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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน และเพ่ือพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์  ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research)  การสังเกต (Observation) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล  ภาคธุรกิจ  และชุมชน รวมทั้งสิ้น 19 
คน  ผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ คือ  
 (1) กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน 
ประกอบด้วย  1.1 การได้มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  1.2 กระบวนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งหัวข้อออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกคือการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและก าหนดรูปแบบนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ประเด็นที่สองคือการมีส่วนร่วมใน
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   ประเด็นต่อมา
คือการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่านและการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม  ประเด็นที่สี่คือวิธีการด าเนินการให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ห้าคือบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ   และประเด็นสุดท้ายคือสื่อที่ใช้สื่อสารกับคนใน
ชุมชน   
 (2) การพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการ
สรุปผลตอบรับจากการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

                                                           
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ค าส าคัญ:  การท่องเที่ยว , การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม , การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
Abstract 
This research aims to study the processes of participatory communication  in order to 
promote tourism in creativity way and also to develop participatory communication and 
tourism creativity by collected qualitative data useing documentary analyzation, 
observation and in-dept interview technique from three group targets Government, 
Business company and community which total are 19 people. 

 The result of researching can concluded  in 2 main title. 

 (1) the processes of participatory  communication  in order to promote tourism in 
creativity way of “NAN” province as we received 

  1.1 Obtaining the idea of tourism creativity  

  1.2 The processes of tourism creativity management which divided into 5 
subtitle. First, Plan and Policy participating for tourism creativity. Second, allocating 
resources in “NAN” province to improve tourism attraction in creativity ways. Third, to 
publish culture and traditional in “NAN” province which attracting tourism to participate 
the activities. Fourth, to lit up entrepreneur and community participation. Fifth, The role 
of government to give information about tourism creativity. in the same way, to 
exchanges thought to government itself and the last one is the media that used to 
communicate to social. 

 (2) The development of tourism creativity participated management and the 
feedback from campaign from tourism creativity. 

Keyword:  Tourism ,  Participatory Communication , Creative Tourism 

 

ความเป็นมาของการวิจัย  

 สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดการจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ ยวแห่งชาติ (2554) กล่าวว่า 
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ประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ  รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ตลอดจนหน่วยงานในระดับต่างๆ  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นเส้นทางสู่การ
ท างานร่วมกัน  โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมี
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  

 จากสถานการณ์ดังกล่าว  ท าให้เกิดแนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) กล่าวคือเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง
ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศทั่วโลก  โดยประเทศไทยได้น ามาก าหนดเป็น
นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร โดยกล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ว่ามีจุดประสงค์เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน(พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า, ม.ป.ป.) 

 ทั้งนี้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกก าหนดให้น ามาประยุกต์กับการพัฒนาการรณรงค์
การท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  โดยพบว่าในปี 2554 น่านมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 642.05 ล้าน
บาท  ในขณะที่ปี 2555 มีอัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัว คิดเป็นมูลค่าได้ 
1,377.39 ล้านบาท และในปี 2556 รายได้จากการท่องเที่ยวของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
1,566.07 ล้านบาท  นอกจากนี้ภายในปีพ.ศ.2558 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พบว่าน่านมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนสูงที่สุดในประเทศไทย (กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูล,  2558) 

 ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  เพ่ือพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังนี้ (1) กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย  1.1 การได้มาของแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  1.2 กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (2) การพัฒนาการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการสรุปผลตอบรับจากการรณรงค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดน่าน    

 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

    

 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  

 1. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  วิยะดา  เสรีวิชยสวัสดิ์ (2544) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่
ให้นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีประสบการณ์จริงและมีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันกับแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.1 รูปแบบเชิงพาณิชย์(Commercial tourism model)  เป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาให้เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และ 1.2 รูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชน (Community network model)  เป็นชุมชนที่
ต้องการจะพัฒนาภาพลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน โดยน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนแก่
นักท่องเที่ยว  

 2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

  ชลลดา  กิจรื่นภิรมย์สุข (2548)  กล่าวว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงแนวคิดที่
มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม โดยผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการระดมความคิด 
การแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การวางแผน  และการท างานร่วมกัน  อีกทั้งยังมีการตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนา หรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นภายในชุมชน  ซึ่ง
กาญจนา  แก้วเทพ (2543)  ได้แบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมใน
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ฐานะผู้รับสาร / ผู้ใช้สาร  2.การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง / ผู้ผลิต / ผู้ร่วมผลิต / ผู้ร่วมแสดง  3.การมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย  นอกจากนี้ยังได้อธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต่
ละรูปแบบไว้ ดังนี้  1.การสื่อสารจ าแนกตามทิศทางการสื่อสาร  2.การสื่อสารจ าแนกตามการไหลของ
ข่าวสาร  3.การสื่อสารจ าแนกตามระดับกิจกรรมทางการสื่อสาร  4.การสื่อสารจ าแนกตามลักษณะการใช้
งาน  5.การสื่อสารจ าแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
น่าน” เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research)  การสังเกต(Observation) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview)  ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์พรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

 1.การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยใช้การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และ http://tdc.thailis.or.th/tdc/  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทยเพ่ือเป็นเอกสารข้อมูลเบื้องต้นในการท าวิจัย  

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้วิจัยแบ่งค าถามออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงาน
รัฐบาล จ านวน  7  คน  ภาคธุรกิจ จ านวน 6 คน  และชุมชน จ านวน  6 คน  รวมทั้งสิ้น 19 คน  โดยการ
ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

 3. การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  
โดยศึกษารูปแบบของการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายขณะท าการสัมภาษณ์ รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของคนในชุมชนที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ผลการวิจัย  

1.การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  

 จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ซึ่งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยค านึงถึงความ
สมดุลและความสามารถในการรองรับแหล่งท่องเที่ยว  อีกทั้งต้องมีการบูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  
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  1.2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี พ.ศ.2555 – 2559 กล่าวถึงประเด็นที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยชิ้นนี้ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และองค์กร
ปกครองในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการในทุกระดับ  

  1.3 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ.2558-2560 ในประเด็นนี้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
งานวิจัย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1)การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยการท าให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือใน
การสร้างรายได้ 2)การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และ 3)การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาคม ผ่านกลไกการเนินงานตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  

  1.4 แผนพัฒนาจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2558 – 2561 ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยไว้ 4 ประเด็น กล่าวคือ 1)การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และ 2) การพัฒนา และสนับสนุน รวมถึง
ยกระดับการพัฒนาสังคมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน หรือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน   

 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณด้านการท่องเที่ยว จาก
แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอธิบายไว้ว่า 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม โดยการพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  ซึ่งตามแผนการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดน่านประจ าปีพ.ศ.2558 พบว่าส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้กับ 2 
หน่วยงานหลักๆ คือ 1) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) 
เป็นจ านวน 33,900,000 บาท 2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 42,920,000 บาท 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และชุมชน  โดย
มีค าถามและแนวทางการให้ความคิดเห็นโดยสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน  

 1.การได้มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นนี้  โดยมีที่มาจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนหรืออพท.ของจังหวัดน่าน เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรของอพท. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ท าให้เป็น



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   161 

จุดเริ่มต้นของแนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และถูกน าไปปฏิบัติต่อๆ กันมา จนท าให้เกิด
เป็นนโยบายที่เข้มแข็งของจังหวัด  ในส่วนของภาคธุรกิจมีแนวความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
ประเด็นเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจเป็นคนเริ่มท าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง  และประเด็นความคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมาจากค าแนะน าของท่องเที่ยว  โดยคุณสุรพล เธียรสูตร (สัมภาษณ์, 
2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานรัฐบาล ได้อธิบายถึงประเด็นนี้ ไว้ว่า “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เข้ามาก่อนหน้านี้ประมาณ 3 ปี อพท.เข้ามาก่อนแล้วถึงมาก าหนดตรีมร่วมกัน” 

2.การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ก าหนดรูปแบบนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 ในประเด็นนี้พบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน แต่อาจจะมีรูปแบบการ
ท างานที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐจะมีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนงานด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ในทางกลับกันภาคธุรกิจบางท่านก็ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะ
ขับเคลื่อนของอพท. ซึ่งจะมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเพ่ิมหรือลดแผนกิจกรรมในด้านการ
ท่องเที่ยว  โดยคุณนาถนรี  ธนะปัญโญ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้กล่าว
ไว้ว่า “เมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไม่ได้ลงลึกด้านการท่องเที่ยวมากนัก ...ส านักงาน
เราเองที่ท าเรื่องยุทธศาสตร์…และปีนี้ผู้ว่าก็ได้เอาแผนงานยุทธศาสตร์นี้เพ่ิมลงไปในจังหวัดแล้ว”   

 นอกจากนี้ในส่วนของชุมชนก็มีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนาเส้นทางด้านการท่องเที่ยว 
เช่น การติดต่อกับอบต.เพ่ือของบประมาณมาซ่อมแซมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยว โดยคุณ
สุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มชุมชน ได้อธิบายไว้ดังนี้  “ผมมีส่วน
ร่วมในการวางแผนตั้งแต่ต้นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ... เราคิดกันว่าเราจะท ายังไงให้ชุมชนเรามี
ส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากที่เดิมทีชุมชนไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้อง” 

  3.การมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ามีความคิดเห็นในประเด็นที่สอดคล้องกัน 
เนื่ องจากผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความคิด เห็นว่ าน่ านเป็น เมืองที่มีความสมบูรณ์ ในเรื่ องของแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติควรอนุรักษ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือผลิตเป็นสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว  รวมถึงมีการแนะน าให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการเชื่อมต่อให้นักท่องเที่ยว
ที่อยู่ในเมืองไหลออกไปสู่ชุมชน ทั้งนี้คุณทองเพียร ปะนะ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
ชุมชน ได้กล่าวว่าไว้ว่า “...เราสามารถบอกนักท่องเที่ยวได้ว่าตรงไหนเที่ยวได้ แต่ห้ามน าของเข้าไปเพราะ
เป็นเขตอนุรักษ์ ห้ามจับปลา ....” 
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 4.การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน และการรณรงค์ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 ในประเด็นนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญในเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่ต้องใส่ผ้า
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของคนน่าน ทั้งนี้คุณเชาวนา เขื่อนปิง (สัมภาษณ์, 2559) เป็นผู้ให้
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวไว้ว่า “มีนโยบายของจังหวัดให้ใส่เสื้อผ้าพ้ืนเมืองทุก
วันศุกร์ ...เราก็ส่งเสริมให้เขานุ่งซิ่น จึงเกิดชมรมผู้หญิงน่านนุ่งซิ่นขึ้นมา...มันเกิดจากการท่องเที่ยว”   

 รองลงมาเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารพ้ืนถิ่น  ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าการกินเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนน่าน เนื่องจากมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดน่าน  ทั้งนี้จาก
การสังเกตของผู้วิจัย พบว่า วัฒนธรรมการกินของจังหวัดน่าน จะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก และใช้มือในการ
เปิบอาหารเข้าปาก และเน้นการรับประทานอาหารพ้ืนถิ่นโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากชุมชนที่ตนอยู่   

 5.ผลตอบรับของการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในจังหวัดน่านได้ตลอดปีสอดคล้องกับค ากล่าวของดร.ชุมพล มุสิกานนท์ 
(สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่อธิบายถึงผลตอบรับของการรณรงค์การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า  “ตามแผนของเรา เราตั้งว่าภายใน 5 ปีนักท่องเที่ยวต้องเพ่ิมขึ้นเป็น 
300,000 คน แต่ว่าแค่ 2 ปี มันเพ่ิมขึ้นเป็น 600,000 คน ...”  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกิดการมา
ซ้ า เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีความหลากหลาย  
ตลอดจนบรรยากาศและวิถีชีวิตของเมืองน่านที่มีความเนิบช้า  ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบใน
ความสามัคคี  ความอัธยาศัยดี ตลอดจนความเป็นกันเองของคนในจังหวัดน่าน  จึงเกิดการแนะน าต่อ  จาก
ที่กล่าวมาจึงท าให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคุณดรุณี  เทียมแสน 
(สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากภาคชุมชนได้กล่าวไว้ว่า “นักท่องเที่ยวที่มาท าตุงก้าคิง เขา
บอกว่าดีมากๆ  เขาขอเบอร์โทรศัพท์ไป แล้วก็จะกลับมาใหม่ เอาญาติๆ มาด้วย  แล้วเค้าก็จะเอาไปบอก
ต่อให้...” 

 อย่างไรก็ตามยังพบว่า  นักท่องเที่ยวที่ไปเท่ียวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์  จะอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ นานมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจล าดวนผ้าทอ  เมื่อก่อนจะเปิดขายแต่
เสื้อผ้าให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่ในปัจจุบันมีกิจกรรมหลากหลายในนักท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การด านา  การคั่วกาแฟ ฯ กิจกรรมเหล่านี้จึงท าให้นักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นได้นานขึ้น  
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 ในขณะเดียวกัน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยังกล่าวอีกว่า การท าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้ความสนุกสนานแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ความรู้จากการท ากิจกรรมเหล่านั้นด้วย เช่น 
ธุรกิจสาหร่ายไก  นักท่องเที่ยวจะสามารถทราบความเป็นมาของสาหร่าย  ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนต่างๆ 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  อีกทั้งได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมการทานพ้ืนถิ่นของคนน่านอีกด้วย  

 ในทางกลับกัน ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า นักท่องเที่ยวบางท่านก็อยากให้ปรับกิจกรรมบางอย่างให้
สอดคล้องกับภูมิอากาศ  เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม  ท าให้นักท่องเที่ยว
ไม่ได้รับความสนุกสนานมากเท่าไหร่ ซึ่งคุณสุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์ (สัมภาษณ์,  2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลักจากกลุ่มชุมชน ได้กล่าวไว้ว่า “บางกิจกรรมนักท่องเที่ยวก็มีเสียงกระซิบในทางท่ีดีว่า ควรปรับกิจกรรม
บางอย่างหน่อย เช่น เมื่อก่อนเราพาเดินป่า  แต่ช่วงที่เราจัดกิจกรรมมันไม่เหมาะสม  เราก็ขอปรับเป็นช่วง
หน้าร้อนหรือไม่ก็ตอนเช้าแทน” 

 6.จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยจ าแนกค าตอบเป็น 2 ประเด็น ในประเด็น
แรกคือเรื่องจุดแข็ง พบว่าภาคธุรกิจและชุมชนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือน่านมีวิถีเดิมที่เป็นจุดเด่น 
ไม่เร่งรีบ เพราะคนน่านอยู่แบบเรียบง่าย มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ ในทางกลับกันหน่วยงานภาครัฐมี
ความเห็นว่าจุดเด่นของจังหวัดน่านคือความเข้มแข็งของชุมชน เพราการท่องเที่ยวเข้าไปผูกกับวิถีชีวิต
ชุมชนโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อชุมชนเข้มแข็งท าให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งคุณนาถนรี  ธนะปัญโญ
(สัมภาษณ์, 2559) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้กล่าวไว้ว่า “จุดแข็งก็ชุมชน ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ชุมชนเข้มแข็งมันก็ท าให้ยั่งยืน ศักยภาพของเขามันมีอยู่แล้ว มันโดดเด่นออกมาอยู่แล้ว ...” 

 อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องจุดด้อยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการสัมภาษณ์พบว่า
ขยะเป็นเรื่องที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้น กลัวว่าขยะจะมาสร้าง
มลภาวะให้คนในจังหวัดน่าน และท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย อย่างไรก็ตามในหลายพ้ืนที่ก็มีมาตรการการ
คัดแยะขยะ เพ่ือน าไปจัดการต่อได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามคุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ (สัมภาษณ์, 2559)ผู้ให้ข้อมูล
หลักจากภาคธุรกิจ อธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ ไว้ว่า  “คนมาเมืองน่านปีที่แล้ว  600,000 คน พ่ีก็ไม่รู้ว่า 
600,000 คนกินน้ าคนละกี่ขวด ... มามากก็ท าลาย มาน้อยชาวบ้านก็ไม่มีรายได้” 

 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  

 1.การจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยว  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐพบว่า งบประมาณได้มาจากเงินราชการบริหาร
แผ่นดินเป็นหลัก รวมถึงได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้การ
ขออนุมัติงบประมาณจะเริ่มจากการเขียนโครงการ ถ้าโครงการนั้นสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาล การ



 164 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

อนุมัติงบประมาณก็จะง่ายขึ้น โดยคุณนาถนรี  ธนะปัญโญ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐ ได้อธิบายเรื่องการจัดสรรงบประมาณไว้ดังนี้   “งบประมาณมันมีอยู่  2-3 ทาง 
งบประมาณหลักก็มาจากทางกระทรวงเอง อีกทางหนึ่งก็มาทางพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัด” 

 2.วิธีการด าเนินการให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ในการด าเนินงานให้เกิดการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากกระบวนการท าความเข้าใจ โดยที่เราต้องเน้นการสื่อสารกับชุมชนเป็น
หลักซ่ึงจะยึดใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็หาเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือที่
สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้วเกิดการปฏิบัติตาม รวมถึงต้องมีการจัดประชุมอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม         
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้ถึงอธิบายวิธีการ
ด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วม กล่าวคือ “หาผู้มีส่วนร่วมที่จะขยายเครือข่าย โดยเฉพาะในส่วนของ
เจ้าของพ้ืนที่เอง เอาหัวหน้าบ้านต่างๆ ที่เป็นคนพูดแล้วมีคนฟัง ให้เขาถ่ายทอดลงไป เหมือนเขาเป็น
สื่อกลาง...”  

 3.สื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับคนในชุมชน  

 จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเลือกที่จะลงพ้ืนที่ก่อน เพ่ือไปคุย
กับคนในชุมชน โดยใช้วิธีการพูดแบบปากต่อปาก อย่างไรก็ตามสื่อที่กลุ่มนี้เลือกใช้ก็เป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ 
ตลอดจนใช้การพูดคุยผ่านสื่อวิทยุและแทรกเข้าไปในเสียงตามสาย เพ่ือเป็นการบังคับให้คนในชุมชนฟัง 
นอกจากนี้ยังมีสื่อ social media เช่น Facebook หรือ website เพราะสามารถโต้ตอบได้เร็ว ซึ่งคุณเชาว
นา เขื่อนปิง (สัมภาษณ์, 2559) เป็นผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ โดยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสื่อ ไว้ดั งนี้ 
“เราก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสื่อวิทยุ มันเป็นสื่อที่ชุมชนเสพอย่างมาก สื่อวิทยุนี้เสพทั้งผู้ประกอบการ 
ชุมชน” 

 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เฉพาะส าหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ 

 1.กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแตก
ออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ธุรกิจที่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการท าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
ธุรกิจที่คิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างด้วยตนเอง  ในแนวทางแรกคือธุรกิจไม่ได้เป็นคนคิดกิจกรรมที่ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม แต่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์แทน เช่นให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม Low carbon ของอพท. ในแนวทางที่สองคือ
นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมกับเจ้าของธุรกิจนั้นได้เลย โดยคุณจันทร์สม พรมปัญญา (สัมภาษณ์, 
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2559) ที่อธิบายกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจไว้ ดังนี้  “ใครต้องการเรียนรู้การ
ทอผ้าก็มาหาป้า...นักท่องเที่ยวที่มาแล้วเขาชอบแบบนี้เราก็ให้ลงมือทอเอง บางกลุ่มขอทอ  1 ชั่วโมง” 

 2.การรวมกลุ่มองค์กรและการจัดสรรรายได้ 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มธุรกิจมีการเลือกพนักงานจากในชุมชนเป็นหลัก เพ่ือเป็นการกระจาย
รายได้ให้กับคนในจังหวัดน่าน ซึ่งการจัดสรรรายได้มี 2 รูปแบบคือ ให้เป็นเงินเดือนกับให้เป็นชิ้นงาน การ
ให้เป็นเงินเดือนจะใช้ในธุรกิจที่พนักงานท างานเต็มเวลา ส่วนการจ่ายเงินเป็นชิ้นงานจะใช้ส าหรับธุรกิจที่
พนักงานสามารถน าชิ้นงานกลับไปท าที่บ้าน ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานในการท า เช่น การทอผ้า การปักผ้า
หน้าหมอน โดยคุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มองค์ในธุรกิจของ
ตนเอง ไว้ว่า  “มันเป็นความต้องการของเราที่เราต้องการพนักงานอยู่แล้ว แต่พนักงานที่เรารับมันมีให้เลือก
ว่าเราจะเลือกรับพนักงานต่างถิ่นหรือพนักงานในชุมชนบ้านเราเอง...ช่วงแรกอาจจะมีรายได้ 8,000-9,000 
บาท แต่ 7 ปีผ่านไปธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไป รายได้ก็เพ่ิมข้ึนเป็น 20,000 ต่อคน” 

 3.บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ พบว่า มีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานที่เข้ามาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับภาคธุรกิจ ได้แก่ อพท. ททท. และพัฒนาชุมชน  โดยผ่าน
การอบรมให้ความรู้ และการพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ภาคธุรกิจได้น ามาประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับธุรกิจของตน ทั้งนี้คุณสัจพงษ์  จินตพงษ์ (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายในประเด็นนี้ไว้ว่า “ททท.เขามา
ให้ข้อมูลเราก่อนเกี่ยวกับ 7Green มาแนะน าให้ส่งเสริมธุรกิจแบบสีเขียว...อพท.เองก็มีคนมาให้ความรู้พวก
เรา ว่าการท าธุรกิจแบบกรีน มีอะไรเป็นพื้นฐาน” 

 4.ผลดีและผลเสียการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจ  

 กลุ่มธุรกิจส่วนมากมองว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนล้วนมีแต่ผลดี เนื่องจากจะท าให้การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเกิดความยั่งยืน มีรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ธุรกิจ
ไปร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นการท่องเที่ยวแบบสีเขียว คือสามารถช่วยลดมลภาวะในจังหวัดน่านได้ 
โดยคุณภัทราภรณ์  ปราบริบู (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อดีของการท าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ดังนี้ “ข้อดีคือท าให้การท่องเที่ยวของเรายั่งยืน...พอมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชาวบ้านก็ได้
เงิน ชุมชนก็มีเงิน มีการกระจายให้ชุมชน” 

 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เฉพาะส าหรับชุมชน 

 1.กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของกลุ่มชุมชน พบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมที่คิดค้นขึ้นเองจากคนในชุมชน เนื่องจากเป็นสิ่งเดิมที่คนในชุมชนเคยท าอยู่ แต่อาจจะมีการเพ่ิม
กิจกรรมต่างๆ เข้าไปเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องค ากล่าวของ
คุณเพลินจิต พ่วงเจริญ (สัมภาษณ์, 2559) ที่อธิบายถึงกิจกรรมในชุมชนที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมไว้ 
ดังนี้  “กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาแล้วชอบที่สุดคือแกะพระไม้  เรามีโครงไว้ให้แค่เขามาเติมหน้าตา ... 
นักท่องเที่ยวเขามาช่วยแกะ มันก็จะเกิดความยั่งยืน”  

 2.การรวมกลุ่มองค์กรและการจัดสรรรายได้ 

 ในประเด็นนี้พบว่า ชาวบ้านเป็นคนตั้งกลุ่มกันเอง หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมกัน ก าหนดหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ในเรื่องการจัดสรรรายได้ส่วนใหญ่จะแบ่งเข้ากองกลางจ านวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือจึงน าไป
แบ่งให้กันภายในกลุ่ม ในประเด็นนี้คุณเพลินจิต พ่วงเจริญ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
ชุมชนบ้านมหาโพธิ ได้อธิบายไว้ว่า “สมมุติเราได้มาค่าพระองค์ละ 600 บาท ให้คนแกะไป 300 บาท เข้า
วัด 100 บาท อีก 200 บาทเข้าสวัสดิการ เกิดมีคนเจ็บ ป่วย ตาย ก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วย” 

 3.สื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับคนในชุมชน  

 ผู้ให้ข้อมูลหลักของกลุ่มชุมชน พบว่าสื่อหลักที่ใช้คือหอกระจายข่าวหรือหอกระจายเสียงของ
หมู่บ้าน เนื่องจากสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้โดยตรง นอกจากนี้ก็มีการท าแผ่นพับเพ่ือใช้สื่อสารเรื่องการ
ท่องเที่ยว  รวมถึงมีการจัดประชุมโดยการเอาหัวหน้าของแต่กลุ่มมาคุยกัน เพ่ือแจ้ งข่าวสารรวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในทางกลับกันบางชุมชนก็มีการใช้สื่อที่เป็น Social media เช่น 
Facebook เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับคนในชุมชน จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับคุณสมเกียรติ 
ใหม่วงศ์ (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งกล่าวถึงสื่อที่ใช้ในชุมชนไว้ดังนี้  “ใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เวลาเขา
ประชุมก็ไปร่วมประชุมกับเขา ผู้น าหมู่บ้านก็จะขยายไปอีกทีตามเสียงตามสาย”  

 4.บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ 

 ในประเด็นนี้ พบว่าอพท.เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
โดยการเอาคนในชุมชนไปเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน  นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ก็มาช่วย
บ้าง เช่นด้านการสอนภาษา  ในประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่จะเป็น
การสื่อสารแบบปากต่อปาก มีการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงอพท. เดือนละไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง เพ่ือ
น าไปพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับการสัมภาษณ์คุณ
ทองเพียร ปะนะ (สัมภาษณ์, 2559) ที่ได้อธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลด้านการ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่คนในชุมชน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “อพท.เข้ามาในปี 2550 พออพท.เข้ามาก็พาไป
อบรม ไปดูงาน ... เรามีการประชุมประจ าเดือนร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บางทีอบต.ก็เชิญไปวางแผนที่อบต.” 

 5.ผลดีและผลเสียของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเด็นคือผลดีของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และผลเสียของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   ในส่วนของผลดี พบว่า นักท่องเที่ยวมีจ านวน
เยอะขึ้น จึงท าให้ชุมชนมีรายได้  อีกประการหนึ่งคือการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมคือสามารถช่วย
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่แต่ละชุมชนมีอยู่ไม่ให้มันเลือนหายไป  

 ในประเด็นเรื่องผลเสีย ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะกล่าวถึงเรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก แต่ละกลุ่ม
อาจจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากัน จึงท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน ทั้งนี้คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ 
(สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวถึงผลเสียของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนไว้ว่า  “เมื่อเดินไป
พักหนึ่งมันก็มีเรื่องผลประโยชน์ ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็จะเกิดกระแส แต่ถือว่าเป็นบทเรียนมากกว่า” 

3. การสังเกต (Observation) 

 3.1 ถนนเส้นหลักมีป้ายบอกทางชัดเจน  ในขณะที่ถนนเส้นรองหรือถนนบริเวณชุมชนกลับมีป้าย
บอกทางน้อยมาก  รวมถึงไม่มีป้ายบอกทางส าหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชุมชน  เช่น ชุมชนบ้าน
หาดผาขน  เป็นชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นการล่องแพ  การเดินป่า  หรือการพักโฮมเสตย์  โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง ก็ไม่ทราบว่าต้องติดต่อใคร   

 3.2 การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  มีการกระจายรายได้กันอย่างทั่วถึง  มีการ
จัดล าดับคิวในการรับลูกค้าจึงท าให้ไม่มีการแย่งลูกค้ากัน   รวมถึงชาวบ้านจะใช้ภาษาของพ้ืนถิ่นเป็นหลัก  
และคนในชุมชนก็เป็นคนในระดับเดียวกันจึงท าให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจง่าย  นอกจากนี้คนในชุมชนมี
ความกระตือรือร้นในการบริการนักท่องเที่ยว  มีการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของ
ชุมชน 

 3.3 ชาวบ้านมีความเป็นมิตร และเป็นกันเอง  มีน้ าใจกับนักท่องเที่ยว  เห็นได้จากผู้วิจัยได้เข้าไป
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากหลายชุมชน  ทุกครั้งๆ หลังจากสัมภาษณ์เสร็จกลุ่มเป้าหมายจะชักชวนผู้วิจัย
รับประทานอาหารก่อนกลับ  และให้ผู้วิจัยได้ทดลองท ากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังสังเกตเห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน  อาทิเช่น เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่ม  จะเห็นว่าคนใน
ชุมชนช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในขณะเดียวกันผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ชาวบ้านในชุมชนสามารถแสดง
ความเห็นในเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่  
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 3.4 จากการสังเกตการณ์ท างานของหน่วยงานรัฐบาล พบว่า กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรไม่
มีระเบียบ เช่นผู้วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานรัฐบาล  แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงใน
การรับเรื่อง  และขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐมี่ระเบียบแบบแผนค่อนข้างเยอะ  จึงท าให้การ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ เกิดความล่าช้า  

อภิปรายผลการวิจัย  

1.กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน 

 1.1 การได้มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 การได้มาของแนวคิดเกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เหมือนกัน  ซึ่ง
ได้รับแนวคิดมากจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ซึ่งตั้งอยู่
ในจังหวัดน่าน  ในขณะที่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวคิดเห็นแตกออกเป็น 2 ประเด็นคือเจ้าของธุรกิจเป็นผู้
ริเริ่มท าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และประเด็นที่สองคือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มา
จากค าแนะน าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่อธิบายไว้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจาก
ชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
(Wurzburger, 2010  อ้างถึงใน Richards and Raymond, 2000) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว(Active) กล่าวคือนักท่องเที่ยวสามารถก าหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคล เพ่ือการซึบซับเอกลักษณ์( Identity) ของแต่ละท้องถิ่น  ท าให้
การท่องเที่ยวมีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวามากขึ้น และลดความเบื่อหน่ายของการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม 
(Greg Richards, 2010) 

 ต่อมาเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้รับงบประมาณจากเงินราชการ
บริหารแผ่นดินเป็นหลัก รวมถึงได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปีพ.ศ.2555-2559  ที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวระยะยาว
สู่ความยั่งยืนเพ่ือน ามาซึ่งรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  เช่นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หรือเรื่องการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนการจัดสรรงบประมาณจังหวัดน่านประจ าปีพ.ศ. 2558 ที่
พบว่าส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้กับ 2 หน่วยงานหลักๆ คือ 1)องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) และ 2)กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
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 ในขณะที่กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ สามารถแตกออกเป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ ธุรกิจที่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการท าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และธุรกิจที่คิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับภาคชุมชน ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นเองจากคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยริชาร์ดส์ และเรย์มอนด์ (Richards & Raymond, 2000)  ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 1.
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ หมายถึง นักท่องเที่ยวสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองร่วมกับคน
ในท้องถิ่นในระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ 2.การเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับคนในชุมชนได้  3.การมีประสบการณ์กับคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งที่
ส าคัญคือต้องเชื่อมโยงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเข้ากับคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ท่องเที่ยว 4.การมีความคิดสร้างสรรค์ร่วม คือเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดการคิดร่วมกันในทุกภาคส่วน  ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 1.2 กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   

  1.2.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดรูปแบบนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และชุมชนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  แต่อาจจะมี
รูปแบบการท างานที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐจะมีหน้าที่ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ใน
แผนงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ตัวแทนจากภาคธุรกิจและชุมชนก็จะมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติปี พ.ศ. 2555-2559  ในประเด็นเรื่อง การส่งเสริมกระบวนมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครอง ในการบริหารการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการท่องเที่ย วมี
เอกภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในทุกระดับ  

  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ของสงกรานต์ เขื่อนธนะ (2556) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มน้ าว้า จังหวัดน่าน” พบว่า ในส่วนของ
กิจกรรมสามารถน ามาพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  1.2.2 การมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน เพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  



 170 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

  น่านเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการสังเกตของผู้วิจัย ที่พบว่า น่านมีการจัดสรรพ้ืนที่ที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  อาทิเช่น กิจกรรมการล่องแพในชุมชนบ้านหาด
ผาขน  หรือการไปชมสาหร่ายไกจากแม่น้ าน่าน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวพ.ศ.2555-2559  
ในประเด็นเรื่องการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรองเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวให้เป็นระบบ(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งในการพัฒนาจังหวัด  ตามแผนพัฒนาจังหวัดน่านปีพ.ศ. 
2558-2561 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติให้เป็นเมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ าที่คงสมบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(รายงานวิเคราะห์
สถานการณ์จังหวัดน่าน, 2557)  รวมถึงเป็นไปแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของชรินทร์พรรณ อะสีตะรัตน์ 
(2553) ศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า ชุมชนให้ความสนใจกับปัญหาที่มีผลมาจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ชุมชน   

  1.2.3 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน และการ
รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  

  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า วัฒนธรรมหลักของจังหวัดน่านเน้นการแต่งกายด้วย
ผ้าพื้นเมอืง  รองลงมาคือเรื่องการอาหารพ้ืนถิ่น เนื่องจากมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในจังหวัด
น่าน  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการสังเกตของผู้วิจัยที่พบว่า  คนในจังหวัดน่านส่วนใหญ่มีการแต่ง
กายด้วยผ้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก จึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่เคอะเขินที่จะแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองเช่นกัน  ใน
ขณะเดียวกันในเรื่องของวัฒนธรรมการกิน จะเห็นว่าคนน่านส่วนใหญ่จะทานอาหารพ้ืนถิ่น โดยจะทาน
อาหารในรูปแบบของขันโตก  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านก็นิยมทานอาหารพ้ืนถิ่นด้วยเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกันตภณ  แก้วสง่า (2556) ที่พบว่า อ าเภอพิมายมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ และเกิดการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ท าให้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ได้ ตลอดจนระดับความนิยมของแหล่ง
ท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยมีผลมาจากการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
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  1.2.4 วิธีการด าเนินการให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม 

  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การด าเนินงานให้เกิดการมีส่วนร่วมเริ่มต้นจาก
กระบวนการท าความเข้าใจ โดยจะเน้นการสื่อสารกับชุมชนเป็นหลัก โดยเริ่มจากการหาเครือข่ายที่มีความ
น่าเชื่อถือที่สามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้วเกิดการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ต้องมีการประชุมกัน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องหลักการส าคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในด้านของความ
หลากหลายของผู้เข้าร่วม เนื่องจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เน้นรับฟังความคิดเห็น 
และการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน โดยผ่านกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม 
การเสวนา โดยต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ  ซึ่งวิธีการดังกล่าวใช้การสื่อสารแบบสองทาง
(Two-Way communication) กล่าวคือเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีการโต้ตอบซึ่งกันและกัน
(กาญจนา แก้วเทพและคณะ, 2553)  ภายใต้แนวคิดของการจัดการการมีส่วนร่วม  

  นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยังอธิบายเกี่ยวกับ การรวมกลุ่มองค์กรและการจัดสรร
รายได้ของภาคธุรกิจ โดยจะคัดเลือกพนักงานจากภายในจังหวัดน่านเป็นหลัก ทั้งนี้การกระจายรายได้
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การจ่ายในรูปแบบของเงินเดือน และการจ่ายเงินในรูปแบบของชิ้นงาน  อย่างไรก็
ตามในการรวมกลุ่มและการจัดสรรรายได้ของชุมชน พบว่า ชาวบ้านเป็นคนตั้งกลุ่ม และก าหนดหน้าที่ของ
แต่ละบุคคล  ในการจัดสรรงบประมาณก็จะแบ่งรายได้เข้ากองกลางจ านวนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ
ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี” พบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย 
โดยใช้การบริหารจัดการและการวางแผนในทุกภาคส่วน 2.การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายกับ
นักท่องเที่ยว   

  1.2.5 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ  

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ อาทิเช่น อพท. ททท. พัฒนาชุมชน โดยผ่านการอบรมให้ความรู้ การพาไปศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆ  รวมถึงมีการจัดงานประชุมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  พ.ศ. 2558-2560  ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดย
การบูรณาการระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาคม ผ่านกลไกการด าเนินงานตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา แสงดวงดี, เยาวภา บัวเวช 
และมาริษา สุจิตวนิช (2557) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า รูปแบบการ
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สื่อสารภายในและภายนอกของกลุ่ม โดยผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาครัฐกับชุมชนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล จัดฝึกอบรม 
ร่วมก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ และการสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นภายในกลุ่ม   

  1.2.6 สื่อที่ใช้สื่อสารกับคนในชุมชน 

  จากการให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า หน่วยงานภาครัฐจะเน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ไปคุยกับคนในชุมชน โดยการใช้การสื่อสารแบบปากต่อปาก(Word of mouth) รองลงมาจะเป็นอ่ืนๆ เช่น 
วิทยุ โปสเตอร์ อย่างไรก็ตามก็มีสื่อที่ทั้ง 2 หน่วยงานใช้เหมือนกัน คือแผ่นพับ เสียงตามสาย รวมถึงสื่อ 
Social media อาทิเช่น Facebook และ Line  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา ภูเสตว์ (2553) ศึกษา
เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 
พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารหลักส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและ
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครือข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม องค์กร หรือชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือก่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

2. การพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือผลดี และผลเสีย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่กล่าว
ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีผลดีมากกว่าผลเสีย เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท าให้การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเกิดความยั่งยืน โดยมีเหตุผลคือ  เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมท าให้เกิดการ
อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ไม่ให้เลือนหายไป  เหตุผลประการต่อมาคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิต  วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  ประเด็นที่สองเรื่องผลเสียที่มาจากการพัฒนาท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์  คือเรื่องผลประโยชน์ แต่ละหน่วยงานอาจจะได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากัน จึงก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดย ริชาร์ดและเรย์มอนด์ 
(Richards & Raymond, 2000)  อธิบายถึงเรื่องการพัฒนาในสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่ (Build on what you 
have) เป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนมากที่สุด  
อย่างไรก็ตามหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมี
จุดเน้นส าคัญคือการช่วยกันดูแลทรัพยากรของการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือไม่ได้ประโยชน์
เฉพาะคนในยุคปัจจุบันเท่านั้น  แต่ต้องเก็บทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ให้แก่คนรุ่นหลังด้วย  รวมถึงต้องมีการ
กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ อีกทั้งควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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จัดการการท่องเที่ยว (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 27 , 2550 อ้างถึงในวิยะดา  เสรีวิชย
สวัสดิ์, 2544)   

  2.1 ผลตอบรับจากการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  ผลตอบรับของการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ท าให้จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในจังหวัดน่านได้ตลอดทั้งปี  อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เกิดการมาซ้ า เนื่องจากคมนาคมท่ีมีความสะดวก  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีความหลากหลาย 
ตลอดจนวิถีของคนน่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ในขณะเดียวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบในความตั้งใจ
และความใส่ใจในการบริการนักท่องเที่ยว  จึงท าให้เกิดการบอกต่อ  ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเพ่ิมขึ้น จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร ค านูญวัฒน์, วาสนา 
จันทรสว่าง, มณฑา โมฬี (2547) ศึกษาเรื่อง “การด าเนินงานหอกระจายข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน” พบว่า การมีส่วนร่วมควรเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน การที่คนในชุมชน
มีโอกาสในการเข้าร่วมมากเท่าไหร่ก็จะท าให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากตามไปด้วย เมื่อ
ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ ก็จะส่งผลให้เกิดความเอาใจใส่ การติดตามฟัง ตลอดจนน าไปสู่การดูแลรักษา จากที่
กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลให้การด าเนินงานหอกระจายข่าวสารมีความยั่งยืน  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การสังเกตของผู้วิจัยที่พบว่า ชาวบ้านมีความเป็นมิตร และเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการชักชวน
นักท่องเที่ยวให้ท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน 

  นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท าให้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน มี
ความหลากหลายมากขึ้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  อีกทั้งการเพ่ิมกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถอยู่เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้
นานมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวพ.ศ.2558-2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนารายสาขา  ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ 
บริการ  รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว  
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ McNulty, 2009 (อ้างถึงใน วิยะดา  เสรีวิชยสวัสดิ์, 2544) ที่อธิบายเกี่ยวกับ
เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า เป็นการพยายามให้นักท่องเที่ยวสถานที่นั้นเพ่ิมมากขึ้น  
โดยการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกผูกพันและเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนอย่าง
ลึกซึ้ง  โดยชุมชนมีหน้าที่ด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  
และท าให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง  รวมถึงยังสอดคล้องกับ
การสังเกตของผู้วิจัยที่เห็นว่า กิจกรรมในจังหวัดน่านมีความหลากหลาย และบางกิจกรรมต้องใช้สมาธิและ
ระยะเวลาในการท า  นักท่องเที่ยวบางท่านจึงใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมนั้นค่อนข้างนาน    
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ข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 

 1) ควรมีระบบการจัดการขยะที่ดีกว่าการฝังกลบ เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
เพ่ิมข้ึน  และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี  พ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบอาจจะไม่เพียงพอ   

 2) ควรมีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าและมีชื่อเสียง อาทิเช่น การท าตุงก้าคิง   
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งการท่องเที่ยว โดยการปลูกฝังค่านิยมหรือสร้างกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีดังกล่าวให้กับเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 

 3) ควรมีการรณรงค์ความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการ
ลอกเลียนแบบจากจังหวัดอ่ืน  

แนวทางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่นๆ  

 จากการศึกษางานวิจัย  ขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับการสร้างการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม วิเคราะห์  รวมไปถึงการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ผลการวิจัย และน ามาพัฒนาเป็นแนวทางท่ีควรปฏิบัติตาม ดังนี้  

 1) ควรจะต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน หรือ
ชุมชน  รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกกลุ่ม ทั้งนี้ควรเป็นภาษาที่
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน   

 2)การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรค านึงถึง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ในด้านเศรษฐกิจคือต้องมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงให้แก่คนทุกกลุ่ม  ทางด้านสังคมคือการอนุรักษ์วิถี
เดิมของจังหวัดตนเอง ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี  โดยเน้นว่า นักท่องเที่ยวต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตเดิมๆ ของชุมชน  ในขณะที่วิถีเดิมของชุมชนเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  และในด้านสิ่งแวดล้อม  ควรมีการบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพ  ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก เน้นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการน าขยะไปรีไซเคิลเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่   

 3) การคิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ควรค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
กล่าวคือนักท่องเที่ยวจะได้ความสนุกสนานและได้ความรู้  กิจกรรมดังกล่าวควรจะสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนด้วย เช่น การด านา  นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต  แต่ชาวบ้านก็สามารถลดต้นทุนการจ้าง
แรงงาน เป็นต้น 
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