ�านนครราชสีมา เมืองพล บ!านไผ� แล!วเลี้ยวขวาเข!าสู�ถนนแจ!งสนิท เข!าสู�
มหาสารคาม 
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  ทางรถโดยสารประจําทาง: โดยท่ีสถานีขนส�งมหาสารคาม ต้ังอยู�บริเวณถนนเลียบ
คลองสมถวิล โดยมีหลายบริษัทท่ีบริการเท่ียวรถจากรุงเทพฯ สู�มหาสารคาม เช�น 
  - บริษัท ขนส�ง จํากัด 
  - บริษัท นครชัยแอร	 จํากัด 
  - เชิดชัยทัวร	 
  - รุ�งประเสริฐทัวร	 
  - ชาญทัวร	 
  และยังมีหลายบริษัทท่ีเป�ดให!บริการ โดยผ�านมหาสารคาม หลายบริษัท เช�น 
สหพันธ	ร!อยเอ็ดทัวร	 แสงประทีปทัวร	 ฯลฯ ในอําเภอต�าง ๆ ก็มีรถประจําทางบริการ ได!แก� พยัคฆภูมิ
พิสัย วาป�ปทุม นาดูน นาเชือก บรบือ กุดรัง และเชียงยืน นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจําทางไปใน
จังหวัดต�าง ๆ ด!วย เช�น เชียงใหม� สกลนคร อุดรธานี ขอนแก�น ร!อยเอ็ด กาฬสินธุ	 สุรินทร	 บุรีรัมย	 
เป7นต!น 
  ทางรถไฟ: จังหวัดมหาสารคามนั้น ปMจจุบันยังไม�มีทางรถไฟตัดผ�าน อย�างไรก็ตาม
สามารถใช!บริการได!ท่ีสถานีรถไฟในจังหวัดขอนแก�น ดังนี้ สถานีรถไฟขอนแก�น จากนั้นต�อรถยนต	มา
จังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 71 กิโลเมตรสถานีรถไฟบ!านไผ� จังหวัด
ขอนแก�น จากนั้นต�อรถยนต	มาจังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 69 กิโลเมตร 
  ทางเครื่องบิน: เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามไม�มีท�าอากาศยาน แต�สามารถใช!
บริการได!ท่ีท�าอากาศยานของจังหวัดข!างเคียง ดังนี้ ท�าอากาศยานขอนแก�น โดยสายการบินไทย และ
สายการบินไทยแอร	เอเชีย ให!บริการทุกวัน รวมวันละ 7 เท่ียวบินจากนั้นต�อรถยนต	มาจังหวัด
มหาสารคาม (อําเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 82 กิโลเมตรท�าอากาศยานร!อยเอ็ด โดยสาย
การบินนกแอร	 ให!บริการทุกวัน วันละ 3 เท่ียวบิน และสายการบินไทยแอร	เอเชีย ให!บริการทุกวัน        
วันละ 2 เท่ียวบิน รวมวันละ 5 เท่ียวบินจากนั้นต�อรถยนต	มาจังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมือง
มหาสารคาม) อีกประมาณ 59 กิโลเมตรท�าอากาศยานบุรีรัมย	 โดยสารการบินนกแอร	 ให!บริการทุก
วัน วันละ 1 เท่ียวบิน จากนั้นต�อรถยนต	มาจังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมืองมหาสารคาม) อีก
ประมาณ 121 กิโลเมตรในอนาคตมีโครงการก�อสร!างรถไฟ สายบ!านไผ� มหาสารคาม มุกดาหาร 
  ในการเดินทางภายในจังหวัดก็มีรถโดยสารประจําทางให!บริการ และรถสองแถว 
มอเตอร	ไซค	รับจ!าง สามล!อรับจ!าง และแท็กซ่ีมิเตอร	 สถานีขนส�งผู!โดยสารในมหาสารคาม สถานีขนส�ง
ผู!โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถานีขนส�งผู!โดยสารบรบือ สถานีขนส�งผู!โดยสารพยัคฆภูมิพิสัย 
สถานีขนส�งผู!โดยสารวาป�ปทุม สถานีขนส�งผู!โดยสารโกสุมพิสัย 
 2.4.5 ข!อมูลการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  1. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  งานบุญบั้งไฟ ของจังหวัดมหาสารคามนั้นจัดข้ึนระหว�างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ของทุกป� ในงานมีการประกวดขบวนแห�บั้งไฟ การตกแต�งขบวนและประกวดบั้งไฟข้ึนสูง กลางคืนมี
เวียนเทียน ทําบุญท่ีวัด มหรสพ และงานรื่นเริง การละเล�นต�าง ๆ ซ่ึงท่ีจังหวัดมหาสารคามได!จัดงาน
บุญบั้งไฟข้ึนหลายอําเภอด!วยกัน เช�น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย เชียงยืน นาเชือก กันทรวิชัย โกสุมพิสัย 
ยางสีสุราช นาดูน แกดํา บรบือ เป7นต!น 
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  ประวัติความเป7นมาของบุญบั้งไฟ 
  บุญ บั้งไฟ เป7นประเพณีท่ีนิยมทํากันในเดือน 6 การจัดทําบุญบั้งไฟข้ึนเพ่ือบูชา 
อารักษ	หลักเมือง เป7นประเพณีทําบุญขอฝนจากพญาแถนเพ่ือให!ฝนตกต!องตามฤดูกาล บ!าง คนหรือ
วัวควายอาจเกิดปiวยเป7นโรคต�าง ๆ บ!างเป7นต!น และเม่ือทําบุญดังกล�าว แล!ว ก็เชื่อว�าฟ:าฝนจะอุดม
สมบูรณ	 ประชาชนในหมู�บ!านนั้นจะอยู�เย็นเป7น สุข เพราะมีอาหารข!าวปลาท่ีบริบูรณ	ท้ังปราศจาก
โรคภัยด!วย “ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเดือนหกแล!วให!นําเอาน้ําวารีสรงโสก ฮดพระพุทธรูปเหนือใต!สู�ภาย 
อย�าได!ละเบี่ยงบ!ายปMดปiายหายหยุด มันสิสูญเสียศรีตํ่าไปเมือหน!า จงพากันทําแท!แนวคองฮีตเก�า เอา
บุญไปเรื่อย ๆ อย�าถอยหน!าหากสิเสีย” 
  เดือนหกทําบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา การทําบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝน และจะมีงาน 
บวชนาคพร!อมกันด!วย การทําบุญเดือนหกเป7นงานสําคัญก�อนการทํานา หมู�บ!านใกล!เคียงจะนําเอา  
บั้งไฟมาจุดประชันขันแข�งกัน หมู�บ!านท่ีรับเป7นเจ!าภาพจะจัดอาหาร เหล!ายามาเลี้ยงโดยไม�คิดมูลค�า 
เม่ือถึงเวลาก็จะต้ังขบวนแห�บั้งไฟและรําเซ้ิงออกไป ณ ลานท่ีจุดบั้งไฟ การเซ้ิงจะกระทําด!วยความ
สนุกสนาน ไม�มีการทะเลาะวิวาท คําเซ้ิงและการแสดงประกอบจะออกไปในเรื่องเพศ แต�ก็ไม�ถือสา
หรือคิดเป7นเรื่องหยาบคายแต�อย�างใด (ไปชมประเพณียิ่งใหญ�นี้ได!ท่ีจังหวัดยโสธร ช�วงต!นเดือน
พฤษภาคมของทุกป�) ส�วนการทําบุญวิสาขบูชานั้น ก็มีการทําบุญเลี้ยงพระ ฟMงเทศน	 ช�วงเย็น มีการ
เวียนเทียนเช�นเดียวกับภาคอ่ืน ๆ 
  โดยการเอาข้ีเจีย (ดินประสิว) มาประสมค่ัวกับถ�าน โขลกให!แหลกเรียกว�าหม่ือ             
(ดินป�น) เอาหม่ือใส�กระบอกไม!ไผ�อัดให!แน�น แล!วเจาะรูใส�หางเรียกว�าบั้งไฟ การทําบุญมีให!ทาน เป7น
ต!น เก่ียวกับการทําบ!องไฟ เรียกว�า บุญบั้งไฟ กําหนดทํากันในเดือนหก 
  พญาคันคากจึงท!าสู!รบกับพญาแถน หากพญาแถนแพ!ต!องส�งฝนลงมาให!โลกมนุษย	
เป7นประจําทุกป� ผลการสู�รบปรากฏว�าพญาแถนแพ!พญาคันคาก เพราะพญาคันคากใช!แผนส�งปลวก
ข้ึนไปกัดด!ามอาวุธ ส�งมด ตะขาบ ไปซ�อนอยู�ในรองเท!าและเสื้อผ!าท่ีจะออกรบของพญาแถนและทหาร 
พญาแถนก็ยอมทําตามสัญญาแต�โดยดีแต�มีข!อแม!ว�าชาวโลกจะต!องจุดบั้งไฟข้ึนไปเตือนว�าต!องการฝน
เม่ือใด ด!วยเหตุนี้ชาวโลกท่ีต!องการน้ําด่ืมน้ําใช!และน้ําเพ่ือการเกษตรจึงได!ทําบั้งไฟจุดข้ึนไปขอฝนกับ
พญาแถนในช�วงก�อนฤดูทํานา คือประมาณเดือนหก ในช�วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ด!วย
ความเชื่อตามเรื่องเล�านี้จึงทําให!ชาวอีสานทําบั้งไฟทุกป�เพ่ือเตือนพญาแถน 
  ก�อนจะถึงวันงานหรือวันเอาบุญ ชาวบ!านก็จะช�วยกันเตรียมงานกันอย�างสามัคคี 
ฝiายแม�ครัวก็เตรียมข!าวปลาอาหารไว!เลี้ยงแขกเลี้ยงคน ฝiายช�างฟ:อนก็เตรียมขบวนรําไว!สําหรับแห�บั้งไฟ 
ฝiายผู!ชายท่ีเป7นช�างฝ�มือก็ช�วยกันทําบั้งไฟและตกแต�งให!สวยงาม งานบุญบั้งไฟส�วนใหญ�จะไม�ค�อยมี
พิธีกรรมทางศาสนาเท�าใดนักแต�บางแห�งก็มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระบ!าง 
  ในวันโฮม ชาวบ!านก็จะมาต้ังขบวนเพ่ือแห�บั้งไฟไปรอบ ๆ หมู�บ!าน เป7นงานบุญท่ี
เน!นความสนุกสนานรื่นเริง ในขบวนจะมีการรําเซ้ิงตามบั้งไฟ และบรรดาข้ีเหล!าท้ังหลายก็จะร!องเพลง
เซ้ิงไปของเหล!าตามบ!านต�าง ๆ กาพย	เซ้ิงอาจจะหยาบคายแต�ก็ไม�มีใครถือสากัน แต�กาพย	เซ้ิงท่ีใช!แห�
ในขบวนมักจะเป7นประวัติและความเป7นมาของพิธีบุญบั้งไฟ 
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  ส�วนในวันจุดบั้งไฟก็อาจจะเป7นอีกวันหนึ่งคือเป7นวันท่ีชาวบ!านจะเอาบั้งไฟของแต�ละ
คุ!มแต�ละหมู�บ!านมาจุดแข�งกัน ถ!าของใครทํามาดีจุดข้ึนได!สูงสุดก็จะชนะแต�ถ!าของใครแตกก็ถือว�าแพ! 
ต!องโดนลงโทษโดยการจับโยนลงโคลนหรือตมซ่ึงเป7นท่ีสนุกสนานอย�างยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 บรรยากาศงานบุญบั้งไฟ (ข!อมูลจาก www.mcot.net) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ขบวนฟ:อนรําต�อหน!าหน!าประธานเป�ดงาน (ข!อมูลจาก http://www.banmuang.co.th/) 
 
 2. ประเพณีออนซอนกลองยาว   
 ประเพณีออนซอนกลองยาว จะจัดงานเป7นประจําในวันศุกร	 เสาร	 และอาทิตย	 
สัปดาห	ท่ี 2 ของเดือนมีนาคมของทุกป� ณ สนามท่ีว�าการอําเภอวาป�ปทุม ในบริเวณงานจะมีการ
ประกวดกลองยาวพ้ืนบ!านและกลองยาวประยุกต	 ขบวนแห�คณะกลองยาว การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ!านอีสาน การออกร!านจําหน�ายสินค!าพ้ืนเมือง การประกวดธิดากลองยาวและมหรสพต�าง ๆ 
มากมายชาวอําเภอวาป�ปทุมท้ัง 15 ตําบล 241 หมู�บ!าน ร�วมกันจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาป�
ของดีพ้ืนบ!าน โดยมีการจัดแข�งประกวดกลองยาว การประกวดขบวนแห�กลองยาว ประกวดธิดากลอง
ยาวจากทุกตําบล  การออกร!านแสดงและจัดจําหน�ายสินค!าผลิตภัณฑ	พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ	ทาง
การเกษตรจากทุกตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอวาป�ปทุม ท้ังนี้ เพ่ือเป7นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และ
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การละเล�นพ้ืนบ!านของชาววาป�ปทุม ให!เป7นท่ีรู!จักกันอย�างแพร�หลาย และยังเป7นการส�งเสริมสินค!า
พ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ	ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 โดยมีกิจกรรมการแข�งขันประกวดกลองยาวชิงถ!วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดกลองยาวชิงถ!วยผู!ว�าราชการจังหวัดมหาสารคาม การ
ประกวดขบวนแห�กลองยาว ประกวดธิดากลองยาวจากทุกตําบล จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
และการออกร!านแสดงและจัดจําหน�ายสินค!าผลิตภัณฑ	พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ	ทางการเกษตรจากทุก
ตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอวาป�ปทุม โดยมีนายอํานวย ปะติเส รัฐมนตรีช�วยกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ	 เป7นประธานเป�ดงาน และมอบเกียรติบัตรแก�ผู!ให!การสนับสนุนงาน พร!อมมอบถ!วย
รางวัล และสายสะพายให!กับธิดากลองยาวท่ีได!รับรางวัล เพ่ือเป7นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และ
การละเล�นพ้ืนบ!านของชาวอําเภอวาป�ปทุม ให!เป7นท่ีรู!จักกันอย�างแพร�หลาย และยังเป7นการส�งเสริม
สินค!าพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ	ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 สําหรับการจัดงานออนซอนกลองยาว ชาววาป�ของดีพ้ืนเมือง ได!กําหนดจัดข้ึนครั้ง
แรกเม่ือป� พ.ศ. 2539 โดยมีนายสุรศักด์ิ ชาญยุทธ นายอําเภอวาป�ปุทมในขณะนั้น เป7นผู!ริเริ่มจัดงาน 
เพ่ือเผยแพร�การละเล�นกลองยาวของชาววาป�ปทุม ให!รู!จักกันอย�างแพร�หลายและจัดต�อเนื่อง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5 บรรยากาศการรํากลองยาว (ข!อมูลจาก http://www.oknation.net/) 
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ภาพท่ี 2.5 (ต*อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 (ต*อ) 
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 3. ประเพณีบุญเบิกฟ:าและกาชาด 
 งานบุญเบิกฟ:า และ กาชาด ได!จัดข้ึนบริเวณศาลากลางจังหวัด ช�วงเวลา วันข้ึน 3 คํ่า 
เดือน 3 ของทุก ๆ ป� (อยู�ระหว�างปลายเดือนมกราคม-ต!นเดือนกุมภาพันธ	) เป7นงานเฉลิมฉลองในช�วง
ต!นฤดูการทํานาเพ่ือฟ��นฟูและอนุรักษ	มรดกทางวัฒนธรรมของอีสาน ในงานจัดให!มีขบวนแห�บุญเบิกฟ:า 
ซ่ึงเป7นเรื่องราวเก่ียวกับพระแม�โพสพ เรื่องของพานบายศรีสู�ขวัญ ตลอดจนวัฒนธรรม การละเล�น 
ดนตรีพ้ืนบ!าน และพิธีกรรมต�าง ๆ 
 ประเพณี บุญเบิกฟ:า เป7นประเพณีของชาวมหาสารคามท่ีประกอบข้ึนตามความเชื่อว�า 
เม่ือถึงวันข้ึน 3 คํ่า เดือน 3 ของทุก ๆ ป� ฟ:าจะเริ่มไขประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ:าร!อง และทิศท่ีฟ:าร!องเป7น
สัญญาณบ�งบอกตัวกําหนดปริมาณน้ําฝนท่ีจะตกลงมาหล�อเลี้ยง การเกษตรในป�นั้น ๆ ตํานานโบราณ
กล�าวถึงทิศท่ีฟ:าร!องว�า 
 1. ทิศบูรพา มีครุฑเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูน้ํา ถ!าฟ:าร!องทิศนี้ฝนจะดี ข!าว
กล!าในนาจะอุดมสมบูรณ	 คนท้ังปวงจะได!ทําบุญให!ทานอย�างเต็มท่ี 
 2. ทิศอาคเนย	 มีแมวเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูลม ถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ฝนจะ
น!อย นาแล!ง คนจะอดอยาก และเกิดโรคระบาด 
 3. ทิศทักษิณ มีราชสีห	เป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูทอง ถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ฝน
จะมาก น้ําจะท�วมข!าวกล!าในนาเสียหายถึงสองในห!าส�วน นาลุ�มเสีย นาดอนดี มีปูปลาอุดมสมบูรณ	 
 4. ทิศหรดี มีเสือเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูตะก่ัวหรือประตูชิน ถ!าฟ:าร!องทาง
ทิศนี้ฝนจะดี น้ํางามพอเหมาะ ผลหมากรากไม!อุดม ปูปลามีมาก ข!าวกล!าบริบูรณ	 ผู!คนมีความสุข 
 5. ทิศปMจจิม มีนาคเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูเหล็ก ถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ฝนจะ
แล!ง น้ําน!อย ข!าวกล!าในนาแห!งตาย เสียหายหนัก 
 6. ทิศพายัพ มีหนูเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูหินถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ฝนจะตก
ปานกลาง ข!าวกล!าได!ผลก่ึงหนึ่ง เสียหายก่ึงหนึ่ง ปูปลามีน!อย คนจักปiวยไข! 
 7. ทิศอุดร มีช!างเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูเงิน ถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ ฝนจะดี 
ข!าวกล!าในนางอกงามดี คนมีสุขท่ัวหน!า 
 8. ทิศอีสาน มีงัวเป7นสัตว	ประจําทิศ เป7นทิศประตูดิน ถ!าฟ:าร!องทางทิศนี้ ฝนจะดี
ตลอดป� ข!าวกล!าในนาจะงอกงามสมบูรณ	ดี คนจะมีความสุขเกษมตลอดป�อย�างถ!วนหน!า ด!วยความ
เชื่อตามตํานานดังกล�าว ชาวมหาสารคามจึงมีประเพณีบุญเบิกฟ:า (เดิมเรียกว�าบุญเบิกบ!าน) เพ่ือขอ
พรจากแถน (เทพผู!เป7นใหญ�) ให!ไขประตูฟ:าทางทิศท่ีเป7นมงคล 
 อนึ่งในวันข้ึน 3 คํ่า เดือน 3 จะมีปรากฏการณ	มหัศจรรย	เกิดข้ึน 3 อย�าง คือ 
 1. กบไม�มีปาก คือ จะมีแผ�นเยื่อเกิดข้ึนป�ดรูกบเป7นอันว�าวันนั้นกบจําศีล ไม�ฆ�าสัตว	
อ่ืน ๆ เป7นอาหาร 
 2. นากไม�มีรูทวาร คือ มีแผ�นเยื่อเกิดข้ึนป�ดทวารหนักของตัวนาก เป7นอันว�านากจะ
ไม�ขับถ�ายในวันนั้น เพราะไม�ได!กินอาหาร 
 3. มะขามป:อมจะมีรสหวาน 
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ภาพท่ี 2.6 พิธีกรรมเบิกทิศทาง (ข!อมูลจาก www.banmuang.co.th) 
 
 4. ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน   
  จัดท่ีบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน รวม 5 วัน 5 คืน ในช�วงวันข้ึน 15 คํ่า 
เดือน 3 ของทุกป�พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป7นสถานท่ีท่ีค!นพบหลักฐาน ทาง
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ประวัติศาสตร	โบราณคดี ท่ีแสดงว�าบริเวณแห�งนี้ เคยเป7นศูนย	กลางความเจริญรุ�งเรื่องของนครจําปาศรี 
เมืองโบราณในอดีต อีกท้ังได!ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคํา เงิน และสําริด 
ซ่ึงสันนิษฐานว�า มีอายุอยู�ในพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 สมัยทวาราวดี จึงได!สร!างพระธาตุตามแบบสถูป
ท่ีได!ค!นพบ และทุกป� จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนข้ึน และในป�นี้ กิจกรรมในงาน
ประกอบด!วยขบวนแห�ประเพณี 12 เดือน การทําบุญตักบาตร การเวียนเทียนวันมาฆบูชา การปฏิบัติ
ธรรมวิปMสสนา การออกนิทรรศการของหน�วยงานต�าง ๆ การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป7นมา
นครจําปาศรี และการจัดร!านสินค!าชุมชน 

 
ภาพท่ี 2.7 ขบวนฟ:อนรํา (ข!อมูลจาก www.sarakham.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 บรรยากาศนมัสการพระธาตุนาดูน 
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ภาพท่ี 2.9 พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุนาดูน (ข!อมูลจาก เพจออนซอนสารคาม) 
 
 5. ประเพณีบุญพาข!าวลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง 
 อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญพาข!าวลิง โดยเชิญชวน
ชาวบ!าน ตลอดจนนักท�องเท่ียวนําอาหารต�าง ๆ ท่ีลิงชอบ เช�น กล!วยสุก ถ่ัวลิสงต!ม ผลไม! มาเลี้ยงลิง 
อย�างต�อเนื่องเป7นประจําทุกป� 
 งานประเพณีบุญพาข!าวลิง เป7นประเพณีท่ีชาวอําเภอโกสุมพิสัย ได!ร�วมกันจัดทําข้ึน
เพ่ือเลี้ยงอาหารให!กับลิงท่ีมาอาศัยอยู�ภายในวนอุทยานโกสัมพีแห�งนี้ โดยจัดข้ึนทุกวันท่ี วันท่ี 1 หรือ
วันท่ี 2 ของเดือนเมษายนของทุกป� เนื่องจากในวนอุทยานโกสัมพี มีลิงเป7นจํานวนมาก อาหารในปiา 
ไม�พอสําหรับให!ลิงหากิน เพ่ือเป7นการช�วยเหลือลิงและไม�ให!เข!ามารบกวนชาวบ!านท่ีอยู�บริเวณวน
อุทยาน จึงมีการจัดงานประเพณีบุญพาข!าวลิงข้ึน โดยการเชิญชวนชาวบ!านและประชาชนท่ัวไปได!นํา
อาหารต�าง ๆ ท่ีลิงชอบ เช�น กล!วยสุก ถ่ัวลิสงต!ม ผลไม! มาเลี้ยงลิง สําหรับงบประมาณท่ีชาวบ!านหรือ
ส�วนราชการ หน�วยงานบริจาคก็จะนําเข!าเป7นกองทุน สําหรับซ้ืออาหารลิงไว!กินตลอดป� 
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ภาพท่ี 2.10 บรรยากาศงานบุญเลี้ยงอาหารลิง (ข!อมูลจาก www. http://pr.prd.go.th/) 
 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับกลยุทธ	จัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ 
 กนกพร สีดอกไม! (2549, บทคัดย�อ) ดุษฎีนิพนธ	ฉบับนี้เป7นการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ
จัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ของการ ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยกรณีศึกษาเกาะสมุย” มีวัตถุประสงค	ใน
การศึกษา อยู� 4 ประการ ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือศึกษาถึงนโยบายของการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของเกาะสมุยท่ี
มีผลต�อปMจจัยส�วนบุคคลของข!าราชการและประชาชน ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษา ถึงปMจจัยสิ่งแวดล!อม 
ภายในองค	กรและภายนอกองค	กรของผู!บริหาร เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู!เก่ียวข!อง ต�อ
นโยบายการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย กรณีศึกษาเกาะสมุย ประการ
ท่ีสาม เพ่ือศึกษาถึงปMจจัย ความพร!อมในการขับเคลื่อนการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร	ธานีให!มีความยั่งยืน ประการท่ีสี่ เพ่ือศึกษาการนํานโยบายของการท�องเท่ียวแห�ง 
ประเทศไทยมาส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวเกาะสมุย สู�การปฏิบัติเพ่ือให!นักท�องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ต�างประเทศเกิดความประทับใจ เชื่อม่ัน พึงพอใจ และบอกต�อ และกลับมาเท่ียวท่ีเกาะสมุย จาก
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การศึกษาใช!วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช!แนวคิดการนํานโยบายการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยมาปรับใช!กับการท�องเท่ียวของเกาะสมุย มีจุดมุ�งหมายเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ	นโยบายการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน กรณีศึกษาการเกาะสมุย โดยใช!วิธีการเก็บรวบรวม
ข!อมูล ตีความและวิเคราะห	ข!อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมีข!อค!นพบ 5 ประการ ดังนี้     
1. การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว 2. การพัฒนาและฟ��นฟู
แหล�งท�องเท่ียวให!เกิดความยั่งยืน 3. การพัฒนาสินค!าบริการและปMจจัย สนับสนุนการท�องเท่ียว       
4. การสร!างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว 5. การ ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชน และองค	การปกครองส�วนท!องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 
 อาทิตย	  โชติวิริยวาณิชย	 (2557, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค	เพ่ือศึกษาการ
จัดการท�องเ ท่ียวโดยชุมชนแบบมีส�วนร�วมของชุมชนหลวงพรต-ท�านเลี่ยม เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เป7นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงให!ความสําคัญกับคนในชุมชน ในการมี
ส�วนร�วมวิจัยกับนักพัฒนาและนักวิจัยท่ีเป7นคนภายนอก ดําเนินการสร!างกระบวนการเรียนรู!แบบมี
ส�วนร�วม ศึกษาสถานการณ	 วิเคราะห	ปMญหาชุมชน เก็บรวบรวมข!อมูลท่ีเก่ียวข!องกับการท�องเท่ียว 
การจัดเวทีประชุมเสวนาท้ัง เป7นทางการและไม�เป7นทางการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาดูงาน 
การระดมสมอง การทดลองปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน และกระจายข!อมูล
ข�าวสารไปสู�การรับรู!ของคนในชุมชน เพ่ือให!เกิดความตระหนัก ความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชน โดยผู!วิจัยมีบทบาทเป7นผู!กระตุ!นประสาน ดําเนินการ ระหว�างเดือนกุมภาพันธ	 2552 
- สิงหาคม 2555 ได!รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวชื่อ “ตลาดนัดศิลปะ” ร�วมกับพันธมิตร เครือข�าย 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ท่ีอยู�ภายในและรอบชุมชน ผลจากการทดลองจัดการท�องเท่ียว
โดย ชุมชนนําร�องครั้งแรกพบว�า นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�เป7นนักเรียนและนักศึกษา อาศัยอยู�ในเขต
ลาดกระบัง มาท�องเท่ียว ร�วมกับครอบครัว ได!รับทราบข!อมูลจากสื่อสังคมออนไลน	 ผลประเมินความ
พึงพอใจของนักท�องเท่ียวจํานวน 117 คน ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) ประโยชน	ท่ี
ชุมชนได!รับคือความเข!มแข็ง ความสามัคคี ความร�วมมือกัน ในการทํากิจกรรมของชุมชน มีการดูแล
สภาพแวดล!อมและทรัพยากรของชุมชน มีโอกาสหารายได!จากกิจกรรมการ ท�องเท่ียว ชุมชนเป7นท่ี
รู!จักในสังคมและทําให!เกิดการพัฒนาชุมชนอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังการสนับสนุนจากเครือข�าย และ
หน�วยงานภายนอก ท้ังด!านงบประมาณและการช�วยเหลือด!านอ่ืน ๆ จึงทําให!ชุมชนสามารถดําเนินการ
จัดการ ท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างต�อเนื่อง โดยดําเนินการจัดการท�องเท่ียวของทุกวันเสาร	-อาทิตย	แรก
ของเดือน 
 พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (2557, บทคัดย�อ) การทําวิจัยเรื่องยุทธศาสตร	การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยใช!วัดเป7นศูนย	กลาง ในกลุ�มจังหวัดล!านนาตะวันออก 4 จังหวัด อัน
ประกอบด!วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร� และน�าน สาเหตุท่ีเลือกท้ัง 4 จังหวัดนี้ เนื่องจากว�าเป7น
จังหวัดท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมประเพณีท!องถ่ินท่ีใกล!เคียงกัน  มีความสัมพันธ	กันมาต้ังแต�ในอดีตจนถึง
ปMจจุบัน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต!องการอธิบายรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมของแต�ละจังหวัดท้ังท่ีมี
ลักษณะคล!ายกัน และท่ีมีลักษณะเป7นเอกลักษณ	เฉพาะ พร!อมท้ังศึกษาสถานการณ	การท�องเท่ียวใน
ปMจจุบันของแต�ละแห�ง เพ่ือต!องการสะท!อนถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวโดยเฉพาะการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีวัดเป7นแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือหาแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร	ด!านการ
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ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม กับบริบทของวัฒนธรรม
ท่ีปรากฏอยู�ในวัดของท้ัง 4 จังหวัด ท่ีใช!ในการศึกษา  
 เสาวภา ไพทยวัฒน	 (2555, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษารูปแบบในการนํามิติทาง
วัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษ	 และพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนผลการศึกษามีดังนี้ การดํารงอยู�
ของวัฒนธรรมชุมชนในสังคมเมืองท้ังชุมชนซอยโซดาและชุมชนวัดประชา ระบือธรรม 1 – 4 พบว�า
ชื่อของชุมชนกับความสัมพันธ	ด!านประวัติความเป7นมาก�อนการก�อต้ังเป7นชุมชนตามรูปแบบการ
บริหารราชการของกรุงเทพมหานครมีความสําคัญในการรวมตัวของคนในชุมชนเป7นลําดับแรก 
นอกจากนี้ความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนมีศูนย	รวมจากกลุ�มคนท่ีสืบทอดความผูกพันของกลุ�มคนท่ี
อาศัยในพ้ืนท่ีมาเป7นเวลายาวนาน โดยมีกลุ�มผู!อาวุโสเป7นกลไกหลักและ มีคณะกรรมการบริหารชุมชน
ท่ีทําการจัดกิจกรรมทางสังคมหลายรูปแบบให!ปรากฏอยู�ในชุมชนอย�างต�อเนื่อง คนในชุมชนจะให!
ความร�วมมือด!านการประกอบอาชีพและหารายได!ร�วมกัน มีการสร!างเครือข�ายในชุมชนในลักษณะ
ความเป7นเครือญาติแบบไทยด!านการเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และคนใน ครอบครัวจะนําสมาชิกในครอบครัว
เข!ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน กลุ�มคนในชุมชนท่ีรัก และผูกพันกับชุมชนเป7นกลุ�มคนซ่ึงมิได!มี
แผนในการย!ายออกจากชุมชนเพ่ือไปอยู�ในท่ีอยู�อาศัยแหล�งใหม� คนกลุ�มนี้จะให!ความสําคัญกับการ
รักษาวัฒนธรรมของชุมชนเป7นพิเศษ แม!ว�าพ้ืนท่ีภายในชุมชนจะมีความคับแคบ แต�คนในชุมชนมี
ความคุ!นเคยและมีความสุขในด!านการปฏิสัมพันธ	กับผู!คนท่ีรู!จักกันมานาน สังคมเมืองเป7นเพียง
รูปแบบภายนอกในการบอกความเป7น ชุมชนในเมืองหลวง แต�ในการใช!ชีวิตจริงของคนในชุมชนจะมี
ความผูกพันเป7นพิเศษในการเข!าร�วมกิจกรรมบ!าน วัดและโรงเรียน ในชุมชนร�วมกับความไม�
เคร�งเครียดในการใช!ชีวิตประจําวัน 
 นงลักษณ	 จันทาภากุล (2555, บทคัดย�อ) ผลการวิจัยพบว�า 1  ศึกษาศักยภาพการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ!านหัวเขาจีนโดยรวมท้ัง 4 ด!าน คือ ด!านพ้ืนท่ี ด!านการจัดการ 
ด!านกิจกรรม และด!านองค	กรอยู�ในระดับมาก 2 แนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมท่ี
สําคัญ ได!แก� 1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง 2 การให!
ความรู!จัดอบรมในการจัดการท�องเท่ียวให!ประสบความสําเร็จ 3 การศึกษาดูงานและการศึกษาการ
ปฏิบัติท่ีดีในการท�องเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จ 4 การประชาสัมพันธ	ผ�านทางเว็บไซต	 การประ
สัมพันธ	ผ�านหน�วยงานต�าง ๆ ในระดับจังหวัดและสื่อต�าง ๆ รวมถึงการส�งเสริมการตลาดเชิงรุก ของ
ชุมชนอย�างต�อเนื่อง และการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวต�าง ๆ 5 ปMญหาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบ!านหัวเขาจีนโดยรวมอยู�ในระดับมาก ปMญหาด!านองค	กร และด!านท่ีตํ่าท่ีสุด คือ แนว
ทางแก!ไขปMญหาด!านพ้ืนท่ี 
 พรทิพย	 กิจเจริญไพศาล  (2553, บทคัดย�อ) ผลการวิจัยสรุปได!ว�า  จังหวัดปทุมธานีมี
ทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง โดดเด�นด!านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด!าน 
ประวัติศาสตร	 ด!านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได!แก� วัดมอญ เตาโอ�งอ�าง เครื่องปM�นดินเผา ตุ�มสาม
โคก ตลอดจนด!านประเพณี เทศกาล ได!แก� งานสงกรานต	 งานแห�เสาหงส	ธง ตะขาบ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวมอญ ได!แก� อาหารการกิน การแต�งกาย แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศใน
จังหวัดปทุมธานี ควรเน!นการพัฒนาคุณค�าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ	และ
ถ�ายทอดภูมิปMญญา และองค	ความรู!ให!คงอยู�อย�างต�อเนื่อง แนวทางการพัฒนาด!านกิจกรรมท�องเท่ียวของ
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ชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด!านการ คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส!นทางการเดินทางไปสู�
แหล�งท�องเท่ียวให!เชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนพัฒนาด!านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการให!
ข!อมูลด!านการท�องเท่ียวกับนักท�องเท่ียว ควบคู�กับการให!ความรู!ด!านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ปริวรรต สมนึก (2552, บทคัดย�อ) การศึกษาเรื่อง การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านภูกับ
การอนุรักษ	 วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค	ในการศึกษาเพ่ือ (1) แสดงให!เห็นพัฒนาการของการจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านภูท่ีเน!นในด!านการอนุรักษ	วัฒนธรรมท!องถ่ิน (2) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ	
วัฒนธรรม และ (3) เพ่ือศึกษาปMจจัยในการดําเนินงานท่ีนําไปสู�ความสําเร็จของการจัดการท�องเท่ียว
โดยชุมชนบ!านภู โดย ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข!องของชุมชน การสัมภาษณ	แกนนําและผู!ท่ีเก่ียวข!อง
กับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านภู ตลอดจนการประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) ผู!ท่ีเก่ียวข!อง
ในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านภู ผลการศึกษาพบว�า 1. ภูมิปMญญาของตนเองชาวบ!านภูตามวิถี
ชีวิตของชาวภูไท จนทําให!แกนนําชุมชนได!เกิดแนวคิดและเริ่มทําโฮมสเตย	ในหมู�บ!านข้ึน แต�ปรากฏว�า
ผลการ ทําโฮมสเตย	ล!มเหลว เพราะว�าไม�มีสิ่งดึงดูดความสนใจของผู!คนหรือนักท�องเท่ียว จนกระท่ัง
หมู�บ!านได!รับรางวัลหมู�บ!าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียว ส�งผลให!การท�องเท่ียวโดยชุมชนมีศักยภาพท่ี
พร!อมให!บริการกับนักท�องเท่ียว กลายเป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 2. กระบวนการจัดการท�องเท่ียว
ของชุมชนบ!านภูนั้น ใช!โครงสร!างของกรรมการหมู�บ!านเข!ามา และแบ�งบทบาทหน!าท่ีตามความ
เหมาะสมออกเป7น 6 ฝiายด!วยกัน โดยมีกิจกรรมแหล�งเรียนรู!ชุมชนออกเป7น 6 ฐาน สําหรับกลไกการ
จัดการในการอนุรักษ	ฟ��นฟูวัฒนธรรมชุมชนบ!านภูนั้น มีการดําเนินการใน (1) ด!าน ภูมิปMญญาท!องถ่ิน 
โดยผ�านศูนย	เรียนรู!ชุมชนบ!านภู (2) ด!านการส�งเสริมอาชีพด!าน ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชุมชนบ!าน
ภูได!รวมกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ข้ึน มาเพ่ืออนุรักษ	 ฟ��นฟู และ (3) ด!านการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยผ�านวัดซ่ึงเป7นศูนย	รวม จิตใจของชุมชน 3. ปMจจัยในการดําเนินงานท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในการ
จัดการท�องเท่ียว โดยชุมชน คือ (1) ความต!องการและความสามัคคีของคนในชุมชน (2) การมี
จิตสํานึกและภูมิใจในบ!านเกิดท่ีเป7นแบบฉบับของชาวผู!ไท ท่ีมีวัฒนธรรมและความ เป7นอยู�อย�างเรียบ
ง�าย มีจิตใจโอบอ!อมอารี และ (3) การรู!จักการเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข�งขัน 
 จิรศักด์ิ สี ใจเจริญ (2543) ได! ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ 
บริหารงานขององค	การบริหารส�วนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอบ!านโฮ�ง จังหวัดลําพูน โดยมี 
วัตถุประสงค	เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในการเข!าไปมีส�วนร�วมในแง�ของกิจกรรม รูปแบบ 
ระดับและสาเหตุของการมีส�วนร�วม ซ่ึงผลการศึกษาพบว�า 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีประชาชนมีส�วน
ร�วมมากท่ีสุด ได!แก� โครงสร!าง พ้ืนฐาน รองลงมาเป7นโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาและส�งเสริม
อาชีพ และมีส�วนร�วมน!อยท่ีสุด ได!แก� โครงการหรือกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดยจะเข!าไปมีส�วนร�วมใน
ลักษณะของการแสดงความ คิดเห็น / ข!อเสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมาเป7นการได!รับประโยชน	จาก
โครงการหรือกิจกรรม  2. การเข!าไปมีส�วนร�วม จะเป7นไปโดยสมัครใจมากกว�าถูกผู!อ่ืนชักชวน        
ส�วนรูปแบบของการมีส�วนร�วมนั้น จะเข!าร�วมโดยผ�านตัวแทน คือ สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วน 
ตําบล รองลงมาเป7นการมีส�วนร�วมในฐานะสมาชิกกลุ�มต�าง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนในหมู�บ!าน 3. ประชาชนมี
ความพึงพอใจต�อการท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลเป�ดโอกาสให!เข!าไปมีส�วนร�วมมีอยู�ในระดับปานกลาง
ค�อนข!างสูง 4. สาเหตุของการเข!าไปมีส�วนร�วม ได!แก� การท่ีจะมีโอกาสร�วมรับผิดชอบท!องถ่ินของ
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ตนเอง ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมให!ประชาชนมีความเข!มแข็ง และจะทําให!การบริหารงานขององค	การ 
บริหารส�วนตําบลมีประสิทธิภาพ อีกท้ังจะเป7นวิธีหนึ่งในการควบคุมการทํางานขององค	การบริหาร 
ส�วนตําบล  สําหรับสาเหตุของการไม�เข!าไปมีส�วนร�วมนั้น เพราะมีตัวแทนอยู�แล!ว นอกจากนี้ คือ                
ไม�เข!าใจข้ันตอนการดําเนินงาน รวมถึงปMจจัยด!านรายได!ขององค	การบริหารส�วนตําบลท่ีมีน!อย ไม�
เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงท!องถ่ิน ตามความต!องการของประชาชนได!อย�างท่ัวถึง จากแนวคิดและผลงาน
ท่ีเก่ียวข!องท่ีได!นํามาพิจารณา เป7นส�วนหนึ่งท่ีผู!วิจัยจะนําไปประกอบในการศึกษาการมีส�วนร�วม
พัฒนาท!องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� โดยนํา
ปMจจัยท่ีได!มากาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให!ได!มาซ่ึง ข!อมูลท่ีสมบูรณ	ท่ีสุด รวมถึงสามารถ
ตอบสนองต�อวัตถุประสงค	ของงานวิจัยได!อย�างครบถ!วน 
 ประภาส  อิทนปสาธน	 (2546, บทคัดย�อ) ได!ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการท�องเท่ียว 
แบบชุมชนส�วนร�วม กรณีหมู�บ!านโคกโก�ง อําเภอกุฉินารายณ	จังหวัดกาฬสินธุ	 พบว�า การจัดองค	กร
ชาวบ!าน 6 ด!าน ได!แก� ด!านโครงสร!าง ด!านผู!นํา ด!านเป:าหมาย ด!านกิจกรรมร�วมกัน การประสานงาน
และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล พบว�าในภาพรวม 6 ด!าน ระดับค�าเฉลี่ยของสมาชิกอยู�ใน
ระดับมาก โดยมีค�าเฉลี่ยความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน!อย คือ ด!านกิจกรรมร�วมกัน ด!านการ
ประสานงานและการสื่อสาร ด!านโครงสร!างด!านเป:าหมายร�วมกัน ด!านผู!นํา และด!านการติดตาม
ประเมินผล การมีส�วนร�วมของชาวบ!านโคกโก�งใน 4 ด!าน พบว�า ค�าเฉลี่ยภาพรวมอยู�ในระดับมีส�วน
ร�วมมาก โดยมีค�าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน!อย คือ ร�วมรับประโยชน	 ร�วมดําเนินการ ร�วมตัดสินใจ 
และร�วมวางแผน ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวใน 6 ด!าน พบว�า ภาพรวมความพึงพอใจมาก โดยมี
ค�าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน!อย คือ ความพึงพอใจด!านวัฒนธรรม และวิถีชุมชนมากท่ีสุด ด!าน
กิจกรรมท่ีเตรียมไว!ให!นักท�องเท่ียว และด!านความพอใจ โดยรวม ส�วน 3 ด!าน ท่ีเหลืออยู�ในระดับ
พอใจปานกลาง คือ การต!อนรับ การบริการด!านความปลอดภัย และด!านสถานท่ี สําหรับปMญหา
อุปสรรค ด!านความปลอดภัยท่ีรู!สึกจากนักท�องเท่ียวเรื่อง แสงสว�าง การจัดเวรยามในการดูแลความ
เรียบร!อย สําหรับแนวทางพัฒนาในด!านจัดองค	กร ชาวบ!านในเรื่องการพัฒนาความเข!าใจให!เห็น
ความสําคัญ การติดตามประเมินผล ขณะท่ีด!านการมีส�วนร�วมควรพัฒนาและให!ความรู! ความเข!าใจใน
กระบวนการวางแผน และจากนักท�องเท่ียวควรมีการการพัฒนาเพ่ิมความพึงพอใจด!านสถานท่ีพักและ
หมู�บ!าน ด!านการต!อนรับและการบริการและด!านความปลอดภัยในการท�องเท่ียวแบบสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบทกับภาคการเกษตรในชนบทการท�องเท่ียวสามารถเสริมรายได!ภาคเกษตรนําผลผลิตการเกษตรท่ี
มีอยู�หรือสินค!าท!องถ่ินเป7น เอกลักษณ	เด�นในชุมชนมาเชื่อมกับการท�องเท่ียวได!ร�วมกิจกรรมเก่ียวกับ
เกษตรท่ีมีในท!องถ่ิน หรือ เชื่อมโยงผลิตผลการเกษตรจากท!องถ่ินไปสู�เมืองโดยอาศัยการท�องเท่ียว 
เป7นการพัฒนาภาคเกษตร ของชาวชนบทในการท�องเท่ียว  
 ประหยัด ตะคอนรัมย	 (2544, บทคัดย�อ) ได!ทําการศึกษาแนวทางการจัดการการท�องเท่ียว 
โดยชุมชน ศึกษากรณีตลาดน้ําดอนหวายจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว�า ปMจจัยสําคัญท่ีดึงดูด
นักท�องเท่ียว คือ รสชาติอาหารและความงามเอกลักษณ	ของตลาดริมน้ําในด!านปMญหาท่ีเกิดข้ึนในแต�
ละแห�ง คือ ปMญหาด!าน การบริการการท�องเท่ียวผลกระทบต�อสภาพแวดล!อมทางกายภาพโดยเฉพาะ
แหล�งน้ําธรรมชาติด!านการบริการ จัดการการท�องเท่ียวขององค	กรชุมชน ได!แก� การขาดการบริหาร
จัดการท่ีดีการแบ�งหน!าท่ีความรับผิดชอบไม�ชัดเจนปMญหาการจัดเก็บผลประโยชน	ปMญหาด!าน
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งบประมาณการขาดการประสานงานกับองค	กรอ่ืน ๆ และปMญหาการมีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชน
จุฑามาศ จิเจริญ (2545, บทคัดย�อ) ได!ทําการศึกษาเรื่องบทบาทท่ีปฏิบัติจริงและบทบาทท่ีคาดหวังใน
การพัฒนาการท�องเท่ียว: ศึกษาเฉพาะกรณีองค	การบริหารส�วนตําบล จังหวัดเลย พบว�าปMญหาสําคัญ
ท่ีสุดของการพัฒนาการท�องเท่ียว คือ ปMญหาการขาดการบํารุงรักษาแหล�งท�องเท่ียวรองลงมา คือ 
ปMญหาเก่ียวกับความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียวจึงควรได!จัดเตรียมความพร!อม บทบาททุกด!าน
อย�างบูรนาการในการจัดการท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนให!แก�องค	การบริหารส�วน ตําบล
โดยการสร!างความรู!ความเข!าใจในบทบาทอํานาจหน!าท่ีให!แก�บุคลากรท้ังสมาชิก อบต. ผู!ปฏิบัติหน!าท่ี
ใน อบต. และประชาชนในท!องถ่ินให!เข!ามามีส�วนร�วมมากยิ่งข้ึนจะทําให!เกิดศักยภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการท�องเท่ียวในท!องถ่ินได!มากข้ึนกษมาประจง (2546,  บทคัดย�อ) ทําการศึกษา
ผลกระทบการท�องเท่ียวต�อชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ!านศรีฐาน ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัด
เลยพบว�าการท�องเท่ียวส�งผลทางบวกและลบโดยทางบวกทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร!างทาง
เศรษฐกิจการสร!างงาน การยกระดับมาตรฐานการครองชีพการลดภาวะการว�างงานการสร!างความ
สามัคคีในชุมชนการป:องกัน การอพยพย!ายถ่ินการเสริมสร!างการศึกษาความร�วมมือในการอนุรักษ	
สิ่งแวดล!อมศิลปวัฒนธรรมการส�งเสริมคุณค�า สิ่งแวดล!อมการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล!อมชุมชนส�วน
ผลทางลบ ได!แก� ปMญหารายได!ไม�แน�นอนปMญหาค�าครองชีพปMญหาการแบ�งปMนผลประโยชน	ปMญหาการ
ถือครองท่ีดินเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค�านิยมความไม�เป7นธรรมในสังคมอาชญากรรมความ
ขัดแย!งระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อค�านิยมในการครองชีพการแต�งกาย
ภาษาเกิดการทําลายทางชีวภาพและภูมิทัศน	ของชุมชนจึงควรใช!ยุทธศาสตร	การ 
 มณีวรรณ ชาตวนิช (2555, บทคัดย�อ) งานวิจัยเรื่องการจัดการแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค	 ของการวิจัยเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมใน
ชุมชนตลาดพลูเพ่ือสํารวจทรัพยากรทางการท�องเท่ียว ศึกษาความเป7นไปได! ในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียว เพ่ือจัดเส!นทางท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมแบบครึ่งวันและเต็มวัน และเพ่ือจัดทําแผนท่ี 
เส!นทางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดพลู และได!พบปMญหาอุปสรรคและข!อเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดการแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน ผู!วิจัยใช!เครื่องมือ 4 ชิ้น ได!แก� แบบ
ตรวจสอบทรัพยากรท�องเท่ียว และแบบสอบถาม การทํา Focus Group การสัมภาษณ	เชิงลึก โดย
คณะผู!วิจัย ได!รวบรวมข!อมูลการสํารวจทรัพยากรการท�องเท่ียวท!องถ่ินของ ชุมชนย�านตลาดพลู นํามา
เชื่อมโยงเส!นทางท�องเท่ียว คณะผู!วิจัยพบว�า ตลาดพลูเหมาะสําหรับการท�องเท่ียวแบบครึ่งวันมาก
ท่ีสุด เส!นทางท�องเท่ียวท่ีทดลองท้ังสองเส!นทางนั้นเป7นเส!นทางแบบเดินทางเดียว โดยยึดหลักใน เรื่อง
ของในเชิงประวัติศาสตร	และสถาปMตยกรรมในเชิงวัฒนธรรม ผู!วิจัยได!จัดทําแผนท่ีสําหรับการ
ท�องเท่ียว โดยการกําหนดจุดการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจลงไปในแผนท่ีเพ่ือง�ายต�อการเลือกท่ีจะเดินทาง
ท�องเท่ียวในตลาดพลู ซ่ึงการท�องเท่ียวในรูปแบบนี้เป7นแนวความคิดในเรื่องของการท�องเท่ียวแบบเดินเท!า 
(Walking Street) ซ่ึงในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวให!สมบูรณ	ได!นั้นจําเป7นจะต!องมีการร�วมมือกันของ
ทุกฝiายจึงจะสามารถประสบความ สําเร็จได!อีกท้ังยังต!องแก!ปMญหาในเรื่องแหล�งท�องเท่ียวโดยส�งเสริม
ให!เกิดความน�าสนใจ เช�น การใช!สื่อในการประชาสัมพันธ	ให!เป7นท่ีรู!จักแก�บุคคลท่ัวไป 
 วีระพล ทองมา (2554, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้ได!ประเมินศักยภาพการเป7นแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด!วยการ ประเมินจากกลุ�มตัวอย�างในชุมชนเป:าหมาย จํานวน 50 ราย และได!
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ใช!วิธีการวิจัยแบบปฏิบัติจริง (Action Research) ด!วยความหลากหลายวีธีในการได!มาซ่ึงข!อมูลท้ัง
ข!อมูลท่ีเป7นข!อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร ตําราและสิ่งพิมพ	ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข!องกับ
ชาวจีนยูนานและข!อมูลท่ีเป7นข!อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เช�น การสอบถาม สัมภาษณ	จัดเวที
ชาวบ!าน ระดมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น รวมท้ังการจัดทําโครงการนําร�อง (Pilot Project) พร!อม
ท้ังการสังเกตการณ	จากสถานการณ	จริงดังกล�าว จากนั้นได!นําข!อมูลมาวิเคราะห	ด!วยสถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistics) เก่ียวกับการพรรณนาข!อมูล ลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ผลการ
ประเมินศักยภาพการเป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว
ของประชาชนภายในชุมชน นอกจากนี้การวิจัยได!ศึกษาความสัมพันธ	ของผลการประเมินศักยภาพการ
เป7นแหล�งท�องเท่ียว กับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ภายในชุมชนบ!านยาง โดยมีสถิติ X2 – test 
 ปวีณา โทนแก!ว (2554, บทคัดย�อ) ผลการศึกษาบริบทและศักยภาพธุรกิจท�องเท่ียวชุมชน
พบว�า หมู�บ!านเพชรดา ต้ังอยู�บนเขาสูงกว�า ระดับน้ํา ทะเล 1,200 เมตร ท่ีกองทัพภาคท่ี 3 มีพ้ืนท่ีปiา
สงวนติดกับอุทยานแห�งชาติทุ�งแสลงหลวงจัดสรรให!เป7นท่ี อยู�อาศัยและท่ีทํากินและท่ีอยู�อาศัยของชน
เผ�าลีซอเป7นส�วนใหญ�และมีชนเผ�า มูเซอ ชนเผ�า เย!าและชนเผ�า ม!งอยู� ส�วนน!อย มีวิถิชีวิตแบบชนเผ�า 
ท่ียังคงรักษาเอกลักษณ	ทางวัฒนธรรมไว!อย�างดียิ่ง ถ�ายทอดออกมาเป7นสินค!าท่ีทําด!วยมือจาก
กระบวนการวิจัยชุมชนได!กําหนดรูปแบบธุรกิจเป7นกลุ�มวิสาหกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ท�องเท่ียว คือ 1) กําหนดรูปการประกอบการในลักษณะวิสาหกิจเครือข�ายท่ีมี 3 แบบ คือ ภาครัฐและ 
ชุมชนร�วมกันดําเนินการเครือข�าย และชุมชนร�วมกันดําเนินการ แบบท่ีภาครัฐและเครือข�ายและ
ชุมชน ร�วมกันดําเนินการ 2) กําหนดท่ีต้ังตลาดถนนคนเดินท่ีสามแยกท่ีกล�าวมาแล!ว และ 3) การ
สร!างเครือข�าย โดยร�วมกับชุมชนบ!านเล�าลือและ ชุมชนบ!านเล�าเน!ง และศูนย	พัฒนาสังคมหน�วยท่ี 38 
 พนิตสุภา ธรรมประมวล (2553, บทคัดย�อ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค	เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู!
ทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรมการท�องเท่ียว และความคาดหวังของนักท�องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวจังหวัดลพบุรี 2) ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี 3) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคของทรัพยากรการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี และ 4) กําหนดกลยุทธ	และแผนการตลาดในการส�งเสริมการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส�วนร�วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี ใช!การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการสอบถามจาก
นักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดลพบุรี 400 คน และใช!การวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ	และ
สอบถามจากผู!ให! ข!อมูลสําคัญ 50 คน และ 115 คน ตามลําดับ ในแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญ 5 แห�ง คือ 1) พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติสมเด็จพระนารายณ	มหาราช 2) พระปรางค	สามยอด/
ศาลพระกาฬ 3) เข่ือนปiาสักชลสิทธิ์ทุ�งทานตะวัน 4) แหล�งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ	ชุมชนบ!านโปi ง 
มะนาว และ 5) พิพิธภัณฑ	เรือพ้ืนบ!าน วัดยาง ณ รังสี สรุปผลการวิจัยท่ีสําคัญ 1. นักท�องเท่ียวรับรู!
ทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีในระดับมาก ดําเนินการ “ทุกครั้ง” คือ การ
คํานึงถึงความสะดวกของเส!นทางการท�องเท่ียว ความปลอดภัยใน แหล�งท�องเท่ียว สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการท�องเท่ียว และเม่ือมีโอกาสนักท�องเท่ียวจะชม ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ!าน และนักท�องเท่ียว
มีความคาดหวังในระดับมาก 2. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดลพบุรี อยู�ในระดับปานกลาง 3. แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีมีโอกาสอยู�ใน
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ธุรกิจการท�องเท่ียว และมีความแข็งแกร�งในธุรกิจการท�องเท่ียว 4. กลยุทธ	และแผนการตลาดเพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีท่ีสําคัญ คือ 1) การจัดกิจกรรมส�งเสริม/สร!าง
โอกาสการท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู!ประวัติศาสตร	 และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี 3) การจัดการภูมิทัศน	ของแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี และ 4) การ พัฒนาเส!นทางสู�แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี 
 นายศุภกร ประทุมถ่ิน (2553, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	เพ่ือสร!างรูปแบบ
การจัดการการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ�บ!านถ!าลอด อ.ปางมะผ!า จ.แม�ฮ�องสอน ให!
ยงยั่นตามแนวพระราชดํา ริเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส�วนร�วม ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ ได!ดําเนินการ
วิจัยโดยใช! การศึกษาแบบ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยใช!ผู!เชี่ยวชาญ จํานวน 15 ท�าน 
รวมท้ังสิ้น 3 รอบ ซ่ึงในรอบท่ี 1 โดยวิธีการสัมภาษณ	และใช!แบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ 3 
ประกอบด!วยข!อความท่ีเก่ียวข!องกับปMจจัยต�าง ๆ 89 ข!อความ การวิเคราะห	ผลข!อคําตอบจาก
แบบสอบถามรอบท่ี 3 โดย พิจารณาจากค�ามัธยฐานต้ังแต� 3.50 ข้ึนไป ค�าพิสัยระหว�างควอไทล                 
ไม�เกิน 1.50 และความแตกต�าง ระหว�างฐานนิยม และค�ามัธยฐานไม�เกิน 1.00 ในแต�ละขอความและ
กระบวนการวิเคราะห	ชุมชน แบบมีส�วนร�วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) โดยการ
สัมภาษณ	แบบปลายเป�ดกับกลุ�ม ตัวอย�างท่ีเป7นประชาชนในชุมชนบ!านถ!าลอด จํานวน  42 ท�าน  
 ผลการวิจัยพบว�า กลุ�มผู!เชี่ยวชาญท้ัง 15 ท�าน ได!แสดงประเด็นให!เห็นถึงองค	ประกอบท่ี
สําคัญในการจัดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมในหมู�บ!านถ!าลอด จํานวน 4 องค	ประกอบ คือ 1. ชุมชน 
2. หน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง 3. นโยบาย และ 4. ผู!ประกอบการท่ีมีต�อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด!วย คุณลักษณะคุณธรรม คุณลักษณะความพอประมาณ คุณลักษณะการมีภูมิคุ!มกันท่ีดี
เง่ือนไขความรู!และเง่ือนไขคุณธรรม โดยมีความเห็นสอดคลองในระดับมากท่ีสุดต�อข!อความ การลงทุน
เพ่ือการพัฒนาอย�างเป7นข้ันตอน ตามงบประมาณของชุมชน ด!วยค�ามัธยฐาน = 5.00 ค�าพิสัยควอไทล	             
= 0.50 และค�าความแตกต�างระหว�างค�าฐานนิยม และ ค�ามัธยฐาน = 0.00 ในด!านการสัมภาษณ	
ประชาชนในชุมชนบ!านถ!าลอด มีความสอดคลองกันหลาย คนในเรื่องความต!องการให!หมู�บ!านถ!าลอด 
เป7นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้ังมีนักท�องเท่ียวเข!ามาตลอดป�แต�ต!องอยู�ภายใต!การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป7นหลัก รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของหมู�บ!านถ!าลอด แบ�งเป7นช�วง
นอกฤดูการท�องเท่ียว และในฤดูการท�องเท่ียว โดยจําแนกออกเป7น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การสร!าง
สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2 การสร!างองค	ความรู!วัฒนธรรมไทใหญ� ระยะท่ี 3 การพัฒนาภูมิ
ทัศนะและสาธารณูปโภคระยะท่ี 4 การจัดการการ ท�องเท่ียวด!วยชุมชนเอง  
 ภันฑิลา น!อยเจริญ (2551, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ�งหมาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาความต!องการของนักท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม สร!างแนวทางพัฒนาการตลาดท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวเมือง 
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยนี้ผู!วิจัยใช!รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช!การสุ�มตัวอย�าง
จากนักท�องเท่ียวชาวไทย ท่ีเข!ามาท�องเท่ียวในเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช!วิธีการสุ�มโดยการสุ�ม
แบบบังเอิญ โดยใช!แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยมีอายุ ต้ังแต� 15 ป�- 50 ป� ใช!แบบสอบถาม
ปลายป�ด ผลการวิจัยพบว�า นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ท่ีเข!ามาท�องเท่ียวในเมืองเชียงแสน เป7นเพศชายเข!า
มาท�องเท่ียวมากกว�าเพศ หญิง นิยมมาเท่ียววัด โดยอายุท่ีเข!ามาส�วนใหญ�คือกลุ�มอายุ 21-40 ป� ด!าน
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พาหนะท่ีใช!ในการเดินทางเพศหญิงนิยม รถตู!หรือรถบัสเหมามาเองมากกว�าเพศชาย กลุ�มนักท�องเท่ียว
มีความต!องการเรื่องห!องน้ําของแหล�งท�องเท่ียวเนื่องด!วยปMจจุบันห!องน้ํามีจํานวน น!อยไม�พอต�อความ
ต!องการและนักท�องเท่ียวมีความต!องการร!านอาหารท่ีอยู�ไม�ไกลจากแหล�งท�องเท่ียวเนื่องจาก
ร!านอาหารท่ีมีตรง ต�อความต!องการของนักท�องเท่ียวมีน!อย ด!านราคาของฝากของท่ีระลึกยังมีราคา
ค�อนข!างสูงเม่ือเทียบกับคุณภาพของสินค!า นักท�องเท่ียวจึงมีความต!องการด!านราคาท่ีเหมาะสมของ              
ท่ีระลึก นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�มีความต!องการด!านอัธยาศัย การยิ้มแย!ม แจ�มใสของเจ!าหน!าท่ี การ
อํานวยความสะดวกของเจ!าหน!าท่ี ด!านข!อมูลข�าวสาร การบอกทาง จํานวนเจ!าหน!าท่ีในการให!บริการ 
ของสถานท่ี การตอบคําถามและให!ข!อมูลของเจ!าหน!าท่ี การพัฒนาการท�องเท่ียวจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู!
ความสามารถด!านประวัติศาสตร	ของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาดูแล ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
นํากิจกรรมศิลปะพ้ืนบ!าน และความงดงามของธรรมชาติเข!ามาเป7นจุดขายทางการท�องเท่ียว  
 ชัชวาล วงศ	ประเสริฐ (2548, บทคัดย�อ) ได!ศึกษาเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม อําเภอคําม�วง จังหวัดกาฬสินธุ	 ผลการศึกษาพบว�า แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีอําเภอ
คําม�วง จังหวัดกาฬสินธุ	 มีท้ังหมด 9 แห�ง กระจายอยู�ในทุกตําบลของอําเภอคําม�วง มีสภาพแหล�ง
ท�องเท่ียว ทางวัฒนธรรมอยู� 3 ด!าน คือ 1) ด!านประวัติศาสตร	 โบราณคดี จํานวน 3 แห�ง คือ สิม
โบราณ ตําบลเนินยาง พระบรมธาตุเจดีย	ฐิตสีลมมหาเถรานุสรณ	 ตําบลโพน หม!อ ไหโบราณ ตําบลนา
ทัน 2) ด!านทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 3 แห�ง คือ ภูพันหยอด ตําบลทุ�งคลอง อ�างเก็บนาห!วยสมอทบ 
ตําบลดินจี่ แหล�งไม!กลายเป7นหิน ตําบลนาบอน และด!านวิถีชุมชน จํานวน 3 แห�ง คือ สวนศิริบุตร 
ตําบลโพน ศูนย	วัฒนธรรมผู!ไทยผ!าไหมแพรวาบ!านโพน ตําบลโพน กลุ�มแม�บ!านเกษตรฟ��นฟู เศรษฐกิจ 
ตําบลนาบอน การจัดการการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม พบว�า มีการดําเนินการใน 2 กลุ�ม คือ การ
จัดการการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยกลุ�มราชการ และการจัดการการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดย
ชุมชน กลุ�มราชการกําหนดนโยบายและแผนงานการท�องเท่ียว ให!การสนับสนุน ในการประชาสัมพันธ	
บอกเส!นทางการท�องเท่ียว จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ	ของชุมชน และให!ความรู!ในการ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความพร!อมของพ้ืนท่ี การทํานุ บํารุงรักษาและส�งเสริม
การมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ส�วนการจัดการการท�องเท่ียวโดย ชุมชน พบว�า ได!มีข้ันตอนใน
การจัดการการท�องเท่ียวไว! 3 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ เป7นการเก็บรวบรวมข!อมูลเบื้องต!น แนะนํา
แหล�งท�องเท่ียว อาสาสมัครนําเท่ียว ข้ันดําเนินการมีการทําความสะอาด จัด ปรับ ตกแต�ง บํารุง 
รักษาแหล�งท�องเท่ียว และข้ันสรุปผลลการดําเนินงาน มีการประชุมร�วมกันระหว�างองค	กรปกครอง
ส�วนท!องถ่ินและชุมชน เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงาน ทุกเดือน โดนสรุป สภาพแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม อําเภอคําม�วง มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ให!มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีเส!นทางหลักถึง              
4 เส!นทาง ติดต�อใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ	 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร และมี
เส!นทางสู�แหล�งท�องเท่ียวสะดวก เป7นถนนลาดยาง ส�วนใหญ� และติดต�อเชื่อมโยงกันเป7นรูปวงแหวนสู�
แหล�งท�องเท่ียวท้ัง 9 แห�ง และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให!กับนักท�องเท่ียว แต�ยังขาดรูปแบบ
การบริหารจัดการโดยภาครัฐ และชุมชนเข!ามามีส�วนร�วมอย�างจริงจัง ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถนาไปประยุกต	ใช!เพ่ือเป7นแนวทางจัดการแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมต�อไป  
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี (2551, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	 เพ่ือ 
(1) ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชนในการ
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บริหารจัดการวัฒนธรรมท!องถ่ิน (2) เสริมสร!างกระบวนการทํางานแบบมีส�วนร�วมระหว�างวัฒนธรรม
จังหวัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัด (3) ศึกษาแนวทางการสืบทอดการสืบชะตาแม�น้ําปiาสัก กลุ�ม
ตัวอย�าง คือ วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลต!นตาล กรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
ต!นตาล ปราชญ	ชาวบ!าน ผู!นําชุมชน กลุ�มอาชีพทอผ!า กลุ�ม อนุรักษ	แม�นํ้าปiาสัก กลุ�มเยาวชน กลุ�ม
อาชีพค!าขาย ประชาชนทัวไป และเจ!าอาวาสวัดต!นตาล จํานวน 46 คน การจัดเก็บข!อมูลในพ้ืนท่ี
ชุมชน หมู�ท่ี 3, 4 บ!านต!นตาลตําบลต!นตาล อําเภอเสาไห! จังหวัด สระบุรี โดยใช!แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ	 ในช�วงเดือน มีนาคม-กันยายน 2551 วิเคราะห	 ข!อมูลใช! (1) ข!อมูลสภาพบริบทชุมชน ใน
อดีต และปMจจุบัน (2) การมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีเก่ียวข!องกับ “สื่อพิธีกรรม” ในอดีต (3) แบบสอบถาม
การสัมภาษณ	 ความคิดเห็น ทัศนะคติ ของกลุ�มตัวอย�าง (4) การจัดเวทีประชาคม (5) การคืนข!อมูลให!แก�
ชุมชน โดยจัดพิธีกรรม “การสืบชะตาแม�นํ้าปiาสัก” ผลการวิจัยสรุปว�า (1) การประกอบพิธีกรรมการสืบ
ชะตาแม�น้ําปiาสัก สามารถใช!เป7น”สื่อในการประสานการทํางาน ร�วมกัน ระหว�างวัฒนธรรมจังหวัด 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการ-บริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการบริหาร
สภาวัฒนธรรมอําเภอ สภาวัฒนธรรมตําบล-และชุมชน ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานได!เป7นอย�างดี  
(2) เครือข�ายวัฒนธรรม และชุมชน มีส�วนร�วมในการทํางานในแต�ละกระบวนการ คือ การร�วมคิด 
ร�วมตัดสินใจ ร�วมวางแผน ร�วมดําเนินงานและร�วมรับผิดชอบร�วมกันท่ีสําคัญความคุ!นเคย ความ 
สมัครสมานสามัคคีในการทํางานร�วมกันอย�างมีความสุข เพ่ือประโยชน	ของชุมชน (3) ชุมชนสามารถ
สืบทอด “พิธีการสืบชะตาแม�นํ้าปiาสัก” ให!เป7 นสื่อกลางให!เกิดความสมานฉันท	 ความสามัคคี ร�วมรับผิดชอบ 
และร�วมเป7นเจ!าของวัฒนธรรม กระตุ!นให!ชุมชนเกิดจิตสํานึก ในการอนุรักษ	แม�นํ้าลําคลอง และรักษา
ธรรมชาติแหล�งน้ําไว!ให!นานชั่วรุ�นลูกหลาน ต�อ ๆ ไป  
 อิราวัฒน	 ชมระกา (2551, บทคัดย�อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	เพ่ือศึกษาศักยภาพการ
ท�องเท่ียว ปMญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวในเขตตําบลฝายหลวง 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ	 เป7นการวิจัยแบบผสมระหว�างเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเข!าด!วยกัน 
เครื่องมือท่ีใช!คือแบบสัมภาษณ	และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว�าในเขตตําบลฝายหลวงมีสถานท่ี
ท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร	โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีจะพัฒนาเป7นแหล�งท�องเท่ียวจํานวน 7 แห�ง 
ส�วนใหญ�มี ศักยภาพอยู� ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป7นรายข!อพบว�าความสําคัญของ
โบราณสถานมีความสําคัญมาก ส�วนสิ่ ง อํานวยความสะดวกสําหรับนักท�องเ ท่ียวและการ
ประชาสัมพันธ	มีศักยภาพค�อนข!างน!อย แสดงให!เห็นว�าความสําคัญของตัวโบราณสถาน รวมท้ัง
ประเพณีวัฒนธรรม หรือวันสําคัญในท!องถ่ินท่ีเก่ียวข!องกับโบราณสถานนั้น สามารถท่ีจะนํามาใช! เป7น
จุดขายสําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได! ผลการวิเคราะห	พบว�า ผู!มาเท่ียวส�วนใหญ�อาศัยอยู�ใน
จังหวัดอุตรดิตถ	 วัตถุประสงค	เดินทางมาเพ่ือมาทัศน-ศึกษา เดินทางเข!ามา 1- 2 ครั้ง/ป� ส�วนใหญ�ไม�
ทราบว�าตําบลฝายหลวงจะพัฒนาเป7นแหล�งท�องเท่ียว มีความต!องการด!าน โครงสร!างพ้ืนฐานในระดับ
มากท่ีสุด ด!านกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวมีความต!องการระดับมากยกเว!นการพักค!างคืนกับชุมชน 
(Home Stay) และคุณภาพของผู!นําเท่ียวพูดภาษต�างประเทศมีความต!องการระดับปานกลาง 
ศักยภาพการตลาด การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง พบว�า ทรัพยากรการท�องเท่ียว
ทางด!านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมจัดว�ามีคุณค�าและมีศักยภาพ แต�ยังขาดการเชื่อมโยงคุณค�าเหล�านี้กับ
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กิจกรรมส�วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง แนวทางการส�งเสริมการตลาดท่ีนํามาใช! คือ การรวมกลุ�มแบบภาคีมี
การร�วมมือกับองค	กรทุกฝiายท่ีเก่ียวข!องการเข!าถึงลูกค!าเป7นรายบุคคลโดยตรง และการจัดโปรแกรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะต!องอาศัยการจัดการโดยท!องถ่ิน และการจัดการเชิงธุรกิจอย�าง
จริงจัง และต�อเนื่อง 
 ธันยา นวลละออง (2547) ได!ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
จังหวัดปทุมธานีได !ทําการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ศึกษาปMญหาข!อจํากัดของแหล�ง 
ศิลปวัฒนธรรม ศึกษาการตลาดท�องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
แหล�งศิลปวัฒนธรรม การสํารวจพบว�า กลุ�มวัดและชุมชนริมน้ํามีอุปสงค	การท�องเท่ียวสูงสุด รองลงมา
คือกลุ� �มแหล�งโบราณคดี กลุ� �มวัฒนธรรมมอญสามโคก และกลุ�มเมืองปทุมธานี ด!านความพร!อมของ
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความพร!อมสูงสุด พบว�า เมืองปทุมธานีมีความพร!อมด!านโครงสร!างพ้ืนฐานสูง
ปMญหาคือแหล�งคมนาคมทางน้ําไม� มีประสิทธิภาพเพียงพอรองลงมา คือ กลุ �มสามโคกซ่ึงมี 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนมอญเป7นจุดแข็ง ปMญหา คือ โครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่ง 
อํานวยความสะดวกไม�เพียงพอ ผลการศึกษาศักยภาพของตลาดท�องเท่ียวด!!านศิลปวัฒนธรรม จังหวัด 
ปทุมธานีมีศักยภาพในการพัฒนาให!เป7นแหล�งท�องเท่ียวโดยองค	ประกอบต�าง ๆ คือ ด!านการเข!าถึง 
ด!านแหล�งศิลปวัฒนธรรม ด!านอุปสงค	การท�องเท่ียวและด!!านจินตภาพของแหล��งท�องเท่ียว  
 พูนทรัพย	 สวนเมืองตุลาพันธ	 (2546) ศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร		และร!อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว�า ชุมชนมีทัศนคติท่ีไม�ดีกับการท�องเท่ียวท่ีผ�านมา 
เนื่องจากชุมชนเชื่อว�าการท�องเท่ียวท่ีผ�านมาทําลายความเข!!มแข็งและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ 
รัฐยังเข!ามามีบทบาทในการจัดการการท�องเท่ียวแทนประชาชน ชุมชนโดยส�วนใหญ�ไม�รู!จักการท�อง
เท่ียว แบบยั่งยืนแต��ก็คาดหวังการท�องเท่ียวท่ีจัดโดยชุมชนจะช�วยอนุรักษ	และฟ��นฟูวัฒนธรรมด้ังเดิม
เอาไว!ถ!า ชุมชนจะจัดการท�องเท่ียวด!วยตัวเอง วัตถุประสงค	อันดับแรกท่ีชุมชนต!องการ คือ การสร!าง
รายได!และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อันดับท่ีสอง คือ การอนุรักษ	และฟ��นฟูวัฒนธรรมประเพณี
ของท!องถ่ิน ส�วนการเผยแพร�ของดีของชุมชนและการศึกษาร �วมกันของชุมชนเป:าหมายกับ
นักท�องเท่ียวเป77นวัตถุประสงค	 อันดับรองลงมา  
 จากเอกสารแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง มีปMจจัยหลายอย�างท่ีมี
ความสําคัญต��อการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได!แก� แนวทางการวางแผนการท�องเท่ียว และพฤติกรรม
การท�องเท่ียว ในมิติของแหล�งท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข!องกับพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประเพณี วัฒนธรรม เป77นต!!น ผู!วิจัยจึงนําข!อมูลเหล�านี้มาเป7นแนวทางในการศึกษาทรัพยากรแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และวิเคราะห	สภาพแวดล!อมเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยทําการศึกษาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากร การท�องเท่ียวของจังหวัด
มหาสารคาม และเพ่ือเสนอแนะกลยุทธ	การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
ให!มีความยั่งยืน เหมาะสม และสามารถสนองความต!องการของประชาชนและหน��วยงานท่ีเก่ียวข!อง    
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม เป"นการวิจัย   
เชิงปริมาณ (Quantitate Research) เพ่ือให4ได4ผลการศึกษาท่ีเชื่อถือได4 จึงได4กําหนดวิธีการศึกษาท่ี
เก่ียวข4องกับประชากรและกลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือท่ีใช4เก็บรวบรวมข4อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข4อมูล 
การวิเคราะห�ข4อมูล สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูล ซ่ึงได4กําหนดข้ันตอนในการศึกษาไว4 ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.2 ตัวแปรท่ีใช4ในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข4อมูล 
 3.6 สถิติท่ีใช4ในการวิจัย 

  
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากรท่ีใช4ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช4ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด4วย นักท�องเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนท่ี               
5 อําเภอ ท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 26,095 คน 
 3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง 
  ในการกําหนดกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งใช4วิธีคํานวณหาขนาดกลุ�มตัวอย�างตาม
สูตรทาโร ยามาเน� (Taro Yamane, 1973 อ4างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, น. 140) ท่ีได4กําหนด
ระดับความเชื่อม่ันร4อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05  
  จากสูตร 
  ทาโร ยามาเน� (Taro Yamane) ได4พัฒนาสูตรข้ึนมาเพ่ือใช4ในการคํานวณหาขนาด
ของกลุ�มตัวอย�าง  ดังนี้ 

                               n   =         N 
                                        1 + N (e)²  

 
  e        คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย�าง  
  N   คือ   ขนาดของประชากร 
  n   คือ   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู4วิจัยกําหนดระดับความเชื่อม่ันร4อยละ 95 และระดับความ

คลาดเคลื่อน 0.05 
แทนค�า            n     =       26,095 

                                         1+26,095 (0.05)² 
        =                  400 
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 ฉะนั้นขนาดกลุ�มตัวอย�างท่ีคํานวณได4เท�ากับ 400 คน 
 3.1.3 วิธีเลือกกลุ�มตัวอย�าง 
  การเลือกกลุ�มตัวอย�างใช4วิธีทําการคัดเลือกกลุ�มตัวอย�างโดยใช4วิธีการสุ�มแบบชั้นภูมิ 
อย�างเป"นสัดส�วนกับประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) (อ4างถึงใน นําชัย 
ทนุผล, 2543) โดยใช4สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 
n¹          =           nN¹ 
                          N 

 โดย   n¹  =  จํานวนตัวอย�างท่ีจะสุ�มตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม 
n  =  ขนาดของกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 
N¹ =  จํานวนประชากรในแต�ละกลุ�ม 
N =   จํานวนประชากรท้ังหมด 

 ซ่ึงสามารถแสดงขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช4ในการวิจัยได4 ดังตารางท่ี 3.1  
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประกรและกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามแต�ละอําเภอ 
 
  ตําบลท่ี ช่ืออําเภอ จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุ�มตัวอย�าง (คน) 

1 อําเภอเมืองมหาสารคาม 5,772 88 
2 อําเภอเชียงยืน 3,852 59 
3 อําเภอวาปdปทุม 5,645 87 
4 อําเภอโกสุมพิสัย 5,990 92 
5 อําเภอนาดูน 4,836 74 

รวม 26,095 400 
 
ท่ีมา: กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ข4อมูล ปd 2558 
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช/ในการวิจัย 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ 
  1. ปfจจัยส�วนบุคคล ได4แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได4ต�อเดือน 
  2. ปfจจัยด4านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด4วย ปfจจัย
ภายใน (จุดแข็ง-จุดอ�อน) และปfจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)              
  3. ปfจจัยด4านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด4วย การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว 
การสืบสานวัฒนธรรม การเสริมสร4างภูมิปfญญาท4องถ่ิน การสร4างภาพลักษณ� และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
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 3.2.2 ตัวแปรตาม 
  กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด4วย การสร4าง
เครือข�าย การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด การสร4างจิตสํานึก และการวัดผลและประเมินผล 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย   
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช4ในการเก็บรวบรวมข4อมูลแบ�งเป"นแบบสอบถามจํานวน 5 ตอน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ซ่ึงผู4วิจัยได4สร4างข้ึนเป"นแบบปลายปiดและปลายเปiด ซ่ึงใช4แบบสอบถามดังกล�าวเก็บข4อมูล
จากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 400 ชุด  โดยแบ�งแบบสอบถามเป"น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข4อมูลปfจจัยส�วนบุคคล เป"นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
โดยสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได4ต�อเดือน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปfจจัยด4านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ตามคุณลักษณะ เป"นแบบมาตรฐานส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert 
มี 4 ด4าน 16 ข4อจําแนกได4 ดังนี้ 
 (1) จุดแข็ง    จํานวน 4 ข4อ 
 (2) จุดอ�อน    จํานวน 4 ข4อ 
 (3) โอกาส    จํานวน 4 ข4อ 
 (4) อุปสรรค    จํานวน 4 ข4อ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปfจจัยด4าน การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตามคุณลักษณะ 
เป"นแบบมาตรฐานส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert มี 5 ด4าน 20 ข4อ
จําแนกได4 ดังนี้ 
 (1) การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว  จํานวน 4 ข4อ 
 (2) การสืบสานวัฒนธรรม  จํานวน 4 ข4อ 
 (3) การเสริมสร4างภูมิปfญญาท4องถ่ิน       จํานวน 4 ข4อ 
 (4) การสร4างภาพลักษณ�  จํานวน 4 ข4อ 
 (5) การสนับสนุนจากภาครัฐ  จํานวน 4 ข4อ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ จังหวัด
มหาสารคามตามคุณลักษณะ เป"นแบบมาตรฐานส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีการของ Likert มี 4 ด4าน 16 ข4อจําแนกได4 ดังนี้ 
 (1) การสร4างเครือข�าย    จํานวน 4 ข4อ 
 (2) การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด  จํานวน 4 ข4อ 
 (3) การสร4างจิตสํานึก    จํานวน 4 ข4อ 
 (4) การวัดผลและประเมินผล            จํานวน 4 ข4อ 
 ตอนท่ี 5 ข4อเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ จังหวัดมหาสารคาม 
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3.4 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจคุณภาพเครื่องมือของการวิจัย ผู4วิจัยได4นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือ ดังต�อไปนี้ 
 3.4.1 การตรวจคุณภาพความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข4อมูลท่ีเก่ียวข4องไปเสนอคณะกรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ จํานวน     
3 ท�าน ได4แก� อาจารย� พล.ท.ดร. ประสารโชค ธุวะนุติ อาจารย� ดร.พรนภา เตียสุธิกุล และอาจารย� 
ดร.ชมัยพร ถนอมศรีเดชชัย เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต4องเชิงเนื้อหาของข4อคําถามในแต�ละข4อว�า
ตรงตามจุดมุ�งหมายและสอดคล4องกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล4องกันระหว�าง
ข4อคําถามแต�ละข4อกับจุดประสงค� (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือก
เฉพาะข4อท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล4องต้ังแต� 0.5 ข้ึนไปมาใช4 ส�วนข4อท่ีมีค�า IOC น4อยกว�า 0.5 นํามา
ปรับปรุงให4เหมาะสมตามคําแนะนําของผู4ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการข้ันตอนต�อไป (ลัดดาวัลย� เพชรโรจน� 
และอัจฉรา ชํานิประศาสน�, 2545) ซ่ึงได4ค�าความเท่ียงตรง 0.80 
  
    IOC          =    ∑R 

                                                     N 
 

 เม่ือ IOC   =   ดัชนีความสอดคล4อง 
  R      =   คะแนนความคิดเห็นของผู4เชี่ยวชาญต�อคําถามแต�ละข4อ 
  N      =   จํานวนผู4เชี่ยวชาญ  
 โดยมีการกําหนดคะแนนท่ีผู4เชี่ยวชาญให4 ดังนี้ 
 +1 หมายถึง คําถามนั้นสอดคล4องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย หรือนิยามศัพท�
ปฏิบัติการ 
 - 1 หมายถึง คําถามนั้นไม�สอดคล4องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย หรือนิยามศัพท�
ปฏิบัติการ 
  0 หมายถึง ไม�แน�ใจว�าคําถามนั้นสอดคล4องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย หรือนิยาม
ศัพท�ปฏิบัติการ 
 เกณฑ�การแปลความหมายมี ดังนี้ 
 ค�า IOC  >  0.50  หมายความว�า คําถามนั้นวัดตรงวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ค�า IOC  <  0.50  หมายความว�า คําถามนั้นวัดไม�ตรงวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 3.4.2 แบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจจากผู4ทรงคุณวุฒิทําการปรับปรุงแก4ไข แล4วนํามาเสนอ
อาจารย�ท่ีปรึกษาให4พิจารณาความสมบูรณ�อีกครั้ง  
 3.4.3 นําไปทดสอบ (Try Out) ผู4ปฏิบัติงานใน สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
มหาสารคามท่ีมิใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน แล4วนํามาหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช4สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ4างถึงใน ยุทธพงษ� 
กัยวรรณ�, 2543, น. 123) และวิเคราะห�โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงได4ค�าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม 0.949 
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3.5 การเก็บรวบรวมข/อมูล 
 ผู4วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข4อมูล ดังต�อไปนี้ 
 3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ�  ในพระบรม
ราชูปถัมภ� ถึง จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข4อมูลกับประชาชนในเขต จังหวัด
มหาสารคาม 
 3.5.2 ผู4วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด4วย
ตัวเองท้ังหมด 400 ฉบับ และได4รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 400 ฉบับ คิดเป"นร4อยละ 100 
ของแบบสอบถามท่ีส�งไปท้ังหมด 
 3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีได4รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ� ความถูกต4องในแต�ละฉบับ 
เพ่ือนําข4อมูลท่ีเก็บรวบรวมได4 มาทําการวิเคราะห�ด4วยวิธีการทางสถิติ  
 3.5.4 ข4อมูลปfจจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล ได4แก� เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในรูปตารางแจกแจงความถ่ี และค�าร4อยละ 
 3.5.5 ข4อมูลเก่ียวกับ ปfจจัยด4านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปfจจัย
ด4านการจัดการ การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 
52 ข4อ โดยใช4เกณฑ�การพิจารณา คือ 
  ระดับ     คะแนน 
  มากท่ีสุด   5 คะแนน 
  มาก     4 คะแนน 
  ปานกลาง   3 คะแนน 
  น4อย     2 คะแนน 
  น4อยท่ีสุด   1 คะแนน 
  นําแบบสอบถามท่ีตรวจให4คะแนนแล4วไปวิเคราะห�ข4อมูลเพ่ือนํามาประกอบการ
วิเคราะห�หาระดับประสิทธิผล โดยหาค�าเฉลี่ย และค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล4วนําค�าเฉลี่ยท่ีได4มา
แปลความหมายตามเกณฑ� ดังนี้ 
  ค�าเฉลี่ย    ความหมาย   
  4.51 - 5.00  กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู�ในระดับมากท่ีสุด  
  3.51 - 4.50 กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู�ในระดับมาก  
  2.51 - 3.50 กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู�ในระดับปานกลาง  
  1.51 - 2.50 กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู�ในระดับน4อย  
  1.00 - 1.50 กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู�ในระดับน4อยท่ีสุด 
 3.6.3 การวิ เคราะห� เปรียบเทียบกลยุทธ�การท�องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตาม ปfจจัยด4านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปfจจัยด4าน การ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ กลยุทธการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม t - test Independent 
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3.6 สถิติท่ีใช/ในการวิจัย 
 ผู4วิจัยได4นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังนี้ 
 1. สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค�าความเชื่อม่ันหรือความเชื่อถือ
ได4ใช4ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ4างถึงใน 
ล4วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, น. 42)  
 2. สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ได4แก� การแจกแจงความถ่ี ค�าร4อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช4การทดสอบด4วยสถิติ t-test (Independent Sample) และ
การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียวโดยค�าสถิติ F-test และใช4การเปรียบเทียบรายคู� โดยวิธีเชฟเฟ� 
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และใช4ทดสอบความสัมพันธ�ของตัวแปร ด4วยค�าสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดเกณฑ�การแปลความหมาย ดังนี้ 
 โดยปกติจะมีค�าอยู�ระหว�าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ4ามีค�าติดลบ หมายความว�า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ�ในทิศทางตรงกันข4าม 
 - ถ4ามีค�าเป"นบวก หมายความว�า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ4ามีค�าเป"น 0 หมายความว�า ตัวแปร 2 ตัว ไม�มีความสัมพันธ�กัน 
 การตีความค�า r (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน) ดังนี้ 
 0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ�ระดับตํ่า 
 0.30 – 0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ�ระดับปานกลาง 
 0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ�ระดับสูง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามผู'วิจัยได'
ดําเนินการวิเคราะห�ข'อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช'ในการวิเคราะห�ข'อมูล 
 4.2 ตัวแปรท่ีใช'ในการวิจัย 
 4.3 การวิเคราะห�ป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม 
 4.4 การวิเคราะห�ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม  
 4.5 การวิเคราะห�ผลป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 4.6 การวิเคราะห�กลยุทธการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 4.7 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับ
กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

   
4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 n  แทน ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
 X   แทน ค�าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ค�าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
 SS  แทน ค�าผลรวมกําลังสองของคะแนน 
 MS แทน ความแปรปรวนระหว�างกลุ�ม 
 df  แทน ค�าระดับชั้นแห�งความเปCนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 F  แทน สถิติท่ีใช'ในการพิจารณา (F-Distribution) 
 Sig . แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 t  แทน ค�าทดสอบความแตกต�างของค�าเฉลี่ย 
 r   แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4.2 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ  
  1. ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด'วย ป6จจัย
ภายใน (จุดแข็ง-จุดอ�อน) ป6จจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)   
  2. ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด'วย การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว 
การสืบสานวัฒนธรรม การสร'างภาพลักษณ� และการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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 4.2.2 ตัวแปรตาม  
  กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด'วย การสร'าง
เครือข�าย การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด การสร'างจิตสํานึก และการวัดผลและประเมินผล 
 
4.3 การวิเคราะห�ข�อมูลป)จจัยส*วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 ข'อมูลป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ชาย 141 35.30 
หญิง 259 64.80 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปCนเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเปCนร'อยละ 
64.80 และเปCนเพศชาย จํานวน 141 คน คิดเปCนร'อยละ 35.30  
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) ร�อยละ 
18 – 25 ป_ 40 10.00 
26 – 35 ป_  202 50.50 
36 – 59 ป_ 133 33.30 
ต้ังแต� 61 ป_ข้ึนไป 25 6.30 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุ 26-35 ป_ จํานวน 202 คน คิดเปCนร'อยละ 
50.50 รองลงมา มีอายุ 36-59 ป_ จํานวน 133 คน คิดเปCนร'อยละ 33.30 อายุ 18-25 ป_ จํานวน 40 คน 
คิดเปCนร'อยละ10.00 อายุ ต้ังแต� 61 ป_ข้ึนไป จํานวน 25 คน คิดเปCนร'อยละ 6.30  
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ตารางท่ี 4.3 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ 
โสด 195 48.80 
สมรส 161 40.30 
หม'าย 31 7.80 
หย�าร'าง/แยกกันอยู� 13 3.30 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีระดับสถานภาพโสด จํานวน 195 คน    
คิดเปCนร'อยละ 48.80 รองลงมา ระดับสถานภาพสมรส จํานวน 161 คน คิดเปCนร'อยละ 40.30 ระดับ
สถานภาพ หม'ายจํานวน 31 คน คิดเปCนร'อยละ 7.80 และมีระดับสถานภาพหย�าร'าง/แยกกันอยู� 
จํานวน 13 คน คิดเปCนร'อยละ 3.30 
 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร�อยละ 
ประถมศึกษา 20 5.00 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า 57 14.30 
ปริญญาตรี 255 63.80 
สูงกว�าปริญญาตรี 68 17.00 

รวม 400 100 
 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 255 คน 
คิดเปCนร'อยละ 63.80 รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเปCนร'อยละ 
17.00 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า จํานวน 57 คน คิดเปCนร'อยละ 14.30 และระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปCนร'อยละ 5.00 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร�อยละ 
รับราชการ 148 37.00 
เกษตรกร 46 11.50 
พนักงานเอกชน 188 47.00 
ค'าขาย 18 4.50 

รวม 400 100 
  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 188 คน 
คิดเปCนร'อยละ 47.00 รองลงมา มีอาชีพรับราชการ จํานวน 148 คน คิดเปCนร'อยละ 37.00 อาชีพ
เกษตรกร จํานวน 46 คน คิดเปCนร'อยละ 11.50 และอาชีพค'าขาย จํานวน 18 คน คิดเปCนร'อยละ 4.50  
 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและร'อยละป6จจัยส�วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบ จําแนกตามรายได'ต�อเดือน 
 

รายได�/เดือน จํานวน (คน) ร�อยละ 
ตํ่ากว�า 10,000 บาท 15 3.80 
10,001-15,000 บาท 54 13.50 
15,001-20,000 บาท 260 65.00 
20,001-30,000 บาท 2 0.50 
มากกว�า 30,001 บาทข้ึนไป 69 17.30 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีรายได' 15,001-20,000 บาท จํานวน 260 คน 
คิดเปCนร'อยละ 65.00 รองลงมา มีรายได' มากกว�า 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 69 คน คิดเปCนร'อยละ 
17.30 มีรายได' 10,001-15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปCนร'อยละ 13.50 มีรายได' ตํ่ากว�า 10,000 บาท 
จํานวน 15 คน คิดเปCนร'อยละ 3.80 และมีรายได' 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปCนร'อยละ 0.50 
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4.4 การวิเคราะห�ป)จจัยด�านการกําหนดกลยุทธ�การท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 
ตารางท่ี 4.7 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียว
 เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวม 
 

ป)จจัยด�านการกําหนดกลยุทธ�การท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 
1. จุดแข็ง 4.47 0.57 มาก 
2. จุดอ�อน 4.57 0.51 มาก 
3. โอกาส 4.30 0.72 มาก 
4. อุปสรรค 4.47 0.57 มาก 

รวม 4.45 0.59 มาก 
 
 จากตารางที ่ 4.7 ผลการวิเคราะห�ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว�า ระดับ
ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.45 ค�า S.D. เท�ากับ 0.90 เม่ือพิจารณาเปCนรายด'าน ปรากฏว�าค�าคะแนนเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 4.30 - 
4.57 ซ่ึงสามารถเรียงลําดับ ค�าคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน'อยท่ีสุด ได'ดังต�อไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 จุดอ�อน (X = 4.57, S.D. = 0.51) อยู�ในระดับมาก 
 ลําดับท่ี 2 จุดแข็ง (X = 4.47, S.D. = 0.57) อยู�ในระดับมาก  
 ลําดับท่ี 3 อุปสรรค (X = 4.47, S.D. = 0.57) อยู�ในระดับมาก และ 
 ลําดับท่ี 4 โอกาส (X = 4.30, S.D. = 0.72) อยู�ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.8 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียว
 เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด'านจุดแข็ง 
 

จุดแข็ง X  S.D. แปลผล 
1. มีแหล�ง ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีหลากหลาย 4.59 0.54 มาก 
2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีสามารถดึงดูด
นักท�องเท่ียวต�างชาติได'เปCนอย�างดี  

4.60 0.54 มาก 

3. จังหวัดมหาสารคามเปCนจังหวัดท่ีอยู�ศูนย�กลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 

4.56 0.55 มาก 

4. ชุมชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
4.57 

 
0.51 

 
มาก 

รวม 4.55 0.54 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบว�า ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมหาสารคาม ด'านจุดแข็ง โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.55, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเปCน
ข'อ ข'อท่ีมีจุดแข็ง สูงสุด คือ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีสามารถดึงดูด
นักท�องเท่ียวต�างชาติได'เปCนอย�างดี (X = 4.60, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ มีมีแหล�ง ท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (X = 4.59, S.D. = 0.54) ชุมชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอย�างต�อเนื่อง และสมํ่าเสมอ (X = 4.57, 
S.D. = 0.51) และข'อท่ีมีจุดแข็งอันดับสุดท'าย คือ จังหวัดมหาสารคามเปCนจังหวัดท่ีอยู�ศูนย�กลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) (X = 4.56, S.D. = 0.55) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียว  
 เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด'านจุดอ�อน 
 

จุดอ*อน X  S.D. แปลผล 
1. ภายในจังหวัดยังไม�ค�อยมีการประชาสัมพันธ� การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

4.35 0.79 มาก 

2. แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังไม�ได'รับการปรับปรุงอย�างเปCน
ระบบระเบียบ 

4.34 0.75 มาก 

3. การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านต�าง ๆ ภายใน
ชุมชนส�วนใหญ�ในขณะนี้ต'องรอรับความช�วย จากส�วนกลางเท�านั้น 
ซ่ึงต'องใช'เวลานาน  

4.30 0.77 มาก 

4. ประชาชนภายในจังหวัดยังไม�ได'มีความรู'มากนักเก่ียวกับการหา
รายได'จากการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน  

4.26 0.76 มาก 

รวม 4.31 0.75 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว�า ป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมหาสารคาม ด'านจุดอ�อน โดยรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา
เปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านจุดอ�อน สูงสุด คือ ภายในจังหวัดยังไม�ค�อยมีการประชาสัมพันธ� การท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม (X = 4.35, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังไม�ได'รับการ
ปรับปรุงอย�างเปCนระบบระเบียบ (X = 4.34, S.D. = 0.75) การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านต�าง  ๆ  ภายในชุมชนส�วนใหญ�ในขณะนี้ต'องรอรับความช�วย จากส�วนกลางเท�านั้น ซ่ึงต'องใช'
เวลานาน (X = 4.30, S.D. = 0.77) และข'อท่ีมีผลการบริหารจัดการอันดับสุดท'าย คือ มีประชาชน
ภายในจังหวัดยังไม�ได'มีความรู'มากนักเก่ียวกับการหารายได'จากการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน  (X = 4.26, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียว
 เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม ด'านโอกาส 
 

โอกาส X  S.D. แปลผล 
1. ภาครัฐให'การสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 4.50 0.61 มาก 
2. แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน มีผู'คน
สนใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวมากข้ึน  

4.51 0.61 มาก 

3. มีการโฆษณา เผยแพร�ทางอินเตอร�เน็ต ทําให'สามารถกระจาย
ข'อมูลได'ในวงกว'าง ผู'คนรับรู'ได'มากข้ึน   

4.49 0.62 มาก 

4. แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีความพร'อมมากข้ึน กับการ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

4.48 0.62 มาก 

รวม 4.49 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว�า ระดับป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม ด'านโอกาส โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.49, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณา
เปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านโอกาส สูงสุด คือ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน มีผู'คน
สนใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวมากข้ึน (X = 4.51, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ภาครัฐให'การสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน (X = 4.50, S.D. = 0.61) มีการโฆษณา เผยแพร�ทางอินเตอร�เน็ต ทําให'
สามารถกระจายข'อมูลได'ในวงกว'าง ผู'คนรับรู'ได'มากข้ึน (X = 4.49, S.D. = 0.62) และข'อท่ีมีผลด'าน
โอกาส อันดับสุดท'าย คือ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีความพร'อมมากข้ึน กับการบริการท่ีมี
คุณภาพ (X = 4.48, S.D. = 0.62) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียว
 เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด'านอุปสรรค 
 

ด�านอุปสรรค X  S.D. แปลผล 
1. มีการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนกับหลาย ๆ จังหวัด 4.49 0.64 มาก 
2. มีต'นทุนในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน'อย                       
ไม�เพียงพอ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม�ม่ันคง  

4.47 0.63 มาก 

3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีไม�สามารถปgองกัน  4.48 0.62 มาก 
4. เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากป6ญหาสภาวะแวดล'อม 4.47 0.62 มาก 

รวม 4.47 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว�า ระดับป6จจัยด'านการกําหนดกลยุทธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม ด'านอุปสรรค โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณา
เปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านอุปสรรค สูงสุด คือ มีการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนกับหลาย ๆ จังหวัด (X = 4.49,             
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S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีไม�สามารถปgองกัน (X = 4.48, S.D. = 4.48) และ
ข'อท่ีมีผลด'านอุปสรรค อันดับสุดท'าย คือ มีต'นทุนในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน'อย ไม�
เพียงพอ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม�ม่ันคง และเกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากป6ญหาสภาวะแวดล'อม 
(X = 4.49, S.D. = 0.62) ตามลําดับ 
 
4.5 การวิเคราะห�ผลป)จจัยด�านการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 
ตารางท่ี 4.12 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการจัดการการท�องเท่ียว                     
 เชิงวัฒนธรรม ในภาพรวม 
 

ป)จจัยด�านการจัดการการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 
1. การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว 4.40 0.60 มาก 
2. การสืบสานวัฒนธรรม 4.41 0.62 มาก 
3. การเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน 4.41 0.61 มาก 
4. การสร'างภาพลักษณ� 4.40 0.57 มาก 
5. การสนับสนุนจากภาครัฐ 4.32 0.64 มาก 

รวม 4.38 0.60 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว�า 7 ผลการวิเคราะห�ป6จจัยด'านการจัดการการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในภาพรวมพบว�า ระดับป6จจัยด'านการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.38 ค�า S.D. เท�ากับ 0.60 เม่ือพิจารณาเปCนรายด'าน ปรากฏว�าค�าคะแนน
เฉลี่ยอยู�ระหว�าง 4.32 - 4.41 ซึ่งสามารถเรียงลําดับ ค�าคะแนนเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน'อยที่สุด 
ได'ดังต�อไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 การสืบสานวัฒนธรรม (X = 4.41, S.D. = 0.62) อยู�ในระดับมาก 
 ลําดับท่ี 2 การเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน (X = 4.41, S.D. = 0.62) อยู�ในระดับมาก  
 ลําดับท่ี 3 การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว (X = 4.40, S.D. = 0.60) อยู�ในระดับมากและ 
 ลําดับท่ี 4 การสนับสนุนจากภาครัฐ (X = 4.32, S.D. = 0.64) อยู�ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.13 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการจัดการการท�องเท่ียว                   
 เชิงวัฒนธรรม ด'านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว  
 

การอนุรักษ�แหล*งท*องเท่ียว X  S.D. แปลผล 
1. พัฒนาการจัดการด'านการรักษา สภาพและฟijนฟูแหล�งท�องเท่ียว 4.41 0.65 มาก 
2. มีการกําหนดเขตการใช''ประโยชน� พ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ให'มีการแบ�ง เขตพ้ืนท่ีสงวน พ้ืนท่ีนันทนาการ และ
พ้ืนท่ีพักอาศัย 

4.40 0.66 มาก 

3. มีการกําหนดช�วงเวลาในการเข'าพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสมตามช�วงเวลา
ของวัน หรือฤดูกาล 

4.40 0.66 มาก 

4. มีการจํากัดจํานวนนักท�องเท่ียวให'พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 4.41 0.66 มาก 
รวม 4.40 0.65 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว�า ระดับป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการอนุรักษ�แหล�ง
ท�องเท่ียว โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการอนุรักษ�
แหล�งท�องเท่ียวสูงสุด คือ พัฒนาการจัดการด'านการรักษา สภาพและฟijนฟูแหล�งท�องเท่ียว และ มีการจํากัด
จํานวนนักท�องเท่ียวให'พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนท่ี (X = 4.41, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ มีการกําหนด
เขตการใช''ประโยชน� พ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ให'มีการแบ�ง เขตพ้ืนท่ีสงวน พ้ืนท่ีนันทนาการ และ
พ้ืนท่ีพักอาศัย และข'อท่ีมีผลด'านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวอันดับสุดท'าย คือมีการกําหนดช�วงเวลาในการ
เข'าพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสมตามช�วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล (X = 4.40, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'าน
 การสืบสานวัฒนธรรม 
 

การสืบสานวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 
1. ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมองเห็นวิถีความเปCนไทย 
ความคิดสร'างสรรค� ท้ังทางด'านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครอง 
ท่ีสังคมสืบทอดกันมา 

4.43 0.66 มาก 

2. ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ รู'จักรักษา
ระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 

4.44 0.66 มาก 

3. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความร�วมมือร�วมใจ ส�งเสริมขนบธรรมเนียมท่ี
ดีงาม นําภูมิป6ญญาท'องถ่ินมาใช'ให'เกิดประโยชน�แก�คนในจังหวัด 

4.40 0.67 มาก 

4. ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีการถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�น 4.39 0.67 มาก 
รวม 4.41 0.66 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว�า ระดับป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสืบสาน
วัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.41, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการ
สืบสานวัฒนธรรม สูงสุด คือ ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ รู'จักรักษา
ระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� (X = 4.44, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ชุมชนใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมองเห็นวิถีความเปCนไทย ความคิดสร'างสรรค� ท้ังทางด'านศาสนา สังคม 
วัฒนธรรม การปกครอง ท่ีสังคมสืบทอดกันมา (X = 4.43, S.D. = 0.66) ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท 
เกิดความร�วมมือร�วมใจ ส�งเสริมขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม นําภูมิป6ญญาท'องถ่ินมาใช'ให'เกิดประโยชน�แก�คน
ในจังหวัด (X = 4.40, S.D. = 0.67) และข'อท่ีมีผลด'านการสืบสานวัฒนธรรมอันดับสุดท'าย คือ ชุมชนใน
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�น (X  = 4.39, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.15 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม              
 ด'านการเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน 
 

การเสริมสร�างภูมิป)ญญาท�องถ่ิน X  S.D. แปลผล 
1. มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิป6ญญาชาวบ'านและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต�าง ๆ ไว'อย�างเปCนระบบซ่ึงสามารถเปCนข'อมูลสืบค'นใน
การศึกษาเพ่ือสืบสานแก�คนรุ�นหลังต�อไป 

4.43 0.67 มาก 

2. มีการโดยส�งเสริมและสนับสนุนความรู'รักสามัคคีและปลูก
จิตสํานึกพร'อมเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด 

4.41 0.67 มาก 

3. มีการส�งเสริมชุมชนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให'เข'มแข็งได'
ด'วย ภูมิป6ญญาท'องถ่ิน 

4.41 0.65 มาก 

4. มีการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเปCนภูมิป6ญญา
ท'องถ่ิน ท่ีสามารถสร'างรายได'ให'แก�จังหวัด 

4.40 0.66 มาก 

รวม 4.41 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ระดับป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการเสริมสร'างภูมิป6ญญา
ท'องถ่ินโดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.41, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการเสริมสร'าง
ภูมิป6ญญาท'องถ่ิน สูงสุด คือ มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิป6ญญาชาวบ'านและศิลปวัฒนธรรมประเพณีต�างๆ
ไว'อย�างเปCนระบบซ่ึงสามารถเปCนข'อมูลสืบค'นในการศึกษาเพ่ือสืบสานแก�คนรุ�นหลังต�อไป (X = 4.43, S.D. = 
0.67) รองลงมา คือ มีการโดยส�งเสริมและสนับสนุนความรู'รักสามัคคีและปลูกจิตสํานึกพร'อมเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด (X = 4.41, S.D. = 0.67) และ มีการส�งเสริมชุมชนแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให'เข'มแข็งได'ด'วย ภูมิป6ญญาท'องถ่ิน (X = 4.41, S.D. = 0.65)  และข'อท่ีมีผลด'านการเสริมสร'าง
ภูมิป6ญญาท'องถ่ินอันดับสุดท'าย คือ มีการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเปCนภูมิป6ญญาท'องถ่ิน ท่ี
สามารถสร'างรายได'ให'แก�จังหวัด (X  = 4.40, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                  
 ด'านการสร'างภาพลักษณ� 
 

การสร�างภาพลักษณ� X  S.D. แปลผล 
1. มีการสร'างภาพลักษณ�ด'านแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให'
เจริญก'าวหน'า 

4.40 0.66 มาก 

2. มีการสร'างภาพลักษณ�ด'าน การบริการและมีสัมพันธ�อันดีกับ
นักท�องเท่ียว 

4.38 0.68 มาก 

3. มีการสร'างภาพลักษณ� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความ
แตกต�างโดดเด�นจนสามารถผูกพันกับนักท�องเท่ียวได'อย�างเปCนรูปธรรม 

4.42 0.65 มาก 

4. มีการสร'างภาพลักษณ�ให'นักท�องเท่ียวยอมรับและเห็นด'วย               
อันเปCนผลท่ีจะทําให'แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชื่อถือได' 

4.42 0.64 มาก 

รวม 4.40 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว�า  ระดับป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสร'าง
ภาพลักษณ� โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการสร'าง
ภาพลักษณ� สูงสุด คือ มีการสร'างภาพลักษณ� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต�างโดดเด�นจน
สามารถผูกพันกับนักท�องเท่ียวได'อย�างเปCนรูปธรรม (X = 4.42, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ มีการสร'าง
ภาพลักษณ�ให'นักท�องเท่ียวยอมรับและเห็นด'วย อันเปCนผลท่ีจะทําให'แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชื่อถือได' 
(X = 4.42, S.D. = 0.64) มีการส�งเสริมชุมชนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให'เข'มแข็งได'ด'วย ภูมิป6ญญา
ท'องถ่ิน (X = 4.41, S.D. = 0.65) มีการสร'างภาพลักษณ�ด'านแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให'เจริญก'าวหน'า 
(X = 4.40, S.D. = 0.66) และข'อท่ีมีผลด'านการสร'างภาพลักษณ�อันดับสุดท'าย คือ มีการสร'างภาพลักษณ�
ด'าน การบริการและมีสัมพันธ�อันดีกับนักท�องเท่ียว (X  = 4.38, S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                   
  ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

    การสนับสนุนจากภาครัฐ X  S.D. แปลผล 
1. กระตุ'นการกระจายรายได'สู�ท'องถ่ิน  4.33 0.69 มาก 
2. สร'างมูลค�าเพ่ิมให'กับการท�องเท่ียวของจังหวัด 4.32 0.70 มาก 
3. ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.33 0.69 มาก 
4. ส�งเสริมการกระจายการเดินทางท�องเท่ียว และการเดินทาง
ท�องเท่ียวเชื่อมโยงระหว�าง กลุ�มจังหวัดและภูมิภาค 

4.34 0.68 มาก 

รวม 4.33 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว�า ระดับป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสนับสนุน
จากภาครัฐ โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.33, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ สูงสุด คือ ส�งเสริมการกระจายการเดินทางท�องเท่ียว และการเดินทางท�องเท่ียว
เชื่อมโยงระหว�าง กลุ�มจังหวัดและภูมิภาค (X = 4.34, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ กระตุ'นการกระจาย
รายได'สู�ท'องถ่ิน และส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (X = 4.33, S.D. = 0.69) และ
ข'อท่ีมีผลด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ อันดับสุดท'าย คือ สร'างมูลค�าเพ่ิมให'กับการท�องเท่ียวของ
จังหวัด (X  = 4.32, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
 
4.6 การวิเคราะห�ผลป)จจัยด�านกลยุทธการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 
ตารางท่ี 4.18 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ในภาพรวม 
 

กลยุทธการจัดการการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 
1. การสร'างเครือข�าย 4.41 0.60 มาก 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 4.36 0.67 มาก 
3. การสร'างจิตสํานึก 4.39 0.60 มาก 
4. การวัดผลและประเมินผล 4.31 0.64 มาก 

รวม 4.36 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว�า ผลการวิเคราะห�ป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว�า ระดับป6จจัยด'าน      
กลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.36 ค�า S.D. 
เท�ากับ 0.62 เม่ือพิจารณาเปCนรายด'าน ปรากฏว�าค�าคะแนนเฉลี ่ยอยู �ระหว�าง 4.31 - 4.41 ซึ ่ง
สามารถเรียงลําดับ ค�าคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน'อยท่ีสุด ได'ดังต�อไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 การสร'างเครือข�าย (X = 4.41, S.D. = 0.60) อยู�ในระดับมาก 
 ลําดับท่ี 2 การสร'างจิตสํานึก (X = 4.39, S.D. = 0.60) อยู�ในระดับมาก  
 ลําดับท่ี 3 การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด (X = 4.36, S.D. = 0.67) อยู�ในระดับมากและ 
 ลําดับท่ี 4 การวัดผลและประเมินผล (X = 4.31, S.D. = 0.64) อยู�ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.19 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ด'านการสร'างเครือข�าย 
 

การสร�างเครือข*าย X  S.D. แปลผล 
1. มีเครือข�ายอาสาสมัครตํารวจท�องเท่ียว มัคคุเทศก� ท'องถ่ิน 
การสร'างเครือข�าย 

4.41 0.65 มาก 

2. มีเครือข�ายแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือ
เผยแพร�แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร�วมกัน 

4.42 0.65 มาก 

3. มีการสร'างเครือข�ายกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ร�วมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือส�งเสริมซ่ึงกันและกัน 

4.40 0.65 มาก 

4. มีการสร'างปฎิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยน ด'านการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืน กับจังหวัดอ่ืน ๆ 

4.40 0.65 มาก 

รวม 4.40 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว�า ระดับป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสร'าง
เครือข�ายโดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.40, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการ
สร'างเครือข�าย สูงสุด คือ มีมีเครือข�ายแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร�
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร�วมกัน (X = 4.42, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ มีเครือข�ายอาสาสมัคร
ตํารวจท�องเท่ียว มัคคุเทศก� ท'องถ่ิน การสร'างเครือข�าย (X = 4.41, S.D. = 0.65) และข'อท่ีมีผลด'าน
การสร'างเครือข�าย อันดับสุดท'าย คือ มีการสร'างเครือข�ายกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ร�วมกับ
จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือส�งเสริมซ่ึงกันและกัน และมีการสร'างปฏิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยน ด'านการพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืนกับจังหวัดอ่ืน ๆ (X  = 4.40, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.20 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
 ด'านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 
 

การส*งเสริมกิจกรรมการตลาด X  S.D. แปลผล 
1. มีการส�งเสริมการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�มความสนใจ
พิเศษและกลุ�มเฉพาะ 

4.41 0.69 มาก 

2. มีการส�งเสริมการเดินทางท�องเท่ียวช�วงนอกฤดูกาล 4.38 0.70 มาก 
3. มีการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 4.35 0.72 มาก 
4. มีการกระตุ'นการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�มกระแสหลัก 4.34 0.72 มาก 

รวม 4.37 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว�า ระดับป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการ
ส�งเสริมกิจกรรมการตลาดโดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.37, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผล
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ด'านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาดสูงสุด คือ มีการส�งเสริมการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�มความสนใจ
พิเศษและกลุ�มเฉพาะ (X = 4.41, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ มีการส�งเสริมการเดินทางท�องเท่ียวช�วงนอก
ฤดูกาล (X = 4.38, S.D. = 0.70) มีการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ (X = 4.35, S.D. = 0.72) 
และข'อท่ีมีผลด'านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาดอันดับสุดท'าย คือ มีการกระตุ'นการเดินทางท�องเท่ียวของ
นักท�องเท่ียวกลุ�มกระแสหลัก (X  = 4.34, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ด'านการสร'างจิตสํานึก 
 

การสร�างจิตสํานึก X  S.D. แปลผล 
1. มีการให'ชุมชนท่ีอยู�ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได'มีส�วนร�วม
ในการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4.37 0.66 มาก 

2. มีการสนับสนุนให'ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได'
ใช'วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ ด'านกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

4.40 0.65 มาก 

3. มีการมอบหมายให'ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ได'ทราบถึงบริบทของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 

4.39 0.65 มาก 

4. การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย�างเปCนระบบ ระบุ
ความรับผิดชอบให'กับชุมชนอย�างชัดเจน 

4.42 0.64 มาก 

รวม 4.39 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว�า ระดับป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสร'าง
จิตสํานึก โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 4.42, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผลด'านการสร'าง
จิตสํานึก สูงสุด คือ การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย�างเปCนระบบ ระบุความรับผิดชอบให'กับ
ชุมชนอย�างชัดเจน (X = 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ มีการสนับสนุนให'ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมได'ใช'วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ ด'านกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (X = 4.40, 
S.D. = 0.65) มีการมอบหมายให'ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได'ทราบถึงบริบทของแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน (X = 4.39, S.D. = 0.65)  และข'อท่ีมีผลด'านการสร'างจิตสํานึก อันดับ
สุดท'าย คือ มีการให'ชุมชนท่ีอยู�ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได'มีส�วนร�วมในการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม (X  = 4.37, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.22 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ด'านการวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผลและประเมินผล X  S.D. แปลผล 
1. มีการประเมินผลความก'าวหน'า ด'านการจัดการ แหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

4.36 0.69 มาก 

2. มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน 

4.33 0.70 มาก 

3. มีการวัดผลความถูกต'องแต�ละข้ันตอนของกิจกรรม                  
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4.31 0.70 มาก 

4. มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน                       
การจัดการ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4.27 0.72 มาก 

รวม 4.31 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว�า ระดับป6จจัยด'านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการ
วัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.31, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเปCนข'อ ข'อท่ีมีผล
ด'านการวัดผลและประเมินผลสูงสุด คือ มีการประเมินผลความก'าวหน'า ด'านการจัดการ แหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (X = 4.36, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน (X = 4.33, S.D. = 0.70) มีการวัดผลความถูกต'องแต�ละ
ข้ันตอนของกิจกรรม การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (X = 4.31, S.D. = 0.70) และข'อท่ีมีผลด'านการ
วัดผลและประเมินผลอันดับสุดท'าย คือ มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (X = 4.27, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
4.7 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ�ระหว*างป)จจัยด�านการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับกลยุทธ�การ
ท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 สมมติฐานท่ี  1 ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด'านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว               
มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
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ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการอนุรักษ�
 แหล�งท�องเท่ียวกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ป)จจัยด�านการบริหารจัดการ
การท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กลยุทธ�การจัดการการท*องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ� 
 
ด'านการอนุรักษ�แหล�ง
ท�องเท่ียว 

1. การสร'างเครือข�าย 0.389* 0.000 ปานกลาง 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 0.388* 0.000 ปานกลาง 

3. การสร'างจิตสํานึก 0.398* 0.000 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผล 0.355* 0.000 ปานกลาง 

โดยรวม 0.480* 0.000 ปานกลาง 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน'อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว�า 
ป6จจัยการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.480 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�กันในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง กล�าวคือ การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวเปCนป6จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดกลยุทธ�
การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 2 ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด'านการสืบสานวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 

ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด'านการสืบสาน
 วัฒนธรรมกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ป)จจัยด�านการบริหาร
จัดการการท*องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

กลยุทธ�การจัดการการท*องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ� 

 
 

ด'านการสืบสานวัฒนธรรม 

1. การสร'างเครือข�าย 0.371* 0.000 ปานกลาง 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 0.383* 0.000 ปานกลาง 

3. การสร'างจิตสํานึก 0.451* 0.000 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผล 0.371* 0.000 ปานกลาง 

โดยรวม 0.494* 0.000 ปานกลาง 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านการสืบสานวัฒนธรรม กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน'อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว�า ป6จจัยด'านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสืบสานวัฒนธรรม มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.494 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสืบสานวัฒนธรรมเปCนป6จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการ
กําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 3 ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด'านการ
 เสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ินกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ป)จจัยด�านการบริหาร
จัดการการท*องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

กลยุทธ�การจัดการการท*องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

มหาสารคาม 
r Sig. 

ระดับ
ความสัมพันธ� 

 
ด' านการเสริมสร' างภู มิ
ป6ญญาท'องถ่ิน 

1. การสร'างเครือข�าย 0.396* 0.000 ปานกลาง 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 0.418* 0.000 ปานกลาง 

3. การสร'างจิตสํานึก 0.473* 0.000 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผล 0.415* 0.000 ปานกลาง 

โดยรวม 0.534* 0.000 ปานกลาง 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านการเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี
ค�า Sig. เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน'อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว�า ป6จจัยด'านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการเสริมสร'างภูมิป6ญญา
ท'องถ่ิน มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.534 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธ�กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การเสริมสร'างภูมิป6ญญาท'องถ่ิน 
เปCนป6จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 4 ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสร'างภาพลักษณ� มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
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ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด'านการสร'าง
 ภาพลักษณ�กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 
ป)จจัยด�านการท*องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 
กลยุทธ�การท*องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
r Sig. 

ระดับ
ความสัมพันธ� 

 
ด'านการสร'างภาพลักษณ� 

1. การสร'างเครือข�าย 0.450* 0.000 ปานกลาง 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 0.382* 0.000 ปานกลาง 

3. การสร'างจิตสํานึก 0.495* 0.000 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผล 0.411* 0.000 ปานกลาง 

โดยรวม 0.543* 0.000 ปานกลาง 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านการสร'างภาพลักษณ� กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน'อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว�า ป6จจัยด'านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสร'างภาพลักษณ� มีความสัมพันธ�           
เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.543 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสร'างภาพลักษณ� เปCนป6จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการ
กําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 5 ป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
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ตารางท่ี 4.27 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการ
 สนับสนุนจากภาครัฐ กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 
ป)จจัยด�านการท*องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 
กลยุทธ�การท*องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
r Sig. 

ระดับ
ความสัมพันธ� 

 
ด'านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

1. การสร'างเครือข�าย 0.445* 0.000 ปานกลาง 
2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 0.462* 0.000 ปานกลาง 

3. การสร'างจิตสํานึก 0.474* 0.000 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผล 0.343* 0.000 ปานกลาง 

โดยรวม 0.540* 0.000 ปานกลาง 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป6จจัยด'านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ กับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน'อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว�า ป6จจัยด'านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด'านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.540 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสนับสนุนจากภาครัฐเปCนป6จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการ
กําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามผู$วิจัยนํามา
สรุป อภิปรายผล และข$อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข$อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห�ข$อมูล จําแนกตามป2จจัยส�วนบุคคลของผู$ตอบแบบสอบถาม ประกอบด$วย  
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได$ต�อเดือน พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถาม
กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป8นร$อยละ 64.80 และเป8นเพศชาย จํานวน 
141 คน คิดเป8นร$อยละ 35.30  
 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุ 26 - 35 ป? จํานวน 202 คน คิดเป8นร$อยละ 50.50 รองลงมา 
มีอายุ 36 - 59 ป? จํานวน 133 คน คิดเป8นร$อยละ 33.30 อายุ 18 - 25 ป? จํานวน 40 คน คิดเป8นร$อยละ 
10.00 อายุ ต้ังแต� 61 ป?ข้ึนไป จํานวน 25 คน คิดเป8นร$อยละ 6.30  
 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีระดับสถานภาพโสด จํานวน 195 คน คิดเป8นร$อยละ 48.80 
รองลงมา สถานภาพสมรส จํานวน 161 คน คิดเป8นร$อยละ 40.30 สถานภาพหม$าย จํานวน 31 คน 
คิดเป8นร$อยละ 7.80 และสถานภาพหย�าร$าง/แยกกันอยู� จํานวน 13 คน คิดเป8นร$อยละ 3.30 
 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 255 คน คิดเป8นร$อยละ 63.80 
รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป8นร$อยละ 17.00 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า จํานวน 57 คน คิดเป8นร$อยละ 14.30 และระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 20 คน คิดเป8นร$อยละ 5.00 
 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 188 คน คิดเป8นร$อยละ 47.00 
รองลงมา มีอาชีพรับราชการ จํานวน 148 คน คิดเป8นร$อยละ 37.00 อาชีพเกษตรกร จํานวน 46 คน 
คิดเป8นร$อยละ 11.50 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 18 คน คิดเป8นร$อยละ 4.50  
 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีรายได$ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 260 คน คิดเป8นร$อยละ 
65.00 รองลงมา มีรายได$ มากกว�า 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 69 คน คิดเป8นร$อยละ 17.30 มี
รายได$ 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเป8นร$อยละ 13.50 มีรายได$ ตํ่ากว�า 10,000 บาท จํานวน 
15 คน คิดเป8นร$อยละ 3.80 และมีรายได$ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป8นร$อยละ 0.50 
 ผลการวิเคราะห�ป2จจัยด$านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัด
มหาสารคาม ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว�า ระดับป2จจัยด$านการกําหนดกล
ยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.45 ค�า S.D. เท�ากับ 0.69 
เม่ือพิจารณาเป8นรายด$าน ปรากฏว�าค�าคะแนนเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 4.30 - 4.57 ซึ่งสามารถเรียงลําดับ 
ค�าคะแนนเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน$อยท่ีสุด ได$ดังต�อไปนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 จุดอ�อน   
 ลําดับท่ี 2 จุดแข็ง   
 ลําดับท่ี 3 อุปสรรค  
 ลําดับท่ี 4 โอกาส   
 ด$านจุดแข็ง โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีจุดแข็ง สูงสุด คือ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวต�างชาติได$เป8นอย�างดี รองลงมา 
คือ มีมีแหล�ง ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีหลากหลาย ชุมชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอย�างต�อเนื่อง และสมํ่าเสมอ และข$อท่ีมี
จุดแข็งอันดับสุดท$าย คือ จังหวัดมหาสารคามเป8นจังหวัดท่ีอยู�ศูนย�กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีสาน) ตามลําดับ 
 ด$านจุดอ�อน โดยรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านจุดอ�อน สูงสุด 
คือ ภายในจังหวัดยังไม�ค�อยมีการประชาสัมพันธ� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ แหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมยังไม�ได$รับการปรับปรุงอย�างเป8นระบบระเบียบ รองลงมา คือ การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ด$านต�าง ๆ ภายในชุมชนส�วนใหญ�ในขณะนี้ต$องรอรับความช�วย จากส�วนกลางเท�านั้น 
ซ่ึงต$องใช$เวลานาน และข$อท่ีมีผลด$านจุดอ�อนอันดับสุดท$าย คือ มีประชาชนภายในจังหวัดยังไม�ได$มี
ความรู$มากนักเก่ียวกับการหารายได$จากการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ตามลําดับ 
 ด$านโอกาส โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านโอกาส สูงสุด คือ 
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน มีผู$คนสนใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวมาก
ข้ึน รองลงมา คือ ภาครัฐให$การสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน มีการโฆษณา 
เผยแพร�ทางอินเตอร�เน็ต ทําให$สามารถกระจายข$อมูลได$ในวงกว$าง ผู$คนรับรู$ได$มากข้ึน และข$อท่ีมีผล
ด$านโอกาส อันดับสุดท$าย คือ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีความพร$อมมากข้ึน กับการบริการท่ี
มีคุณภาพ ตามลําดับ 
 ด$านอุปสรรค โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านอุปสรรค สูงสุด 
คือ มีการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนกับหลาย ๆ จังหวัด รองลงมา คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีไม�สามารถ
ปPองกัน และข$อท่ีมีผลด$านอุปสรรค อันดับสุดท$าย คือ มีต$นทุนในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมน$อย ไม�เพียงพอ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม�ม่ันคง และเกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ป2ญหาสภาวะแวดล$อม ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห�ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว�า ระดับป2จจัยด$าน
การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นรายด$าน ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับได$ ดังต�อไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 การสืบสานวัฒนธรรม    
 ลําดับท่ี 2 การเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ิน   
 ลําดับท่ี 3 การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว  
 ลําดับท่ี 4 การสนับสนุนจากภาครัฐ   
 ด$านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$าน
การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวสูงสุด คือ พัฒนาการจัดการด$านการรักษา สภาพและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว 
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และ มีการจํากัดจํานวนนักท�องเท่ียวให$พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนท่ี รองลงมา คือ มีการกําหนด
เขตการใช$ประโยชน� พ้ืนท่ีเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ให$มีการแบ�ง เขตพ้ืนท่ีสงวน พ้ืนท่ี
นันทนาการ และพ้ืนท่ีพักอาศัย และข$อท่ีมีผลด$านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวอันดับสุดท$ายคือ มีการ
กําหนดช�วงเวลาในการเข$าพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสมตามช�วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล ตามลําดับ 
 ด$านการสืบสานวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับ เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการสืบ
สานวัฒนธรรม สูงสุด คือ ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ รู$จักรักษาระเบียบ
วินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� รองลงมา คือ ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
มองเห็นวิถีความเป8นไทย ความคิดสร$างสรรค� ท้ังทางด$านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครอง ท่ี
สังคมสืบทอดกันมา ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท เกิดความร�วมมือร�วมใจ ส�งเสริมขนบธรรมเนียมท่ี
ดีงาม นําภูมิป2ญญาท$องถ่ินมาใช$ให$เกิดประโยชน�แก�คนในจังหวัด และข$อท่ีมีผลด$านการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดับสุดท$าย คือ ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�
อีกรุ�น ตามลําดับ 
 ด$านการเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ินโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผล
ด$านการเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ิน สูงสุด คือ มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิป2ญญาชาวบ$านและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต�าง ๆ ไว$อย�างเป8นระบบซ่ึงสามารถเป8นข$อมูลสืบค$นในการศึกษาเพ่ือสืบสาน
แก�คนรุ�นหลังต�อไป รองลงมา คือ มีการโดยส�งเสริมและสนับสนุนความรู$รักสามัคคีและปลูกจิตสํานึก
พร$อมเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ และ มีการส�งเสริมชุมชนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให$
เข$มแข็งได$ด$วย ภูมิป2ญญาท$องถ่ิน และข$อท่ีมีผลด$านการเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ินอันดับสุดท$าย คือ 
มีการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเป8นภูมิป2ญญาท$องถ่ิน ท่ีสามารถสร$างรายได$ให$แก�จังหวัด
ตามลําดับ 
 ด$านการสร$างภาพลักษณ� โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการ
สร$างภาพลักษณ� สูงสุด คือ มีการสร$างภาพลักษณ� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต�าง
โดดเด�นจนสามารถผูกพันกับนักท�องเท่ียวได$อย�างเป8นรูปธรรม รองลงมา คือ มีการสร$างภาพลักษณ�ให$
นักท�องเท่ียวยอมรับและเห็นด$วย อันเป8นผลท่ีจะทําให$แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชื่อถือได$  มีการ
ส�งเสริมชุมชนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให$เข$มแข็งได$ด$วย ภูมิป2ญญาท$องถ่ิน มีการสร$างภาพลักษณ�
ด$านแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให$เจริญก$าวหน$า และข$อท่ีมีผลด$านการสร$างภาพลักษณ�อันดับสุดท$าย 
คือ มีการสร$างภาพลักษณ�ด$าน การบริการและมีสัมพันธ�อันดีกับนักท�องเท่ียว ตามลําดับ 
 ด$านการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$าน
การสนับสนุนจากภาครัฐ สูงสุด คือ ส�งเสริมการกระจายการเดินทางท�องเท่ียว และการเดินทาง
ท�องเท่ียวเชื่อมโยงระหว�าง กลุ�มจังหวัดและภูมิภาค รองลงมา คือ กระตุ$นการกระจายรายได$สู�
ท$องถ่ิน และส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และข$อท่ีมีผลด$านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อันดับสุดท$าย คือ สร$างมูลค�าเพ่ิมให$กับการท�องเท่ียวของจังหวัด ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห�ป2จจัยด$านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม 
ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว�า ระดับป2จจัยด$านกลยุทธ�การจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นรายด$าน ซึ่งสามารถเรียงลําดับ ได$
ดังต�อไปนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 การสร$างเครือข�าย   
 ลําดับท่ี 2 การสร$างจิตสํานึก    
 ลําดับท่ี 3 การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด   
 ลําดับท่ี 4 การวัดผลและประเมินผล   
 ด$านการสร$างเครือข�ายโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการสร$าง
เครือข�าย สูงสุด คือ มีมีเครือข�ายแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร�แหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร�วมกัน รองลงมา คือ มีเครือข�ายอาสาสมัครตํารวจท�องเท่ียว มัคคุเทศก� 
ท$องถ่ิน การสร$างเครือข�าย และข$อท่ีมีผลด$านการสร$างเครือข�าย อันดับสุดท$าย คือ มีการสร$าง
เครือข�ายกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ร�วมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือส�งเสริมซ่ึงกันและกัน และ มี
การสร$างปฎิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยน ด$านการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืน กับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 ด$านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาดโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผล
ด$านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาดสูงสุด คือ มีการส�งเสริมการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�มความ
สนใจพิเศษและกลุ�มเฉพาะ รองลงมา คือ มีการส�งเสริมการเดินทางท�องเท่ียวช�วงนอกฤดูกาล มีการ
ประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ และข$อท่ีมีผลด$านการส�งเสริมกิจกรรมการตลาดอันดับ
สุดท$าย คือ มีการกระตุ$นการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�มกระแสหลัก ตามลําดับ 
 ด$านการสร$างจิตสํานึกโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการสร$าง
จิตสํานึก สูงสุด คือ การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย�างเป8นระบบ ระบุความรับผิดชอบ
ให$กับชุมชนอย�างชัดเจน รองลงมา คือ มีการสนับสนุนให$ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ได$ใช$วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ ด$านกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการมอบหมายให$
ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได$ทราบถึงบริบทของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาก
ยิ่งข้ึน และข$อท่ีมีผลด$านการสร$างจิตสํานึก อันดับสุดท$าย คือ มีการให$ชุมชนท่ีอยู�ในแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมได$มีส�วนร�วมในการส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ 
 ระดับป2จจัยด$านกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการวัดผลและประเมินผล โดยรวม
อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการวัดผลและประเมินผลสูงสุด คือ มีการ
ประเมินผลความก$าวหน$า ด$านการจัดการ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รองลงมา คือ มีการวัดผล
และประเมินผลการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน มีการวัดผลความถูกต$องแต�ละ
ข้ันตอนของกิจกรรม การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และข$อท่ีมีผลด$านการวัดผลและประเมินผลอันดับ
สุดท$าย คือ มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน การจัดการ แหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ตามลําดับ 
 การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีผลต�อกลยุทธ�
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด$านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว�า ผลการ
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการอนุรักษ�
แหล�งท�องเท่ียว กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
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เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน$อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว�า 
ป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.480 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวเป8นป2จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อ
การกําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 2 ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด$านการสืบสานวัฒนธรรมมีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว�า ผลการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสืบสานวัฒนธรรม 
กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. เท�ากับ 0.00 ซ่ึง
น$อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว�า ป2จจัยด$าน
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสืบสานวัฒนธรรม มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับกล
ยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.494 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�กันในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสืบสานวัฒนธรรมเป8นป2จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดกลยุทธ�
การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 3 ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการเสริมสร$าง ภูมิป2ญญาท$องถ่ิน มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว�า ผลการ
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการ
เสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ิน กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีค�า Sig. เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน$อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว�า ป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการเสริมสร$างภูมิป2ญญา
ท$องถ่ิน มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.534 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธ�กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ิน 
เป8นป2จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 4 ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสร$างภาพลักษณ� มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว�า ผลการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสร$างภาพลักษณ� 
กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. เท�ากับ 0.00 ซ่ึง
น$อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว�า ป2จจัยด$าน
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสร$างภาพลักษณ� มีความสัมพันธ�เชิงบวกกับ       
กลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.543 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�กันในทิศทาง
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เดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสร$างภาพลักษณ� เป8นป2จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการกําหนดกลยุทธ�
การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 สมมติฐานท่ี 5 ป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสนับสนุนจากภาครัฐ มี
ความสัมพันธ�เชิงบวกกับกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว�า ผลการ
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสนับสนุน
จากภาครัฐ กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีค�า Sig. 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงน$อยกว�า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว�า ป2จจัยด$านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด$านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีความสัมพันธ�
เชิงบวกกับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท�ากับ 0.540 โดยแสดงว�าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล�าวคือ การสนับสนุนจากภาครัฐเป8นป2จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการ
กําหนดกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  
 
5.2 อภิปรายผล  
 จากงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ผู$วิจัย
สามารถอภิปรายผลได$ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามพบว�า ป2จจัยด$าน
กลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายด$าน สามารถเรียงลําดับได$ ดังต�อไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 การสร$างเครือข�าย เม่ือพิจารณาเป8นรายข$อ ข$อท่ีมีข$อท่ีมีผลด$านการสร$าง
เครือข�าย อันดับสุดท$าย คือ มีการสร$างเครือข�ายกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร�วมกับจังหวัด    
อ่ืน ๆ เพ่ือส�งเสริมซ่ึงกันและกันและมีการสร$างปฏิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยนด$านการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ดังนั้น การเสริมสร$างความแข็งแกร�งให$แก�เครือข�าย
กลุ�มและบุคคลนั้น สามารถทําได$โดยการอบรม ศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และการเรียนรู$
ผู$มีส�วนเก่ียวข$องมีการสื่อสารในการสร$างความร�วมมือกันระหว�างชุมชน รวมท้ังเสริมสร$างความเข็มแข็ง
ระหว�างการท�องเท่ียวชุมชน การอนุรักษ�แหล�งความรู$ เพ่ือส�งเสริมให$นําไปใช$ในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวชุมชน 
 ลําดับท่ี 2 การสร$างจิตสํานึก เม่ือพิจารณาเป8นรายข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการสร$างจิตสํานึก 
อันดับสุดท$าย คือ มีการให$ชุมชนท่ีอยู�ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได$มีส�วนร�วมในการส�งเสริม
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การสร$างจิตสํานึกแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ควรส�งเสริมให$
นักท�องเท่ียวและประชาชนทุกคนอนุรักษ� ดูแลรักษาแหล�งท�องเท่ียว และให$ตระหนักว�าไม�ได$เป8นเพียง
หน$าท่ีของหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเท�านั้น แต�เป8นความร�วมมือร�วมใจของประชาชนทุก ๆ คน ใน
ฐานะเจ$าบ$านท่ีดีและในฐานะนักท�องเท่ียวท่ีควรมีส�วนร�วมกันในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
 ลําดับท่ี 3 การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด เม่ือพิจารณาเป8นรายข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการ
ส�งเสริมกิจกรรมการตลาดอันดับสุดท$าย คือ มีการกระตุ$นการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวกลุ�ม
กระแสหลัก ดังนั้น การกระตุ$นการเดินทางของนักท�องเท่ียวนั้น สามารถทําได$โดยจัดให$มีศูนย�บริการ
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การท�องเท่ียว และสามารถใช$บริการได$สะดวก มีแผนท่ีแสดงข$อมูล มีปPายแสดงแผนผังข$อมูลประจํา
แหล�งท�องเท่ียว และเส$นทางไปสู�แหล�งท�องเท่ียว รวมท้ังมีการแสดงท่ีเป8นเอกลักษณ�ของแหล�ง
ท�องเท่ียว เพ่ือสร$างความประทับใจให$กับกลุ�มนักท�องเท่ียวและกลับมาเท่ียวซํ้า 
 ลําดับท่ี 4 การวัดผลและประเมินผล เม่ือพิจารณาเป8นรายข$อ ข$อท่ีมีผลด$านการวัดผลและ
ประเมินผลอันดับสุดท$าย คือ มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน การจัดการ 
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น หน�วยงาน ชุมชนและประชาชนท่ีเก่ียวข$องในการจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงควรให$ความใส�ใจในการเข$าไปมีส�วนร�วมในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการประเมินการดําเนินงานให$บรรลุเปPาหมายความสําเร็จ
ของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามท่ีกําหนดไว$ ซ่ึงบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) และ
จุฑาภรณ� ทองเพ็ง (2554) ยังได$กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผู$คน
หรือกลุ�มคนจากสถานท่ีท่ีอยู�ประจ$าไปยังท$องถ่ินอ่ืน เพ่ือชื่นชมกับเอกลักษณ�ความงดงามทาง
วัฒนธรรมของกลุ�มชนอ่ืน ท้ังนี้จะต$องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพ่ือก�อให$เกิดมิตรภาพ
ความรู$ความเข$าใจและซาบซ้ึงตรึงใจในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล$อมในชุมชนนั้นให$น$อยท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกันชุมชนท$องถ่ินผู$เป8นเจ$าของวัฒนธรรมก็ได$ผลประโยชน�จากการท�องเท่ียวในด$านการสร$าง
รายได$และการจ$างงาน และได$ระบุเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มี 4 ประการ คือ 
1. เป8นการท�องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมข$อมูลท่ีเก่ียวกับความสําคัญ คุณค�า ประวัติศาสตร� ความ
เป8นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล�งท�องเท่ียวนั้น เพ่ือเป8นข$อมูลให$แก�นักท�องเท่ียวในการเพ่ิม
คุณค�าของประสบการณ�ในการเข$าชม ในขณะเดียวกันก็จะก�อให$เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท$องถ่ิน 2. เป8นการท�องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝ2งสร$างจิตสํานึกของคนในชุมชนท$องถ่ิน
ให$เกิดความรัก หวงแหน รักษาและดึงชุมชนท$องถ่ินเข$ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของตนด$วย และได$รับประโยชน�ตอบแทนจากการท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การจ$างงาน การบริการ
นําเท่ียว การให$บริการขนส�ง การให$บริการท่ีพัก และการขายสินค$าท่ีระลึก เป8นต$น 3. เป8นการ
ท�องเท่ียวท่ีมีการให$ความรู$แก�นักท�องเท่ียวเพ่ือให$เกิดความเข$าใจในวัฒนธรรมและได$รับความ
เพลิดเพลิน พร$อมท้ังสร$างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล$อม และ 4. เป8นการท�องเท่ียวท่ีมีการเคารพวัฒนธรรมเพ่ือนบ$านหรือของชุมชนอ่ืนรวมท้ัง 
เคารพในวัฒนธรรม ศักด์ิศรีและผู$คนของตนเองด$วย 
 2. กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามป2จจัยส�วน
บุคคล พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีป2จจัยส�วนบุคคล ได$แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได$ต�อเดือน แตกต�างกัน ไม�มีความแตกต�างกันในด$านกลยุทธการจัดการ 
 3. ความสัมพันธ�ระหว�างป2จจัยด$านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับกลยุทธ�จัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธ�ในเชิงบวกเรียงตามลําดับจากมากไป
หาน$อย ได$แก� ด$านการสร$างภาพลักษณ� (r = 0.543) ด$านการสนับสนุนจากภาครัฐ (r = 0.540) ด$าน
การเสริมสร$างภูมิป2ญญาท$องถ่ิน (r = 0.534) ด$านการสืบสานวัฒนธรรม (r = 0.494) และด$านการ
อนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว (r = 0.480) มีความสัมพันธ�กับกลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดมหาสารคามทุกด$าน ได$แก� การสร$างเครือข�าย การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด การสร$าง
จิตสํานึก และการวัดผลและประเมินผล อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 4. เพ่ือเสนอกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมให$กับจังหวัดมหาสารคาม 
พบว�า จังหวัดมหาสารคาม เป8นจังหวัดท่ีอยู�ในภาคอีสานของประเทศไทย ต้ังอยู�ตรงก่ึงกลางของภาค
และเป8นศูนย�กลางการศึกษาของภาคอีสาน เป8นเมืองเก�าแก� เดิมชื่อว�าเมืองจําปาศรี และมีสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีได$รับความนิยม เช�น ปรางค�กู�บ$านเขวา วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) พิพิธภัณฑ�เมือง
มหาสารคาม ศูนย�ศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พระบรมธาตุนาดูน 
พุทธมณฑลอีสาน พิพิธภัณฑ�นครจัมปาศรี พิพิธภัณฑ�บ$านอีสาน หมู�บ$านหัตถกรรมบ$านหนองเข่ือนช$าง 
หมู�บ$านป2Sนหม$อ ศูนย�ศิลปาชีพดอนลี่ วนอุทยานโกสัมพี อ�างเก็บน้ําหนองแวง อ�างเก็บน้ําห$วยแอ�ง 
แก�งเลิงจาน บึงกุย บึงบอน อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานท่ีท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคามจึงเน$นไปทางแหล�ง
ท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร� ดังนั้น กลยุทธ�การจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู�การเพ่ิม
คุณค�าทางการท�องเท่ียว คือ คือ 1) กลยุทธ�การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด โดยการประชาสัมพันธ�
อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ เช�น การเผยแพร�ผ�านแผ�นพับ สื่ออิเล็คทรอนิคส� และผ�านทางเว็บไซต�ของ
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) 2) กลยุทธ�การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว โดยการจัดการด$านการ
รักษาสภาพ และฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว และ 3) กลยุทธ�การสร$างภาพลักษณ� โดยการสร$างภาพลักษณ� 
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต�าง โดดเด�นจนสามารถผูกพันกับนักท�องเท่ียวได$อย�างเป8น
รูปธรรม กําหนดจุดการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจลงไปในแผนท่ีเพ่ือง�ายต�อการเลือกท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวใน
ตลาดพลู การท�องเท่ียวในรูปแบบนี้เป8นแนวความคิดในเรื่องของการท�องเท่ียวแบบเดินเท$า (Walking 
Street) ซ่ึงในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวให$สมบูรณ�ได$นั้นจําเป8นจะต$องมีการร�วมมือกันของทุกฝeายจึงจะ
สามารถประสบความ สําเร็จได$อีกท้ังยังต$องแก$ป2ญหาในเรื่องแหล�งท�องเท่ียวโดยส�งเสริมให$เกิดความ
น�าสนใจ เช�นการใช$สื่อในการ ประชาสัมพันธ�ให$เป8นท่ีรู$จักแก�บุคคลท่ัวไป 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม
วิจัยสรุปข$อเสนอแนะได$ ดังนี้ 
 5.3.1 ข$อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม ควรมีการจัดทําแผน
ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู$และท�องเท่ียว โดยดําเนินการตามรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
  2. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม ควรลงพ้ืนท่ีสํารวจ 
พร$อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
  3. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุน               
ภูมิป2ญญาชาวบ$าน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยเผยแพร�ผ�านทางระบบสารสนเทศขององค�กร 
  4. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนงบประมาณ
สร$างแหล�งเรียนรู$การท�องเท่ียวแต�ละอําเภอในจังหวัดมหาสารคาม 
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 5.3.2 ข$อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
  1. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม ควรส�งเสริมให$
ประชาชนรักษา ฟRSนฟูสภาพแวดล$อม และความสวยงาม รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต เพ่ือ
เป8นเอกลักษณ�ของพ้ืนท่ี 
  2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการโฆษณา และเผยแพร�แหล�งท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง เช�น การ
เผยแพร�ผ�านแผ�นพับ สื่ออิเล็คทรอนิคส� เป8นต$น       
  3. ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถสร$างรายได$ให$กับตนเอง โดยการนําภูมิป2ญญาท$องถ่ินและ
วัตถุดิบในพ้ืนท่ีมาผลิตเป8นสินค$าเพ่ือเป8นของท่ีระลึก เช�น การผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบ$าน การทําเครื่อง
เบญจรงค� เป8นต$น 
  4. หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวของจังหวัดมหาสารคาม ควรมีการปรับปรุงกล
ยุทธ�ในการรักษาความปลอดภัย อุปกรณ�เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังมาตรการในการรับมือหรือ
แก$ป2ญหาในสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียว  
  5. จัดอบรมเยาวชนและตัวแทนชุมชนท่ีมีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือทําหน$าท่ี
มัคคุเทศก�บริการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
 5.3.3 ข$อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป 
  จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง กลยุทธ�การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมหาสารคามทําให$ทราบประเด็นป2ญหา ท่ีควรปรับปรุงสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ดังต�อไปนี้ 
  1. ควรวิจัยเก่ียวกับความพร$อมของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
มหาสารคาม 
  2. ควรทําการวิจัยในเชิงพัฒนาโปรแกรมการท�องเท่ียวแบบมีส�วนร�วมของท$องถ่ินใน
จังหวัดมหาสารคาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษากลยุทธ$การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม 
 2. ข2อมูลท่ีได2จากแบบสอบถาม ผู2วิจัยจะเก็บไว2เป7นความลับและจะนําไปใช2ประโยชน$เพ่ือ
การวิจัยในเชิงวิชาการเท+านั้น 
 3. แบบสอบถามนี้ใช2 1 ฉบับ ต+อ 1 คน ให2เขียนเครื่องหมาย � หรือในช+องว+าง หรือต2อง
เขียนข2อความท่ีตรงกับความเห็นของท+านมากท่ีสุด 
 4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ+งเป7น 4 ตอน ดังนี้ 
 ผู2วิจัยจึงขอความร+วมมือจากท+าน โปรดตอบคําถามตามความเป7นจริงทุกข2อ ซ่ึงข2อมูลท่ี
ได2รับจะเป7นประโยชน$และมีคุณค+าอย+างยิ่งต+องานวิจัยในครั้งนี้ และคําตอบของท+านจะถือเป7น
ความลับ ไม+มีผลกระทบต+อท+านแต+อย+างใดต+องานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด2วย 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข2อมูลป>จจัยส+วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 ป>จจัยด2านการกําหนดกลยุทธ$การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ตอนท่ี 3 ป>จจัยด2านการจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ตอนท่ี 4 กลยุทธการจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดมหาสารคาม  
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและข2อเสนอแนะ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

 
ตอนท่ี 1 ข2อมูลส+วนบุคคลของผู2ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ( �) ใน      หน2าข2อความหรือเติมข2อความในช+องว+างให2ตรงกับ
ข2อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับตัวท+านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ  
   1. ชาย    2. หญิง 

 
2. อายุ  

 1. อายุ 18 - 25 ปD  2. อายุ 26 - 35 ปD 
 3. อายุ 36 - 59 ปD  4. อายุ 60 ปDข้ึนไป 
 

3. สถานภาพ 
 1. โสด    2. สมรส 
 3. หม2าย   4. หย+าร2าง/แยกกันอยู+ 
 

4. ระดับการศึกษา 
 1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท+า 
 3. ปริญญาตรี   4. สูงกว+าปริญญาตรี 
 

5. อาชีพ  
1. รับราชการ   2. เกษตรกร 

  3. พนักงานเอกชน  4. ค2าขาย 
 
6. รายได2ต+อเดือน 
  1. ตํ่ากว+า 10,000 บาท  2. 10,001 - 15,000  บาท 
  3. 15,001 - 20,000   บาท 3. 20,001 - 30,000 บาท 
  5. 30,001 บาท ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ป>จจัยด2านการกําหนดกลยุทธ$การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ( �) ใน � หน2าข2อความหรือเติมข2อความในช+องว+างให2ตรงกับ
ข2อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับตัวท+านมากท่ีสุด 
 

ป*จจัยด+านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

1. จุดแข็ง 
1.1 มีแหล+ง ท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีหลากหลาย      
1.2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณี
สามารถดึงดูดนักท+องเท่ียวต+างชาติได2เป7นอย+างดี  

     

1.3 จังหวัดมหาสารคามเป7นจังหวัดท่ีอยู+ศูนย$กลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 

     

1.4 ชุมชนท่ีอยู+ในพ้ืนท่ี แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                  
มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมอย+างต+อเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

     

2. จุดอ�อน 
2.1 ภายในจังหวัดยังไม+ค+อยมีการประชาสัมพันธ$ การ
ท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

     

2.2 แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังไม+ได2รับการปรับปรุง
อย+างเป7นระบบระเบียบ 

     

2.3 การพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด2านต+าง ๆ
ภายในชุมชนขณะนี้ต2องรอรับความช+วยเหลือ จาก
ส+วนกลางเท+านั้น ซ่ึงต2องใช2เวลานาน   

     

2.4 ประชาชนภายในจังหวัดยังไม+ได2มีความรู2มากนัก
เก่ียวกับการหารายได2จากการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ภายในชุมชน   

     

3. โอกาส  
3.1 ภาครัฐให2การสนับสนุนการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
มากยิ่งข้ึน 

     

3.2 แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีการขยายตัวมาก
ข้ึน มีผู2คนสนใจท่ีจะเดินทางท+องเท่ียวมากข้ึน   

     

3.3 มีการโฆษณา เผยแพร+ทางอินเตอร$เน็ต ทําให2สามารถ
กระจายข2อมูลได2ในวงกว2าง ผู2คนรับรู2ได2มากข้ึน   

     

3.4 แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีความพร2อมมาก
ข้ึน กับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
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ป*จจัยด+านการกําหนดกลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

4. อุปสรรค 
4.1 มีการแข+งขันเพ่ิมมากข้ึนกับหลาย ๆ จังหวัด      
4.2 มีต2นทุนในการพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
น2อย ไม+เพียงพอ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม+ม่ันคง  

     

4.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีไม+สามารถปMองกัน       
4.4 เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากป>ญหาสภาวะแวดล2อม      

 

 
ตอนท่ี 3 ป>จจัยด2านการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ( �) ใน  � หน2าข2อความหรือเติมข2อความในช+องว+างให2ตรงกับ
ข2อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับตัวท+านมากท่ีสุด 
 
            

ป*จจัยด+านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
            ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

1. การอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว 
1.1 พัฒนาการจัดการด2านการรักษาสภาพ และฟOPนฟู
แหล+งท+องเท่ียว 

     

1.2 มีการกําหนดเขตการใช22ประโยชน$ พ้ืนท่ีเพ่ือ                
การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให2มีการแบ+ง เขตพ้ืนท่ี
สงวน พ้ืนท่ีนันทนาการ และพ้ืนท่ีพักอาศัย 

     

1.3 มีการกําหนดช+วงเวลาในการเข2าพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสม
ตามช+วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล 

     

1.4 มีการจํากัดจํานวนนักท+องเท่ียวให2พอเหมาะกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี  

     

2. การสืบสานวัฒนธรรม 
2.1 ชุมชนในแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมองเห็นวิถี
ความเป7นไทย ความคิดสร2างสรรค$ ท้ังทางด2านศาสนา 
สังคม วัฒนธรรม การปกครอง ท่ีสังคมสืบทอดกันมา 

     

2.2 ชุมชนในแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบ รู2จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย$ 
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ป*จจัยด+านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

            ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

2.3 ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท เกิดความร+วมมือ
ร+วมใจส+งเสริมขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม นําภูมิป>ญญา
ท2องถ่ินมาใช2ให2เกิดประโยชน$  

     

2.4 ชุมชนในแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการ
ถ+ายทอดจากคนรุ+นหนึ่งไปสู+อีกรุ+น 

     

3. การเสริมสร+างภูมิป*ญญาท+องถ่ิน 
3.1 มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิป>ญญาชาวบ2านและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอย+างเป7นระบบซ่ึงสามารถเป7น
ข2อมูลสืบค2นในการศึกษาเพ่ือสืบสานแก+คนรุ+นหลังต+อไป 

     

3.2 มีการส+งเสริมการปลูกจิตสํานึกพร2อมเผยแพร+
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด 

     

3.3 มีการส+งเสริมชุมชนแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ให2เข2มแข็งได2ด2วย ภูมิป>ญญาท2องถ่ิน 

     

3.4 มีการส+งเสริมแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเป7น
ภูมิป>ญญาท2องถ่ิน ท่ีสามารถสร2างรายได2ให2แก+จังหวัด  

     

4. การสร+างภาพลักษณ� 
4.1 มีการสร2างภาพลักษณ$ด2านแหล+งท+องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให2เจริญก2าวหน2า 

     

4.2 มีการสร2างภาพลักษณ$ด2าน การบริการและมี
สัมพันธ$อันดีกับนักท+องเท่ียว 

     

4.3 มีการสร2างภาพลักษณ$ แหล+งท+องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต+างโดดเด+นจนสามารถผูกพัน
กับนักท+องเท่ียวได2อย+างเป7นรูปธรรม 

     

4.4 มีการสร2างภาพลักษณ$ให2นักท+องเท่ียวยอมรับ            
ผลท่ีจะทําให2แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชื่อถือได2 

     

5. การสนับสนุนจากภาครัฐ 
5.1 กระตุ2นการกระจายรายได2สู+ท2องถ่ิน       
5.2 สร2างมูลค+าเพ่ิมให2กับการท+องเท่ียวของจังหวัด      
5.3 ส+งเสริมและพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม      
5.4 ส+งเสริมการกระจายการเดินทางท+องเท่ียว และ
การเดินทางท+องเท่ียวเชื่อมโยงระหว+าง กลุ+มจังหวัด
และภูมิภาค 
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ตอนท่ี 4 กลยุทธ$การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายถูก ( �) ลงในช+องว+างหน2าข2อความหรือเติมข2อความในช+องว+างให2ตรง
กับข2อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับตัวท+านมากท่ีสุดเพียงข2อเดียว 
 
  

กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม 

             ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

1. การสร+างเครือข�าย 
1.1 มีเครือข+ายอาสาสมัครตํารวจท+องเท่ียว มัคคุเทศก$
ท2องถ่ิน  

     

1.2 มีเครือข+ายแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพ่ือเผยแพร+แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร+วมกัน 

     

1.3 มีการสร2างเครือข+ายกิจกรรมการท+องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ร+วมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือส+งเสริมซ่ึงกันและกัน 

     

1.4 มีการสร2างปฏิสัมพันธ$ในเชิงแลกเปลี่ยน ด2านการ
พัฒนาแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ 

     

2. การส�งเสริมกิจกรรมการตลาด 
2.1 มีการส+งเสริมการท+องเท่ียวของนักท+องเท่ียวกลุ+มสนใจ
กลุ+มเฉพาะ 

     

2.2 มีการส+งเสริมการเดินทางท+องเท่ียวช+วงนอกฤดูกาล      
2.3 มีการประชาสัมพันธ$อย+างต+อเนื่องและสมํ่าเสมอ      
2.4 มีการกระตุ2นการเดินทางท+องเท่ียวของนักท+องเท่ียว
กลุ+มกระแสหลัก  

     

3. การสร+างจิตสํานึก 
3.1 มีการให2ชุมชนท่ีอยู+ในแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได2มี
ส+วนร+วมในการส+งเสริมแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

3.2 มีการสนับสนุนให2ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล+งท+องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมได2ใช2วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ ด2าน
กิจกรรมการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

3.3 มีการมอบหมายให2ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล+งท+องเท่ียว                  
เชิงวัฒนธรรม ได2ทราบถึงบริบทของแหล+งท+องเท่ียว                
เชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 

     

3.4 มีการจัดการแหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย+างเป7น
ระบบ ระบุความรับผิดชอบให2กับชุมชนอย+างชัดเจน 
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กลยุทธ�การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดมหาสารคาม 

             ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น+อย 
น+อย
ท่ีสุด 

4. การวัดผลและประเมินผล 
4.1 มีการประเมินผลความก2าวหน2า ด2านการจัดการ   
แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

4.2 มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการแหล+งท+องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน 

     

4.3 มีการวัดผลความถูกต2องแต+ละข้ันตอนของกิจกรรม 
การท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

4.4 มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน การจัดการ แหล+งท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

ผู2วิจัยขอขอบพระคุณทุกท+านท่ีให2ความร+วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
ค+าความเช่ือม่ันโดยวิธีหาค+าสัมประสิทธ$แอลฟาของครอนบาค (Cronbach)  

กลยุทธ$การจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
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ค�าความเช่ือม่ันโดยวิธีหาค�าสัมประสิทธ�แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) แบบสอบถามท้ังฉบับ 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

0.949 0.947 52 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 4.1667 0.74664 30 

VAR00002 4.2000 0.66436 30 

VAR00003 4.0667 0.82768 30 

VAR00004 4.1000 0.80301 30 

VAR00005 3.5333 0.77608 30 

VAR00006 3.5333 0.86037 30 
VAR00007 3.8000 0.61026 30 

VAR00008 3.6667 0.60648 30 

VAR00009 3.7000 0.65126 30 

VAR00010 3.8333 0.94989 30 

VAR00011 3.9333 0.44978 30 

VAR00012 3.7667 0.67891 30 
VAR00013 3.3000 0.79438 30 

VAR00014 3.2667 0.69149 30 

VAR00015 3.2667 0.73968 30 

VAR00016 3.2000 0.66436 30 

VAR00017 3.9333 0.69149 30 

VAR00018 3.9333 0.73968 30 

VAR00019 3.7667 0.72793 30 
VAR00020 3.8333 0.83391 30 

VAR00021 4.0000 0.64327 30 

VAR00022 4.0000 0.69481 30 
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VAR00023 4.0000 0.69481 30 

VAR00024 3.9667 0.80872 30 
VAR00025 3.5667 0.81720 30 

VAR00026 3.7333 0.63968 30 

VAR00027 3.9000 0.71197 30 

VAR00028 3.7667 0.77385 30 

VAR00029 3.5333 0.77608 30 

VAR00030 3.6333 0.71840 30 
VAR00031 3.4000 0.81368 30 

VAR00032 3.6667 0.75810 30 

VAR00033 4.0000 0.83045 30 

VAR00034 3.9333 0.82768 30 

VAR00035 4.0333 0.76489 30 

VAR00036 3.9000 0.84486 30 
VAR00037 3.6000 0.72397 30 

VAR00038 3.5667 0.72793 30 

VAR00039 3.5000 0.90019 30 

VAR00040 3.6667 0.60648 30 

VAR00041 3.7667 0.77385 30 

VAR00042 3.3000 0.79438 30 
VAR00043 3.3667 0.76489 30 

VAR00044 3.5000 0.68229 30 

VAR00045 3.9000 0.60743 30 

VAR00046 4.2667 0.52083 30 

VAR00047 4.1667 0.59209 30 

VAR00048 4.2000 0.61026 30 
VAR00049 3.9667 0.61495 30 

VAR00050 4.1000 0.60743 30 

VAR00051 4.1000 0.60743 30 

VAR00052 4.4667 0.50742 30 
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ภาคผนวก ค  

วิเคราะห$ค+า IOC ความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
กลยุทธ$การจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



97 
 

ดัชนีความสอดคล+องของข+อคําถามกับจุดมุ�งหมาย 
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

 
 การหาความสอดคล2องระหว+างข2อคําถามกับจุดมุ+งหมายของผู2เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท+าน ใน
การพิจารณาข2อคําถามข2อท่ี 1-52 มีดังนี้ 
 

ข+อ 
ท่ี 

คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 ผลรวม 
ΣR 

IOC 
= ΣR 

N 

 
ผลการวิเคราะห� +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
2 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
3 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
4 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
5 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
6 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
7 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
8 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
9 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
10 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
11 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
12 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
13 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
14 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
15 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
16 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
17 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
18 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
19 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
20 �   �    �  2 0.67 นําไปใช2ได2 
21 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
22 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
23 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
24 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
25 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
26 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
27 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
28 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
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ข+อ 
ท่ี 

คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 ผลรวม 
ΣR 

IOC 
= ΣR 

N 

 
ผลการวิเคราะห� +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

29 �   �    �  2 0.67 นําไปใช2ได2 
30 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
31 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
32 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
33 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
34 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
35 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
36 �    �  �   2 0.67 นําไปใช2ได2 
37 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
38 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
39 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
40 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
41 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
42 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
43 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
44 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
45 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
46 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
47 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
48 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
48 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
50 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
51 �   �   �   3 1 นําไปใช2ได2 
52 �   �    �  2 0.67 นําไปใช2ได2 

รวม 0.80  
 
 จากตารางแสดงว+ามีข2อคําถามในการหาความสอดคล2องระหว+างข2อคําถามกับจุดมุ+งหมายมี
ข2อคําถาม ท่ีสอดคล2องกับเกณฑ$ จํานวน 52 ข2อ ท่ีสามารถนําไปใช2ได2 (ค+า IOC มากกว+า 0.05) ซ่ึงได2
ค+าดัชนีสอดคล2องกับคําถามกับจุดมุ+งหมายระหว+าง 0.80 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล อุบลรัตน� จํานงสุข 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 21 เมษายน 2533 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดมหาสารคาม 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน 19/40 ม.2 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ)างทอง  

จังหวัดอ)างทอง 14000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2556 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร�และ
สารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2557 
 
พ.ศ. 2558 

 
เจ=าหน=าท่ีบรรณารักษ� มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
จังหวัดศรีสะเกษ 
เจ=าหน=าท่ีบรรณารักษ� โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหน)งหน=าท่ีการงานป*จจุบัน ผู=ช)วยบรรณารักษ� 
ท่ีทํางานป*จจุบัน ขุมทรัพย�ความรู=จังหวัดอ)างทอง (AKAP) 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได=รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 
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