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งานวิจัยเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน และเพื่อพฒันาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) การสงัเกต (Observation) รวมถึงการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากกลุ่มเปา้หมายจ านวน 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล  
ภาคธุรกิจ และชมุชน รวมทัง้สิน้ 19 คน ซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1) รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่าย
ชุมชน เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมเกิดขึน้จากกระบวนคิด
ร่วมกันของคนในชุมชน โดยการบูรณาการการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรม ตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อรณรงค์ให้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านเป็นรูปธรรม 

2) การมีสว่นร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านพบใน 2 ระดบั
คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย และการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ส่งและ
ผู้ผลิต โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ วางแผนและก าหนดนโยบาย ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
ระดบันีถื้อว่าเป็นระดบัสูงสดุของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่อ
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พฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่การวางแผนหรือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวในละครัง้ 
จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและกลุ่มชมุชน ในทางกลบักนัมีเพียงส่วน
น้อยท่ีมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งและผู้ ผลิต การมีส่วนร่วมในระดบันีค้นในชุมชนจะไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนด้านการท่องเท่ียวโดยตรง แตมี่หน้าท่ีน านโยบายดงักลา่วมาปฏิบตัิ รวมถึง
ยงัท าหน้าท่ีเป็นผู้สง่สารในการสง่ตอ่นโยบายให้กลุม่ธุรกิจและชมุชนตอ่ไป ในขณะเดียวกนัยงัเป็น
ผู้สง่สารกลบัไปยงัหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 

3) รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านจ าแนกตามทิศ
ทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง(Two-Way Communication) และจ าแนกตามการไหลของ
ข่าวสารเป็นแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ซึง่รูปแบบการสื่อสารทัง้ 2 แบบใน
ข้างต้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ทัง้นีใ้ช้
วิธีการรวบรวมผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอ
ข้อมลูผ่านทางการอบรมและการประชมุ ทกุหน่วยงานจะสามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กนัได้อย่างอิสระ เพื่อขบัเคลื่อนแผนนโยบายด้านการท่องเท่ียวให้บรรลจุดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้
อยา่งรวดเร็ว 

4) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คือการให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสั
การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายอันเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจงัหวดัน่าน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทัง้นีจ้ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในด้านการก าจดัขยะ ท าให้ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขการก าจดัขยะให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มิเช่นนัน้ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนโดยตรง  
เน่ืองจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติมีสว่นส าคญัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียว
จงัหวดัน่าน 

5) การสร้างโมเดลการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเท่ี ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน เพื่อให้จงัหวดัอ่ืนไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมของจงัหวดัตนเอง 
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The objectives of this research were to: study the participatory communication 

process for the development of creative tourism in Nan province; and develop the 
guideline on participatory communications for creative tourism management.  

The research utilized the qualitative research method collecting data through 
documentary research, observation, and in-depth interview. Three groups of key 
informants were selected for the in-depth interview. This included the government 
offices, business organizations, and community members. A total of 19 key informants 
were interviewed. The research findings were demonstrated as follows: 

1) The creative tourism in Nan province has its own unique characteristic 
features as using the community network model. There were a number of activities that 
created the opportunities for tourists to interact with the people in the community. The 
activities that tourists participated in were integrated in the way of life, traditions, and 
cultural aspects of the people in the community. The visible success of the program was 
made possible by the collaboration from the various organizations to support the 
creative tourism in Nan province. 

2) There were two levels of management of the creative tourism in Nan province. 
The first level was planning and policy level. The second level was the implementation 
by the sender or creator of content. It was found that the people in the planning and
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policy level were involved and contributed inputs. This was considered involvement at 
the higher level of authority in the process of participatory communications. It was found 
that the planning and policy developed by the government offices would be shaped by 
the inputs from the business organizations and communities. However, it was the 
reverse for the implementation level. The people at this level were less involved in 
providing input and only follow the policy and implement the plans. The people at this 
level were the senders of the content shaped by the business organizations and the 
community while at the same time providing feedback to the government offices.  

3) Participatory communications for the development of creative tourism in Nan 
province were categorized as based on the communications direction as either two-way 
communication or horizontal communications. These two types of communications were 
supportive to the development of participation from all related agencies in Nan province. 
The implementation required the invitation of the stakeholders to present and exchange 
their views. The resulting recommendations would be developed as guidelines that will 
be disseminated through training and seminars. All the participants were welcome to 
freely express their views in order to push forward the tourism policy to achieve the 
desired goals. 

4) The creative tourism in Nan province enticed tourists to live the simple way of 
life, which was characteristic to the way of life of people in Nan province. This was a 
very good means for providing income for the people in the community. However, the 
rapid growth in the number of tourists has led to negative effects on the environment 
particularly waste disposal. Therefore, it was imperative to solve this problem before it 
created a negative effect on the way of life of the people in the community and natural 
environment, which were the major factors that attract tourists to return to Nan province. 

5) The model of participatory communications in driving the development of 
creative tourism in Nan province can be adopted to the social and economic context of 
other provinces. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาของการวิจัย 
 

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวฒันธรรม และมีทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย ท าให้นกัท่องเท่ียวจากหลายเชือ้ชาติรวมถึงคนไทยเองต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆ ในประเทศไทย  จนท าให้การท่องเท่ียวกลายเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีก่อให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อน าไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  จากท่ีกล่าวมาส่งผลให้
รัฐบาลหันมาส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป้าหมายหลักของนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวคือ การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ  รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน อีกทัง้พัฒนา
คณุภาพของคนไทย ตลอดจนสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยในปีพ.ศ. 
2558 มีเปา้หมายคือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวให้เพิ่มเป็น 2.2 ล้านล้านบาท (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป.) 

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมามีนกัท่องเท่ียวเดนิทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 9 
ล้านคน โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของนกัท่องเท่ียวเป็นอนัดบั 7 ของเอเชีย และในปีพ.ศ. 2553 
พบว่า ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียว จ านวน 15.8 ล้านคน มีรายได้ 585.9 พนัล้านบาท ตัง้แตปี่พ.ศ. 
2548 - พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  โดย
นักท่องเท่ียวคร่ึงหนึ่งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2553 เป็นนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ โดยนกัท่องเท่ียวจากลุม่เอเชียตะวนัออก ได้แก่ มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น จีน เกาหลี เป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสดุ ส าหรับนกัท่องเท่ียวจากทวีปยโุรป คิดเป็น
ร้อยละ 27 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติทัง้หมด ในทางกลบักนัพบว่า นกัท่องเท่ียวจากประเทศยโุรป
เ ป็นกลุ่ ม ท่ี มีการใ ช้จ่ ายมาก ท่ีสุด  โดยคิด เ ป็น ร้อยละ  40 จากนักท่ อง เ ท่ี ยวทั ง้หมด 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 
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ภาพที่ 1.1  จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 
แหล่งที่มา: กรมการท่องเท่ียว, 2557. 
 

จากภาพจะเห็นว่า จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี  พ.ศ. 
2553 โดยมีนกัท่องเท่ียวทัง้สิน้ 15,936.40 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียว 592,794.09 ล้านบาท 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 19,230,47 คน ซึ่งท ารายได้ให้การ
ท่องเท่ียวจ านวน 776,217.20 ล้านบาทปี พ.ศ. 2555 มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 22,353,90 คน และ
ในปีพ.ศ. 2556 พบว่านกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุ ซึง่มีจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางมา
เท่ียวประเทศไทยถึง 26,546,725 คน ในทางกลบักนั ปี พ.ศ. 2557 จ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติได้
ลดจ านวนลง หดตวัร้อยละ 66.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา แตย่งัถือว่าเป็นจ านวนท่ีสงู
คือ 24,779,768 คน ขณะท่ีรายได้จากการท่องเท่ียวมีมูลค่าเท่ากับ 1,147,653.49 ล้านบาท 
(กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) นอกจากนี ้ในช่วง 9 เดือนท่ีผา่น (มกราคม 
-กนัยายน 2558) มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจ านวน 22,135,871 คน ขยายตวั
ร้อยละ 27.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยมีรายได้จาการท่องเท่ียวมีมลูค่าเท่ากับ  
1,049,671.80 ล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2558) 

เม่ือพิจารณาถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยพบว่ามีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยเพิ่มขึน้ด้วย  เน่ืองจากรัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ได้หนัมาสง่เสริมการ
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ท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างจริงจงัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เพื่อต้องการกระจายรายได้สู่พืน้ท่ี
ต่างๆ ทั่วประเทศ ในปีพ.ศ. 2553 พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
เพิ่มขึน้ โดยมีจ านวน 122,522,114 คน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศประมาณ 
402,571.39 ล้านบาท ต่อมาในปีพ.ศ. 2554 มีนักท่องเท่ียวเดินทางในประเทศเพิ่มขึน้เป็น 
133,177,728 คน  มีรายได้เฉลี่ย 483,224.53 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
เดินทางในประเทศจ านวน 150,509,362 คน มีรายได้เฉลี่ย 588,865.44 ล้านบาท พ.ศ. 2556 มี
จ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางในประเทศไทยจ านวน 161,724,688 คน มีรายได้เฉลี่ย 660,714.67 
ล้านบาท และในปีล่าสุดพ.ศ. 2557 มีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
จ านวน 170,248,107 คน มีรายได้เฉลี่ย 703,663.62 ล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2558) จะเห็น
ได้ว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยหนัมาท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้  เน่ืองจากจ านวนการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวมีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ทุกปี นอกจากนีย้งัส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มสงูขึน้อีกด้วย  

คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (2554) ได้ก าหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติปีพ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อให้รับกบัการเปลี่ยนแปลง และต้องการแก้ไขปัญหาขัน้พืน้ฐาน
ทางการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแนวทางพฒันาให้นักท่องเท่ียวหันมาเท่ียวไทยกันมากขึน้ ช่วยสร้าง
ส านึกรักบ้านเกิดให้แก่คนไทย ตลอดจนพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะยาวสู่ความยั่งยืน ช่วย
กระจายรายได้อย่างเท่าเทียม เพื่อน ามาซึ่งรายได้และความมัง่คงของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นท่ีให้ความส าคญั 5ประเด็น  ในงานวิจยัชิน้นีจ้ะสอดคล้องกบัประเด็นท่ี 5 คือ การสง่เสริม
กระบวนการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองในการบริหารจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพฒันากลไกในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวมีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมการบริหาร
จดัการในทกุระดบั    

นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวไทย คือ การ
สง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง   เน่ืองจากประเทศ
ไทยยังขาดการเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน จังหวัด และประเทศ รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และหน่วยงานในระดบัตา่งๆ  การบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นเส้นทางสูก่าร
ท างานร่วมกัน  ในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองท้องส่วน
ท้องถ่ินในการพฒันาการท่องเท่ียวนัน้  ต้องมีการอ านวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้
ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อีกทัง้ยังต้องมีการ
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กระจายอ านาจ เพื่อให้ชมุชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนท้องถ่ินในการบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียว โดยจดัตัง้คณะกรรมการในระดบัท้องถ่ินขึน้เพื่อ
พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ  เอกชน ชุมชน และ
ประชาสงัคมในท้องถ่ินให้เข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟวูฒันธรรม แหลง่ท่องเท่ียวและ
สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีชมุชนท้องถ่ินของตนเอง (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554)   

อย่างไรก็ตามแนวโน้มด้านการท่องเท่ียว ก าลงัเกิดกระแสการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism) กล่าวคือเป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยเูนสโก (UNESCO) ได้ให้นิยามของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ว่า 
“เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิด
ความยัง่ยืนในการด าเนินชีวิตของชมุชน โดยจดักิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างกลมกลืนและสมัพนัธ์
กับประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชนในด้านของการเรียนรู้และการทดลอง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ รวมถึงชมุชนจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านทนุนิยมและความยัง่ยืน
ของการพฒันาชมุชน” (องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน, 2556) 
นอกจากนีก้ารท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีมีบทบาทในการสร้าง
รายได้ทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศทัว่โลก โดยประเทศไทยได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โดยกลา่วถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วา่มีจดุประสงค์เพื่อสร้างมลูคา่จาก
สิ่งท่ีชุมชนมีอยู่ รวมถึงสร้างคณุค่าแก่มรดกทางวฒันธรรม นอกจากนีย้งัท าให้นกัท่องเท่ียวได้มี
สว่นร่วมกบัชมุชนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
(พิมพ์พิสทุธ์ิ อ้วนล า้, ม.ป.ป.) 

ซึ่งกอบกาญจน์ วฒันวรางกูล (2558) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมท่องเท่ียววิถีไทยจะมุ่ง
สร้างความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเท่ียว เป็นการส่งเสริมท่ีไม่ได้เน้น
ปริมาณ แตจ่ะเน้นการท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ กระตุ้นให้เกิดคา่ใช้จ่ายตอ่หวั จากการท่ีนกัท่องเท่ียว
ใช้เวลาท่องเท่ียวหรืออยู่นานมากขึน้ และน าไปสู่การกระจายได้ท่ีทั่วถึง คือไม่ใช่เฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรม สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารเท่านัน้ท่ีจะได้ สว่นอ่ืนๆ เช่นคนในพืน้ท่ี
ต้องได้รับผลตอบแทนท่ีดีด้วย เพราะการท่องเท่ียววิถีไทย จะไปเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวชุมชน 
ให้ชมุชนมาดแูลการท่องเท่ียวตามหมูบ้่าน ต าบลตา่งๆ ท่ีมีการพฒันา นกัท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชม
ศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน ความเป็นอยู ่และซือ้สินค้าตา่งๆ” 
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จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ในด้านการพฒันาการท่องเท่ียวไทยตาม
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึง่ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวตักรรม และมลูค่าเพิ่มด้านการท่องเท่ียว โดยจะสร้างสรรค์กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนกัท่องเท่ียวและตรงตามความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การท่องเท่ียว
เชิงศาสนา การท่องเท่ียวเพื่อการประชมุและนิทรรศการ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา  และการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญการท่องเท่ียวโดยมีมติให้การ
ท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติและให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเท่ียว ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555- 
2559 (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554)   

การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสูรู่ปแบบของการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์นัน้ ท าให้เกิดองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน
(องค์การมหาชน) หรือมีช่ือย่อว่า อพท. ซึง่มีหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านการพฒันาการท่องเท่ียว 
เพื่อหารูปแบบของการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว
สร้างสรรค์  อีกทัง้มีหน้าท่ีประเมินผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ท่ีผู้ มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจะได้รับ 
ทัง้สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตลอดจนศึกษาข้อดีและข้อเสียในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อชมุชน อย่างไรก็ตามในอดีตประเทศไทยได้น าการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศหรือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาเป็นแนวทางเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน และใช้
การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นรากฐานส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดการพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน, 2556) โดยนาฬิกอติภคั แสงสนิท (2556) ซึง่เป็นผู้อ านวยการของอพท. 
ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า “เป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างมลูค่าเพิ่ม
และสมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชมุชนและเอกลกัษณ์สถานท่ี โดยนกัท่องเท่ียวได้
เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของวฒันธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของ
สถานท่ี การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่การผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างเดียว จะต้องมี
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนด้วย กลา่วคือชมุชนจะต้องมีสว่นร่วมกบักิจกรรมท่องเท่ียวตา่งๆ 
และได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ด้วย ซึ่งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
โดยตรง ก็คือ ชุมชนผู้ เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว ซึ่งจะต้องยอมรับเทรนด์การ
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ท่องเท่ียวใหม่นีด้้วยการน าตัวเองเข้าไปมีประสบการณ์จริงในแหล่งท่องเท่ียว ด้วยการลงมือ
ทดลอง ปฏิบตัิ เรียนรู้ร่วมกบัคนในชมุชนด้วยตนเอง”  

อยา่งไรก็ตามองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดให้น่านเป็นจงัหวดัท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ช่ือว่าพืน้ท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่าน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีพิเศษล าดบัท่ี 6 ของอพท.ท่ีมีความโดดเด่นทางด้านคณุค่าทางมรดก
วฒันธรรมของอารยธรรมล้านนาตะวนัออก  โดยมีจุดมุ่งหมายคือพฒันาให้น่านเป็นเมืองเก่าท่ีมี
ชีวิต (นาฬิกอตภิคั แสงสนิท, 2557) สอดคล้องกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่ได้จดัท า
หนงัสือเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าชุมชนบ้านหาดผาขน จงัหวดัน่าน เป็น
แหลง่ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ี ททท.แนะน าให้เดินทางไปท่องเท่ียว  นอกจากนีเ้หตผุลอีกประการ
หนึ่งท่ีพบว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านค่อนข้างประสบความส าเร็จ เน่ืองจากเม่ือ
วนัท่ี 19-20 กนัยายน 2558 มีการจดักิจกรรม “งานวนัเก่าน่าน” โดยจดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 3 ภายในงาน
จะอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน และเป็นงานท่ีตอบสนองวตัถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ในการประกาศพืน้ท่ีอนรัุกษ์และพฒันาเมืองเก่าน่านเป็นอย่างยิ่ง  และชมุชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีพฒันาการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยา่งชดัเจน (องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน, 2558)   

น่านเป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย  ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขา
ล้อมรอบ  จึงท าให้มีศิลปวฒันธรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ มีแหล่งเท่ียวหลากหลาย อีกทัง้ยงัคง
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบรูณ์  รวมถึงความสมัพนัธ์แบบเดิมของคนในท้องถ่ินยงัมีความ
แข็งแรงและเป็นตวัของตวัเอง  จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
จงัหวดัน่าน เว็บไซต์ช่ือดงัอย่าง www.painaidii.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีถกูยอมรับในการแนะน า
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ได้น าเสนอเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัน่านไว้ 10 
สถานท่ี ในสว่นของอทุยานแห่งชาติท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมขึน้ไปกางเต้นท์ นอนดดูาว ชมทะเลหมอก
และดูพระอาทิตย์ขึน้ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นท่ีตัง้ของดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์   
อทุยานแห่งชาติดอยภคูา อทุยานแห่งชาติขนุน่าน  และอทุยานแห่งชาติแม่จริม เป็นท่ีตัง้ของแก่ง
น า้ว้าซึง่นกัท่องเท่ียวนิยมเดนิทางมาลอ่งแก่ง  ในสว่นของวดัท่ีมีช่ือเสียงซึง่แฝงด้วยศิลปวฒันธรรม 
และประวตัิความเป็นมาของจงัหวดัน่าน ได้แก่ วดัภมูินทร์ และวดัพระธาตแุช่แห้ง อีกทัง้น่านยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นน่าบ่อเกลือสินเธาว์  เสาดินนาน้อย  พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติน่าน และหอศิลป์ริมน่าน อย่างไรก็ตามน่านก็ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแต่ยงัไม่ได้มีช่ือเสียงเท่าไหร่นกั อาทิเช่น  วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหารพระ

http://www.dasta.or.th/
http://www.painaidii.com/


7 

อารามหลวงตัง้อยู่ใน อ.เมืองน่าน วดัมิ่งเมืองเสาหลกัเมืองน่าน วดัช้างค า้ วดัปรางค์ วดัหนองบวั 
พระต าหนกัภฟู้า สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด าริภพยคัฒ์ หรือไปชมนาบนัไดท่ีนา
ขัน้บนัไดในโครงการปิดทองหลงัพระ (กระปกุดอทคอม, ม.ป.ป.)   

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา เว็บไซต์ต้นเขียนดอทคอมยงัได้อธิบายถึงประเพณีของจงัหวดั
น่านท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ  อีกทัง้คนในจงัหวดัเองก็ให้ความส าคญักบัประเพณีเหล่านี ้ ไม่
ว่าจะเป็นงานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างด า จงัหวดัน่าน  ประเพณีแข่งเรือนีส้ืบทอดกนัมาตัง้แต่
พ.ศ. 2479 โดยเรือท่ีเข้าแข่งในใช้ไม้ซุงใหญ่ๆ เอามาขดุเป็นเรือ เอกลกัษณ์โดดเด่นของเรือเมือง
น่านคือท่ีหวัเรือเป็นรูปพญานาคงอนสงู เพราะชาวน่านเช่ือว่าพญานาคเป็นเจ้าแห้งน า้และเป็น
บรรพบรุุษของตน  อีกทัง้ยงัมีประเพณีงานตานก๋วยสลาก หรืองานแห่ควัตาน  เป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน  โดยพระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจบัสลาก ซึ่งงานตานก๋วยสลาก
ของวดัช้างค ่าเป็นประเพณีท่ีคูก่บัประเพณีแข่งเรือมาถึงทกุวนันี ้ อยา่งไรก็ตามประเพณีท่ีส าคญัใน
จงัหวดัน่านก็คือ ประเพณีไหว้พระธาต ุ เน่ืองจากชาวเมืองน่านมีความเช่ือวา่ เม่ือน่านเป็นเมื่อหนึง่
ในดนิแดนล้านนาท่ีพระพทุธศาสนาเผยแพร่าถึงเป็นเวลาช้านาน ซึง่ในรอบหนึง่ปีจะมีงานบชูาพระ
ธาตท่ีุส าคญั ได้แก่ งานนมสัการพระพทุธเบ็งสกดั  งานประเพณีหกเป็งไหว้สามมหาธาตแุช่แห้ง  
งานประเพณีนมสัการพระธาตเุขาน้อย  งานประเพณีนมสัการสรงน า้พระเจ้าทองทองทิพย์  ( ต้น
เขียนดอทคอม, ม.ป.ป.) 

นอกจากนีน้่านยงัมีโฮมสเตย์ท่ีตัง้อยูใ่นหลายๆ อ าเภอเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
จงัหวดัน่าน  เพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้เรียนรู้และสมัผสัวิถีของคนในชมุชน โดยการให้นกัท่องเท่ียวเข้า
ไปมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ของคนในชมุชน อีกทัง้ได้สมัผสัถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ ซึง่
โฮมสเตย์ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวได้แก่ เฮือนไม้หอมโฮมสเตย์ ตูบนาโฮมสเตย์       
โฮมสเตย์ตานงค์ บ้านพกัผาเก๊าะน า้กนู ม่อนสายลมโฮมสเตย์ บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์ บ้านเมือง
คานรอรักฮิมน่าน (เนวิเกเตอร์สาว, 2558)     

อีกทัง้สิ่งท่ีน่าสนใจท าให้ผู้วิจยัต้องการศกึษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คือน่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2552-2556 และ
ภายในปีพ.ศ. 2558 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา  พบว่าน่านมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุ (กอบกาญจน์ วฒันวรางกลู, 2558) ซึง่สอดคล้องกบัความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีอธิบายไว้วา่ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแตใ่ห้นกัท่องเท่ียวมีสว่น
ร่วมกบักิจกรรมในชุมชนเท่านัน้ แต่ต้องก่อให้เกิดรายได้เพื่อเกิดการหมนุเวียนทางเศรษฐกิจด้วย  
  

http://travel.kapook.com/
http://www.tonkeian.com/
http://www.tonkeian.com/
http://www.chillpainai.com/


8 

 
 
ภาพที่ 1.2  จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาจงัหวดัน่านระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2556  
แหล่งที่มา: กรมการท่องเท่ียว. 
 

จากภาพจะอธิบายได้ว่า ในปี 2554 นกัท่องเท่ียวได้เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
โดยแบง่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุ จ านวน 235,200 คน ชาวต่างชาติ จ านวน 5,047 คน  
ต่อมาในปี 2555 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัน่านเพิ่มขึน้มากกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 
77.0 โดยมีนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด จ านวน 391,575 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จ านวน 14,708 คน  และในปี 2556 พบว่า มีอตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้กว่าปีก่อน 
โดยมีนกัท่องเท่ียวชาวไทย 481,530 คน ชาวตา่งชาติ 13,765 คน 

 

 
 
ภาพที่ 1.3  จ านวนรายได้ท่ีได้จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2556 
แหล่งที่มา: กรมการท่องเท่ียว. 
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จากภาพพบวา่ ในปี 2554 น่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ 642.05 ล้านบาท  แต่
ในปี 2555 มีอัตรารายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้จากเดิมอีกเป็นเท่าตัว คิดเป็นมูลค่าได้ 
1,377.39 ล้านบาท และในปี 2556 รายได้จากการท่องเท่ียวของปีนีส้งูกว่าปีท่ีแล้วคิดเป็นมลูค่า
ประมาณ 1,566.07 ล้านบาท   

จะเห็นได้ว่า น่านมีจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายได้เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ.
2554 ซึ่งยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของจังหวดัน่าน กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพของจังหวดั
น่านในด้านเศรษฐกิจ คือ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวทัง้ 2 ประเภทสอดคล้องกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีตอ่ยอดมาจากการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  มุง่เน้นการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินเพื่อน าไปสูก่ารจดัการการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน  

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ธิติรัฐ ธรรม
จง (2553) ศกึษาเร่ือง “การสื่อสารการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม : ศกึษาเฉพาะกรณีตลาด
เก่า 119 ปี เจ็ดเสมียณ จงัหวดัราชบุรี” เน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจดัตัง้
ประชาคมตลาดน า้ตลิ่งชัน เพื่อต้องการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมจากกลุ่มบุคคลให้มีความ
หลากหลายมากขึน้  

ป่ินปินทัธ์ สทัธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเร่ือง “การสื่อสารเพื่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน กรณีศกึษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี” พบการสื่อสารแบบ
มีสว่นร่วมใน 2 รูปแบบ คือการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในเครือข่าย หมายถึงการร่วมบริหารจดัการ
กับเทศบาลอ่างศิลา และรูปแบบท่ี 2 คือการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างนกัท่องเท่ียวและ
เครือข่าย หมายถึงนกัท่องเท่ียวสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของอา่งศลิาได้  

กสุมุา ภเูสตว์ (2553) ศกึษาเร่ือง “การประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนใน
การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” พบว่า การมีสว่นร่วมท าให้อนรัุกษ์ทรัพยากร และน าไปสู่
การจดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนได้ ซึ่งกลยทุธ์การสื่อสารส าหรับการมีส่วนร่วมจะต้อง
เลือกใช้สื่อท่ีเหมาะกบักลุ่มเปา้หมาย อีกทัง้สร้างให้คนในชมุชนรู้สกึรักและภมูิใจในชมุชนของตน 
เพื่อจดัการการท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ยืน  

บษุบา หินเธาว์ (2553) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อ
การจดัการป่าชมุชนอย่างยัง่ยืน กรณีป่าชมุชน ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ” 
พบวา่การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมใช้การปรึกษาหารือเป็นหลกั  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขบัเคลื่อน
ให้เกิดการจดัการชมุชนในทิศทางท่ีพงึประสงค์ อีกทัง้จดักิจกรรมท่ีเน้นการมีสว่นร่วม ซึง่ชาวบ้าน
สว่นใหญ่พงึพอใจท่ีผู้น าชมุชนให้ความส าคญักบัตน  
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มาลินี หาญยทุธ (2551) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน” พบว่า ประชาชน
ในชมุชนมีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการการท่องเท่ียว เน่ืองจากประชาชน
เป็นผู้ ท่ีรู้ถึงปัญหาของชุมชน เม่ือเกิดความคิดท่ีหลากหลายก็น าไปพฒันาการท่องเท่ียวให้ยัง่ยืน
และตอ่เน่ือง  

ภานพุงศ์ ภโูต (2551) ศกึษาเร่ือง “การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม กรณีศกึษา ศนูย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนเขาเสมอคอน อ.ท่าวุ้ ง ต.เขาเสมอคอน จ.ลพบรีุ” พบการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่ในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นผู้ รับสาร ผู้ ผลิตรายการ และผู้ วางแผนนโยบาย  ชาวบ้าน
สามารถโทรมาท่ีรายการหรือสถานี เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร อีกทัง้คนใน
หมูบ้่านทกุคนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารและวางแผนได้  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า งานวิจยัทัง้หมดศึกษาเก่ียวกบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม แต่
ยงัไม่มีงานวิจยัเล่มใดท่ีศึกษาเก่ียวกบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ไปพร้อมๆกนั เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดมาจาก
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  มุ่งเน้นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน (Wurzburger, 2010 อ้างถึงใน Richards and 
Raymond, 2000) ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ท่ีต้องการ
พฒันาการท่องเท่ียวโดยอาศยัการมีส่วนร่วม และการช่วยกนัอนุรักษ์จากนกัท่องเท่ียวและคนใน
ชมุชน เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้ยัง่ยืน  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 

1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ีย วเชิง
สร้างสรรค์ของจงัหวดัน่าน 

2) เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
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1.3  ค าถามน าการวิจัย 
 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวดั
น่านเป็นอยา่งไร  
 
1.4  ขอบเขตการวจิัย 
 

งานวิจยันีมุ้่งศกึษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชนภายในจงัหวดัน่าน โดยจะศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ระดบัการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และจุดแข็ง  จุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านเท่านัน้ โดยในงานวิจยันีจ้ะมุ่งศกึษาเฉพาะในส่วนของหน่วยงานรัฐบาล 
ภาคธุรกิจ และกลุม่ชมุชนโดยไมศ่กึษาในกลุม่นกัท่องเท่ียวเน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จดัหวดัน่านอยู่ในระดบัพืน้ฐานท่ีนกัท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมในระดบัต้นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย  
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1.5  กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) สามารถน าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัไปเป็นข้อเสนอแนะในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ให้กบัจงัหวดัน่าน อีกทัง้ยงัสามารถน าไปพฒันาและและปรับปรุงการบริหารจดัการด้าน
การท่องเท่ียวภายในจงัหวดัน่านให้ดีขึน้ 

2) หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชมุชน จะได้น าผลการวิจยัด้านมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวดัน่าน มาเป็นแนวทางพฒันาทางด้านการ
ท่องเที่ยวให้กบัจงัหวดัอ่ืนๆ  
 
 
 
 

ปัจจยัน าเข้า 
(INPUT) 

ผลผลิต / ผลลพัธ์ 
(OUTPUT) 

กระบวนการจดัการทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์    
(PROCESS) 

1. งบประมาณ 
2. นโยบาย 
3. การรวมกลุม่ของชาวบ้าน 
4. ภาครัฐ 
5. ภาคธุรกิจ 
6. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
7. ประเพณี   

1. รูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
2. ระดบัการสื่อสารแบบมีสว่น
ร่วม 
3. รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่น
ร่วม 
4. จดุแข็งและจดุออ่นในการ
พฒันาการทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
 

1.ข้อเสนอแนะในการ
จดัการการทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
2.เป็นแนวทางพฒันา
ทางด้านการทอ่งเท่ียว
ให้กบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
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1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การท่องเท่ียว  หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนชัว่คราวด้วยความเต็มใจ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจและไม่ได้ไปเพ่ือหารายได้จากการเดินทางนัน้  

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดท่ี
มุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการระดม
ความคดิ และการแลกเปลี่ยนความคดิ จนน าไปสูก่ารตดัสินใจร่วมกนั  โดยในการวิจยัครัง้นีศ้กึษา
ในระดบัและรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของภาค
สว่นรัฐบาล เอกชนและชมุชน 

ระดบัของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับท่ีทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐบาล 
เอกชนและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวดั
น่านด้านการวางแผนและการด าเนินงาน   

รูปแบบของการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม หมายถึง รูปแบบการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดการมีสว่น
ร่วมของหน่วยงานทกุภาคสว่นในจงัหวดัน่าน ได้แก่ ภาครัฐบาล เอกชนและชมุชน 

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียว
สามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงท าให้นักท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน โดยการวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษารูปแบบของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงพาณิชย์  และ 2) รูปแบบ
การสร้างเครือข่ายชมุชน 



 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษางานวิจัยเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวในจังหวดัน่าน  จึงได้น าแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการอธิบาย ประกอบด้วย 

2.1  แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  
2.2  แนวคดิการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Communication) 
2.3  ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

 
2.1  แนวคดิเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 

ผู้ วิจัยทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฏี แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียว โดยหัวข้อของการ
ท่องเที่ยว ผู้วิจยัจะอธิบายในประเด็นของความหมายของการท่องเท่ียว ประเภทของการท่องเท่ียว  
องค์ประกอบของการทรัพยากรท่องเท่ียว นโยบายการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ตามล าดบั เพื่อน าไปสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีในการท าวิจยั 

 
2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  
องค์กรท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ได้ให้ความหมายของ

การท่องเท่ียว ไว้วา่ หมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีมีลกัษณะ 3 ประการ คือ 
1) การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว ไม่ใช่การไปตัง้

รกรากอยูเ่ป็นประจ า 
2) การเดินทางนัน้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ หรือความพึงพอใจของผู้ เดินทางเอง 

ไม่ใช่เป็นการถกูบงัคบั 
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3) เป็นการเดินทางท่ีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อเข้ามาหารายได้ แต่เดินทางมาเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงพวกท่ีเข้ามาเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่ น้อง เล่นกีฬา เพื่อศึกษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม หรือเพื่อประชมุสมัมนา  

องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations World Tourism 
Organization - UNWTO) กล่าวไว้ว่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางและ
การพกัอาศยัในสถานท่ีท่ีแตกตา่งจากสภาพแวดล้อม เป็นระยะเวลาท่ีตอ่เน่ืองกนัไม่เกินประมาณ
หนึง่ปี เป็นการเดินทางท่ีมีเปา้หมายเพื่อความเพลดิเพลนิเพื่อธุรกิจ และมีเปา้หมายอื่นๆ  

พจนานกุรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมายของค าว่า 
Tourism ไว้ 3 ความหมายคือ การท่องเท่ียว การเดินทางเพื่อความสราญใจ และการบริหารงาน
ธุรกิจเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

Goeldner (2000) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมท่ีบุคคล
เดินทางออกไปสถานท่ีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกบ้าน เพื่อวตัถุประสงค์ประการใดประการหนึ่ง อย่างไรก็
ตามการแลกเปลี่ยนประจ าวนั หรือการเดินไปท่ีท างานไมถื่อวา่เป็นการท่องเท่ียว 

Davidson (1993) ได้อธิบายว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากบ้านเป็นการ
ชัว่คราว ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ตา่งๆ เพื่อไปเยือนแหลง่ท่องเท่ียว รวมถึงการใช้ศนูย์
ข้อมลูการท่องเท่ียวเพื่อหาค าแนะน า  

McIntosh and Goeldner (1984, p. 4) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่าหมายถึง 
ผลปรากฏการณ์และความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ ของนกัท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจ 
รัฐบาล และชมุชนผู้ เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการดงึดดูใจและต้อนรับนกัท่องเท่ียวและผู้มาเยือน  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้อธิบายความหมายของการท่องเท่ียว ไว้ว่า การ
ท่องเท่ียวเป็นค าท่ีมีความหมายครอบคลุมการเดินทางในหลายวตัถปุระสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการ
พักผ่อน  เพื่อความสนุกสนาน เพื่อการประชุมสัมมนา ฯลฯ นอกจากนีก้ารท่องเท่ียวต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงั
ท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว ประการท่ีสอง เป็นการเดินทางท่ีเกิดขึน้จากความสมัครใจ และประการ
สุดท้าย ไม่ว่าจะเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อะไรต้องไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพและหารายได้ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

จากท่ีกลา่วมา สามารถสรุปได้วา่ การท่องเท่ียวหมายถึง การเดนิทางออกไปออกจากถ่ินท่ี
อยู่อาศัยเดิมเป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่นการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือการ
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เดินทางเพื่อไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทัง้นีต้้องไม่ใช่การเดินทางไปเพื่อหารายได้  
ตลอดจนการเดินทางนัน้ต้องเกิดจากความสมคัรใจของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
2.1.2 ประเภทของการท่องเที่ยว 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) ได้แบง่ประเภทของการท่องเท่ียวไว้ 5 ประเภท คือ 

2.1.2.1 การแบ่งประเภทการท่องเท่ียวตามสภาพภมูิศาสตร์การเดินทาง สามารถ
แบง่เป็นรูปแบบย่อยได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็นการเดิน
ท่องเที่ยวไปยงัตา่งประเทศ โดยไม่มีวตัถปุระสงค์เพื่อไปหารายได้จากประเทศนัน้ๆ 

2) การท่องเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ภายในอาณาเขตของแตล่ะประเทศนัน้ๆ 

2.1.2.2 การแบ่งประเภทการท่องเท่ียวตามวตัถปุระสงค์ของการเดินทาง สามารถ
แบง่เป็นรูปยอ่ยได้ 3 รูปแบบดงันี ้

1) การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน (Leisure Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีจะหลีกหนีจากการใช้ชีวิตประจ าวนั เพื่อต้องการพกัผ่อนและหา
ประสบการณ์แปลกใหม ่

2) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อ
ไปตดิตอ่หรือประชมุ โดยมีช่วงระยะเวลาเหลือพอให้ไปท่องเท่ียว 

3) การท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ (Business Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวท่ีเกิดจากความสนใจพิเศษ แบง่ได้ 4 แบบ คือ 

(1) การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีมุ่งเน้นการพักผ่อน ความสนุกสนาน ความช่ืนชมในแหล่งธรรมชาติ และการศึกษาในแหล่ง
ธรรมชาต ิ

(2) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Culture Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้ และความภาคภูมิใจท่ีน าเสนอผ่านวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
และสถานท่ีตา่งๆ ท่ีมนษุย์สร้าง ซึง่จะสอดคล้องกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคม ซึง่อานตัิ  
จักรแก้ว (2545) ได้อธิบายเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว้อีกว่า นักท่องเท่ียวมี
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษาหาความรู้จากสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินควบคูไ่ปกบัการท่องเท่ียว
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เช่นกนั  ไมว่า่จะเป็นการศกึษาทัง้ในแง่ของมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา เช่นการชมโบราณสถาน  
ศิลปะ หรือการแสดงตา่งๆ  

(3) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบนัเทิง (Sport and Entertainment 
Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในการพักผ่อน 
สนกุสนาน ร่ืนเริง โดยจะมุง่เน้นการบริการท่ีเหมาะสม 

(4) การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและประชุมสมัมนา (Business and 
Convention Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นผลพลอยได้จากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือ
ประชุมสมัมนา โดยใช้เวลาว่างท่ีเหลือจากการท างานไปท่องเท่ียว ซึ่งแนวโน้มการท่องเท่ียวใน
รูปแบบนีมี้ก าลงัเตบิโตขึน้เร่ือยๆ  

2.1.2.3 การแบง่ประเภทการท่องเท่ียวตามลกัษณะการเดินทาง สามารถแบง่ย่อย
ได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) การท่องเท่ียวแบบกลุม่เหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism – GIT 
หรือ All Inclusive Tourism - AIT) เป็นการท่องเท่ียวท่ีธุรกิจน าเท่ียวขายรายการน าเท่ียวแบบ
เบด็เสร็จให้กบันกัท่องเที่ยวท่ีเป็นหมูค่ณะ เป็นการเดินทางส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุม่ใหญ่ มีจ านวน
มาก โดยจะจดัการเก่ียวกบัการเดนิทาง อาหาร ท่ีพกั และการน าเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว 

2) การท่องเท่ียวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism - FIT) เป็น
การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวต้องมีด าเนินการวางแผนและจดัการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือ
อาจจะใช้บริการของธุรกิจน าเท่ียวเพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกบางอย่าง  ซึง่สวุนัชยั หวนนากลาง 
(2548) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพกั บริษัทน าเท่ียว ตลอดจนการควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ที่เกิดขึน้ระหวา่งการท่องเท่ียว 

2.1.2.4 การแบ่งประเภทการท่องเท่ียวตามการตลาด สามารถแบ่งเป็นรูปแบบ
ยอ่ยได้ 2 แบบ คือ  

1) การท่องเท่ียวตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีมีอตัราคา่บริการสงู เน่ืองจากมุง่เน้นการบริการการท่องเท่ียวชนิดหรูหรา 

2) การท่องเท่ียวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวท่ีบริการการท่องเท่ียวในราคาถกู ส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้น้อยแตมี่จ านวนมากในประเทศไทย 
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2.1.2.5 การแบ่งประเภทการท่องเท่ียวตามการจดัการ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 
รูปแบบคือ 

1) การท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นความพึงพอใจและปริมาณของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2) การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) เป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการดีเยี่ยม เพื่อด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรและธรรมชาติท่ีสวยงามของสถานท่ีนัน้
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ไม่เสื่อมคลาย อีกทัง้ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีการปรับปรุง
คณุภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม รวมถึงชุมชนท้องถ่ินต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
เหมาะสม  นกัท่องเท่ียวเดินทางมาอย่างสม ่าเสมอ  แต่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ซึง่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน สามารถแบง่ยอ่ยได้อีก 2 รูปแบบ คือ 

(1) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การจดัการสิ่งแวดล้อมการท่องเท่ียวอยา่งดีผ่าน
การมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถ่ิน เช่น การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา การท่องเท่ียวสขุภาพทางธรรมชาติ เป็น
ต้น 

(2) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรมหรือชมประเพณีต่างๆ ท่ีชุมชนท้องถ่ินจัดขึน้ เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทัง้ยงัได้ศึกษาความเช่ือ ความเข้าใจต่อสภาพสงัคมและวฒันธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึน้ มีจิตส านกึตอ่การรักษาสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน ได้แก่
การท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ การท่องเท่ียวงานประเพณีและศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียวดวูิถี
ชีวิตในชนบท การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบนัเทิง การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพทางวฒันธรรม เป็นต้น  

 
2.1.3 องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยว 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548, pp. 28-29) ได้อธิบายไว้ว่าองค์ประกอบของทรัพยากร

ท่องเที่ยว ต้องมีอยา่งน้อย 3 ประการ หรือ 3A’s ดงันี ้
1) สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสดุของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ี

ต้องมีสิ่งดึงดดูใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการดึงดดูใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ี
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นัน้ๆ นอกจากนีภ้าพลกัษณ์และราคาค่าเข้าชมของทรัพยากรท่องเท่ียวก็มีส่วนในการดึงดดูใจให้
นกัท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชมทรัพยากรท่องเท่ียวนัน้ด้วย 

2) เส้นทางขนส่งเข้าถึง (Accessibility) เป็นองค์ประกอบส าคญัของทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนัน้ 
ตลอดจนสามารถตดิตอ่เช่ือมโยงกนัระหวา่งทรัพยากรท่องเท่ียวหนึง่กบัอีกทรัพยากรท่องเท่ียวหนึง่ 
ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง อีกทัง้ยังมีต้องมีท่ีจอดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน
เพื่อให้ธุรกิจการขนสง่สามารถน านกัท่องเท่ียวเข้าไปท่องเท่ียวยงัทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างสะดวก
และปลอดภยั 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามายงัทรัพยากรท่องเท่ียว
นัน้ให้ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ท าให้นักท่องเท่ียวอยากใช้เวลาท่องเท่ียว
ยาวนานขึน้ ซึง่สิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว หมายถึง สรรพสิ่งท่ีรองรับในการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเพื่อให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและ
ปลอดภยั โดยปกตสิิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวนีรั้ฐบาลจะเป็นผู้จดัหาและพฒันาเพื่อ
บริการแก่ประชาชนของตนเอง แล้วถือเป็นผลพลอยได้ในการบริการแก่นกัท่องเท่ียว 

นอกจากนีน้าตยา ธนพลเกียรติ (2547)ได้กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แบง่ทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้อีก 4 ประการ ได้แก่ 

1) ทรัพยากรท่องเท่ียว หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัดึงดดูท าให้เกิดการ
ท่องเท่ียว เช่น สถานท่ี กิจกรรม และวฒันธรรมของชมุชน ซึง่ลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวสามารถ
แบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

(1) แหลง่ท่องเท่ียวประเภทธรรมชาต ิหมายถึงแหลง่ท่องเท่ียวทีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นถ า้ น า้ตก ทะเล ภเูขา 

(2) แหลง่ท่องเท่ียวประเภทประวตัิศาสตร์ หมายถึง โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
และศาสนา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ รวมถึงโบราณคดี เช่น วดั 
และพิพิธภณัฑ์ทางโบราณคดี 

(3) แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมและกิจกรรม เช่นประเพณีวิถีชีวิต
ของชาวเหนือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น 
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2) การบริการ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว และการให้ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่นกัท่องเท่ียว บริการการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ได้แก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร ป้าย
บอกทาง ห้องสขุา เป็นต้น 

3) ตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง นักท่องเท่ียว การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสมัพนัธ์โดยยดึตามหลกัการตลาดท่ีค านึงถึงความต้องการของนกัท่องเท่ียว 

4) การบริหาร หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบตัิ องค์กร หรือบุคคลท่ีบริหาร
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว เพื่อท าให้ตลาดการท่องเท่ียวเกิดความ
น่าสนใจ และดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเดนิทางมาท่องเท่ียว  
 

2.1.4 นโยบายการท่องเที่ยว  
องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ได้พยากรณ์ว่าเม่ือถึงปี 2563 

จะมีนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก แปซิฟิก และกลุม่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้  เป็นจดุหมายของการท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีท าให้ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวมีจ านวนเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง โดยจะมีนกัท่องเท่ียวเป็น 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  

จากการเปรียบเทียบศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของ World Economic Forum พบว่า 
ประเทศไทยมีอนัดบัท่ีดีขึน้ ในปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 43 ของโลก ปี 2551 ขยบัขึน้มา
อยู่ในอบัดบัท่ี 42 ของโลก และปี 2552 ขยบัขึน้มาอยู่ในอนัดบัท่ี 39 ของโลก โดยประเทศไทยเป็น
ท่ียอมรับในการท่องเท่ียวในด้านทรัพยากรมนษุย์ ธรรมชาติ และวฒันธรรม ความคุ้มคา่ด้านราคา 
และความดึงดดูใจให้เดินทางมาท่องเท่ียว เน่ืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรพืน้ฐานในด้านการ
ท่องเท่ียวหลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจงัหวดั อีกทัง้ยงัมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมีความสวยงามติดระดบัโลก มีเอกลกัษณ์แตกต่างจากภมูิภาค
อ่ืน  สามารถน าไปพฒันาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีพร้อมจะพฒันา
อีกเป็นจ านวนมาก (คณะกรรมนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 

อย่างไรก็ตามได้มีการก าหนดแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการท่องเท่ียว และสามารถแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทางการท่องเท่ียว รวมถึงการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในระยะยาวสู่ความยัง่ยืนเพื่อน ามาซึง่รายได้และความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเด็นท่ีอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจ าเป็นต้องให้ความส าคญัมี 5 ประการ คือ (คณะกรรมนโยบาย
การท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 
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1) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว โดย
มุ่งเน้นพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศเพื่อนบ้านและในภมูิภาค เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกให้กบัคนทกุกลุม่ 

2) การพฒันาและฟืน้ฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการฟืน้ฟูให้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมมีความสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยพัฒนาการท่องเท่ียวในลักษณะ
เช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหลกั และแหล่งท่องเท่ียวรองเพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน อีกทัง้ยัง
สามารถยกระดบัการท่องเท่ียวให้มีคณุภาพและตรงตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบ มีคณุภาพ 
มาตรฐาน และสามารถเพิ่มมลูคา่ด้านการท่องเที่ยวได้ 

3) การพฒันาสินค้า บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว มุ่งเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวตักรรม และเพิ่มมลูค่าด้านการท่องเท่ียว การป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว การเสริมสร้างความเข้มเข็งและพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพฒันาการค้า การลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวได้ 

4) การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว  จะมุ่งเน้นการเผยแพร่
ภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนบัสนนุการตลาดท่องเท่ียว 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ สร้างกระแสการรับรู้เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าการท่องเท่ียว โดยใช้การตลาดเชิง
รุกโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึน้ เกิดการใช้จ่ายมากขึน้ อีกทัง้ยงัสร้าง
กระแสการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
เพื่อน าไปสูก่ารท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพฒันากลไกในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว เพื่อให้การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวมีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ทกุภาค
สว่นเข้ามามีสว่นร่วมการบริหารจดัการในทกุระดบั 

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนัมีแนวโน้มกระจายอ านาจและเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีกล่าวไว้ว่า ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟืน้ฟูจารีตประเพณี  
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ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินและของชาติ ตลอดจนมีสว่นร่วมในการจดัการ 
การบ ารุงรักษา และการเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงท าให้องค์กรท้องถ่ินมี
บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว ในทางกลับกันโครงการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางท่ีมีอ านาจในการบงัคบัให้หน่วยงาน
ให้ท าตามแผนรวม อีกทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพ และกฎระเบียบของรัฐยัง
พฒันาช้ากว่าภาคเอกชน ซึง่การวางแผนงานดงักลา่วไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิหรือการลงทนุ  
รวมถึงยงัขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) และ
ชมุชน  จะเห็นได้วา่ทกุฝ่ายยงัขาดความรู้ด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการจดัการภมูิทศัน์และการ
วางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับท้องถ่ิน  การลงทุนด้านการท่องเท่ียวเน้นการก่อสร้าง
มากกวา่การจดัการภมูิทศัน์  อีกทัง้ขาดการมีสว่นร่วมจากชมุชนท้องถ่ินในหน่วยงานทกุระดบั  ท า
ให้การพฒันาการท่องเท่ียวขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน จงัหวดั  กลุ่มจงัหวดั และประเทศ 
(คณะกรรมนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 

จากท่ีกล่าวมาจึงน าไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวไทยตามแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึง่ก าหนดวิสยัทศัน์ ไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวในระดบัโลก สามารถสร้างรายได้และกระจาย
รายได้โดยค านงึถึงความเป็นธรรม สมดลุ และยัง่ยืน” โดยมียทุธศาสตร์ในการพฒันาการท่องเท่ียว
ไทย ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาการ
ท่องเที่ยว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟืน้ฟแูหลง่ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสนิค้า บริการและปัจจยัสนบัสนนุการท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมัน่และสง่เสริมการท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร

ปกครอง  
จะเห็นได้วา่ยทุธศาสตร์ท่ี 5 สอดคล้องกบังานวิจยัชิน้นีม้ากท่ีสดุ เน่ืองจากยทุธศาสตร์ท่ี 5 

เน้นการสง่เสริมกระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว เน่ืองจากการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวยงัขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน จงัหวดั และประเทศ ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และหน่วยงานในระดบัต่างๆ  การบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นแนวทาง
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เพื่อน าไปสู่การท างานร่วมกนั  รวมถึงการก าหนดขอบเขตของการพฒันาให้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น
การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีครบวงจร ซึ่งแบ่งแนวทางการด าเนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือ (คณะกรรม
นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 

1) การสร้างและพฒันากลไกในการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
(1) เป็นการเช่ือมโยงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานหลกัด้านการท่องเท่ียว 

ได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบงัคบั
การต ารวจท่องเท่ียว องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และ
ส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (มหาชน) ให้มีความสอดคล้องกนั และประสาน
กับกระทรวงอ่ืนๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การก าหนด
นโยบายและสนบัสนนุด้านการท่องเท่ียวของประเทศเป็นไปในทางทิศทางเดียวกนั 

(2) การสร้างพันธมิตร หุ้ นส่วน หรือเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มี
ความเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยอ านวยความสะดวก และลดขัน้ตอนการท างาน การระดมทนุ การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะด าเนินงานร่วมกัน เช่นการส่งเสริมการขาย การ
ท่องเที่ยวตา่งประเทศ การแสดงสินค้าและบริการ เป็นต้น 

(3) สนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดความก้าวหน้าตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ท่ี
รัฐบาลได้ด าเนินการไว้แล้ว โดยควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบตัิใน
เร่ืองตา่งๆ ที่ริเร่ิมไว้แล้วให้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

(4) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวให้สอดคล้องและมีประโยชน์
ตอ่การบริหารจดัการท่องเท่ียวทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

(5) การท างานร่วมกนัของหลายหน่วยงาน เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิของนกัท่องเท่ียว โดยการประสานงานและสัง่การในการปอ้งกนั เฝา้ระวงั เตือนภยั ก ากบั
ดแูล และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
ทัง้ก่อนและหลงัเกิดเหตฉุกุเฉิน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียว 

2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
พฒันาท่องเที่ยว 

(1) อ านวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการท่องเท่ียวแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



24 

(2) กระจายอ านาจ และจัดสรรผลประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ชมุชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดการความขดัแย้งและ
สามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการรองรับของชุมชน
และระบบนิเวศในท้องถ่ิน 

(3) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินในการบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียว 
โดยจดัตัง้คณะกรรมการในระดบัท้องถ่ินขึน้เพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการบริหาร
เป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ ชุมชน และประชาสงัคมในท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟืน้ฟวูฒันธรรม แหลง่ท่องเท่ียวและสิง่แวดล้อมในพืน้ชมุชนท้องถ่ินของตนเอง  

อย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ ทัง้นีต้้องไปรับการสนับสนุนจากท่ีปรึกษาภาคประชาชนใน
ระดบัปฏิบตัิการในพืน้ท่ีตัง้แต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ และท้องถ่ิน โดยเฉพาะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดบั เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินยทุธศาสตร์ 
แนวทางการพฒันา การจดัระบบบริหารและบริการ รวมทัง้ติดตามประเมินผลท่ีสามารถสะท้อน
ความพงึพอใจของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีได้อยา่งแท้จริง  

ซึง่งานวิจยัชิน้นีจ้ะศกึษาการมีสว่นร่วมในการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน เน่ืองจากน่านเป็น
จังหวัดท่ีมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2552-2556 และภายในปี 2558 ช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือน มีนาคมท่ีผ่านมา พบว่าน่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้สูงท่ีสุด           
(กอบกาญจน์ วฒันวรางกลู, 2558) 
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ภาพที่  2.1  จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดันา่นระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2556 
แหล่งที่มา: กรมการท่องเท่ียว. 
 

จากภาพจะอธิบายได้ว่า ในปี 2554 นกัท่องเท่ียวได้เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน 
โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุ จ านวน 235,200 คน ชาวต่างชาติ จ านวน 5,047 คน  
ต่อมาในปี 2555 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัน่านเพิ่มขึน้มากกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 
77.0 โดยมีนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด จ านวน 391,575 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จ านวน 14,708 คน และในปี 2556 พบว่า มีอตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้กว่าปีก่อน 
โดยมีนกัท่องเท่ียวชาวไทย 481,530 คน ชาวตา่งชาติ 13,765 คน 

 

 
 
ภาพที่ 2.2  จ านวนรายได้ท่ีได้จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2556  
แหล่งที่มา: กรมการท่องเท่ียว. 
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จากภาพพบว่า ในปี 2554 น่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ 642.05 ล้านบาท แต่
ในปี 2555 มีอัตรารายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้จากเดิมอีกเป็นเท่าตัว คิดเป็นมูลค่าได้ 
1,377.39 ล้านบาท และในปี 2556 รายได้จากการท่องเท่ียวของปีนีส้งูกว่าปีท่ีแล้วคิดเป็นมลูค่า
ประมาณ 1,566.07 ล้านบาท   

จะเห็นได้ว่า น่านมีจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายได้เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2554 จึงท าให้รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จงัหวดัน่าน (2557) ตามแผนพฒันาจงัหวดัน่าน ปี 
พ.ศ. 2558-2561 ได้ก าหนดประเด็นก าหนดยทุธศาสตร์จงัหวดั ไว้ 5 ประการ คือ 

1) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่วนร่วมของภาค
ประชาสงัคม 

2) พฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทนุ และการท่องเท่ียว 
ตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อตุสาหกรรมอยา่งยัง่ยืน 

3) พฒันา และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกบัวิถีชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เสริมสร้างความสมัพนัธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจดัการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

นอกจากนีจ้งัหวดัน่านยงัก าหนดต าแหน่งการพฒันา (Positioning) ใน 5 ประเด็น ดงันี ้
1) บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู

ธรรมชาติ ให้เป็นเมืองแห่งชมุชนคนต้นน า้ท่ีคงความสมบรูณ์โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
2) พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และปลกูฝังจิตส านึก พร้อมเปิดรับนกัท่องเท่ียวทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

3) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อสนบัสนนุการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานมาก
ขึน้ เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั เปิดประตสููส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีน (จีนตอนใต้) 

4) ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อการบริโภคในพืน้ท่ี  
5) พฒันาการค้าการลงทนุ ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีโดดเดน่ตามแนว

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพของจังหวดัน่าน ด้านเศรษฐกิจ คือการท่องเท่ียวเท่ียวเชิง

ธรรมชาติและวฒันธรรม ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัในยทุธศาสตร์ข้อท่ี 3 คือ พฒันา และ
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สนบัสนนุยกระดบัการพฒันาสงัคมการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ วฒันธรรมและสขุภาพ เพื่อเป็นฐาน
การพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน และต าแหน่งการพฒันาของจงัหวดัน่าน (Positioning) จะสอดคล้อง
กบัประเด็นท่ี 2 ท่ีกลา่ววา่ พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงอนรัุกษ์ การพฒันาบคุลากรท่ี
เก่ียวข้อง เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และปลกูฝังจิตส านึก พร้อมเปิดรับนกัท่องเท่ียวทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยมีจดุหมายเพื่อยกระดบัการพฒันาสงัคมการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ และวฒันธรรม
เพื่อพฒันาเป็นการพฒันาชมุชนอยา่งยัน่ยืน 

จากท่ีกล่าวมาพบว่า ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของจังหวัดน่าน เน้นการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบของการท่องเท่ียวทัง้ 2 ประเภทนี ้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดมาจากการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม มุ่งเน้นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน  เพื่อพฒันาไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวให้
ยัง่ยืน 

 
2.1.5  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้ ท่ีให้แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นคนแรก คือ Crispin Raymond ชาว

นิวซีแลนด์ (Wurzburger, Aageson, Pattakos & Pratt, 2010, pp. 30, 32, 44) โดยเขาได้
แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์ของบตุรสาวท่ีได้ไปท่องเท่ียวใน
ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศออสเตรเลียแล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกบั
ชมุชน ณ แหล่งท่องเท่ียวท าให้บตุรสาวได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองร่วมกับชมุชน 
เกิดความประทบัใจและมีความผกูพนักบัแหล่งท่องเท่ียวนัน้ คริสพิน เรย์มอนด์ จึงได้พฒันาสิ่งท่ี
บุตรสาวไปพบให้เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ขึน้ ซึ่งต่อมาภายหลังได้ร่วมมือกับ  
Richards (2008 อ้างถึงใน วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ,์ 2544) ในการศกึษาและเผยแพร่แนวคิดและ
พัฒนาวิธีการด าเนินการต่างๆให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจนขึน้ ต่อมาได้มีการน าเสนอแนวคิดนีใ้นท่ี
ประชมุสมัมนาท่ีเขาจดัขึน้ในประเทศนิวซีแลนด์เม่ือปีพ.ศ. 2543 และพวกเขาได้ให้ค าจ ากดัความ
ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ไว้ดงันี ้“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเปลี่ยนแนวคิดในการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั เพราะการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่นีจ้ะท าให้นกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายและ
เกิดนวตักรรมใหมข่ึน้ทัง้กบัตนเองและชมุชน” 

จะเห็นได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดมาจาก
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มุง่เน้นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวมี



28 

ส่วนร่วมกบักิจกรรมการท่องเท่ียวจากชมุชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถ่ินปอ้นสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียว (Wurzburger, 2010 อ้างถึงใน Richards & Raymond, 
2000) โดย องค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ให้
ความหมายของการท่องเท่ียวไว้ว่า “เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับการพฒันา
ชุมชนเพื่อให้คงด ารงวิถีชีวิตไว้ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมต่างๆ ท่ีน าเสนอนักท่องเท่ียวของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จะต้องมีความกลมกลืนและเก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยจัดในรูปแบบท่ีนักท่องเท่ียวจะสามารถเรียนรู้และได้
ประสบการณ์เพิ่มขึน้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกบัคนในชมุชน”  

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีวิวฒันาการมาจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่งเกิดขึน้
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของนกัท่องเท่ียว ซึ่งในการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมนัน้ นกัท่องเท่ียวจะเป็นเพียงผู้ รับ (Passive) กลา่วคือนกัท่องเท่ียวมีหน้าท่ีมองดวูิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องคนในชมุชนผา่นทางสายตาและการซือ้ของท่ีระลกึเท่านัน้ แตใ่นการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ นักท่องเท่ียวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียว(Active) 
กล่าวคือนกัท่องเท่ียวสามารถก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวตามความสนใจของแต่ละบคุคล เพื่อ
การซึมซบัเอกลกัษณ์ (Identity) ของแต่ละท้องถ่ิน ท าให้การท่องเท่ียวมีความสนุกสนาน มี
ชีวิตชีวามากขึน้ และลดความเบื่อหน่ายของการท่องเท่ียวในรูปแบบเดิม (Richards, 2010) 
นอกจากนี ้JelinCiC (2009) ได้พดูถึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า นกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
จะสามารถพฒันาศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของตนเองโดยการเข้าไปอยู่ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ เรียนรู้ประสบการณ์จากชมุชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
ลักษณะเฉพาะชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในกรอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  มุ่งให้นักท่องเท่ียวมี
กิจกรรมท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ และเรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งท่ี
เป็นวฒันธรรม หรือคณุลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินมากวา่ไปเย่ียมชม  

Richards (2007) ได้กลา่วว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีความส าคญัมากขึน้ เน่ืองจาก
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิมนกัท่องเท่ียวมีความคุ้นเคยและต้องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ หรือ
การท่องเท่ียวในรูปแบบเดิมอาจจะประสบปัญหาหรือไม่มีความเหมาะสมทางด้านเวลา  สิ่งท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือ ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้จากการไป
ท่องเท่ียวนัน้ๆ ซึ่งควรเป็นลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ อีกทัง้จะต้องก าหนดหรือแสดงให้เห็น
อย่างชดัเจนว่ามีเหตผุลเฉพาะหรือจุดเด่นอย่างไรท่ีนกัท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของชมุชนนัน้ และชมุชนต้องไม่คิดแตเ่พียงว่าจะเสนอขายสินค้าทางการท่องเท่ียว การ
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บริการ และประสบการณ์ให้กับนักท่องเท่ียวเพียงเท่านัน้ แต่ต้องคิดว่าต้องจัดกิจกรรมอย่างไร
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วม (Co-Creator) ในประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนนัน้ 

ส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพื่อมุ่ งไปสู่รูปแบบการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ท าให้เกิดองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน(องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าท่ีในการการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อหา
รูปแบบของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในอดีตประเทศไทยได้น าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หรือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาเป็นแนวทางเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน  และใช้การ
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งท่ีเหล่านีล้้วนเป็นรากฐานส าคญัท่ีก่อให้เกิด
การพฒันาไปสูก่ารท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่เป็นผู้อ านวยการขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) (นาฬิกอติภคั แสงสนิท, 2556) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้วา่ 

 
“เป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและสมัพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชมุชนและเอกลกัษณ์สถานท่ี โดยนกัท่องเท่ียวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกบั
เจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของสถานท่ี การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ไม่ใช่การผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างเดียว จะต้องมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนด้วย กล่าวคือชมุชนจะต้องมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆ และ
ได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ด้วย ซึง่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
โดยตรง ก็คือ ชุมชนผู้ เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว ซึ่งจะต้องยอมรับเท
รนด์การท่องเท่ียวใหมนี่ด้้วยการน าตวัเองเข้าไปมีประสบการณ์จริงในแหลง่ท่องเท่ียว ด้วย
การลงมือทดลอง ปฏิบตัิ เรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนด้วยตนเอง ” (องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน, 2556) 

 
ทัง้นีผู้้วิจยัมุ่งศกึษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

ในจงัหวดัน่าน  ซึง่เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบมีสว่นร่วม  ระหวา่งภาคสว่นรัฐบาล  
ภาคเอกชน  และชมุชน  และไม่ได้เจาะลกึในสว่นของนกัท่องเท่ียว  เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเข้ามามี
สว่นร่วมในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวดัน่านในระดบัเบือ้งต้นเท่านัน้  แต่นกัท่องเท่ียว
ไม่ได้มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 

 

http://www.dasta.or.th/
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2.1.5.1 ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Richards (2008, อ้างถึงใน วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ์, 2544) กล่าวว่า การท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์มีจดุเดน่และรูปแบบท่ีแตกตา่งจากการท่องเท่ียวธรรมดาทัว่ไป รวมถึงการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมด้วย เน่ืองจากสามารถเอือ้อ านวยประโยชน์ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องการพฒันา
รูปแบบการท ากิจกรรมในการท่องเที่ยวแบบใหมใ่นหลายมิต ิคือ 

1) ความคิดสร้างสรรค์สามารถท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้
หลากหลาย และใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมของการท่องเท่ียวทัว่ไปได้ 

2) การพฒันาเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเท่ียว ท าให้แหล่งท่องเท่ียวมี
สภาพแวดล้อมท่ีมีความยัง่ยืน 

3) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ธุรกิจของผู้ผลิตงานฝีมือหรือผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ขนาดเลก็ได้ 

4) ท าให้คนในท้องถ่ินสามารถใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง และ
สามารถควบคมุการด าเนินการเชิงสร้างสรรค์ในชมุชนตนเองได้ 

5) ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ไม่
หมดสิน้เหมือนทรัพยากรอ่ืน 

2.1.5.2 องค์ประกอบของการจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Richards and Raymond (2000) ได้เสนอว่าการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ เป็นการน าความคิดสร้างสรรค์และคณุลกัษณะทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีรูปแบบเฉพาะ
มาประสานเข้ากบัความคิดสร้างสรรค์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะพฒันาให้
เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ควรมีวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของตนรวมอยู่ ซึ่ง
องค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการจดัการท่องเท่ียงเชิงสร้างสรรค์ คือ 

1) ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ (Creative Potentail) หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวสามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของตนเองร่วมกบัคนในท้องถ่ินในระหวา่งการะท า
กิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีแหลง่ท่องเท่ียวจดัหาไว้ให้ 

2) การเข้าร่วมกิจกรรม (Active Involvement) หมายถึงนกัท่องเท่ียว
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กบัคนในชุมชนได้ ซึ่งการเข้าร่วมดงักล่าวจะส่งผลให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิด เกิดความผกูพนักบัชมุชนและวฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งแท้จริง 

3) การ มีประสบการ ณ์กับคุณลักษณะของสถาน ท่ีท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
(Characteristic Experiences) ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึน้ได้ทกุแห่ง แต่สิ่งท่ีส าคญัคือ
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ต้องเช่ือมโยงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของนกัท่องเท่ียวเข้ากบัคณุลกัษณะเฉพาะของแหลง่
ท่องเท่ียว และฝังรากลกึแนวคิดนัน้ลงไปในวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ ( Identity) ของท้องถ่ิน ซึ่ง
เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้ร่วมกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว จึงก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ตอ่ไป 

4) การมีความคิดสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) เป็นแนวทางท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวและคนในชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน และท าสิ่งของร่วมกัน เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวได้ใช้ความรู้ของตนเองในการสร้างสรรค์หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัคนในท้องถ่ิน 
ซึง่อาจะท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัผู้ซือ้หรือนกัท่องเท่ียวมากขึน้ รวมถึงเกิดประโยชน์
กบัชมุชนในการได้ผลิตภณัฑ์หรือแนวคดิในรูปแบบใหมข่ึน้ 

นอกจากนีเ้ป้าหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือการพยายามท่ีจะให้
นักท่องเท่ียวมาเท่ียวสถานท่ีนัน้เพิ่มมากขึน้ โดยการกระตุ้ นหรือส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวมี
ความรู้สกึผกูพนัและเข้าใจสถานท่ีท่องเท่ียวและชมุชนอย่างลกึซึง้  โดยชมุชนมีหน้าท่ีด าเนินงาน
จดักิจกรรมตา่งๆ ท าให้ชมุชนสามารถรักษามรดกทางวฒันธรรมของตนเอง และท าให้นกัท่องเท่ียว
มีโอกาสได้เรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนนัน้ๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนัน้ให้กบันกัท่องเท่ียวโดยตรง (McNulty, 2009 
อ้างถึงใน วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ,์ 2544)   

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยชิน้นีต้้องการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวดัน่าน โดยองค์ประกอบแรกท่ีจะศกึษาคือศกัยภาพใน
การสร้างสรรค์ (Creative Potentail) องค์ประกอบท่ีสองคือการเข้าร่วมกิจกรรม (Active 
Involvement) ต่อมาจะศึกษาเก่ียวกับการมีประสบการณ์กับคุณลกัษณะของสถานท่ีท่องเท่ียว
(Characteristic Experiences)  และองค์ประกอบสดุท้ายคือการมีความคิดสร้างสรรค์ร่วม (Co-
Creation)    

2.1.5.3 หลกัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
Richards and Raymond (2000) ได้กล่าวถึงการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องค านงึถึงหลกัการส าคญั ดงันี ้
1) ศกึษาข้อเท็จจริงหรือข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ี (Know who you are 

and Where you are) เป็นการศกึษาว่าแหลง่ท่องเท่ียวนัน้มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนอย่างไร ทัง้ในสิ่งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ทักษะ และ
ความคดิสร้างสรรค์ของชมุชน และน าสิง่ท่ีมีลกัษณะพิเศษมาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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2) ใช้ความสามารถของท้องถ่ิน (Use Local Capacity) การท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะเฉพาะของแหล่ง
ท่องเท่ียว จึงต้องพิจารณาว่าจะใช้ความสามารถของท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์อย่างไร และใน
บางครัง้การกระตุ้นทกัษะหรือความคดิสร้างสรรค์จากภายนอกจะช่วยให้เกิดการพฒันาได้ 

3) พฒันาในสิง่ท่ีท้องถ่ินมีอยู่ (Build on what you have) หลกัส าคญัคือ
การใช้สิง่ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชมุชนให้มากท่ีสดุ  

4) เน้นการพฒันาคณุภาพมากกว่าการกระท าแบบฉาบฉวย (Develop 
quality not grimminks) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เน้นให้เกิดการด าเนินการกบันกัท่องเท่ียว
เป็นไปอย่างมีคณุภาพและเป็นของ จริงไม่ใช่ของฉาบฉวยหรือตบแต่งชัว่คราวเพื่อเป็นตามแฟชัน่
หรือเน้นในเชิงปริมาณ 

5) ใช้ทรัพยากรความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวเร่งการด าเนินการ (Use 
creative resources as a catalyst) เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิง่ท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชนได้ 

จะเห็นได้ว่า หลกัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีรูปแบบท่ีสอดคล้องกบั
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development) ซึง่เป็นกระแสความคิดหลกัของโลกในช่วง 2 
ทศวรรษท่ีผ่านมา และได้รับความสนบัสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยืน
(Commission On Sustainable Development) ขององค์การสหประชาชาติ  ซึง่หลกัการโดยทัว่ไป
ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน คือ จะต้องมีการอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ 
รวมทัง้มีการร่วมมือกนัอยา่งใกล้ชิดระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้สว่นเสีย เม่ือน าหลกัการนีม้า
ปรับใช้กบัการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน จงึมีจดุเน้นท่ีส าคญั ดงันี ้

1) ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรของการท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลา่วคือไม่ได้ประโยชน์เฉพาะคนในยคุปัจจบุนัเท่านัน้ แตต้่องเก็บทรัพยากรท่องเท่ียวไว้ให้แก่คน
รุ่นหลงัด้วย 

2) ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง และลดปริมาณของเสียท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 

3) กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวตัง้อยู่ อีกทัง้ควร
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว อาทิเช่น การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว       
เป็นต้น 
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4) ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงชมุชนท้องถ่ิน 
ควรมีการประชุมกันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการวางแผน แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณส าหรับแตล่ะฝ่าย  เพื่อก่อให้เกิดการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

5) มีการสร้างเครือข่ายเผ่ือเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู้
เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนออกไปในหมู่ประชาชนทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
อย่างขว้างขวาง (โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลม่ 27, 2550 อ้างถึงใน วิยะดา เสรีวิ
ชยสวสัดิ,์ 2544)  

จากท่ีกล่าวมา พบว่า งานวิจัยชิน้นีต้้องการศึกษาหลักการท่ีน ามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ประสบความส าเร็จ โดยผู้วิจยัได้ยดึตามหลกัการส าคญั 5 ประการ ดงันี ้ 
ประการแรกคือการศกึษาข้อเท็จจริงหรือข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ี (Know who you are  and  
Where you are) ประการท่ีสองคือการใช้ความสามารถของท้องถ่ิน(Use local capacity)  
ประการท่ีสามคือพฒันาในสิ่งท่ีท้องถ่ินมีอยู่ (Build on what you have) ประการท่ีสี่คือเน้นการ
พฒันาคณุภาพมากกว่าการกระท าแบบฉาบฉวย(Develop quality not grimminks) และประการ
สดุท้ายคือใช้ทรัพยากรความคดิสร้างสรรค์เป็นตวัเร่งการด าเนินการ (Use creative resources as 
a catalyst)   

2.1.5.4 รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
Raymond (2007) ได้น าเสนอทางเลือกของการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ไว้ 2 แบบ คือ 
1) รูปแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Tourism Model) รูปแบบนีเ้หมาะ

ส าหรับกิจการทางธุรกิจตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการอยู่แล้ว และต้องการพฒันา
ให้เป็นธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่มีแนวทางดงันี ้

(1) ผู้พฒันาระบบต้องมองว่า ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวจะได้รับ
จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นัน้ เป็นเหมือนสินค้าท่องเท่ียวชนิดหนึ่ง ต้องมีการแข่งขัน
เปรียบเทียบกับการท่องเท่ียวชนิดอ่ืน อีกทัง้ต้องการเสนอขายสินค้าแก่นักท่องเท่ียวในช่องทาง
การตลาดตา่งๆ เช่นเดียวกบัสินค้าชนิดอ่ืน 

(2) ควรมีคูค้่าหรือผู้ ร่วมด าเนินการ (Partners) ในธุรกิจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร อาจจะจดัให้มีการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกับกิจกรรมวฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้การเฉลิมฉลองต่างๆ โดยการเสนอขายกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์รวมกบัสินค้าท่องเท่ียวอ่ืนๆ เน่ืองจากการเสนอประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรม
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วฒันธรรม ประเพณี กับนักท่องเท่ียวโดยตรง ในระยะแรกอาจมีความยากล าบากเพราะคนไม่
เข้าใจ ดงันัน้การร่วมกบัธุรกิจอ่ืนๆ ทีเก่ียวข้อง อาจท าให้การเร่ิมต้นง่ายขึน้ 

(3) ควรเลือกชนิดกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีจะจัดขึน้ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียว หลงัจากนัน้ควรหาวิทยาท้องถ่ินท่ีมีความรู้ ความช านาญ 
น่าเช่ือถือ เพื่อเป็นผู้น าให้การสร้างเสริมประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับนักท่องเท่ียว 
รวมถึงต้องค านึงว่าคู่ค้าท่ีเข้าร่วมมีหลายประเภท และลูกค้าของคู่ค้าเหล่านีก็้จะมีคุณสมบัติ
ตา่งกนั ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีต้องค านึงถึงในการจดัรูปแบบกิจกรรมตา่งๆ 

(4) ในช่วงแรกของการเร่ิมต้นธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นัน้ ควร
ระมดัระวงัเร่ืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เพียงพอ และตลอดระยะเวลาการด าเนินงานควร
หาทางลดค่าใช้จ่ายๆ ให้มาก เช่น กรณีของการจ้างวิทยากรท้องถ่ินให้จดักิจกรรมต่างๆ แทนท่ีจะ
เป็นการจ้างท า อาจจะกระตุ้นให้วิทยากรนัน้เป็นผู้ด าเนินการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
ซึง่จะท าให้ผู้จดัการท่องเท่ียวไมต้่องรับผิดชอบคา่จ้างในการด าเนินงาน 

(5) ควรมองว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นัน้
เปรียบเสมือนลูกค้า และวิทยากรนัน้เป็นเสมือนผู้ เสนอขายสินค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจ เน่ืองจาก
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหรือนกัท่องเท่ียวเป็นผู้ท ารายได้ให้ ขณะเดียวกนัวิทยากรจะได้รับค่าตอบแทน
จากธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในฐานะท่ีเป็นผู้ เสนอขายสนิค้า 

2) รูปแบบการสร้างเครือข่ายชมุชน (Community Network Model) เป็น
รูปแบบท่ีเหมาะกับชุมชนท่ีต้องการจะพัฒนาภาพลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน โดย
น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนแก่นักท่องเท่ียว และการพัฒนารูปแบบนีเ้กิดจากแรง
บนัดาลใจของคนในชมุชนมีแนวทาง ดงันี ้

(1) เชิญชวนให้วิทยากรทีมีความสามารถเข้าร่วมกับเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน เช่น สื่อท้องถ่ิน นักธุรกิจ หรือผู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ รวมทัง้ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเข้าร่วมโครงการและร่วมกันคิดท่ีจะ
น าเสนอประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์แก่นกัท่องเท่ียว 

(2) ส่งเสริมให้มีการตัง้กลุ่มของวิทยากร เพื่อน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายและจดัท าเว็บไซต์ท่ีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้
วิทยากรจดักิจกรรมการเฉลิมฉลองหรือประเพณีท้องถ่ินตา่งๆ เพื่อใช้เป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมเชิง
ปฏิบตัิการของวิทยากรได้ 
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(3) จัดตัง้เครือข่ายท่ีไม่แสวงหาผลก าไรของชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อ
สง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชมุชน อยา่งไรก็ตามในการเร่ิมต้นของเครือข่ายอาจจะต้อง
ใช้เงินทุนเพื่อนสนับสนุนการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนท่ีจะจัดท างบประมาณ
ด าเนินการมาให้ ซึง่อาจจะมาจากองค์กรส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีต้องการส่งเสริมการพฒันา
ชมุชนนัน้ๆ 

(4) ลดการใช้ค าว่าการท่องเท่ียวให้น้อยท่ีสุดในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนในรูปแบบนี ้เพราะคนทั่วไปมักมองว่าการท่องเท่ียวคือการ
แสวงหาผลก าไร จงึท าให้การแสวงหาเงินทนุอาจท าได้ยาก จึงควรเน้นการสง่เสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ให้กบัผู้มาเยือนมากกวา่ประเด็นการท่องเท่ียว 

(5) ควรก าหนดไว้เป็นแนวคิดว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการนัน้
เป็นลูกค้าของวิทยากร และในขณะเดียวกันวิทยากรก็เป็นลกูค้าของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของชมุชน 

จากท่ีกลา่วมาจะพบวา่ รูปแบบเชิงพาณิชย์เป็นรูปแบบท่ีมุง่เน้นผลทางธุรกิจเป็นหลกั โดย
เป้าหมายของธุรกิจนัน้ต้องสร้างความต้องการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้  แต่รูปแบบ
การสร้างเครือข่ายชมุชน เป็นการร่วมมือผลกัดนัของคนในชมุชนท่ีจะจบัมือกนัเพื่อสร้างเครือข่าย
ความคดิสร้างสรรค์ของชมุชน แล้วเสนอให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ได้
แสวงหาผลก าไรโดยตรง แต่เป็นการเพิ่มปริมาณนักท่องเท่ียวให้ชุมชนโดยอ้อม ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความต้องการของชุมชนท่ีด าเนินการเป็นเครือข่ายผลกัดนัให้ เกิดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์โดยชดัเจนมากกวา่รูปแบบเชิงพาณิชย์  

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัชิน้นีต้้องการศกึษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่แบง่เป็น 
2 ประเภทคือ รูปแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Tourism Model) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีด าเนินการ
ทางด้านการท่องเท่ียวอยู่แล้ว และต้องการพฒันาให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และรูปแบบ
การสร้างเครือข่ายชมุชน (Community Network Model) คือรูปแบบของชมุชนท่ีต้องการน าเสนอ
ความคดิสร้างสรรค์แก่นกัท่องเท่ียว โดยเกิดแรงจากแรงบนัดาลใจจากคนชมุชนนัน่เอง  

จากแนวคิดท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
จดัการการท่องเท่ียวท่ีให้นกัท่องเท่ียวมีปฏิสมัพนัธ์ และสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรม
และประเพณีของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักท่องเท่ียวจะมีประสบการณ์จริงและมีโอกาสใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มท่ีและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
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นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันกับแหล่งท่องเท่ียว และชุมชนท่ีอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนัน้ๆ (วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ,์ 2544) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ท่ีต้องการมาท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ชมุชน อีกทัง้มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกบัชมุชนเพื่อสร้างความผกูพนักบัวฒันธรรมท้องถ่ิน 
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแหลง่ท่องเท่ียวตา่งๆ  

แพรวโพยม พวัเจริญ (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาอตัลกัษณ์และคณุค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัท่องเท่ียวเยาวชน ” พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความต้องการในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชอยู่ในระดับมาก คณะหมอเพลงโคราชและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็สามารถท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับเพลง
โคราชตามท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการ ซึง่มีดงันี ้1) การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเพลงโคราช 2) มี
บริการเช่าชดุเคร่ืองแตง่กายของเพลงโคราชเพื่อให้นกัท่องเท่ียวสวมใส่และได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้
เป็นท่ีระลึก 3) การแข่งขนัประกวดร้องเพลงโคราช 4) จัดให้มีเพลงโคราชเข้ามาอยู่ในแพคเก็จ
ทางการท่องเท่ียว 5) นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการแสดงเพลงโคราช 6) นกัท่องเท่ียวได้ฝึกร้อง
เพลงโคราช 7) จดัให้มีร้านขายของท่ีระลึกเก่ียวกบัเพลงโคราช 8) จดัท ารูปแบบเกมส์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเพลงโคราชเพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้ร่วมสนุก 9) จดัให้มีการน าเพลงโคราชเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชมุสมัมนา 10) จดัให้มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านหมอเพลงโคราช 

กนัตภณ แก้วสง่า (2556) ศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา” พบว่า การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อ าเภอพิมาย มีการค้นหาองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ซึง่
ในด้านของแหลง่ท่องเท่ียวมีองค์ความรู้ท่ีพบ 4 ด้าน คือ 1) ความโดดเดน่หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของแหลง่ท่องเท่ียว พบว่า อ าเภอพิมายมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ปราสาทหินพิมาย 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาณาจักรขอมโบราณท่ีมีความเก่าแก่ ซึ่งมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์
เฉพาะตวัท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่ีน่ีได้ 2) ระดบัความนิยมของแหลง่ท่องเท่ียว 
3) แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอพิมายท่ีได้รับความนิยมน้อย แต่มีความน่าสนใจ และสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในอนาคตได้ เช่น การท าเส้นหม่ีและการผดัหม่ี      
พิมายท่ีนักท่องเท่ียวอาจจะเข้าใจว่าเส้นหม่ีมีความเหมือนกันในทุกอ าเภอ แต่ความจริงแล้วมี
ความแตกต่างกนัไว้ว่าจะเป็นรสชาติ หรือขัน้ตอนการผลิต 4)การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
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การท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน ซึง่พบว่า ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร
ท่องเท่ียวน้อย อย่างไรก็ตามชุมชนจะมีส่วนร่วมก็ต่อเม่ือการประกวด หรือเทศกาลต่างๆ ของ
จงัหวดัเท่านัน้  

อาทิตยาพร อรุณพิพฒันพงศ์ (2554) ศกึษาเร่ือง “แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ในจงัหวดันครพนม”  พบว่า จากการประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านคณุค่ามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพนัธุ์  ด้านกายภาพของพืน้ท่ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการทางการท่องเท่ียว 
ด้านความนิยมตอ่แหลง่ท่องเท่ียว และด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ชนเผ่าท่ีมีศกัยภาพ
การท่องเท่ียวมากท่ีสดุคือ ชนเผ่าไทยโส้ รองลงมาคือชนเผ่าผู้ ไทย และชนเผ่าท่ีมีศกัยภาพน้อย
ท่ีสดุคือ ชนเผาไทยกะเลิง จากผลการศึกษาดงักลา่วจึงท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ในจงัหวดันครพนม ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงานหลกั คือ 1) การอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์  2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 3) การยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ 4) การสร้าง
ความร่วมมือกบัชมุชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

จิตราพร อนุสวุรรณ (2552) ศกึษาเร่ือง “การศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุสถานท่ีพกั
แรมในรูปแบบโฮมสเตย์ บริเวณตลาดน า้อมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการโฮมสเตย์บริเวณตลาดน า้อมัพวา เหตผุลของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกใช้บริการคือได้ใกล้ชิด
และสมัผสัธรรมชาติ  เน่ืองจากโฮมสเตย์มีจดุเดน่ท่ีน่าสนใจได้แก่ มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มีการบริการท่ีเป็นกันเองของเจ้าของบ้านพัก และมีกิจกรรมน าเท่ียวท่ีน่าสนใจ  อย่างไรก็ตาม
นกัท่องเท่ียวบางส่วนก็ไม่สามารถหาท่ีพกับริเวณตลาดน า้อมัพวาได้ เพราะมีสถานท่ีมีห้องพกัไม่
เพียงพอ นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เต็มใจจะจ่ายคา่พกัห้องเพิ่ม หากสถานท่ีพกัแรมติดริมน า้ 

ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กับวิถี
ชีวิตชมุชน กรณีศกึษา ตลาดน า้อมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม”  พบวา่ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดน า้ยามเย็นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชน ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านสวน
เดิมท่ีมีการผลิตสินค้าในภาคเกษตรเป็นหลกัปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจท่ีตอบสนองการท่องเท่ียวมาก
ขึน้เร่ือยๆ อีกทัง้ยังมีนายทุนมาเข้าครอบครองและใช้พืน้ท่ี ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีได้สงูสดุ อย่างไรก็ตามชมุชนอมัพวาให้ความสนใจกบัปัญหาท่ีมีผลมาจากการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และพยายามจะแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มท่ี  แต่การด าเนินงานจะส าเร็จไป
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ด้วยดีนัน้ ต้องอาศยัความร่วมมือจากคนในชมุชน ภาครัฐ รวมถึงนกัท่องเท่ียวด้วย  เพื่อให้ชมุชน
ได้แสดงศกัยภาพ ด้านศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเติบโตไป
พร้อมกันเศรษฐกิจชุมชน โดยท่ีชุมชนยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศของ
ชมุชนไว้ได้อยา่งยัง่ยืน  

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ งานวิจยัเล่มนี ้
ต้องการศึกษาจากองค์ประกอบของจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หลักการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  และรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสร้างกรอบการท า
วิจยัตอ่ไป  
 
2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 
 

ผู้วิจยัทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฏี แนวคิด และการวิจยัเก่ียวกบัการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม โดยหวัข้อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะอธิบายในประเด็นเก่ียวกบันิยามศพัท์ของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม ประวตัิของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หลกัการส าคญัของการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  ระดบัของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และรูปแบบ
ของการสื่อสาร ตามล าดบั เพื่อน าไปสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีในการท าวิจยั 

 
2.2.1 ความหมายของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  
การจากประชุมขององค์การยูเนสโก ณ กรุงเบลเกรด ประเทศยโูกสลาเวีย ปี ค.ศ. 1977 

ได้ก าหนดแนวคิดเก่ียวกับ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 3 ประการ ดงันี  ้ (Jan 
Servaes et al., 1996, p. 18) 

1) การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง การเข้าถึงสื่อท่ีให้บริการแก่ชุมชน รวมถึง
ประชาชนมีสทิธิในการเลือกรับชมหรือฟังรายตา่งๆ ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมใน
การจดัท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือชุมชน อีกทัง้ต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นตอ่รายการอีกด้วย 

2) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในทุกระดบันัน่เอง 
กล่าวคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตรายการ การ
บริหารจดัการ และการวางแผนระบบการสื่อสารภายในชมุชน 
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3) การจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ
ของประชาชนในชุมชน ท่ีมีอ านาจและสิทธิในการตดัสินใจ ตัง้แต่การเร่ิมก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การลงทนุ เป็นต้น องค์การยเูนสโก กลา่ววา่การจดัการด้วยตนเองถือเป็นการมีสว่นร่วมท่ี
ส าคญั ต้องมีการกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
มีความเป็นไปได้มากและสามารถท าได้ง่ายกวา่  

White et al. (1994 อ้างถึงใน สนีุย์ หนสูง, 2549) กลา่ววา่ หวัใจท่ีส าคญัของกระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการคิดร่วมกนั ฟังร่วมกนั และเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
อีกทัง้ยงัต้องตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ีสมาชิกในชมุชน ร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสงัคม 
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารร่วมกนั เพื่อค้นหาแนวทางและก่อให้เกิดการตดัสินใจร่วมกนั โดยอาศยั
พืน้ฐานข้อมลูท่ีสมบูรณ์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ส านึกเชิงสาธารณะร่วมกนั (Public 
Concretization) และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Process) ระหวา่งสมาชิกในสงัคม 
เพื่อเกิดการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสมาชิก
ในสงัคม 

Mighton (2006) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมไว้วา่เป็นกระบวนการท่ีมี
ความเก่ียวข้องในการมีสว่นร่วมในกระบวนการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารระหวา่งบคุคลในช่องทาง
การสื่อสาร การมีสว่นร่วมอยา่งเท่าเทียม มีอิสระในการวินิจฉยัและโต้แย้ง  

Cohen and Uphoff (1977 อ้างถึงใน สนีุย์ หนสูง, 2549) ได้แบง่การมีสว่นร่วมออกเป็น 4 
แบบคือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการริเร่ิม ตดัสินใจ 
ด าเนินการตดัสินใจ และอยูใ่นการตดัสินใจปฏิบตัิการ 

2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร การ
ประสานความร่วมมือ 

3) การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ ในด้านวตัถ ุสงัคม และสว่นบคุคล 
4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล  

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2542) กล่าวว่า กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมีเง่ือนไข
ส าคญัท่ีท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพในการพฒันาสงัคม คือ กระบวนการตอบโต้ของสมาชิกใน
สงัคมโดยค านึงถึงการเท่าเทียมกนัของบคุคล ได้แก่ ปรัชญาและแนวคิดด้านประชาธิปไตยในการ
สื่อสาร กล่าวคือคนในสงัคมต้องมีสิทธิและเสียงในการแสดงความคิดเห็น โอกาสในการรับรู้ และ
การเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  การตระหนกัในหน้าท่ีของตน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
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ซึ่งปรัชญาการสื่อสารเชิงประชาธิปไตย จะน าไปสู่การเพิ่มพลังให้กับสมาชิกในสังคม โดน
ประชาชนจะรู้สึกเป็นเจ้าของหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ท าร่วมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการเอาใจใสด่แูล และตรวจสอบโครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ชลลดา  กิจร่ืนภิรมย์สขุ (2548) 
กล่าวว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม โดย
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การตดัสินใจ 
การวางแผน  และร่วมกนัท างาน  อีกทัง้ยงัมีการตรวจสอบหรือประเมินผลการด าเนินการเพื่อท าให้
เกิดการพฒันา หรือเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ภายในชมุชน   

จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปได้วา่ การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม หมายถึง  กระบวนการสื่อสาร
ระหว่างบคุคลท่ีผ่านรูปแบบต่างๆ โดยก่อให้เกิดการระดมความคิดและการฟังร่วมกนั รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืน จนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของคนสงัคม นอกจากนีก้ารสื่อสารแบบมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย 3 ประการหลกั ดงันี ้
ประการแรก คือการเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง ประชาชนต้องสิทธิในการใช้สื่อนัน้ๆ เช่นการ
รับชม รับฟัง อีกทัง้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย ประการท่ีสอง คือการมีส่วนร่วม
(Participation) หมายถึง ประชาชนสามารถมีส่วนในทุกระดับ ตัง้แต่การวางแผน จนถึงการ
ประเมินผล ประการสดุท้าย คือการจดัการด้วยตนเอง (Self-Management) หมายถึง ประชาชน
สามารถตดัสินใจและลงมือกระท าด้วยตนเอง  เพื่อน าไปสู่การพฒันาสงัคมท่ีดีขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นท่ี
ยอมรับของคนในชมุชน  

 
2.2.2  ประวัตขิองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  
ต้นก าเนิดของแนวคิดเร่ือง ”การมีสว่นร่วม” เกิดขึน้จากการเร่ิมต้นในยคุสมยัของกรีก ผู้ ท่ี

เป็น “พลเมือง (Citizen)”  ของรัฐกรีกสามารถมีสว่นร่วมแบบโดยตรง (Direct  Participation) ใน
การตดัสินประเด็นสาธารณะได้ทกุเร่ือง (Public Issues) ไม่ว่าจะเป็นการเปิดการอภิปราย ชีแ้จง
ให้ข้อมลู และการตดัสินใจออกเสียงลงคะแนน ท่ีเรียกว่า “ประชาธิปไตย” แต่เม่ือสงัคมมีขนาด
ใหญ่ขึน้ รูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรงจึงเป็นไปได้ยาก ก่อให้เกิดรูปแบบของ “ประชาธิปไตย
ผ่านตวัแทน” หมายถึง บคุคลส่วนใหญ่จะเลือกตวัแทนของตนไปด าเนินการตดัสินใจในประเด็น
สาธารณะ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)   

หลงัจากนัน้ประชาธิปไตยแบบผ่านตวัแทนก็ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น เม่ือประชาชน
เลือกตวัแทนไปท าการตดัสินใจทกุเร่ืองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตวัแทนไม่สามารถตดัสินใจ
แทนประชาชนได้หมดทกุเร่ือง  อีกทัง้ประชาชนยงัขาดการควบคมุตวัแทนของตนเอง จึงท าให้เกิด
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การพฒันารูปแบบท่ีซบัซ้อนขึน้ เช่น การจดัตัง้พรรคการเมือง  นอกจากนีก้ารตดัสินใจของผู้แทน
ประชาชนก็ถูกผลกัดนัจากพลงัอ่ืนๆ เช่นนโยบายพรรค แทนท่ีจะเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน จึงท าให้เกิดค าถามขึน้ในยคุสมยันัน้ว่า ประชาธิปไตยแบบตวัแทนเหมาะสมหรือไม่
ส าหรับการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งค าตอบท่ีได้ก็คือไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ  จึงท าให้เกิด
ประชาธิปไตยทางตรงขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง จะเห็นได้ว่า การสื่อสารเป็นช่องทางหนึ่งท่ีส าคญัในการ
เอือ้ให้เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคูไ่ปกบัประชาธิปไตยผ่านตวัแทน ซึง่รูปแบบการสื่อสาร
ท่ีท าหน้าท่ีดงักลา่วได้ ต้องเป็นการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเช่นกนั (ภาณพุงศ์ ภโูต, 2551)  

การสื่อสาร เป็นบทบาทท่ีส าคญัอย่างหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสงัคม 
บคุคลในวงการด้านการสื่อสารเพ่ือการพฒันาได้ชีใ้ห้เห็นวา่ แนวคดิในการสื่อสารเพ่ือพฒันาสงัคม 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารไปจากเดิม เน่ืองจากการสื่อสารภายใต้กระบวนทศัน์หลกั
แห่งความทนัสมยันิยม (Modernization Paradigm) เป็นการสื่อสารจากบนลงลา่ง หรือการสื่อสาร
จากผู้ มีอ านาจในสงัคมลงไปสู่ประชาชน น าไปสู่การสื่อสารแบบใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์แบบ
ทางเลือก (Alternative Paradiagm) เพื่อให้ความส าคญักบักระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
โดยให้ความส าคัญกับการสนทนาโต้ตอบกันในลักษณะการปรึกษาหารือ เพื่อเปิดโอกาสให้
สมาชิกในสงัคมได้หนัหน้าเจรจากนั เพื่อท าความเข้าใจกบัข้อมลูข่าวสารเบือ้งต้น หลกัการ และ
แนวทางท่ีหลากหลายส าหรับการตดัสินใจร่วมกนัเก่ียวกบัสงัคมของตน(ปาริชาต สถาปิตานนท์ , 
2542)   

นอกจากนีก้ารสื่อสารแบบมีสว่นร่วมยงัเป็นรูปแบบหนึง่ของการสื่อสารท่ีสะท้อนความเป็น
อิสระและความเท่าเทียมกนั ซึง่จะเกิดขึน้จากโอกาสท่ีบคุคลสามารถเข้าถึงชมุชน ได้แสดงมมุมอง 
ความรู้สกึ และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้บคุคลอ่ืนตดัสินใจลงมือท าในเร่ืองนัน้ๆ เพื่อร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาสงัคมให้ดีขึน้ (Bordenave, 1994) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
จ าเป็นต้องการอาศยัการเข้าร่วม (Involvement) จากประชาชน โดยเก่ียวข้องกบัการสื่อสารในทกุ
ระดบั ไมว่า่จะเป็น การสื่อสารระหว่างบคุคล การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อ
ประเพณี  ตลอดจนต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  (Trust) เพื่อเป็นพืน้ฐานส าคัญใน
กระบวนการสื่อสารและการพฒันา (Jacobson, 1994 อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์  และ
คณะ, 2549) 

องค์การ UNESCO ได้ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการ ”สื่อ” ประเภทต่างๆ โดยชีใ้ห้เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัภารกิจส าคญั 3 
ประการ ประการแรกคือ การเข้าถึงสื่อประเภทตา่งๆ ประการท่ีสอง คือ การมีสว่นร่วมในระบบการ
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สื่อสาร และประการสดุท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดบัต่างๆ (ปาริชาติ  สถาปิตา
นนท์, 2542) อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในบริบทของสงัคมไทย การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเป็นการ
ฝึกสมาชิกในสงัคมให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกนั กระบวนการฟังร่วมกนั รวมถึงเคารพในความคิด
ของผู้ อ่ืน ตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีของตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสงัคม แลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสารกนั ตลอดจนร่วมกนัค้นหาแนวทางและการตดัสินใจร่วมกนับนพืน้ฐานของข้อมลูท่ี
สมบรูณ์ (ปาริชาต ิสถาปิตานนท์, 2542)    

ตวัอย่างงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยสงกรานต์ เข่ือนธนะ 
(2556) ศกึษาเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มน า้ว้า จงัหวดัน่าน”  พบว่า 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มน า้ว้า จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวมีความ
ประทบัใจในพืน้ท่ีเชิงนิเวศธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในส่วนของกิจกรรมก็สามารถน ามาพฒันาให้
เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ตลอดจนระมัดระวังผลกระทบท่ีจะตามมาทุกครัง้ในการประกอบ
กิจกรรมท่องเท่ียว และมีความรับผิดชอบในการร่วมรักษา 

อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธิติรัฐ ธรรมจง (2553) ศึกษาเร่ือง “การสื่อสาร
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียณ จงัหวดั
ราชบรีุ” พบว่า การจดัการท่องเท่ียวของตลาดน า้ตลิ่งชนั  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
การจดัตัง้ “ประชาคมตลาดน า้ตลิ่งชนั” ขึน้ เพื่อต้องการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
บคุคลให้มีความหลากหลายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น กลุม่โรงเรียน กลุม่วดั และกลุม่เจ้าของสวน เป็น
ต้น  

งานวิจัยของ ป่ินปินัทธ์ สทัธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเร่ือง “การสื่อสารเพื่อการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี”  
พบว่า การสื่อสารเพื่อการจดัการแหลง่ท่องเท่ียวโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน แบง่เป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย ได้แก่เทศบาลต าบลอ่างศิลา มีนโยบายให้ทกุ
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การคิด การวางแผน โดยเชิญทุกๆ ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องมาประชุมปรึกษากันก่อน ก่อนท่ีจะเปิดการท่องเท่ียวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุม
แบบมีสว่นร่วมจะต้องมีการประชมุอยา่งน้อย 3 ครัง้ คือขัน้เตรียมการ ตามงาน และก่อนจะจดังาน 
2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของ
กิจกรรม  ซึ่งจะเป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าร่วมได้ และสามารถน าการประเมินของ
นกัท่องเท่ียวมาพฒันาการท่องเท่ียวได้   
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รายงานผลการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการขยะและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยการมีส่วน
ร่วมของชมุชน : กรณีศกึษา  อบต.ไร่ส้ม  จ.เพชรบรีุ” (อจัฉรา อศัวรุจิกลุชยั และคณะ, ม.ป.ป.)  
พบวา่ รูปแบบการจดัการขยะมลูฝอย  มีการคดัแยกประเภทขยะมลูฝอย  รวมถึงมีการเก็บและขน
ขยะทุก 2 วนั ซึ่งวิธีการสร้างเครือข่ายคดัแยกขยะจะใช้วิธีการบอกปากต่อปาก  การพฒันาการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย  ควรมีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะ
อย่างสม ่าเสมอ  มีหน้าท่ีในการให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะชมุชน  รณรงค์ให้
คนในชุมชนแยกขยะจนเป็นนิสยั  เปิดโอกาสทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ทางบวก  คือการแยกขยะ  ขวดน า้พลาสตกิ  และกระดาษทกุชนิด  สว่นทางลบคือมีการทิง้ขยะทกุ
ชนิดลงบนพืน้ถนน  แหลง่น า้และท่ีสาธารณะ  และมีการเทน า้มนัท่ีใช้แล้วทิง้ลงในถงัขยะและบน
ดิน  ขาดจิตส านึกในหน้าท่ีท่ีต้องมีการแยกประเภทขยะมลูฝอยส าหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การจดัการขยะมลูฝอย  มีการใช้เคร่ืองสบัยอ่ยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง       

จนัทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ศกึษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลู
ฝอยของชมุชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม”  พบว่าในภาพรวมระดบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะ  อยู่ในระดับปานกลาง  คือการน าถุงผ้าหรือ
ภาชนะอ่ืนไปตลาดเพื่อใส่ของแทนการใส่ถงุพลาสติก  แต่ไม่มีมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
หรือโครงการ  ทัง้นีป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยอยูใ่นระดบัดีมาก  
มีการคดัแยกขยะมลูฝอยท าให้สามารถวางแผนในการก าจดัมลูฝอยครัง้สดุท้ายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงยงัมีสว่นร่วมในการประชาสมัพนัธ์หรือชกัชวนให้มีสว่นร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการ  ซึ่งดไูด้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการท่ีทางต าบลบางลี่ เป็นผู้ก าหนด  
เช่นกิจกรรมโครงการจดัรถคดัแยกขยะออกให้บริการ  กิจกรรมรณรงค์ทิง้ขยะให้เป็นท่ี  กิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะด้วยวิธีต่างๆ  โดยประชาชนจะมีโอกาสในการเข้าไปร่วมขัน้ตอน
การค้นหาปัญหา และการก าหนดแนวทางแก้ไข     

ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ศึกษาเร่ือง “การรวมกลุ่มของชุมชน
นกัปฏิบตัิเพื่อการสร้างรูปแบบทางการตลาดท่ียัง่ยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม : กรณีศึกษา ตลาดน า้
อมัพวา” พบว่า รูปแบบการตลาดยัง่ยืนของตลาดน า้อมัพวา คือการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน
จากการน าสิ่งท่ีมีคณุค่าในท้องถ่ินสร้างเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนตามวิถีชีวิตประจ าวนัโดย
สร้างความแตกต่างให้เปิดเป็นตลาดน า้ยามเย็นในวนัศกุร์ถึงวนัอาทิตย์เท่านัน้  เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้คนในชมุชน และเกิดเศรษฐกิจท่ีดีโดยการค านึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม  ทัง้นีช้มุชนนกั
ปฏิบตัิของตลาดน า้อมัพวามีการรวมกลุม่อยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อแบง่ปันความรู้
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ในการสร้างตลาดน า้อัมพวา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจากการใช้ชีวิตประจ าวันท่ี
ปฏิบตัิมาจนถึงปัจจุบนัเพื่อพฒันาตลาดให้เกิดความยัง่ยืน อย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวมีบทบาท
ส าคญัส าคญัในการสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดน า้ โดยการเลือกบริการของเจ้าของธุรกิจท่ีเอือ้
ผลประโยชน์กบัชมุชนโดยตรง  

ส าหรับแนวคิดเร่ืองการมีสว่นร่วมในด้านของการสื่อสาร-การท่องเท่ียวนัน้มีความซบัซ้อน
ในมมุมองท่ีหลากหลาย เร่ิมตัง้แต่แนวคิดการมีส่วนร่วมเองก็มีความซบัซ้อนตัง้แต่การมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง กล่าวคือ จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทกุขัน้ตอนของการด าเนินงาน และการมีส่วน
ร่วมไม่แท้จริง หมายถึง การ่วมลงแรงในการท าโครงการ  ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่ งของอ่ืนๆ หรือร่วม
บ ารุงรักษา โดยไม่ได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ซึง่ในท่ีนีมี้เกณฑ์ในการแยกแยะการมีส่วนร่วมทัง้ 
2 รูปแบบท่ีกลา่วมาในข้างต้น  นัน้ก็คือ “พลงัอ านาจในการมีสว่นร่วม”นัน่เอง (กาญจนา แก้วเทพ,  
2557) 

จากท่ีกล่าวมา นอกจากจะกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมแล้ว  ยงัสอดคล้องกับ
แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียว คือ “กระบวนทศัน์เร่ืองการท่องเท่ียว” ซึง่ กาญจนา แก้วเทพ (2557) 
ได้จ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กระบวนทศัน์การท่องเท่ียวกระแสหลกั และกระบวนทศัน์การ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก ซึง่อธิบายได้ดงันี ้

1) กระบวนทศัน์การท่องเท่ียวกระแสหลกั หมายถึง หน่วยงาน / กลุม่ / องค์กรจาก
ภายนอก จะเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าของการท่องเท่ียว ดงันัน้การมีส่วนร่วมของชมุชนจึงมีหน้าท่ีเป็น
เพียงแขกรับเชิญ หรืออยา่งมากท่ีสดุก็คือเป็นเจ้าภาพร่วม นัน่เอง 

2) กระบวนทัศน์การท่องเท่ียวแบบทางเลือก ชุมชนจะมีบทบาทหลักคือเป็น
เจ้าภาพหลัก โดยมีกลุ่ม / องค์กร / หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นแขกรับเชิญ หรือเจ้าภาพสมทบ ซึ่งการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก การมีสว่นร่วมของชมุชนในฐานะเจ้าภาพก็จะมีได้อยา่งเต็มท่ี  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ กุสมุา ภูเสตว์ (2553) ศึกษาเก่ียวกับ “การประชาสมัพนัธ์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ” พบว่าเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ด้านการท่องเท่ียว กระบวนทัศน์ด้านการสื่อสาร  (เช่น การ
ประชาสมัพนัธ์) ก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วย  การประชาสมัพนัธ์ท่องเท่ียวกระเสหลกัสามารถโน้มน้าว
ให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวได้เพียงอย่างเดียว แต่การสื่อสารการประชาสมัพนัธ์แบบ
ทางเลือกสามารถท าให้แหล่งท่องเท่ียวกลายเป็นท่ีรู้จกั และท าให้คนมาท่องเท่ียวมากขึน้  อีกทัง้
การมีส่วนร่วมในชุมชนท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร และน าไปสู่การจัดการการท่ องเท่ียวใน
ชมุชนให้เกิดความยัง่ยืนได้ โดยกลยทุธ์การสื่อสารหลกัส าหรับการมีสว่นร่วมของชมุชน ได้แก่ การ
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เลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมาย การใช้เครือข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะ
เป็นกลุม่ องค์กร หรือชมุชนท้องถ่ิน  การใช้สื่อบคุคลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  รวมถึงการน ากลยทุธ์การ
สร้างความรู้สกึรัก และภาคภมูิใจในชมุชนของตน เพื่อก่อให้เกิดการจดัการท่องเท่ียวในชมุชนให้
เกิดความยัง่ยืน  

งานวิจัยของ รัตน์สุดา ทองเจิม (2549) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจดัการงานประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์เวียงกมุกาม” ซึง่งานวิจยัชิน้นี ้
โดดเด่นเร่ืองการวดัตวัแปรในระดบัการมีส่วนร่วม ซึง่วดัในหลายมิติ คือ 1) การให้ประชาชนเข้า
ร่วมในการวางแผน หรือกระบวนการตดัสินใจ โดยใช้การโน้มน้าวในการเปลี่ยนทัศนคติของคน   
2) การให้การศึกษา เพื่อให้ข้อมลูข่าวสารของโครงการ 3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    
4) การปรึกษาร่วมมือกันทัง้ฝ่ายรัฐ เอกชน และประชาชน 5) ประชาชนท่ีเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการมีสิทธิในการตัดสินใจ 6) การมอบหมายหน้าท่ีให้กับประชาชนหรือหน่วยงาน
ท้องถ่ิน มีความช านาญในเร่ืองนัน้ๆ 7) การให้ประชาชนตดัสินใจเอง ซึง่สรุปได้วา่ชมุชนเวียงพกุาม
มีแบบอย่างของผู้ มีส่วนร่วม 3 รูปแบบ ดงันี ้1) ผู้กระท าการ  หมายถึง บุคคลท่ีก่อให้เกิดการ
พฒันากิจกรรมนัน้ๆ ได้แก่ ผู้น าชมุชน ซึง่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) เป็น
ผู้ รับผลการกระท า คือได้รับผลจากกิจกรรมโดยตรง เช่น พอ่ค้าแม่ค้า มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน เป็นต้น 3) 
เป็นสาธารณทั่วไป คือประชาชนทั่วไปท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง แต่มีส่วนส าคญัต่อการร่วม
กิจกรรม เช่นประชาชนในเวียงพุกามมีความส าคัญ แต่ไม่ ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหาร
จดัการแหลง่ท่องเท่ียว และบริหารงานประชาสมัพนัธ์ 

 
2.2.3 หลักการส าคญัของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

 การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมมีหลกัการส าคญั 7 ประการ คือ 
2.2.3.1 ความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม (Various Participants) การสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีเน้นรับฟังความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
กลา่วคือเป็นการฟัง “เสียง” ของบคุคลท่ีหลากหลาย (Grey-Felger, 2001) การสื่อสารแบบมีสว่น
ร่วมจึงให้ความส าคัญทางด้านความหลากหลายของผู้ เข้าร่วมเป็นหลัก ยิ่ง บุคคลมีความ
หลากหลายในด้านตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นอาย ุวรรณะ ประสบการณ์ หน้าท่ีการงาน ความหลากหลาย
นัน้จะส่งผลให้เสียงของประชาชนดงัขึน้ อีกทัง้ยงัสะท้อนความต้องการต่างๆ ร่วมกนัได้ชดัเจนขึน้ 
โดยกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชมุ การเสวนา หรือการจดักิจกรรมผ่านสื่อ
ตา่งๆ ท่ีเน้นความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม ต้องด าเนินการบนพืน้ฐานของ “ความสมคัรใจ” ไม่ใช่
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การบงัคบับคุคลเหลา่นัน้ให้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึง่การกระท าดงักลา่ว คาดว่าจะส่ง 
“ผล” ให้การพฒันา เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจยัของ อศัรินทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษาเร่ือง 
“การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของเยาวชนเพื่อการพฒันารายการโทรทศัน์ TK Teen”  พบว่า เยาวชน
ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันารายการโทรทศัน์ TK Teen นัน้ เป็นเยาวชนท่ีมีความสนใจด้านสื่อ
โทรทศัน์ โดยทราบข่าวการประกาศรับสมคัรผ่านทางสื่อรายการโทรทศัน์ TK เองและจากการบอก
กลา่วของคนรู้จกั  ซึง่เยาวชนเหลา่นีต้้องการมีสว่นร่วมในรายการโทรทศัน์ TK Teen ทัง้เบือ้งหน้า
และเบือ้งหลงั โดยเยาวชน TK มีความหลากหลายทัง้อาย ุซึง่ประกอบด้วย เยาวชนอายรุะหว่าง 
15-25 ปี และพืน้ฐานการศึกษาท่ีเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์โดยตรงและ
ไม่มีประสบการณ์ทางด้านสื่อโทรทศัน์มาก่อน 

2.2.3.2 การเข้าถึงสื่อ (Media Accessibility) พฒันาจากทฤษฎีสื่อสารมวลชนกบั
การมีสว่นร่วมแบบประชาธิปไตย (Democratic Participatory Media Theory) ซึง่จะเน้นย า้ให้
เห็นว่า บคุคลมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและสื่อประเภทต่างๆ นอกจากนีย้งัมีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ การเข้าถึงสื่อ 
ประกอบไปด้วย (ปาริชาต ิสถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) 

1) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้บริโภค หมายถึง บคุคลมีโอกาสในการใช้สื่อใน
ฐานะ “ผู้ ฟัง” กลา่วคือ บคุคลสามารถเลือกบริโภคส่ือได้จากรูปแบบของรายการท่ีหลากหลาย และ
มีช่องทางในการสะท้อน ปฏิกิริยาของตนสูผู่้ผลิต 

2) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้ผลิต หมายถึง การท่ีบุคคลมีโอกาสเข้าร่วมใน
เชิงกระบวนการผลิต อาทิ การเข้าร่วมเป็นแขกในรายการ การเข้าร่วมเป็นแหล่งข่าว และการมี
สว่นร่วมในการเลือกประเด็นในการน าเสนอ เป็นต้น 

3) การเข้าถึงสื่อในฐานะเป็นผู้บริการสื่อ หมายถึง การท่ีบุคคลได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับระบบการตดัสินใจต่างๆ ในองค์กรด้านสื่อ อาทิ การก าหนดเนือ้หา และรูปแบบท่ี
เหมาะสม การก าหนดช่วงเวลา และวางระบบบริหาร ระบบงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาแผนงานและนโยบายต่างๆ การก าหนดแนวทางในการจัดการและวิธีแสวงหาแหล่งทุน 
ตลอดจนการก าหนดแผนการสื่อสารตา่งๆ ทัง้ในระดบัชมุชน ภมูิภาค และระดบัชาต ิ 

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ ตรี บุญเจือ และกีรติ บุญเจือ (2558) 
ศกึษาเร่ือง “คนพิการกบัการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์เพื่อการ
พฒันาคณุภาพชีวิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจกัษ์ และวิธาน” พบว่า การส่งเสริมเทคโนโลยี
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สื่อสารช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตแก่คนพิการผ่านการพฒันาเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพคนพิการ คือ เทคโนโลยีต้องใช้เพื่อเพิ่มศกัยภาพคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้กรอบความคิดด้านการสง่เสริมมนษุยนิยมเพื่อให้มีความเท่าเทียมกนัแก่คนพิการ และการ
บงัคบัใช้กฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น โดยเน้นการมีกิจกรรมสงัคมท่ีเป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อการพฒันาคณุภาพสงัคมท่ีทกุคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของสชุาดา แสงดวงดี, เยาวภา บวัเวช, และ
มาริษา สจิุตวนิช (2557) ศกึษาเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อขบัเคลื่อนแนวคิดการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชมุชนในจงัหวดันครปฐม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  พบว่ารูปแบบ
เครือข่ายการสื่อสารภายในและภายนอกกลุ่มฯ โดยผ่านสื่อและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งต่อผล
การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจชมุชนท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิบตัิในจงัหวดันครปฐม ซึง่สื่อท่ีใช้แบง่ได้เป็น 6 ประเภทคือ 1) ส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีท าโดย
บคุลาการของหน่วยงานภาครัฐ 2) สื่อบุคคล 3) การจดัหลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยใช้
พาวเวอร์พ้อย เอกสารประกอบการบรรยาย 4) การร่วมก าหนดกลยทุธ์การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม
และสื่อ โดยร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมใช้และร่วมประเมินผลจากการใช้สื่อ 5) การจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และ 6) การสร้าง
เครือข่ายการสื่อสารภายในกลุม่ 

2.2.3.3 ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนษุย์ (Human Potential) เป็นองค์ประกอบ
พืน้ฐานท่ีมีความส าคญัต่อการเร่ิมกระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม ซึง่ White (1994) กลา่วว่า 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาหนึ่งๆ จ าเป็นต้องมีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัศกัยภาพของบคุคล
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ว่า ทกุคนมีความสามารถเชิงสติปัญญา และความสามารถใน
การสื่อสารในการจดัการวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นอิสระ  นอกจากนี ้ Singhal (2001) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะไม่เกิดขึน้ หากบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
มนุษย์ ในทางกลับกัน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะสามารถเร่ิมต้นได้อย่างดี หากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องค านึงเสมอว่า “ทกุคนมีสิทธิ หน้าท่ีในการก ากบั ดแูล และติดตาม กระบวนการตดัสินใจ
ในประเด็นสาธารณะต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนร่วมรับผลต่างๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการตดัสินใจ
เหลา่นัน้”    

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑา จนัทมาศ, เยาวนิจ กิตติธรกลุ, 
และผจงศิลป์ เพิงมาก (2550) ศกึษาเร่ือง “ผู้หญิงในกลุม่พฒันาชมุชนกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม : 
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กรณีศึกษาชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ” พบว่า ผู้ หญิงกลุ่ม
พฒันาชมุชนตะโหมดมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมของชมุชน 2 รูปแบบคือ 1) การจดัการ
สิง่แวดล้อมทางกายภาพ 2) การจดัการสิ่งแวดล้อมทางสงัคม  โดยศกึษาการมีสว่นร่วมของผู้หญิง
ในการจดังานประเพณีสงกรานต์ย้อนชีวิต พบว่า ผู้หญิงอายุ 25-40 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิง่แวดล้อมทางด้านกายภาพในการเดินป่า และจดัท าเส้นทางศกึษาธรรมชาติ  สว่นผู้หญิงอาย ุ51 
ปีขึน้ไป มีสว่นร่วมในการต้อนรับ และจดัท าอาหาร นอกจากนีย้งัมีปัจจยัในกระบวนการมีสว่นร่วม
ในกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อมของผู้หญิง คือ การได้รับการยอมรับของคนในครอบครัวและ
ชมุชน โดยผู้หญิงต้องรับผิดชอบการท างานภายในบ้าน และการท างานเชิงเศรษฐกิจให้เรียบร้อย
เข้าร่วมการจดัการสิ่งแวดล้อมของชมุชน  

2.2.3.4 ความโดดเดน่ของสาร (Salient Messages) มกัจะเป็นประเด็นท่ีมีลกัษณะ 
Liberative Content คือ ประเด็นท่ีมีเนือ้หาสาระสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน หรือการ
ตอบสนองความต้องการของชมุชน หรือการเป็นประเด็นท่ีชุมชนสามารถน าเนือ้หาสาระดงักล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) นอกจากนีก้ารท าให้สมาชิกในชมุชนรู้สกึถึงความ
เป็นเจ้าของ มีความผูกพัน ตลอดจนมีความเก่ียวพันกับผลประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ภายหลงั จะท าให้บคุคลท่ีเข้ามามีสว่นร่วมมีความจริงจงัมากขึน้ (Grey-Felder, 2001) 

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุิน สนองผนั (2550) ศึกษาเร่ือง “การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ในชมุชนชาวกะเหร่ียง อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ” พบว่า การท่ีชาวกระเหร่ียงได้มาจดั
กิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั ชาวกระเหร่ียงเกิดความตระหนกัวา่การยอมรับซึง่กบัและเป็นสิ่งจ าเป็น และ
ร่วมมือกนัเฝา้ระวงัภยัคกุคาม รวมถึงการเฝา้ระวงัผลประโยชน์ของชมุชนร่วมกนั เช่น การปกปอ้ง
ท่ีดินจากการกว๊านซือ้ท่ีดินเพื่อท ารีสอร์ทหรือเพื่อธุรกิจ ซึง่ท าให้คนในท้องถ่ินเสียผลประโยชน์ โดย
การร่วมมือกนัท ากิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน ท าให้ชาวกระเหร่ียงมีแรงจงูใจในการแสวงหา
การพฒันาอาชีพ และน าทุนทางสงัคมท่ีอยู่มาเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน เพื่อให้ชาวกระเหร่ียง
สามารถผนกึก าลงัพฒันาชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง  

นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงพร ค านญูวฒัน์, วาสนา จนัทรสว่าง, มณฑา 
โมฬี (2547) ศกึษาเร่ือง “การด าเนินงานหอกระจายข่าวสารท่ีสนองตอบความต้องการของชมุชน
อย่างยัง่ยืน” พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินงานหอกระจายข่าวสารมีความยัง่ยืน ประกอบด้วย
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน การมีส่วนร่วมควรเกิดขึน้ในทุกขึน้ตอนของการด าเนินงาน  
ไม่ว่าจะเป็น การร่วมบริหารจัดการ การร่วมในการกระจายเสียง ตัง้แต่เร่ิมฟังไปจนถึงการ
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ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  จะเห็นได้ว่าการท่ีคนในชมุชนมีโอกาสในการเข้าร่วมมากเท่าไหร่ ก็จะ
ท าให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของมากตามไปด้วย เม่ือคนในชุมชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ ก็จะ
สง่ผลให้เกิดความเอาใจใส ่การติดตามฟัง ตลอดจนน าไปสูก่ารดแูลรักษาของชมุชนอีกด้วย  

2.2.3.5 การปรึกษาหารือ (Dialogue) ให้ความส าคญักบัการสื่อสารสองทาง (Two-
Way Communication) ในทิศทางแบบแนวระนาบ (Horizontal Communication) กลา่วคือเป็น
กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มุมมอง และทัศนะต่างๆ อย่างสมดุล  อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการดงักลา่วต้องอยูบ่นพืน้ฐานการเคารพความคดิของทกุฝ่าย  

นอกจากนี ้Freire อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) เน้น
กระบวนการพฒันาจิตส านึกสาธารณะของบคุคล ซึง่ต้องมีกระบวนการสื่อสารแบบปรึกษาหารือ
ในลกัษณะเผชิญหน้ากนั (Face-To-Face Communication) อย่างไรก็ตามกระบวนการพฒันา
จิตส านึกสาธารณะของบคุคลจะเกิดขึน้ได้หรือไม่ ขึน้อยู่กบั “คูส่ื่อสาร”  หรือ “ผู้ มีส่วนร่วม” ใน
รูปแบบการปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารซึง่กนัและกนั  นอกจากนีก้ารสลบับทบาท
(Role Shift) ในกระบวนการสื่อสารถือเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากบคุคลทกุฝ่าย จะผลดักนัท าหน้าท่ี 
“ผู้ถาม” และ “ผู้ตอบ” บนพืน้ฐานของสทิธิและความเท่าเทียมกนัในการสื่อสาร  

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา หินเธาว์ (2553) ศึกษาเร่ือง 
“รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่า
ชมุชน ต าบลท่าอิบญุ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์” พบว่า การปรึกษาหรือเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการป่าชุมชนในทิศทางท่ีพึง
ประสงค์ โดยการปรึกษาหารือท่ีพบในวิจยัชิน้นีเ้น้นการพูดคยุแลกเปลี่ยนกนัทุกระดบัตัง้แต่การ
พดูคยุซึง่ไมเ่ป็นทางการไปจนถึงการจดัประชมุ อีกทัง้รูปแบบการสื่อสารด้วยปรึกษาหารือได้แทรก
อยู่ในทุกระยะของการจัดการป่าชุมชน โดยเร่ิมต้นในรูปแบบของการล้อมวงท่ีมีรูปแบบไม่เป็น
ทางการ ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนนัน้ขึน้อยู่กับการพัฒนาคน ให้เกิดการเรียนรู้วาง
แผนการด าเนินงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดแูลรักษาป่าชมุชน ซึง่ชาวบ้านสว่นใหญ่มี
ความพงึพอใจท่ีผู้น าชมุชนให้ความส าคญักบัตน โดยจดักิจกรรมท่ีเน้นการมีสว่นร่วม  

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของเณริศา ชยัศภุมงคลลาภ (2552) ศกึษาเร่ือง 
“รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวของชมุชนตลาดน า้ยามเย็นอมัพวา” พบว่า ได้น า
รูปแบบการสื่อสารแบบการปรึกษาหารือมาให้เพื่อสร้างสถานท่ีท่ีท่องเท่ียวใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ชาวบ้าน  การจดัประชมุสร้างแนวคิดให้กบัผู้น าชมุชน การจดัเวทีประชาคม  
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โดยการสื่อสารทัง้หมดเพื่อรวบรวมข้อมูล และสร้างแนวคิดในการสร้างชุมชนให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

2.2.3.6 การสนบัสนนุ (Facilitation) กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมจ าเป็นต้อง
อาศยัการสนบัสนนุและการก าหนดบทบาทจากกลุ่มบคุคลหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีสนบัสนนุ เพื่อให้การมี
สว่นร่วมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่ กลุม่ผู้สนบัสนนุแบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) กลุม่ผู้สนบัสนนุในเชิงเวทีประชมุแบบเห็นหน้าตากนั 
2) กลุม่ผู้สนบัสนนุผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
3) กลุม่ผู้สนบัสนนุในเชิงโครงสร้างของระบบสงัคม  

จากท่ีกลา่วมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ สธุรรม นนัทมงคลชยั, อรุณศิริ เมฆพฒัน์, พิทยา 
จารุพูนผล, และโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ (2646) ศึกษาเร่ือง “ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
ผู้สงูอายใุนเขตชนบทจงัหวดันครสวรรค์” พบว่า แรงสนบัสนนุทางสงัคม การมีสว่นในกิจกรรมทาง
สงัคม บุคลิกภาพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวสามารถร่วมท านายความรู้สึกมี
คณุค่าในตนเองของผู้สงูอายไุด้ร้อยละ 58.2 และแรงสนบัสนนุทางสงัคมสามารถร่วมท านายได้
สูงสุด ซึ่งควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ  ทัง้ใน
ครอบครัวและสงัคมมากยิ่งขึน้ 

2.2.3.7 กระบวนการเชิงประชาธิปไตย (Democratic Process) การสื่อสารเป็นสิ่ง
ส าคญัของกระบวนการประชาธิปไตย ซึง่เก่ียวข้องกบัการแลกเปลี่ยนอดุมการณ์ การปรึกษาหารือ 
การพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกัน การใช้วาทกรรม และการแสวงหาทางออกต่างๆ ร่วมกัน 
(Deetz, 1999)  นอกจากนี ้Habermas ยงัอธิบายไว้ว่า การปรึกษาหารือมีผลต่อการสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย เน่ืองจากจะท าให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ต่างๆ บคุคลจะได้ฝึกฝนพฒันาศกัยภาพ
ของตนเพื่อเข้าร่วมปฏิบตัิการทางด้านการสื่อสาร (Communication Action) บนพืน้ฐานของ
จริยธรรมท่ีเต็มไปด้วยหลักการประชาธิปไตย โดยให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั (Mutual Understanding)  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดเร่ืองปฏิบตัิการสื่อสาร(Communication Action) ของ 
Habermas หมายถึง การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมนัน่เอง เน่ืองจาก เป็นการชีใ้ห้เห็นถึงการกระท า
กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งบุคคลสามารถพบปะกันได้อย่างอิสระผ่าน
ช่องทางตา่งๆ บนพืน้ฐานของการเคารพความคดิเห็นซึง่กนัและกนั (Storey & Jacobson, 2004) 

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ สลิลทิพย์  เชียงทอง (2558) ศึกษาเร่ือง 
“บทบาทของสภาองค์กรชมุชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยของสมาชิกชมุชน” พบว่า 
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สภาองค์กรชุมชนในต าบลท่ีศึกษามีบทบาทในการเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองกระบวนการของ
ประชาธิปไตยให้ให้แก่สมาชิกในชมุชน โดยเร่ิมตัง้แต่การให้ประชาชนมีการก าหนดเปา้หมายเชิง
การพฒันาร่วมกนั ก าหนดวิธีการท างานร่วมกนั สร้างความเข้าใจและสร้างการยอมรับในหลกัการ
ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด เพื่อน าไปสู่การหา
แนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ในเร่ืองประชาธิปไตยในชมุชน  

ซึ่งงานวิจยัชิน้นีต้้องการศึกษาเก่ียวกับหลกัการส าคัญของการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ประเด็นแรกคือความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม (Various Participants)  
ประเด็นท่ีสองคือการเข้าถึงสื่อ (Media Accessibility) ประเด็นท่ีต่อมาคือความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพมนุษย์ (Human Potential) ความโดดเด่นของสาร (Salient Messages) การ
ปรึกษาหารือ (Dialogue) การสนบัสนนุ (Facilitation) และประเด็นสดุท้ายคือกระบวนการเชิง
ประชาธิปไตย (Democratic Process) ตามล าดบั  

 
2.2.4 เป้าหมายของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) กล่าวว่าในระดบัชุมชน เป้าหมายของการสื่อสาร

แบบมีสว่นร่วม มีดงันี ้
2.2.4.1 เพื่อกระตุ้นให้ชมุชนมองเห็นคณุคา่ของตนเอง อาทิเช่น การน าภมูิปัญญา

ของชาวบ้านมาเผยแพร่ 
2.2.4.2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านท่ีเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อให้เห็น

คณุคา่ของความคดิและความเช่ือของชาวบ้าน 
2.2.4.3 เพื่อพิสูจน์ว่าชาวบ้านสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ หากได้รับการ

ฝึกอบรมการผลิตส่ือ 
2.2.4.4 เพื่อสอนทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน เพื่อชุมชนจะได้มีช่องทางใน

การสง่ขา่วสาร แสดงมมุมองและทศันะของตนเอง 
2.2.4.5 เพื่อท าให้ชุมชนสามารถแสดงความรู้สึก ปัญหา และวิธีการวิเคราะห์

ปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหาจากทศันะของชมุชน ดงันัน้สื่อประเภทนีจ้ึงช่วยเพิ่มสดัสว่นของการ
สร้างสื่อท่ีมีสาระให้แก่ชุมชนให้มีปริมาณเพิ่มขึน้ เพื่อให้สมดุลกับการสื่ อสารท่ีมุ่งเน้นแต่ความ
บนัเทิง 



52 

2.2.4.6 ผลจากการสื่อสารของชมุชนท่ีอาจจะเกิดจากริเร่ิมบางสว่นในชมุชน หรือ
จะชมุชนใดชมุชนหนึ่ง จะช่วยยกระดบัความมีสติและความรับผิดชอบให้กบัชมุชนหรือชมุชนอ่ืนๆ 
เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2.2.4.7 เน่ืองจากเนือ้หาของการสื่อสารของชมุชน จะเน้นเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ชีวิตและคนในชมุชนเอง การใช้สื่อประเภทนีจ้งึสามารถเพิ่มสดัสว่นให้แก่สื่อท่ีมีสาระส าหรับคน
ในชมุชน เพื่อให้สมดลุกบัสื่อบนัเทิงท่ีมีมากมายอยา่งในปัจจบุนั 

งานวิจยัชิน้นีต้้องการศึกษาเป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในมมุมองต่างๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีแก่ชมุชน 

 
2.2.5 ระดับการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้แบ่งระดบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 ระดบั 

ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) 2) การมีสว่นร่วม
ในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและก าหนด
นโยบาย  ดงันี ้

2.2.5.1 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) 
เป็นกระบวนการสื่อสารในระดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเด็นปัญหา การเลือกวิธีการ
น าเสนอ  การเลือกช่องทางการเผยแพร่ อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนนี ้ผู้ รับสารจะมีฐานะเป็นผู้ รับสาร
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการขยายแนวคิดให้ผู้ รับสารตระหนักรู้ถึงสิทธิท่ีจะรู้ของตน  (Right 
Know/ Right To Inform) รวมถึงสิทธิท่ีจะบอกเล่าข้อมลูของตนผ่านสาธารณะด้วย  ตลอดจน
สร้างหลกัประกนัในการมีสว่นร่วมของผู้ รับสาร อาทิ มีช่องทางการสื่อสารอะไรบ้าง โอกาสในการ
เข้าถึงเป็นอย่างไร และข่าวสารนัน้มีส่วนเก่ียวกบัชมุชนหรือไม่ ซึง่ปัจจยัส าคญัของการมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้ รับสารก็คือ ช่องทางของขา่วสาร (Channel) เพื่อจะได้กระจายขา่วสารได้อยา่งทัว่ถึง  

จากท่ีกล่าวมาสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) ศกึษาเร่ือง “การ
สื่อสารการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน 
จงัหวดัราชบรีุ”  พบว่า การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการการท่องเท่ียวหลงัจากมีการก าหนด
แผนนโยบาย ส านักงานเขตตลิ่งชันมีอ านาจในบริหารจัดการตลาดในทุกด้าน ทัง้ด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน การลงทนุในสิ่งก่อสร้างและสาธารณธูปโภค และการปฏิบตัิงานอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ แก่ลกูค้า รวมถึงการประเมินผลเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในตลาด  ในขณะ
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ท่ีชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติงานเท่านัน้ แต่ไม่มีโอกาสในการร่วมวางแผนกับ
เจ้าหน้าท่ีส านกังานเขตตลิ่งชนัเลย 

2.2.5.2 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมผลติ/ผู้ ร่วมแสดง ในขัน้ตอนนีเ้ป็น
การยกระดบัการมีส่วนร่วมท่ีสงูกว่าในระดบัแรก เป็นการสร้างเง่ือนไขใหม่เพิ่มเติมรวมถึงปฏิรูป
เปลีย่นแปลงโครงสร้างเก่าท่ีมีอยู ่แบง่ได้หลายขัน้ตอน ดงันี ้

 1) ขัน้ก่อนการผลิต เป็นขัน้ตอนของการเตรียมการก่อนท่ีจะผลิตสื่อ 
ประกอบไปด้วย การเลือกประเด็น การเลือกแง่มุมท่ีจะน าเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีจะ
น ามาใช้ การเขียนบท เป็นต้น 

 2) ขัน้การผลิต เป็นขัน้ตอนของการลงมือท า เช่น การลงมือถ่ายท าใน
กรณีของวิดีโอ โทรทศัน์/ภาพยนตร์ เป็นต้น 

 3) ขัน้หลงัการผลิต  เป็นขัน้ตอนของการถ่ายท าเสร็จแล้ว ต้องมีการตดั
ตอ่ หรือเพิ่มเทคนิคทางด้านตา่งๆ เป็นต้น  

จากท่ีกล่าวมา ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง เพื่อเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไม่ว่าเป็นกระบวนการคิด การวางแผน หรือให้
ชาวบ้านเป็นคนท่ีเลือกประเด็นท่ีจะน าเสนอ หรือเลือกสถานท่ีเพื่อเป็นฉากถ่ายท า  นอกจากนีเ้ม่ือ
ถ่ายท าหรือตดัตอ่เสร็จแล้วก็ควรชาวบ้านชมก่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวนีย์ ชินะกลุ (2550) ศกึษาเร่ือง “การสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชนในรายการร่วมมือร่วมใจ” พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รายการร่วมมือร่วมใจอยู่ในระดบัผู้ชมรายการและผู้ ร่วมผลิตรายการเท่านัน้ ไม่พบการมีส่วนร่วม
ในระดบัการวางแผนและการบริหารจดัการ โดยพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนในรายการ
ร่วมมือร่วมใจนัน้ ประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็น ขอให้รายการช่วยเหลือปัญหา รวมถึงการ
เป็นแขกรับเชิญและการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงพร ค านณูวฒัน์, วาสนา จนัทร์สวา่ง, 
และมณฑา โมฬี (2545) ศกึษาเร่ือง “การพฒันาหอกระจายขา่วสารเพื่อสนองความต้องการของ
ชมุชน” พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้หอกระจายข่าวสารสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชน ได้แก่
การมีสว่นร่วมของชมุชน ซึง่พบวา่ ชาวบ้านสว่นใหญ่มีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัฐานะผู้ผลติ โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนการผลิต ซึง่หมายถึงนอกจากจะเป็นผู้ ฟังทางด้านเนือ้หาและรูปแบบแล้ว ยงัร่วมเป็นผู้
สง่สารอีกด้วย 
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2.2.5.3 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย  ในระดบันีถื้อเป็น
รูปแบบสงูสดุของการมีส่วนร่วม ซึง่หมายถึง การวางแผนและนโยบายการใช้สื่อเพื่อน าชมุชมเข้า
มาอยู่ในโครงสร้างการสื่อสารของชุมชน ซึ่งในระดบักว้าง เป็นการวางแผนและก าหนดนโยบาย
ของการสื่อสารทุกประเภทและทุกสื่อท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ถ้ามีรายการวิทยเุสนอสารคดีเก่ียวกับ
การปรับปรุงดนิด้วยวิธีชีวภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการสื่อสารของชมุชนก็อาจจะตดิตอ่ของ
เทปมาออกอากาศซ า้ผ่านหอกระจายข่าว หรือท าโปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงให้แก่ชาวบ้าน (ภาณพุงศ์ ภโูต, 2551) ในระดบัท่ีแคบลงมา อาจจะหมายถึง การมีสว่นร่วม
ในการก าหนดแผนและนโยบายของสื่อบางประเภทท่ีจะเข้ามาในชมุชน เช่น การท าวิทยชุมุชนท่ีใน
โครงสร้างการด าเนินงานจะมีตวัแทนชาวบ้านเข้าไปอยู่ในทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นระดับคณะ
กรรมการบริหารวิทยุ ทัง้ระดับการผลิต กล่าวคือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ชุมชนเองก็ต้อง
รับผิดชอบการท างานของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากร ส่วนสื่อนัน้ก็ต้อง
ตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชน (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของมาลินี หาญยุทธ (2551) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว กรณีศกึษา ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 
จงัหวดัน่าน” พบวา่ รูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวต าบลนาไร่
หลวง มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว  โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ ท่ีรู้ถึงปัญหาของชุมชน  และแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีทกุๆ คนในชมุชนต้องให้ความส าคญัและเข้ามามีสว่นร่วม
ในการบริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในทกุกลุม่ เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน เม่ือเกิดความคิดท่ีหลากหลายก็สามารถน าไปพฒันาการท่องเท่ียวให้ยัง่ยืนและ
ตอ่เน่ือง  

อยา่งไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมยงัพบว่า ชาวบ้านและคนในชมุชนมีการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมอยู่ทัง้ 3 ระดับคือ 1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร 
(Audience/Receiver/Users) 2) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 3) การ
มีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย ดงันี ้

ภาณพุงศ์ ภโูต (2551) ศกึษาเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศกึษา ศนูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนเขาเสมอคอน อ.ท่าวุ้ ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบรีุ” พบว่า ทกุคน
ในศนูย์การเรียนรู้สามารถมีสว่นร่วมได้ในทกุขัน้ตอน ไม่เพียงแคค่นในศนูย์การเรียนรู้เท่านัน้ คนใน
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ชมุชนก็สามารถเข้ามามีสว่นร่วมได้ด้วย ซึง่เป็นพืน้ฐานของการพฒันาหมูบ้่าน ถ้าจะพิจารณาจาก
ระดบัการมีสว่นร่วม พบวา่ ชาวบ้านมีสว่นร่วมในทกุระดบั ดงันี ้

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร ชาวบ้านสามารถเข้าถึงสื่อได้โดยตรง
ผ่านทางการโทรเข้ามาท่ีสถานีหรือรายการ รวมถึงการเข้าไปคยุท่ีสถานี ซึ่งผู้ ฟังส่วนใหญ่เห็นว่า
วิทยชุมุชนเป็นการแจ้งข้อมลูข่าวสารมากกวา่การให้บริการด้านความบนัเทิง 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตรายการ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
รวมทัง้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งข่าว และสนบัสนุนข้อมลูเพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
รายการ ในส่วนของการเลือกประเด็นเนือ้หารายการก่อนการผลิต จะเลือกจากเหตกุารณ์ส าคญั
ในช่วงนัน้ทัง้ภายในและภายนอกชมุชน หรือจากความสนใจจากผู้จดัรายการเป็นหลกั แตจ่ะไมพ่ดู
ถึงเร่ืองการเมือง ในส่วนของการเลือกประเด็นหัวข้อโดยค านึงถึงบุคคลหรือองค์กรมักจะเป็น
ช่วงเวลาประจ าวนัท่ีไม่ใช่ช่วงวนัพิเศษ ซึง่เร่ืองท่ีจะน ามาพดู DJ ก็จะเป็นคนเลือกขึน้มา 

3) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย คนในหมู่บ้านทกุ
คนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารหรือวางแผนได้ แต่เม่ือมาถึงขัน้ตอนนีจ้ะมีเพียงแคบ่าง
คนเท่านัน้ เน่ืองจากชาวบ้านเคยชินกบัการเป็นผู้ ฟังมากกว่า สว่นใหญ่จะเป็นเหลา่ DJ เท่านัน้ท่ีมี
ส่วนร่วมในขัน้ตอนนี ้อย่างไรก็ตามเม่ือออกอากาศไปแล้ว เม่ือมีผู้ ชมติชมก็จะปรับปรุงแก้ไขไป
เร่ือยๆ เน่ืองจากยงัขาดความพร้อมอีกหลายด้าน  

สนีุย์ หนสูง (2549) ศกึษาเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่าน
รายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชน อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ” พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชมุชนได้สร้างลกัษณะการสื่อสารแบบสองทาง เน่ืองจากรายการวิทยชุมุชนสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในชมุชนได้ และวิทยเุป็นเวทีท่ีท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
ท่ีหลากหลายของคนทกุเพศทกุวยั และเม่ือวิทยไุด้น าเสนอข่าวสารหรือแจ้งข้อมลูให้กบัประชาชน
ได้รับทราบได้อย่างทั่วถึงแล้ว ประชาชนจะเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากนีง้านวิจยัยงักล่าวถึงระดบัการมีส่วนร่วมของชมุชนในวิทยชุุมชนฯ ซึ่ง
พบวา่ประชาชนมีสว่นรวมทัง้ 3 ระดบั  คือ มีสว่นร่วมในฐานะเป็นผู้ รับสาร เป็นผู้ผลิตรายการ และ
เป็นผู้วางแผนก าหนดนโยบาย ซึง่กาญจนา แก้วเทพ กล่าวว่า เม่ือระดบัการมีสว่นร่วมสงู จ านวน
คนท่ีเข้ามามีสว่นร่วมยิ่งลดลง (คูมื่อวิทยชุมุชน, 2546 อ้างถึงใน สนีุย์ หนสูง, 2549) จึงสอดคล้อง
กบัผลงานวิจยัท่ีพบว่า จ านวนชาวบ้านในระดบัผู้ ฟังมีมากท่ีสดุ รองลงมาคือเป็นจ านวนท่ีเข้ามา
เป็นผู้ ผลิตรายการ/ผู้ ด าเนินรายการ และในระดับผู้ บริหารท่ีจะวางแผนและก าหนดนโยบายมี
จ านวนน้อยท่ีสดุ  
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ฉวีวรรณ พงศ์มาศ (2549) ศกึษาเร่ือง “ศกัยภาพของรายการวิทยเุพื่อชมุชนในการ
พฒันาการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของชมุชน กรณีศกึษา : รายการวิทยเุพื่อชมุชน “ใต้ฟ้าสีคราม” 
ของสถานีวิทยกุระจายเสียแห่งประเทศไทย จงัหวดัระยอง” พบว่า รายการวิทยเุพื่อชมุชน “ใต้ฟ้าสี
คราม” ได้เชิญชวนอาสาสมคัร ผู้น าชมุชน และชาวบ้านให้มีสว่นร่วมในการด าเนินการในทกุระดบั 
ดงันี ้

1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร พบว่า ชาวบ้านจะโทรศพัท์เข้า
มายงัรายการ สง่จดหมายเข้ามายงัรายการ อีกทัง้ยงับอกกลา่วมายงัผู้ด าเนินรายการ 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมผลิต/ผู้ ร่วมแสดง ในขัน้ตอน
การผลิต จะมีการวางแผนและคดัเลือกประเด็นออกอากาศ อีกทัง้ยังมีการประชุมเพื่อก าหนด
ประเด็นเนือ้หา ในขัน้ระหว่างผลิต จะมีการเชิญบคุคลท่ีสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน าเสนอ
ในรายการ ในขัน้หลังการผลิต ผู้ จัดรายการต้องตรวจสอบการบันทึกประเด็นท่ีได้ออกอากาศ 
เน่ืองจากจะช่วยให้การประสานงานรวดเร็วขึน้ 

3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและก าหนดนโยบาย ในขัน้ตอนนี ้
พบว่าชาวบ้านยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการนโยบายเองทัง้หมด แต่ใช้แผน
ประชาสมัพนัธ์ของบริษัทในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่คาดหวงัไว้ในอนาคตว่าจะมีการร่วม
วางแผนการจดัรายการประจ าวนั  

อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัชิน้นีต้้องการศกึษาระดบัการการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมใน 3 
ร ะ ดั บ  ใ น ร ะ ดั บ แ ร ก ผู้ วิ จั ย จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ รั บ ส า ร / ผู้ ใ ช้ ส า ร 
(Audience/Receiver/Users) ต่อมาจะศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วม
ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง และในระดบัสดุท้ายศกึษาเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนด
นโยบาย   
  

2.2.6 รูปแบบของการส่ือสาร  
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้อธิบายคณุลกัษณะกระบวนการสื่อสารในแต่ละ

รูปแบบไว้ ดงันี ้
2.2.6.1 การสื่อสารจ าแนกตามทิศทางการสื่อสาร 

1) การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการ
สื่อสารท่ีผู้ส่งสารจะถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซกัถาม ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบดงักล่าวจะอยู่ในรูปของนโยบาย 
ค าสัง่ของผู้น า โดยจะผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ 
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เป็นต้น  การสื่อสารแบบทางเดียวจึงท าให้ปริมาณข้อมลูสะท้อนกลบัมีน้อย หรืออาจจะไม่มีเลยก็
ได้  

2) การสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication)  เป็นการ
สื่อสารท่ีผู้ส่งสารสง่ข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับสารแล้วมีการโต้ตอบ กลา่วคือมีการส่งข้อมลูข่าวสาร
กลับมายังผู้ ส่งสาร โดยท่ีผู้ ส่งสารและผู้ รับสารมีความเสมอภาคกันในการติดต่อสื่อสาร  จึง
ก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน  เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้ซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ อีกทัง้ยงั
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จนท าให้เกิดความเข้าใจกันมากขึน้  จะเห็นได้ว่าการ
สื่อสารในรูปแบบนีผู้้ ส่งสารให้ความส าคัญต่อปฏิกิริยาป้อนกลับ ท าให้การสื่อสารท่ีเกิดขึน้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.2.6.2 การสื่อสารจ าแนกตามการไหลของข่าวสาร 
1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) เป็นการ

สื่อสารทีส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสงูมายงับุคคลท่ีมีต าแหน่งต ่ากว่า ซึ่งลกัษณะของการ
สื่อสารรูปแบบนีจ้ะสว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของนโยบาย แผนงาน ประกาศ หรือค าสัง่ เป็นต้น 

2) การสื่อสารจากล่างขึน้บน (Bottom-Up Communication) เป็นการ
สื่อสารท่ีส่งข่าวสารจากบคุคลอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าไปยงับคุคลท่ีมีต าแหน่งสงูกว่า ซึง่การสื่อสาร
ในรูปแบบนีส้ว่นใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะของการประชมุ สมัมนา การปรึกษาหารือ เป็นต้น 

3) การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการ
สื่อสารระหว่างบคุคลท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ซึง่จะอาศยัความสมัพนัธ์สว่นตวัเป็น
หลัก อาทิเช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนีม้ักก่อให้เกิดความสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัของหมู่คณะ รวมทัง้ยงัท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
สงัคมอีกด้วย 

จากท่ีกล่าวมา มิติการสื่อสารท่ีจ าแนกตามทิศทางต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่ทิศทางการ
ไหลข่าวสารจะอยูใ่นรูปแบบของการสื่อสารจากบนลงลา่ง หรือจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไปสูป่ระชาชนเท่านัน้ ในทางกลบักนัการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม การไหลเวียนของขา่วสารจะ
มีทิศทางหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารจากล่างสู่บน (Bottom-Up Communication) 
และการสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เพื่อให้คนชมุชนสามารถสง่ข่าวสารไป
ยงัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือมีส่วนส าคญัในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถจดัการประชมุร่วมกนัเอง
ได้ 
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นอกจากนี ้ยงัมีเกณฑ์ในการแบง่ของเขตของชมุชน เพื่อให้เห็นทิศทางการไหลของ
ข่าวสารโดยใช้เกณฑ์เร่ือง ของเขตของชมุชน (Community) เป็นตวัแบ่ง ซึง่สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทคือ 1) ขอบเขตภายในชมุชน และ 2) ขอบเขตภายนอกชมุชน จากท่ีกลา่วมาท าให้มองเห็น
ทิศทางการไหลของขา่วสารได้ 3 ทิศทาง คือ (Pavelka, 1978 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542, 
น. 41) 

1) การไหลของข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่ภายในชุมชน ในทิศทางการ
ไหลของข่าวสารในรูปแบบนีม้กัเป็นการไหลข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่ชุมชน กล่าวคือการผลิต
ข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเป็นผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ขาด
ทกัษะการวางแผน คิดแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพฒันาชมุชนด้วยตนเอง 

2) การไหลของข่าวสารจากการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมเร่ืองราวของคนใน
ท้องถ่ินออกไปสู่ภายนอกชุมชนท้องถ่ิน เป็นการใช้สื่อในกระบวนทศัน์ของการพฒันาแนวใหม่ ท่ี
เน้นให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถคิดและวางแผน ตลอดจนสามารถตดัสินใจด้วยตนเองได้ เน่ืองจาก
คนในชมุชนเป็นบคุคลท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัปัญหามากท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามคนในชมุชนยงัขาดการสื่อสาร
ไปสูภ่ายนอก จึงเป็นเหตผุลให้คนภายนอกชมุชนไม่รับทราบความเคลื่อนไหว และการท ากิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 

3) การใช้การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง 
เป็นการผลกัดนัให้คนในชมุชนกล้าแสดงออก มีความรู้ความสามารถ และรู้เท่าทนัสิ่งตา่งๆ รวมถึง
สามารถพฒันาความรู้ร่วมกนัภายในชมุชนกนัเอง เพื่อความเป็นชมุชนของตนเอง   

2.2.6.3 การสื่อสารจ าแนกตามระดบักิจกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งฝากจิต ปาลินทร 
ลาภจิตร (2557) ได้จดัระดบัการสื่อสารไว้ ดงันี ้

1)  ระดบัตวัเอง (Intrapersonal Communication) เป็นการสื่อสารกบั
ตวัเองในฐานะท่ีเป็นทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร เช่นการเขียน การอา่น การเตือนตวัเอง เป็นต้น 

2) ระดบัระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการ
สื่อสารระหวา่งคนสองคน มีการตอบโต้กนัไปมา โดยสามารถแบง่ได้ ดงันี ้

(1) การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) 
เป็นการสื่อสารท่ีทัง้ผู้ รับ และผู้สง่สารตา่งเห็นหน้ากนั 

(2) การสื่ อสา รระหว่ า งบุคคลแบบมีสื่ อกลาง  ( Interposed 
Communication) เป็นการติดตอ่สื่อสารโดยใช้สื่อเป็นตวักลาง เช่น จดหมาย โทรศพัท์ เป็นต้น  
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3) ระดบักลุ่มย่อย (Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่าง
บคุคลกบักลุม่ชนจ านวนมาก เช่น การฟังปราศรัย การเรียนในห้องเรียน เป็นต้น  

4) ระดับมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยใช้
สื่อมวลชนประเภท โทรทศัน์ วิทยุ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อติดต่อไปยงัผู้ รับสาร
จ านวนมาก  

2.2.6.4 การสื่อสารจ าแนกตามลกัษณะการใช้งาน 
1) การสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นทางการ

สื่อสารท่ีมีระเบียบแบบแผน ค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีและต าแหน่งของผู้ส่งสารและผู้ รับสารเป็น
ส าคัญ การสื่อสารในลักษณะนีอ้าจเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศแจ้งนโยบาย ค าสั่ง
ปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นการสื่อสารท่ีไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแต่อาศัยการพูด เช่น การสั่งงาน
โดยตรง 

2) การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการ
สื่อสารท่ีไม่ค านึงถึงต าแหน่งหน้าท่ี ไม่เป็นระเบียบแบบแผนตามท่ีก าหนดไว้ การสื่อสารระหว่าง
กนัจึงค่อนข้างเป็นส่วนตวัและไม่เป็นทางการ จึงท าให้ไม่สามารถคาดเดาทิศทางสื่อสารได้ว่า จะ
เป็นลกัษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง ล่างขึน้บน หรือเป็นการสื่อสารแบบแนวนอนและข้ามสาย
งาน ดงันัน้การสื่อสารจงึออกมาในรูปของการพบปะพดูคยุแบบปากตอ่ปาก รวมถึงข่าวลือตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ด้วย  

2.2.6.5 การสื่อสารจ าแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสาร   
1) การสื่อสารเชิงวจันะ (Verbal Communication) เป็นการสื่อสารท่ีใช้

ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสาร เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจความหมาย การสื่อสารใน
ลกัษณะนีไ้ด้แก่ การสนทนา การสมัภาษณ์ การเขียนบนัทึก การเขียนจดหมาย การเขียนรายงาน 
การประชมุ การอ่านข่าว เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสื่อสารในรูปแบบนีจ้ าเป็นต้องค านึงถึงตวัแปร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อภาษา ท่วงท่าลีลาของวจันะภาษา รวมถึงการ
สื่อสารความหมายของถ้อยค า 

2) การสื่อสารเชิงอวจันะ (Nonverbal Communication) เป็นการสื่อสาร
ท่ีใช้รหสัหรือสญัลกัษณ์แทนการใช้การสื่อสารผ่านภาษาพดูหรือภาษาเขียน เช่น การยิม้ การพยกั
หน้า การสัน่ศีรษะ การโบกมือ เป็นต้น การสื่อสารในรูปแบบนีมุ้ง่เน้นให้เกิดความเข้าใจระหวา่งกนั 
ในทางกลบักนัการสื่อสารในรูปแบบนีต้้องอาศยัประสบการณ์และการตีความของผู้ รับสารด้วย  
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อย่างไรก็ตามการสื่อสารเชิงวัจนะภาษาและการสื่อสารเชิงอวัจนะภาษา  
จ าเป็นต้องด าเนินการสื่อสารควบคูก่นัไป เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

งานวิจยัชิน้นีต้้องการศกึษารูปแบบของการสื่อสาร  โดยจะศกึษากระบวนการสื่อสารใน
แตล่ะรูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วยการสื่อสารจ าแนกตามทิศทางการสื่อสาร การสื่อสารจ าแนกตาม
การไหลของข่าวสาร การสื่อสารจ าแนกตามระดบักิจกรรมทางการสื่อสาร การสื่อสารจ าแนกตาม
ลกัษณะการใช้งาน และการสื่อสารจ าแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสาร ตามล าดบั  

จากท่ีกล่าวมาในเร่ืองของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นแนวคิดการสื่อสารท่ีมีความส าคญั ซึง่งานวิจยัเลม่นีต้้องการศกึษาจากหลกัการส าคญัของ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ระดบัของการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม และรูปแบบของการสื่อสาร  เน่ืองจากผู้ วิจัยเห็นว่าสามารถในการน าไปสร้างกรอบ
แนวคิดส าหรับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด และการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
จงัหวดัน่าน  ทัง้นีเ้พื่อน าไปสูก่ารพฒันาการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัให้ประสบความส าเร็จตอ่ไป   
 
2.3  ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 

2.3.1  ความหมายของระบบ 
ศิริชัย ชินะตงักูร (2527) ได้ให้ค านิยามของวิธีการเชิงระบบ ไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีมี

หลกัด าเนินการโดยการยดึศนูย์รวมเป็นหลกั งานทกุชนิดจะต้องเร่ิมจากการมีจดุมุ่งหมายของงาน
ท่ีมีปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไข วิธีการแก้ท่ีจะใช้แก้ปัญหา และวิธีการประเมินผลงานเพื่อ
เสนอแนะวิธีแก้ไขในครัง้ตอ่ไป  

พรรณี ประเสริฐวงศ์ และคณะ (2519 อ้างถึงใน จนัทรานี สงวนงาม, 2545) ได้ให้
ความหมายของระบบไว้ว่า หมายถึง การเรียงล าดับองค์ประกอบต่างๆ ท่ีถูกก าหนดขึน้เพื่อ
ด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผงงานองค์ประกอบตา่งๆ มีความสมัพนัธ์และมีปฏิกิริยาซึง่
กนัและกนัในระหวา่งสว่นตา่งๆ อยูเ่สมอ 

จนัทรานี สงวนนาม (2545) ได้อธิบายว่า ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์
ระหว่างกนั และมีความเก่ียวข้องกนัในลกัษณะท่ีท าให้เกความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเพื่อกระท า
กิจกรรมให้ส าเร็จตามความต้องการ ซึง่เมื่อพดูถึงระบบจะต้องค านงึถึง 3 ค าคือ 

1) การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดแบบมีเหตผุล คิด
อยา่งรอบคอบ ค านงึถึงผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึน้ได้ในภาพรวม   
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2) วิธีการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีปฏิบตัิงาน
ท่ีเป็นระบบ โดยการน าปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ่การบริหารมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตรง
ตามเปา้หมายท่ีก าหนด ทัง้ปัจจยั กระบวนการท างาน และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้จะมีสว่นสัมพนัธ์กนั
และเป็นผลซึง่กนัและกนั 

3) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยใน
องค์การ เพื่อการพฒันาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึน้  
 

2.3.2 หลักการและแนวคดิของทฤษฎีระบบ  
จนัทรานี สงวนนาม (2545) ได้อธิบายถึงหลกัการและแนวคดิของทฤษฏีระบบ ไว้ดงันี ้

2.3.2.1 ทฤษฎีระบบมีความเช่ือว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) 
กล่าวคือจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล้อม  

2.3.2.2 มีรูปแบบของการจดัล าดบั (The Hierarchical Model) ในลกัษณะของ
ระบบใหญ่และระบบย่อยท่ีสมัพนัธ์กนั  

2.3.2.3 มีรูปแบบของปัจจยัปอ้นเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงผลของปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
ตามล าดบั  

2.3.2.4 แตล่ะองค์ประกอบของระบบจะต้องมีสว่นสมัพนัธ์กนั หรือมีผลกระทบตอ่
กนัและกนั (The Entities Model) กลา่วคือ ถ้ามีองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งเปลี่ยนไป จะสง่ผลตอ่
การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบตวัอ่ืนเช่นกนั 

2.3.2.5 ทฤษฎีระบบเช่ือในหลักการของการมีเหตุและผลของสิ่งต่างๆ (Cause 
and Effect) หมายถึงทฤษฎีระบบเช่ือว่าปัญหาในด้านการบริหารท่ีเกิดขึน้ต้องเกิดจากสาเหตท่ีุ
มากกว่าหนึ่งสาเหต ุนอกจากนีท้ฤษฎีระบบจะไม่เช่ือผลของเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งท่ีเกิดจาก
สาเหตเุพียงสาเหตเุดียว  

2.3.2.6 ทฤษฎีระบบจะมองทกุๆ อย่างในภาพรวมของทกุองค์ประกอบมากกว่าท่ี
จะมองเพียงสว่นใดสว่นหนึง่ของระบบ 
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2.3.2.7 ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบตัิท่ีเป็น “Output” หรือ “Product” 
มากกว่า “process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานาท่ีได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ 
(Outcome or Impact) ท่ีเกิดขึน้ตามมาในภายหลงันัน่เอง 

2.3.2.8 ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอ้นข้อมลูย้อนกลบั 
(Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่ามีระบบการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ
ซึง่ก็คือ (System Analysis) นัน่เอง 

 
2.3.3 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
จันทรานี สงวนงาม (2545) ได้อธิบายหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ซึ่งระบบ

ประกอบด้วยสว่นประกอบส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  องค์ประกอบของวิธีระบบ  
แหล่งที่มา: จนัทรานี สงวนงาม, 2545, น. 87. 
 

2.3.3.1 ปัจจยัน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทกุๆ ด้าน ได้แก่ บคุลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วสัดอุปุกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) และ
แรงจงูใจ (Motivations) ท่ีเป็นสว่นเร่ิมต้นและเป็นตวัจกัรส าคญัในการปฏิบตัิงานขององค์การ 

2.3.3.2 กระบวนการ คือการน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทกุประเภท
มาใช้ในการด าเนินงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกนั
อยู่หลายระบบครบวงจร ตัง้แต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล การ
ติดตามตรวจสอบเป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทัง้หลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.3.3.3 ผลผลิต หรือผลลพัธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจยั
มาปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้  

ปัจจยั 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 

(Product or Output) 

ผลกระทบ 

(Outcome) 
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2.3.3.4 ผลกระทบ เป็นผลท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากผลลพัธ์ท่ีได้ ซึง่อาจเป็นสิ่งท่ีคาด
ไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดขึน้ก็ได้  

งานวิจยัชิน้นีต้้องการน าทฤษฎีระบบ (System Theory) ในสว่นของรูปแบบของวิธี
ระบบ (System Approach Model) ซึง่ประกอบไปด้วยปัจจยัน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิต หรือ
ผลลพัธ์ และผลกระทบมาเป็นหลกัในการสร้างกรอบวิจยัตอ่ไป 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการวจิัย 
 

การศกึษา เร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ของ 
จงัหวดัน่าน” เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมลูเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) กบัหน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ และชมุชนท้องถ่ิน โดยการใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้
สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีการด าเนินแผนการวิจยัตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยั  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้การศกึษา 

3.2.1 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research)    
3.2.1.1  แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
3.2.1.2  วิธีด าเนินการวิจยั  
3.2.1.3  การเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3.2.2 การสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม(Non-Participant Observation) 
3.2.2.1  แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
3.2.2.2  วิธีด าเนินการวิจยั  
3.2.2.3  การเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3.2.3 การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
3.2.3.1  แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
3.2.3.2  วิธีด าเนินการวิจยั  
3.2.3.3  การเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3.3 การตรวจสอบความถกูต้องของการวิจยั  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอ 
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3.1  ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยัเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non-Participant Observation) รวมถึง
การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและ
กระบวนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดน่าน ผู้ วิจัยใช้วิธี
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึโดยใช้วิธีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่ผู้วิจยันดัหมายสมัภาษณ์
กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะบคุคลโดยค านงึถึงความสะดวกของกลุม่เปา้หมายเป็นหลกั นอกจากนีผู้้วิจยัใช้
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ผู้ สัมภาษณ์จะได้มีอิสระในการเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องค าถามเพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยจะต้องสอดคล้องกบัประเด็นค าถามด้วย 
อย่างไรก็ตามประเด็นค าถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฏีตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ วิจยัได้ศึกษาระหว่างการเตรียมการ ในการเก็บข้อมลูจะเป็นแนวค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) สมดุบนัทกึ และใช้การบนัทกึเสียงประกอบการสมัภาษณ์ 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

ผู้วิจยัได้เลือกเคร่ืองมือเพื่อน ามาศึกษาในการวิจยั ได้แก่ ข้อมลูจากเอกสาร ข้อมลูจาก
บคุคล  และการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
3.2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)    

3.2.1.1 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
ผู้ วิจัยใช้การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดของสถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

รวมถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการท่องเ ท่ียว  การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับจงัน่าน เพื่อมาเป็นข้อมลูเบื อ้งต้นในการท าวิจยั 
นอกจากนีย้งัดาวน์โหลดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจาก  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ซึง่เป็นเว็บไซต์ของ
โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย  สนบัสนุนโดยส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพฒันาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในเว็บไซต์
ดงักลา่วจะมีฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็มจากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ รวมทัง้ยงัมีเอกสารอื่นๆ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เช่น บทความวิชาการ รายงานการวิจยั เป็นต้น  จากท่ีกล่าวมาผู้วิจยัได้หาข้อมลูจากเอกสารเพื่อ
เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการท าวิจยั ดงันี ้

1) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาตปีิ พ.ศ. 2555-2559 
2) ข้อมลูสถิติแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 
3) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจดัท าข้อมลูเชิงพืน้ท่ี จงัหวดัน่าน 
4) รายงานการวิจยั 

3.2.1.2 วิธีด าเนินการวิจยั  
ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัหาข้อมลูเก่ียวกบัจงัหวดัน่าน ซึง่ก็พบว่าน่านมีความน่าสนใจใน

หลายมมุมอง เช่น น่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2552-2556 และภายในปีพ.ศ. 
2558 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พบว่าน่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้สูงท่ีสุด 
(กอบกาญจน์ วฒันวรางกลู, 2558) 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาจากแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติปีพ.ศ. 2555-2559 ซึ่ง
พบว่าการท่องเท่ียวของประเทศไทยเน้นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค
ประชาชน และองค์กรปกครอง  

ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษาจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจดัท าข้อมลูเชิงพืน้ท่ี
จงัหวดัน่าน พบวา่ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัน่านในปีพ.ศ. 2558-2561 ต้องการเน้นการมีสว่น
ร่วมของประชาสงัคม  

ขัน้ตอนท่ี 4 ศกึษาจากแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ จากต ารา บทความ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศกึษา ตลอดจนสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศกึษาให้คลอบคลมุตามความมุง่หมายของการศกึษา 

3.2.1.3 การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
ในสว่นของการวิจยัเชิงเอกสารผู้วิจยัเน้นเก็บข้อมลูจากหนงัสือ บทความท่องเท่ียว  

บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์เป็นหลกั ทัง้นีเ้อกสารท่ีผู้วิจยัค้นคว้าจะน ามาจากห้องสมดุของ
มหาวิทยาลยัตา่งๆ ในประเทศไทย  รวมถึงเว็บไซต์ท่ีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั อยา่งไรก็ตามเมื่อผู้วิจยั
ได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูท่ีจงัหวดัน่าน ผู้วิจยัได้เอกสารข้อมลูเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ์กลุม่เปา้หมาย 
รวมถึงเอกสารเพิ่มเตมิท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบังานวิจยัชิน้นีอี้กด้วย 
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3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) 
3.2.2.1 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
งานวิจยัชิน้นีใ้ช้การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) โดย

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคือรูปแบบการสื่อสารของกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในจังหวัดน่าน ได้ แก่ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชมุชน นอกจากนีศ้กึษาเก่ียวกบัรูปแบบของการจดักิจกรรมตา่งๆ ของคนใน
ชมุชนท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมของนกัท่องเท่ียว กลา่วคือนกัท่องเท่ียวลงมือท ากิจกรรม
กบัคนในชุมชนนัน่เอง อีกทัง้ผู้ วิจยัจะศกึษาสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวในจงัหวดั
น่าน  รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์   

3.2.2.2 วิธีด าเนินการวิจยั  
ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัเร่ิมเก็บข้อมลูในรูปแบบของการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมตัง้แต่

การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูท่ีจงัหวดัน่าน โดยเร่ิมจากการสงัเกตสภาพแวดล้อมท่ีนกัท่องเท่ียวต้องพบ
เจอในการเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียว อาทิเช่น ความชดัเจนของปา้ยบอกทาง ความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบายของเส้นทางการเดินทาง นอกจากนีย้งัสงัเกตรูปแบบของสื่อต่างๆ ท่ีใช้แจ้ง
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอีกด้วย  

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัสงัเกตรูปแบบการสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน 
รวมถึงสงัเกตกลุม่ตวัอยา่งขณะเก็บข้อมลูด้านการสมัภาษณ์เชิงลกึด้วย  

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัสงัเกตพฤติกรรมของคนในชมุชน เช่น ความกระตือรือร้นในการ
ให้ข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียว  ความเต็มใจในการบริการนกัท่องเท่ียว รวมถึงวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบั
การอนรัุกษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว  

ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้ วิจัยสงัเกตสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัน่าน เพื่อศึกษารูปแบบและ
เอกลกัษณ์ของแหลง่ท่องเท่ียว  รวมถึงสงัเกตเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมท่ีจดัขึน้ในสถานท่ีท่องเท่ียว
ตา่งๆ ท่ีสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวได้มีสว่นร่วมและก่อให้เกิดการพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

3.2.2.3 การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
ผู้ วิ จั ย จะ เ ก็บ ข้อมูลจากการสั ง เ กตแบบไม่ มี ส่ วน ร่ วม (Non-Participant 

Observation) โดยผู้วิจยัจะสงัเกตสิ่งแวดล้อมท่ีสง่ผลให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั
น่าน อาทิเช่น ป้ายบอกทาง  เส้นทางการเดินทาง  เอกลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมถึง
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชาวบ้านจดัขึน้เพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้มีสว่นร่วม นอกจากนีผู้้วิจยัได้สงัเกต
จากพฤตกิรรมการสื่อสารของกลุม่เปา้หมายขณะท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อดวูา่กลุม่เปา้หมายมี
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ความรู้และมีการถ่ายทอดข้อมลูอย่างไร ในทางกลบักันผู้ วิจยัก็ได้ท าการสื่อสารกับคนในชุมชน
ด้วย เน่ืองจากคนในชมุชนเป็นกลุม่ท่ีต้องสื่อสารกบันกัท่องเท่ียว  หลงัจากนัน้จึงน าข้อมลูจากการ
สงัเกตไปตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก และแหล่งข้อมลูเชิง
เอกสารเพื่อหาข้อสรุปในงานวิจยัตอ่ไป  
  

3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
3.2.3.1 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
การสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นการสมัภาษณ์บุคคลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชัน้ต้นท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในเร่ืองท่ีผู้ วิจัยต้องการจะศึกษา ทัง้นีจ้ะเป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งสมัภาษณ์
บคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถ่ิน และกระบวนการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ค าถามปลายเปิด  เพื่อให้ผู้สมัภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นและประสบการณ์อย่างอิสระในการตอบค าถามภายใต้กรอบวตัถปุระสงค์และแนวค าถาม
น าวิจยั โดยส่วนของการสมัภาษณ์ผู้วิจยัแบ่งค าถามออกเป็น 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล ภาค
ธุรกิจ และชมุชน ซึง่แบง่ค าถามออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสื่อสาร
แบบมีสว่นร่วม และประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

1) หน่วยงานรัฐบาล 
(1) คณุนาถนรี ธนะปัญโญ ส านักงานการท่อง เ ท่ียวและกีฬา     

  จงัหวดัน่าน 
(2) คณุธนภร  พลูเพิ่ม ผอ.ททท.ส านกังานแพร่ 
(3) คณุนรินทร์ เหลา่อารยะ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน 
(4) คณุสรุพล เธียรสตูร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 
(5) ดร.ชมุพล มสุกิานนท์ ผู้จดัการส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่า

น่าน 
(6) คณุธารินีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

บอ่สวก 
(7) คณุเชาวนา เข่ือนปิง นักพัฒนาการท่องเท่ียวเทศบาลเมือง

น่าน 
แนวค าถามส าหรับหน่วยงานรัฐบาล 
1) บทบาทหน้าท่ีของท่านในการท างานด้านการท่องเท่ียวมีอะไรบ้าง 
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2) การได้มาของแนวคดิการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
3) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ก าหนดรูปแบบและนโยบาย 

เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านอยา่งไร 
4) ท่านจดัสรรงบประมาณด้านการท่องเท่ียวอยา่งไร 
5) ท่านมีการด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการ

สื่อสารแบบมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
6) ท่านใช้สื่อใดบ้างในการสื่อสารกบัคนในชมุชน 
7) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านเพื่อ

พฒันาให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยา่งไร 
8) ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วฒันธรรมและประเพณีของจงัหวดัน่าน

อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเก่ียวข้องในการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีใน
จงัหวดัน่านหรือไม่ 

9) ผลตอบรับของการรณรงค์ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั
น่าน เป็นอยา่งไร 

10) การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน เกิดปัญหา
อปุสรรคอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอยา่งไร 

11) ท่านคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเ ท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคืออะไร และท่านมีวิธีการจดัการอยา่งไร 

2) ภาคธุรกิจ 
(1) คณุสจัพงษ์ จินตพงษ์ ริสาสนีิ รีสอร์ทแอนด์สปา 
(2) คณุภทัราภรณ์ ปราบริบ ู โฮงเจ้าฟองค า 
(3) คณุชโลมใจ ชยพนัธนาการ บ้านๆน่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม 
(4) คณุจนัทร์สม พรมปัญญา จนัทร์สมการทอ 
(5) คณุพนม แก้วเทพ ล าดวนผ้าทอ 
(6) คณุบญุช ูเทพเสน ธุรกิจสาหร่ายไก 

แนวค าถามส าหรับภาคธุรกิจ 
1) บทบาทหน้าท่ีของท่านในการท างานด้านการท่องเท่ียวมีอะไรบ้าง 
2) การได้มาซึง่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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3) ท่านมีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผน ก าหนดรูปแบบนโยบาย เพ่ือ
พฒันาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านอยา่งไร 

4) ธุรกิจของท่านมีรูปแบบเป็นอย่างไร มีการด าเนินการอยา่งไร 
5) ธุรกิจของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท าให้นกัท่องเท่ียวมีสว่นร่วม จนเกิด

เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
6) ท่านมีวิธีการรวมกลุม่องค์กรอยา่งไร และมีการจดัสรรรายได้อยา่งไร

บ้าง 
7) ภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้เ ก่ียวกับข้อมูลด้านการท่องเ ท่ียวเชิง

สร้างสรรค์อยา่งไรบ้าง รวมถึงท่านมีวิธีการน าเสนอข้อมลู หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัภาครัฐอยา่งไร 
8) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านเพื่อ

พฒันาให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน อยา่งไร 
9) ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วฒันธรรมและประเพณีของจงัหวดัน่าน

อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเก่ียวข้องในการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรรมประเพณีใน
จงัหวดัน่านหรือไม่ 

10) ผลตอบรับของการรณรงค์ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จงัหวดัน่าน เป็นอยา่งไร 

11) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากธุรกิจของท่าน มีผลดี
หรือผลเสียอย่างไร 

12) ในภาพรวมท่านคิดว่าจดุแข็งและจดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คืออะไร 

3) ชมุชน 
(1) คณุสทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ชมุชนบอ่สวก 
(2) คณุเปลง่ มโนวร    ชมุชนศรีนาป่าน – ตาแวน 
(3) คณุสมเกียรติ ใหมว่งศ์    ชมุชนศลิาเพชร 
(4) คณุทองเพียร ปะนะ    ชมุชนบ้านหาดผาขน 
(5) คณุดรุณี เทียมแสน ชมุชนบ้านพระเกิด 
(6) คณุเพลนิจิต พว่งเจริญ ชมุชนมหาโพธิ 

แนวค าถามส าหรับชมุชน 
1) บทบาทหน้าท่ีของท่านในการท างานด้านการท่องเท่ียวมีอะไรบ้าง 
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2) การได้มาซึง่แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
3) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ก าหนดรูปแบบและนโยบาย 

เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านอยา่งไร 
4) ในชมุชนของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

และมีการด าเนินการอยา่งไร รวมถึงกิจกรรมใดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสดุ 
5) ท่านมีวิธีการรวมกลุ่มชาวบ้านอย่างไร และมีการจดัสรรรายได้อย่างไร

บ้าง 
6) ท่านใช้สื่อใดในการสื่อสารกบัคนในชมุชน 
7) ภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้เ ก่ียวกับข้อมูลด้านการท่องเ ท่ียวเชิง

สร้างสรรค์อยา่งไรบ้าง รวมถึงท่านมีวิธีการน าเสนอข้อมลู หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัภาครัฐอยา่งไร 
8) ท่านมีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรในจงัหวดัน่านเพื่อพฒันาให้เป็น

แหลง่ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยา่งไร 
9) ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วฒันธรรมและประเพณีของจงัหวดัน่าน

อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเก่ียวข้องในการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีใน
จงัหวดัน่านหรือไม่ 

10) ผลตอบรับของการรณรงค์ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จงัหวดัน่าน เป็นอยา่งไร 

11) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากชมุชนของท่าน มีผลดี
หรือผลเสียอย่างไร 

12) ในภาพรวมท่านคิดว่าจดุแข็งและจดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คืออะไร 

3.2.3.2 วิธีด าเนินการวิจยั  
ขัน้ตอนท่ี 1 คดัเลือกบุคคลเป้าหมายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อเป็นผู้ ให้ข้อมลูโดยการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ 
ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการเขียนประเด็นค าถามจากแนวคิด  วัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย รวมถึงค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้การก าหนดขอบเขต และเนือ้หาของ
ค าถามมีความชดัเจนตามความมุง่หมายของการศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบสมัภาษณ์ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั
ครัง้ วา่ตรงตามจดุมุง่หมายและสอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นีห้รือไม่ หลงันัน้ก็น ามาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อด าเนินงานในขัน้ตอ่ไป ทัง้นีเ้พื่อให้งานวิจยัครัง้นีมี้เนือ้หาท่ีคลอบคลมุและครบถ้วน 

ขัน้ตอนท่ี 5 เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาให้เร่ิมเก็บข้อมลูได้ ผู้วิจยัติดตอ่เพื่อนดั
วนัสมัภาษณ์กลุม่เปา้หมาย  

ขัน้ตอนท่ี 6 ท าการสมัภาษณ์และด าเนินการเก็บข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนท่ี 7 สรุปน ามาประมวลและวิเคราะห์ผลการศกึษา 
3.2.3.3 การเก็บข้อมลูภาคสนาม  
ผู้วิจยัเร่ิมติดตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อนดัสมัภาษณ์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อขอ

คิวและนัดวันสมัภาษณ์ หลงัจากนัน้จึงลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลในจังหวัดน่านระหว่างเดือนมีนาคม -
เมษายน 2556 โดยการสมัภาษณ์บคุคลทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชมุชน ในครัง้แรก
ของการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู ผู้วิจยัจะไปอาศยัอยู่ท่ีจงัหวดัน่านเป็นระยะเวลา 1 เดือนคือช่วงเดือน
มีนาคม ซึ่งผู้วิจยัจะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางในการเก็บข้อมลูครัง้นี ้โดยจะสมัภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างให้มากท่ีสดุ อย่างไรก็ตามถ้าผู้วิจยัยงัไม่สามารถเก็บข้อมลูได้ครบตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ผู้วิจยัจะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูครัง้ท่ีสองในเดือนเมษายน เพื่อสามารถสมัภาษณ์กลุม่เปา้หมาย
ได้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้  
 
3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของการวจิัย 
 

งานวิจยัเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จงัหวดั
น่าน” ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านการรวบรวมข้อมูล  (Methodological 
Triangulation) กล่าวคือเป็นการตรวจสอบโดยใช้การเก็บข้อมูลจาก 3 วิธีท่ีแตกต่างกัน แต่
รวบรวมข้อมลูในเร่ืองเดียวกนั มาตรวจสอบควบคูก่บัสภาพของความเป็นจริง ซึ่งจะใช้แหลง่ข้อมลู
ทางด้านเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ รวมถึงการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 

หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้รวบรวมการสมัภาษณ์ทัง้หมดจากผู้ ให้สมัภาษณ์แล้ว ผู้วิจยัได้น าแบบ
สัมภาษณ์ทัง้หมดมาวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบแนวความคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน โดยการน าเสนอข้อมลูจากการศกึษาครัง้นี ้
ได้ใช้วิธีการพรรณนาความ (Descriptive Method) 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จงัหวดัน่าน” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน รวมถึง
เพื่อพฒันาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยการ
วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และการ
สงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non-Participant Observation) จากข้อมลูท่ีได้มาผู้วิจยัสามารถแบ่ง
การน าเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจยัออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

4.1 ข้อมลูพืน้ฐานของจงัหวดันา่น 
4.2 รูปแบบการทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
4.3 ระดบัการมีสว่นร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
4.4 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

จงัหวดัน่าน 
4.5 จดุแข็ง และจดุอ่อนของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
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4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัดน่าน 
 

4.1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. ส านกังานแพร่ (2555) ได้อธิบายเก่ียวกบัท่ีตัง้ อาณาเขต 

และการปกครองของจงัหวดัน่านไว้ว่า น่านมีพืน้ท่ี 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือ 7 ล้านไร่เศษ 
อยู่ห่างจากกรุงเทพ 668 กิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอนัอุดมไปด้วย
วฒันธรรมท่ีหลอมรวมจากเทือกเขาสงูถึงพืน้ราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกบักรุงสโุขทยั อดีตน่าน
เป็นประเทศนครรัฐท่ีมีเจ้าผู้ครองนครสืบตอ่กนัมารวมทัง้สิน้ 64 องค์  

แม่น า้น่านมีต้นก าเนิดจากดอยขนุน า้น่าน ต าบลขนุน่าน อ าเภอบ่อเกลือ ซึง่ไหลขึน้เหนือ
ไปทางอ าเภอทุ่งช้าง แล้วไหลลงใต้ไปยงัอ าเภอปัว อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอเวียงสา 
หลงัจากนัน้ไหลลงไปยงัจงัหวัดอตุรดิตถ์ พิษณโุลก และพิจิตร ไปรวมกบัแม่น า้ยมท่ีอ าเภอชมุแสง 
และแม่น า้เจ้าพระยาท่ีปากน า้โพจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 40 ของล าน า้น่านหล่อเลีย้งแม่น า้
เจ้าพระยา น่านเป็นเมืองท่ีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา มีการผสมผสาน
ศิลปวฒันธรรม โดยยงัคงเอกลกัษณ์ความเป็นพืน้ถ่ินไว้ได้อยา่งสวยงาม 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดตอ่กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้  ติดตอ่กบัจงัหวดัอตุรดติถ์ 
ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัจงัหวดัแพร่และพะเยา  
การปกครอง 
จงัหวดัน่านแบ่งการปกครองออกเป็น 15 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอแม่ 

จริม อ าเภอภเูพียง อ าเภอเวียงสา อ าเภอสนัติสขุ อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอนาน้อย 
อ าเภอนาหม่ืน อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอบอ่เกลือ  และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 

4.1.2 เอกลักษณ์ทางชนชาต ิ
บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหนึ่งเป็นไทยท่ีอพยพมาจากดินแดนล้านช้างทางฝ่ังซ้ายของ

แม่น า้โขง  โดยเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ทางชายแดนตอนเหนือของเมืองน่านบริเวณท่ีติดกบัชายแดน
ของประเทศลาวนอกจากนีย้งัประกอบด้วยคนเมืองหรือไทยยวน ในขณะท่ีในตวัเมืองยงัมีพวกขมุ
เงีย้ว (ไทใหญ่) ส่วนเขตรอบนอกเมืองจะมีชนเผ่าอีกหลากหลาย เช่น ไทลือ้  ม้ง  เม่ียน  ถ่ินหรือ
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ลวัะ ขม ุและตอบเหลือง ฯลฯ อย่างไรก็ตามบรรดาคนเมืองและชนเผ่าเหลา่นีก็้มีวิถีชีวิตและความ
เช่ือท่ีมีทัง้คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากความเช่ือและพิธีกรรมท่ีแยกย่อย
ออกไป เน่ืองจากแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง จึงท าให้เกิดการยืมและถ่ายทอด 
รวมถึงมีการผสมผสานกบัวฒันธรรมของคนพืน้เมือง เพื่อเป็นการสร้างสีสนัของวฒันธรรมเมือง
น่านให้มีความโดนเดน่เฉพาะตนเอง  

จากท่ีกล่าวมา พบว่าชนเผ่าท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัน่านมากท่ีสุดคือ ไทลือ้ ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ี
จงัหวดัน่านทัง้หมด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง 
อ าเภอสนัติสขุ และอ าเภอสองแคว มีหมู่บ้านไทยลือ้จ านวน 63 หมู่บ้าน ซึ่งอิทธิพลหรือค่านิยม
ของผู้ชายของไทยลือ้จะเน้นการสกัพงุด าจนถึงโคนขา ดงันัน้ชาวไทยลือ้และคนเมืองจึงไม่ค่อยมี
ความแตกตา่งกนัมากนกั 

 
4.1.3 แหล่งท่องเที่ยว  
น่านได้รับการยอมรับจากนกัท่องเท่ียว และผู้ ท่ีได้มาสมัผสัเย่ียมเยือนวา่เป็นเมืองโบราณท่ี

มีชีวิต ความงดงามของขุนเขาและป่าไม้ก่อให้เกิดอากาศท่ีดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ คน 
วฒันธรรม ประเพณีของกลุ่มชนเผ่าท่ีแตกต่างกนั ล้วนสร้างสีสนัให้กบัจงัหวดัน่านได้อย่างลงตวั 
งานศิลปหัตถกรรมท่ีหลากหลายทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นวัด บ้านเรือนไทยเหนือแบบโบราณ 
สถาปัตยกรรมโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนน่านได้เป็นอย่างดี จากท่ีกล่าวมาจึงท าให้ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. ส านกังานแพร่ (2555) ได้จ าแนกแหลง่ท่องเท่ียวโดยเป็นเขตอ าเภอ 
ดงันี ้

1) อ าเภอเมืองน่าน มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ วดัภมูินทร์ วดัพระธาตชุ้าง
ค า้วรวิหาร คุ้มเจ้าราชบุตร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน วดัพญาวดั วดัพระธาตเุขาน้อย วดัมิ่ง
เมือง วดัสวนตาล วดัหัวข่วง พิพิธภณัฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านศรีนา
ป่าน-ตาแวน แหลง่เตาเผาโบราณ และเคร่ืองเคลือบบ้านบอ่สวก บ้านกลางพฒันา หอศิลป์ริมน่าน 
หอศลิป์พิงพฤกษ์ (ครัวมะเก่าเตาไฟโบราณ ผ้ามดัย้อมท ามือ) และกาดน่าน 

2) อ าเภอภเูพียง มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ วดัพระธาตแุช่แห้ง บ้านหาดผา
ขนหรือชมุชนอนรัุกษ์ร้อยปี วงักาบรางธรรมสถาน 

3) อ าเภอเวียงสา มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ อาคารประวตัิศาสตร์ บ้านกะ
หล๊ก เฮือนรถถีบ ผ้าทอพืน้เมือง วดับญุยืนพระอารามหลวง 



77 

4) อ าเภอนาน้อย มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติ 2 แห่งได้แก่ อทุยาน
แห่งชาตศิรีน่านและอทุยานแห่งชาตขินุสถาน 

5) อ าเภอนาหม่ืน มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ หมูบ้่านประมงปากนาย 
6) อ าเภอบ้านหลวง เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของอทุยานแห่งชาตนินัทบรีุ 
7) อ าเภอท่าวงัผา มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ บ้านดอนมลู หมู่บ้านไทยลือ้

หนองบวั วดัหนองบวั บ้านสนัเจริญ (ซึง่มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว ได้แก่
เส้นทางเดินป่าดงดิบ ไร่กาแฟบนเขา บ่อน า้ร้อนโป่งกิ และน า้ออกรู มีลกัษณะเป็นธารน า้ไหลแรง
พุง่ออกมาจากช่องเขาตลอดทัง้ปี โดยไมท่ราบวา่ท่ีมาของน า้มาจากท่ีใด) 

8) อ าเภอปัว มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ต้นดิ๊กเดียม หมู่บ้านพฒันาและ
สงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง วงัพระธาตเุบง็สกดั วดัต้นแหลง บ้านร้องแง รวมถึงยงัมีแหลง่ท่องเท่ียว
ท่ีตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตดิอยภคูาอีกด้วย 

9) อ าเภอเชียงกลาง มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจคือ วดัหนองแดง 
10) อ าเภอทุ่งช้าง มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ อนสุรณีย์วีรกรรมพลเรือน 

ต ารวจ ทหาร และพิพิธภณัฑ์ทหารทุ่งช้าง โครงการพฒันาเพื่อความมัง่คง (พมพ.)บ้านมณีพฤกษ์
(ซึง่มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวได้แก่ ถ า้ผาผึง้ ดอยผาผึง้ จดุชมวิวภหูวัล้าน) 

11) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นรอยต่อเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว มีเทือกเขา
หลวงพระบางเป็นพรมแดนธรรมชาติ จดุสงูสดุอยู่ท่ีดอยภแูว มีถนนบนภเูขาท่ีสงูเฉียดฟ้าจนได้ช่ือ
วา่ ถนนลอยฟา้ ซึง่สามารถชมทศันียภาพท่ีสวยงามจากสองข้างทาง มีทะเลหมอกในฤดหูนาว ซึง่
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวได้แก่ ภูพยคัฆ์ อนุสรณ์สถานยทุธภมูิบ้านห้วย
โก๋นเก่า ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น 

12) อ าเภอบ่อเกลือ ซึง่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวได้แก่ บ่อ
เกลือสินเธาว์ ศนูย์ภฟูา้พฒันา อีกทัง้ยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตขินุน่านอีกด้วย 

13) อ าเภอแม่จริม เป็นท่ีตัง้ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในอทุยานแห่ชาติแม่จริม อีก
ทัง้ยงัมีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวได้เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาติ อาทิเช่น การลอ่งเรือยาง การลอ่งแพ
ไม้ไผ่ ป่ันจกัรยานเสือภูเขา เดินป่าล าน า้แปง ล่องแก่งน า้ว้า เดินป่าบ้านน า้พางสู่บ้านร่วมเกล้า    
ปีผาหน่อ ดภูาพเขียนสี 
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4.1.4 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส านกังานสถิติจงัหวดัน่าน (2558) ได้อธิบายถึงทรัพยากรป่าไม้ในจงัหวดัน่านไว้วา่ น่านมี

พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่า และภเูขาสงู จากข้อมลูของกรมป่าไม้ พบว่า ในปีพ.ศ.  2519 จงัหวดัน่านมี
พืน้ท่ีป่าสมบรูณ์ทัง้นอกและในเขตป่าสงวนแห่งชาติทัง้หมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.65 
ของพืน้ท่ีจงัหวดั พอถึงปีพ.ศ. 2551 จงัหวดัน่านมีพืน้ท่ีป่าไม้เหลือ 5,103,550 ไร่ หรือร้อยละ 
71.18 โดยมีการจดัตัง้อทุยานแห่งชาติขึน้ ครอบคลมุเขตพืน้ท่ีในเขตต้นน า้ล าธาร ซึ่งถือว่าเป็น
พืน้ท่ีอนุรักษ์จ านวน 7 แห่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
อทุยานแห่งชาติขนุน่าน อทุยานแห่งชาติถ า้สระเกิน อทุยานแห่งชาตินนัทบรีุ อทุยานแห่งชาติขนุ
สถาน และอทุยานแห่งชาตศิรีน่าน ในขณะท่ียงัมีวนอทุยานถ า้ผาตบูอีก 1 แห่ง  

 
4.1.5 ประเพณี 
ประเพณีและวฒันธรรมในจงัหวดัน่าน มกัแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในจงัหวดั

น่าน ด้วยวฒันธรรมและประเพณีท่ีหลากหลายของชุมชนในแต่ละแห่ง ท าให้เกิดเป็นเร่ืองราวท่ี
แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าอนัยาวนานของคนน่าน ซึง่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. ส านกังานแพร่ 
(2555) ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเพณีท่ีส าคญัในจงัหวดัน่าน ไว้ดงันี ้

1) งานประเพณีไหว้พระธาตุ เมืองน่านเป็นเมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาท่ี
พระพทุธศาสนาเผยแพร่มาถึงเป็นเวลาช้านาน ในเขตเมืองเก่า ทัง้ในตวัเมืองน่านและท่ีอ าเภอปัว 
จะมีพระธาตตุัง้อยูบ่นเนินเขาเดน่เป็นสง่า ในรอบปีจะมีงานประเพณีบชูาพระธาตสุ าคญั ดงันี ้

(1) งานนมสัการพระธาตุเบ็งสกดั ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 4 เหนือ (เดือน
มกราคม) 

(2) งานประเพณี หกเป็งไหว้พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้งปูชนียสถานท่ี
ส าคญัคู่บ้านคู่เมืองน่าน  ชาวน่านจะจดังานสมโภชกนัทกุปี 5 วนั 5 คืน ถือเป็นงานส าคญัทาง
พระพทุธศาสนางานหนึ่งของจงัหวดัน่าน  จดังานในวนัขึน้ 11-15 ค ่า เดือน 6 เหนือ หรือราวเดือน
มีนาคมท่ีวดัพระธาตุแช่แห้ง  สิ่งท่ีน่าสนใจจะมีการแห่ขบวนครัวตานสกัการะองค์พระธาตุจาก
อ าเภอ หมูบ้่านตา่งๆ มีพิธีพทุธศาสนามากมาย การสรงน า้ เวียนเทียนรอบองค์พระธาต ุรวมถึงยงั
มีการแสดง  การแขง่ขนัทางวฒันธรรม เช่น การแข่งท า โคมแขวน  การตีกลองแอว  การแข่งขนับัง้
ไฟดอก (องค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน, 2557) 

(3) งานประเพณีนมสัการพระธาตเุขาน้อย ในวนัเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกบัวนั
เพ็ญเดือน 6 ภาคกลาง (เดือนพฤษภาคม) ท่ีวดัพระธาตเุขาน้อย และมีการจดุบัง้ไฟถวายเป็นพทุธ
บชูา 
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(4) งานประเพณีนมัสการสรงน า้พระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาลช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 12-15 เมษายน 

(5) ประเพณีตกับาตรเทียน วดับญุยืน ประเพณีใสบ่าตรเทียน ถือเป็นประเพณี
ท่ีส าคญัท่ีคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนชาวอ าเภอเวียงสาได้ปฏิบตัิสืบต่อกนัมาเป็นเวลาช้า
นาน ทัง้นีไ้ม่ปรากฏชดัว่าเร่ิมขึน้เม่ือใด ซึง่สนันิษฐานว่าน่าจะเร่ิมตัง้แตพ่.ศ. 2344 เน่ืองจากในยคุ
โบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุสามเณรทกุรูปในอ าเภอเวียงสาจึงได้ก าหนดเอาวนัแรม 2 ค ่า เดือน 
8 หรือหลงัเข้าพรรษา 1 วนั จดัพิธีสมูาคารวะ หรือพิธีขอขมาแก่เจ้าคณะอ าเภอและพระชัน้ผู้ ใหญ่
ขึน้ ในขณะท่ีประชาชนน าเทียนและดอกไม้มาถวายแก่พระภิกษุ-สามเณร  เพื่อให้มีแสงสว่างไว้
ปฏิบตัิศาสนกิจและศกึษาพระธรรมวินยัในยามค ่าคืน อย่างไรก็ตาม งานประเพณีตกับาตรเทียน 
ถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดมานาน  อีกทัง้ยงัเป็นประเพณีท่ีส่งเสริมให้คนรู้จกัน่านในอีกด้านหนึ่ง
ได้เป็นอยา่งดี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. ส านกังานแพร่, 2555) 

2) งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีมีมา
ตัง้แตค่รัง้พทุธกาล ส าหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีท าบญุกลางบ้านท่ียิ่งใหญ่และส าคญั เป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน  พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจบัสลาก 

3) งานประเพณีแข่งเรือจงัหวดัน่าน เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมานานต่อมาใน 
พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐิน
พระราชทานในปัจจุบนั ราวกลางเดือนตลุาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยถือเอาวนั
เปิดสนามแข่งเรือตามวนัถวายสลากภตัของวัดช้างค า้วรวิหารซึ่งเป็นวดัหลวง จะจัดงานถวาย
สลากภตัก่อน งานแข่งเรือประเพณีจงัหวดัน่านจึงเป็นประเพณีคู่กบัตานก๋วยสลากของวดัช้างค า้
มาจนทกุวนันี ้ภายหลงัทางจงัหวดัได้ผนวกงานสมโภชงาช้างด าอนัเป็นสมบตัิล า้ค่าคู่บ้านคู่เมือง
ของจงัหวดัน่านเข้าไปด้วย นอกจากนัน้ยงัมีงานแข่งเรือท่ีอ าเภอเวียงสาในเทศกาลตานก๋วยสลาก  
เรือท่ีเข้าแข่งแตล่ะล าใช้ไม้ซงุใหญ่ๆ เอามาขดุเป็นเรือ เอกลกัษณ์โดดเดน่ของเรือแข่งเมืองน่าน คือ 
ท่ีหวัเรือแกะเป็นรูปพญานาค ชคูอสง่างาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสงู ประเภทการแข่งขนัมี
ทัง้เรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทัง้ประเภทสวยงาม นอกจากนีย้งัมีการประกวดกองเชียร์อีก
ด้วย และหากมาในช่วงซ้อมก่อนการแข่งขนั ตอนเย็นๆ จะเห็นชาวบ้าน นกัเรียนจบักลุ่มอยู่ริมน า้
เพื่อดกูารซ้อมเรือ เชียร์ทีมเรือ และฝีพาย ท่ีเป็นคนท้องถ่ิน เป็นวิถีชีวิตท่ีมีสีสนั และเป็นกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ นบัเป็นประเพณีท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 

4) งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจงัหวดัน่าน จดัขึน้ในเดือนธนัวาคมของทกุ
ปี บางปีอาจจดัร่วมกบัเทศกาลของดีเมืองนา่น ส้มสีทองเป็นผลผลติทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงของ
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จงัหวดัน่าน พนัธุ์เดียวกบัส้มเขียวหวาน แตส้่มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม  และรสชาติ
หวานหอมอร่อยกว่า เป็นเพราะอิทธิพลของดินฟ้าอากาศคือ อุณหภูมิระหว่างกลางวันและ
กลางคืนตา่งกนั 8 องศา เป็นเหตใุห้สาร “คาร์ทีนอยพิคเมนท์” ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น
สีทองดงักล่าว กิจกรรมในงานท่ีน่าสนใจมีหลายอย่าง  ได้แก่ การประกวดขบวนรถส้มสีทอง การ
ออกร้านนิทรรศการ การจ าหน่ายสนิค้าหตัถกรรมจากอ าเภอตา่งๆ และจากเมืองฮ่อน-หงสา สปป.
ลาว การแสดงพืน้เมืองและมหรสพตา่งๆ อีกมากมาย 

5) พิธีสืบชะตา เป็นประเพณีโบราณ มักท าในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิดอายุ
ครบรอบ หายจากการเจ็บป่วย การสืบชะตาถือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ เป็นสิริมงคล และขบัไล่
สิง่เลวร้ายให้ผา่นพ้นไป ตอ่มามีการประยกุต์พิธีสืบชะตากบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ดนตรีพืน้บ้าน ปิน สะล้อ ซอน่าน โดยพ่อครูไชยลงักา เครือเสน ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพืน้บ้าน) คือผู้ เช่ียวชาญปิน (ซงึ) และสะล้อ  นอกจากนีย้งัสามารถ
ประดิษฐ์เคร่ืองดนตรี ค าร้อง และท านองเพลงซอป่ันฝา้ย นอกจากนีศ้ิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ
พ่อครูค าผายนปิุง  ผู้ขบั “ซอล่องน่าน” ท่ีเล่าถึงต านานการสร้างบ้านแปงเมืองน่าน ตามเร่ืองเล่า
ขานกนัมาวา่ เม่ือพระยาการเมืองอพยพย้ายเมืองจากวรนคร อ าเภอปัว มาสร้างเมืองใหมท่ี่ภเูพียง
แช่แห้ง ขบวนเสด็จแห่ใหญ่โตล่องมาตามล าน า้น่าน ผู้ติดตามคือ ปู่ ค ามาและย่าค าปี ้ขับร้อง
โต้ตอบด้วยปฏิภาณกวี คลอปิน และสะล้อ ด้วยความสนกุสนาน 
 

4.1.6 วัฒนธรรมการกิน 
ประเพณีการกินข้าวของคนน่านเรียกว่าการกินขนัโตก ซึง่มีความหมายเดียวกบัค าว่าแลง 

หมายถึงเวลาเย็นหรือค ่า ซึง่ชาวน่านได้ถือปฏิบตัิสืบทอดกนัมา นอกจากจะใช้เลีย้งแขกท่ีมาเยี่ยม
บ้านแล้ว ยงัจดัเลีย้งแขกในงานบญุโอกาสต่างๆ เช่น งานท าบญุท่ีบ้าน งานประเพณีหมู่ บ้าน งาน
บวชพระหรือสามเณร งานมงคลสมรสต่างๆ เป็นต้น ทัง้นีอ้าหารหลกัของชาวน่านคือข้างนึ่ง ซึ่ง
ข้าวนึ่งดังกล่าวจะใส่กระติ๊บเล็กๆ ประจ าขันโตก หรืออาจจะใส่กระติ๊บ ขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า
กระติ๊บหลวง อาหารส าหรับการกินข้าวขนัโตก ก็จะเป็นอาหารพืน้เมืองของชาวเหนือ เช่น แกงอ่อม 
แกงแค ไส้อัว่ (ไส้กรอก) จิน้ปิง้ (เนือ้ยา่ง) ลาบ น า้พริกออ่ง น า้พริกหนุ่ม แคบหมู ่ผกัสด ผกันึ่ง ฯลฯ  
การรับประทานในประเพณีขนัโตกจะนิยมนัง่กับพืน้ปเูสื่อท่ีสานด้วยไม้ไผ่ท่ีเรียกว่า สาดเติม้ แต่
ปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเสื่อธรรมดา หรืออาจจะนัง่กบัพืน้ไม้ท่ียกสงูขึน้มาก็ได้  

นอกจากนีอ้าหารพืน้บ้านท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัน่าน คือ ไก หรือสาหร่ายแม่น า้น่าน ซึง่เป็น
อาหารพืน้บ้านของชาวไทลือ้มานบัร้อยปี เน่ืองจากเป็นวตัถดุิบท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติในแม่น า้
น่าน จะพบมากท่ีสดุบริเวณอ าเภอท่าวังผา คนไทลือ้นิยามน าไกมาปรุงอาหาร เช่น การท าห่อนึ่ง



81 

ไก ไกยี และคัว่ไก สืบทอดกนัมาเร่ือยๆ เพราะมีความเช่ือวา่ไกเป็นอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการ 
ท าให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืน ต่อมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบวั ได้น าไกมาแปรรูป
หลายอยา่ง เช่น ไกแผ่น ข้าวตงัหน้าไก น า้พริกไก คุ้กกีไ้ก เป็นต้น   
 

4.1.7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
1) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัน่าน การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยส านกังานแพร่  กรมการท่องเท่ียว องค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน  เทศบาลเมือง
น่าน  และองค์การบริหารสว่นต าบล 

2) ภาคธุรกิจ ได้แก่ มลูนิธิฮกัเมืองน่าน สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน โฮงเจ้า
ฟองค า ชมรมสามล้อน่าน ริสาสนีิ รีสอร์ทแอนด์สปา ล าดวนผ้าทอ และจนัทร์สมการทอ 

3) ชมุชน ได้แก่ ชมุชนบอ่สวก ชมุชนมหาโพธิ ชมุชนวดัพระเกิด ชมุชนบ้านหาดผา
ขนชมุชนศรีนาป่าน – ตาแวน ชมุชนบ้านหนองบวั ชมุชนศลิาเพชร และชมุชนบ้านร้องแง 
 

4.1.8 งบประมาณ    
งานวิจยัเร่ือง “การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั

น่าน” สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี 3 ตามแผนยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2558 ซึง่ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง
ยัง่ยืนและเป็นธรรม ในประเด็นของการพฒันาและเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ โดยมี
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์คือ 1) ประเทศไทยมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพิ่มขึน้ 2) ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวส าคญัในภมูิภาค และ 3) สาขาการบริการท่ีมี
ศกัยภาพสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งมีตวัชีว้ดัคือ ภาคการ
ท่องเท่ียวสร้างรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่ต ่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาทและจาก
นกัท่องเท่ียวชาวไทยไม่ต ่ากว่า 0.8 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยได้รับความนิยมและจดัอนัดบัในระดบัโลก  และตวัชีว้ดัสดุท้ายคือสดัสว่นภาคบริการ
ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้  จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นท าให้เกิดนโยบายการจดัสรร
งบประมาณด้านการพฒันาเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ ดงันี ้

1) การด าเนินกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดเพื่อยกระดับตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพ 
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2) เร่งฟืน้ฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิง
กลุ่มพืน้ท่ี และพฒันาโครงข่ายโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี รวมถึงการเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม 

3) พัฒนายกระดับสินค้า บริการ ปัจจัยสนับสนุน และธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการ
ท่องเที่ยวให้มีคณุภาพท่ีได้มาตรฐาน 

4) สง่เสริมการขยายโอกาสทางการตลาด ด้านการลงทนุทัง้ในประเทศและภมูิภาค
อยา่งตอ่เน่ืองในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ รวมถึงสปาในเชิงธุรกิจ 

5) สนบัสนนุการด าเนินงานตามภารกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน 
จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นสอดคล้องกับรายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณจงัหวดั

น่าน ประจ าปีพ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า ส านกังานนายกรัฐมนตรีได้จดัสรรงบประมาณด้านการ
ท่องเท่ียวให้กับองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  (องค์การ
มหาชน) เป็นจ านวน 33,900,000 บาท โดยแบง่เป็นประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ประเด็นแรกคือฟืน้ฟคูวาม
เช่ือมัน่และกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุ ในการพฒันาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานด้านการท่องเท่ียว จ านวน 27,000,000 บาท และประเด็นท่ีสองคือการพฒันา
และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยัง่ยืน 
จ านวน 6,900,000 บาท  

นอกจากนีก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้งบเก่ียวกับการท่องเท่ียวเป็นเงินจ านวน 
42,920,000 บาท โดยมีเปา้หมายคือน าไปพฒันาและเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวโดยการจดัสรร
ให้แก่หน่วยงานภายใต้สงักดัท่ีจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และกรมการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามงบประมาณส าหรับส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 1,720,000 บาท จะน าไปจดัโครงการสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนินการ
เชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว จ านวน 450,000 บาท  รวมถึงนโยบาย แผน และงานด้าน
การท่องเท่ียวอีก 1,270,000 บาท ในขณะท่ีกรมการท่องเท่ียว ได้งบประมาณจ านวน 41,200,000 
บาท เพื่อน าไปพัฒนามาตรฐานบริการและแหล่งท่องเท่ียว ( รายงานแสดงแผนการจัดสรร
งบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จงัหวดัน่าน, 2557)  

4.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 
 

ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกต พบว่า รูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีลักษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งกิจกรรมเชิง
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สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่ล้วนมาจากความคดิของคนในชมุชน เน่ืองจากเป็นสิ่งเดิมท่ีชมุชนเคย
ท าอยู ่ แตอ่าจจะมีการเพิ่มกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัท่องเท่ียวมาก
ขึน้  ในทางกลบักนัรูปแบบของกิจกรรมในแตล่ะชมุชนจะมีความแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัความคิด
สร้างสรรค์และวิถีชีวิตเดิมของชมุชนนัน้ๆ   

ผลการวิเคราะห์เอกสาร จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 
2555-2559 รัฐบาลประกาศให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ โดยค านึงถึงความส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียว ซึง่มีแนวทางการด าเนินงานคือบริหารจดัการด้าน
การท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน ผ่านการบูรณาการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน ชุมชน 
ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนีแ้ผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติปีพ.ศ. 
2555-2559 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 อธิบายถึงการสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจนการลงทนุเพื่อ
การท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนต้องค านึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้อม อีกทัง้สนับสนุนการส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ โดยผ่านการจดัการการท่องเท่ียวของ
ชุมชน  ในขณะเดียวกันงานวิจยัชิน้นีย้งัสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ท่ี 5 ในประเด็นเก่ียวกบัการ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการพฒันาการท่องเท่ียว  โดย
การสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  รวมถึงจดัตัง้คณะกรรมการในระดบัท้องถ่ินเพื่อการบริหารจดัการแหล่งท่ องเท่ียว เพื่อ
พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ประชาสงัคมในท้องถ่ินให้เข้ามามีสว่นร่วม  ทัง้นีค้วรมีการกระจายอ านาจ และจดัสรรผลประโยชน์
ด้านการท่องเท่ียวให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพื่อให้ชมุชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
ส าหรับยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวพ.ศ. 2558-2560 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 เป็นกลยทุธ์การพฒันาเชิง
พืน้ท่ี   มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนา
เช่ือมโยงสินค้า เช่น ผลิตภณัฑ์ชมุชน (OTOP) เข้าสูภ่าคธุรกิจบริการท่องเท่ียว รวมถึงพฒันาอตั
ลกัษณ์ของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินชุมชน ในส่วนของ
แผนพฒันาจงัหวดัน่านปีพ.ศ. 2558-2561 มีการวิเคราะห์สถานการณ์จดัท าข้อมลูเชิงพืน้ท่ีใน
จงัหวดัน่าน ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นการพฒันาและสนับสนุน  ยกระดบัการพฒันาสงัคมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วฒันธรรม และสขุภาพ ซึ่งประการแรกคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมี
จิตส านึกรักบ้านเกิด  สืบทอดประเพณี วฒันธรรม ประการท่ีสองคือการสร้างชมุชนต้นแบบ และ
ประการสดุท้ายคือเสริมสร้างศกัยภาพของชมุชน  และองค์กรปกครองท้องถ่ินให้พฒันาคณุภาพ



84 

ชีวิตของผู้สงูอายุ ผู้ ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามศกัยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ชมุชน      

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัทัง้หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 คน ภาคธุรกิจจ านวน 6 คน และชมุชน
จ านวน 6 คน  รวมทัง้สิน้ 19 คน ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ 3 
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการสร้างเครือข่ายชมุชน  2) รูปแบบเชิงพาณิชย์ 3) รูปแบบเชิงพาณิชย์และ
การสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่อธิบายว่ารูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์มีลักษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยผู้ วิจัยสามารถจ าแนกประเด็นในเร่ือง
เก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ออกเป็น 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดงันี ้   
 

4.2.1 รูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชน  
จากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 16 คนจาก 19 คน มีความคิดเห็นท่ี

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีลกัษณะเป็น
การสร้างเครือข่ายชมุชน โดยมีกระบวนการเร่ิมต้นคือการรวมกลุม่ของชาวบ้านท่ีต้องการพฒันา
ชมุชนให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว  จากนัน้ก็แบง่หน้าท่ีกนัในการดแูลกิจกรรม ซึง่รูปแบบกิจกรรมจะเกิด
จากการสร้างสรรค์ของคนในชมุชนควบคูไ่ปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนในชมุชนเป็นหลกั 
การท่องเท่ียวในรูปแบบนีจ้ะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัคนในชมุชนผ่านกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตดัง้เดิม 
ในขณะเดียวกันยงัก่อให้เกิดการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรมของชมุชนต่างๆ ในจงัหวดัน่านไว้ให้คน
รุ่นหลงัได้เรียนรู้อีกด้วย    

ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 คน  มีความคิดเห็นว่า  โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีคิดค้นขึน้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวดัน่าน  ควรค านึงถึงความ
ต้องการของคนในชุมชนเป็นหลกั  เพราะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการพานักท่องเท่ียวไป
เรียนรู้วิถีชมุชน  โดยยดึหลกัการพฒันาคือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัน่าน  ต้องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตให้เข้ากับคนจงัหวดัน่าน  ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน  ความเป็นอยู่  ชาวบ้านก็จะใช้ชีวิต
แบบเดิม  นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้ศิลปะ วฒันธรรมดัง้เดิม โดยท่ีคนน่านจะไม่ปรับเปลี่ยน
รูปการด าเนินชีวิตไปตามความต้องการของนกัท่องเท่ียว  ทัง้นีห้น่วยงานภาครัฐจะเร่ิมจากการลง
พืน้ท่ีเพื่อไปสื่อสารกับชาวบ้านโดยตรง  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าชาวบ้านต้องการ
พฒันาไปทางทิศทางใด  ในขณะเดียวกนัก็จดักิจกรรมพาคนในชมุชนไปงานตามสถานท่ีอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาชมุชนของตนเอง  ส าหรับชมุชนท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว
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ท่ีน่าสนใจอยู่แล้ว  หน่วยงานภาครัฐจึงมีหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น  การใช้รถรางเพื่อพานกัท่องเท่ียวไปตามแหลง่ชมุชน  เป็นต้น  ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูส าคญั  ผู้จดัการ
ส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  ได้อธิบายไว้ดงันี ้ 

 
“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เราไม่ได้เป็นคนคิดขึน้มา เราไปศึกษาจากผู้ รู้  เราเอาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในวาระนานาชาติมาใช้ไม่ได้  มนัไม่เวิร์ค  เหมือนการตดัเสือ้ตวั
เดียวแล้วใส่ทุกคน  ผมก็ต้องประยุกต์บางอย่างมา  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
จ าเป็นต้องบวกเจ้าของพืน้ท่ีคือชุมชนไปด้วย  แต่ต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์เดิมคือเอาคนมาดู
คน  ไปดวูิถีชุมชน  ไปดวู่าเขาท าอะไร  ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไปลองมีประสบการณ์แบบ
ชาวบ้านๆ  โดยท่ีคนในชุมชนนัน้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร  แต่นกัท่องเท่ียวเม่ือมาแล้ว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากบัชุมชนท่ีตวัเองมาเท่ียว  ซึง่หน้าท่ีของอพท.คือการท างาน
เช่ือมในมิตขิองการรับข้อมลูมาจากชาวบ้าน  แล้วก็ประสานงานไปหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดการด าเนินงาน  ตัง้แตแ่รกเราต้องเร่ิมไปหยัง่เสียงก่อน คยุก่อน  ว่าเขาต้องการพฒันา
ไปทางไหนแล้วเราก็ไปคิดวิธีให้เขา  อีกอย่างหนึ่งคือพาไปดตูวัอย่างท่ีเขาท าเสร็จมาแล้ว  
เขาได้รับรางวลัมาแล้ว  และเขารวยมาแล้ว  เรากระตุ้นชาวบ้านโดยการให้เขาได้เห็นของ
จริงเลย  ไม่ต้องพูดในกระดาษ  บางทีเราก็พาไปเปิดโลกทศัน์ พาไปด ู12 ปันนา หลวง
พระบาง สถานท่ีท่ีมีความใกล้เคียง  แล้วก็ย้อนมาดบู้านเราเอง  ตอนนีช้มุชนเร่ิมตระหนกั
รู้วา่สิง่ท่ีนกัท่องเท่ียวเขามา  เขามาแล้วเขาชอบอะไรไมช่อบอะไร  เราไม่ใช่หน่วยงานท่ีเข้า
มาแล้วเอาเงินไปให้ แต่เรามาร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน  สิ่งท่ีผมคิดไปคุณเห็นด้วย
หรือไม่ก็บอกมา  ชาวบ้านคนไทยจะมีนิสยัอย่างหนึ่งคือไม่ชอบคยุกนัตรงๆ ในท่ีประชุม  
มนัต้องอาศยัเวทีท่ีไม่เป็นทางการ เขาถึงจะยอมเปิดใจพดูกบัเรา  เราจะหาผู้ มีส่วนร่วมท่ี
จะขยายเครือข่ายสามารถจะช่วยเราได้  โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของพืน้ท่ีเอง เราก็ต้อง
สร้างกลไกขึน้มา เช่น การขบัเคลื่อนภาคชมุชน เอาหวัหน้าบ้านตา่งๆ เป็นพดูแล้วมีคนฟัง 
เราก็จะดึงเขามาเป็นแนวร่วม พวกแกนน าให้เขาถ่ายทอดลงไป เหมือนเขาเป็นสื่อตรง
กลาง” (ชมุพล มสุกิานนท์, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 

 
ผู้น าชมุชนในจงัหวดันา่นคอ่นข้างสมยัใหม ่ ท าให้การจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มี

การจดัการท่ีเป็นระเบียบมากขึน้ ดงัท่ีคณุธนภร  พลูเพิ่ม  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ส านกังานแพร่ ได้อธิบายวา่ 
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“น่านเขาเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  เพราะฉะนัน้เขาเจอคนหลายองค์กร  น่านเป็นอะไรท่ี
พัฒนาเร่ืองการท่องเท่ียวน่ีท ายากแต่ก็ง่าย  เพราะทุกคนรักบ้านตัวเอง  ทุกคนก็จะ
พยายามโอบอุ้มท่ีมีอยู่แล้วจะพยายามไม่ให้แตะ  แต่ว่าถ้าเราเข้าไปในชมุชนนัน้ๆ  โดยท่ี
เราใส่ใจ  เราภมูิใจท่ีจะท าให้บ้านเขาดีขึน้มนัง่าย  ทุกอย่างมนัขึน้อยู่ชุมชนท่ีเป็นเจ้าของ
พืน้ท่ี   เราจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกบัคนในชมุชน  เราจะสื่อสารกบัผู้น ากลุม่ท่ีเราเห็นว่าถ้า
เขาพูดแล้วชาวบ้านเช่ือ  ตอนนีผู้้ น าชุมชนค่อนข้างสมัยใหม่  บางชุมชนเป็นด็อกเตอร์  
บางวดัเป็นด็อกเตอร์  ฉะนัน้วิสยัทศัน์ก็จะไกล  ตอนนีท้ทท.มาท าการตลาดจะง่าย  เวลา
สื่อสารอะไรไป  ทกุคนจะเข้าใจ  แตถ้่าคนในชมุชนบอกวา่ไมก็่คือไม ่ เราก็หยดุ  แตว่่าบาง
ทีเห็นวา่การพฒันามนัเป็นไปได้สงู  เราก็จะตือ้ว่าเราจะช่วยขายให้  ค าว่าขายก็คือเราเอา
คนมาด ู เช่น  ตงุก้าคงิท่ีวดัพระเกิด  มนัเกิดจากททท. ไปเห็นเราก็เอาไปบอกตอ่  น่ีคือการ
ท่ีจะเอาผู้ประกอบการเส้นทางน าร่องมาดพูืน้ท่ีจริง  แต่ถ้าคนในชุมชนบอกว่าไม่เอาอย่า
มายุง่  พี่ก็จะไมแ่ตะ  เพราะเป็นความร่วมมือของคนในชมุชน” (ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 
14 มีนาคม 2559) 

 
คุณนาถนรี ธนะปัญโญ ผู้ อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดน่าน  ได้อธิบายถึง

ความส าเร็จของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  จากความร่วมมือของคนในชุมชนไว้
ดงันี ้

 
“นโยบายเหมือนเป็นแกนเป็นเสาหลักให้เรายึด  ส่วนท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เกิดขึน้ได้ดีคือชมุชนมากกว่า ชมุชนเขาเข้มแข็งเพียงแต่เราไปบอก เช่น สมมติ
ว่ามีหมู่บ้านหนึ่ง เราก็ไปแนะน าว่าท าอย่างนัน้อย่างนีน้ะ พฒันาเขาเสริมเติมแต่งให้เขา 
เขาก็จะท าของเขาได้ เหมือนวดัพระเกิดท่ีชมุชนเขาเข้มแข็ง ท่ีท าตงุก้าคิง เราไม่ได้ไปท า
อะไรเลย  ในการท างานตา่งๆ จดุหลกัคือนโยบาย  เราต้องดวู่านโยบายผู้ใหญ่ลงมายงัไง
เม่ือเราเอานโยบายเป็นตวัตัง้เสร็จ  เราก็มาดูจังหวัดว่าท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดท่านมี
นโยบายอย่างไร ทางเทศบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต่างๆ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว  เขา
คิดกันยังไงเราก็มานั่งคุยกันในเบื อ้งต้น  อาจจะไม่ไ ด้ เ ป็นทางการ  แต่ เราก็มี
คณะกรรมการประชมุกนัตลอด  วา่แตล่ะฝ่ายคดิอย่างไร  เราถึงท างานกนัด้วยความพอใจ
ตกลงกนัทุกฝ่าย  แนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาจากนโยบายแล้วเราก็เอาไปสื่อสารกบัชุมชน
แล้วก็มาพฒันา” (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์,  14 มีนาคม 2559) 
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นอกจากนี ้คณุนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน  ได้อธิบายถึง
การมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการด้านการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน  ท่ีต้อง
เกิดขึน้จากค าร้องขอของคนในชมุชน  ดงันี ้

 
“หนึ่งในหน้าท่ีของอบจ. คือ ไปพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ไปจัดกิจกรรมเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือท่ีเรามกัเรียกวา่อีเว้นท์  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  เช่น  
การท าสื่อวิดิทัศน์  สื่อเอกสาร  และการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อ เพิ่ม
ศกัยภาพของบุคลากร อะไรก็ตามท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเราท าได้หมด  เขาเรียกว่าเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุน ก็คือมีหน้าท่ีสนับสนุนกระบวนการได้มาของ
งบประมาณเพื่อไปท ากิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  แต่มันต้องมีค าของบประมาณ  
กระบวนทางกฎหมายเขาเขียนวา่ หลกัเกณฑ์การได้มาซึง่เงินหรือกิจกรรมหนึง่จะต้องมีค า
ขอน าไปเสนอกรรมการประชาคมแผนท้องถ่ิน  อนัดบัแรกถ้าเป็นงานในระดบัหมู่บ้านให้
ไปประชาคมแผนหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ จังหวัดตามล าดับ   แต่ต้องมีการร้องขอใน
กระบวนการด้วย  กฎหมายเขาก าหนดว่าต้องประชาคมอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ อันนี ้
หมายถึงชาวบ้านนะไมไ่ด้พดูถึงตวัแทน  เราต้องเจอชาวบ้านเพราะเขาเป็นเจ้าของอ านาจ
ท่ีแท้จริง  เม่ือชาวบ้านเขาท าโครงการแล้วเข้าสู่กระบวนการครบทกุขัน้ตอน  ต่อไปก็ เป็น
หน้าท่ีเราท่ีต้องไปเสนอสภา” (นรินทร์  เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์,  15 มีนาคม 2559)  

 
มีการก าหนดให้เมืองน่านเป็นจุดต้อนรับนกัท่องเท่ียว  เป็นการกระตุ้นให้คนในชมุชนหนั

มาให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ ตามท่ีคณุสรุพล เธียรสตูร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  
ได้ให้ความเห็นไว้ดงันี ้

 
“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาก่อนหน้านีป้ระมาณ 3 ปี  ท าให้เราเห็นถึงศกัยภาพ
ของเมือง ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นการดแูลของเทศบาลเมืองน่าน  ในขณะเดียวกนัก็มองเห็นว่า  
เมืองนีไ้ด้ถกูรับรองให้เป็นเมืองเก่า  ประกาศโดยมติครม. ปีพ.ศ.2548 ก็เลยคิดว่าน่าจะ
สร้างศกัยภาพของเมืองนีใ้นการก่อให้เกิดรายได้ และพฒันาการท่องเท่ียว  หลงัจากท่ีเรา
ก าหนดทิศทางเปา้หมายของการท่องเท่ียวแล้ว  เราก็ท ากระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรม  ผมก็เลยก าหนดให้เมืองนีเ้ป็นเมืองน่าอยู่  ทัง้
เร่ืองการมีสว่นร่วมของเมืองให้ดแูล้วสะอาดสวยงาม  เน่ืองจากพืน้ท่ีนีมี้คนขึน้-ลงรถ  ขึน้-
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ลงเคร่ืองบนิ  หาข้อมลู รับประทานอาหาร  ซือ้ของท่ีระลกึ  ซึง่มนัจะท าให้ก่อให้เกิดรายได้  
เราก็เลยก าหนดนโยบายว่าเป็นห้องรับแขกของจงัหวดัน่าน  หมายถึงทัง้เขตเทศบาลเป็น
ห้องรับแขก  แล้วก็ขอรถรางชมเมืองเพื่อท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมเลยท าให้เกิดแนวคิดของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึน้  หลงัจากนัน้ก็เกิดการพฒันาส่วนอ่ืนๆ  ก็คือศกัยภาพ
ของชมุชนเช่น การเป็นเจ้าของบ้าน  การเป็นห้องรับแขกของจงัหวดัน่านยอ่มหมายถึงต้อง
สะอาดและสวยงาม  ในขณะเดียวกนัเจ้าของบ้านก็ต้องมีน า้ใจ  เป็นเจ้าบ้านท่ีดี  แล้วก็
เกิดกระบวนการเชิญชวนชมุชน  คนแก่ท่ีอยู่วดั  อยู่ติดบ้านติดโทรทศัน์  เข้ามามีสว่นร่วม
ในกิจกรรมของชมุชนมากขึน้  แล้วเราก็ใช้รถรางเข้าไปแวะหาเขา ไปชมชมุชนนัน้ชมุชนนี ้ 
จึงท าให้เกิดกระบวนการคิดของชมุชนเอง เราก็อาจจะเสริมเป็นบางส่วน  เช่นชมุชนบ้าน
พระเกิดก็เอากุฏิของหลวงพ่อมาท าเป็นพฒันาชุมชน  แล้วก็เป็นสถานท่ีท าตงุก้าคิง  แต่
ส าคญัท่ีสดุคือเราต้องเอารถรางชมเมืองเข้าไปหาเขา  รถชมเมืองมาก็จะบรรยายไปตาม
ถนนต่างๆ  แต่เราจะก าหนดว่ารถจะแวะจดุไหน  จดุไหนท่ีเข้มแข็งแล้วเราก็จะย้ายท่ีแวะ  
มนัก็จะเกิดพฒันาการ  ปัจจบุนันีช้มุชนบ้านพระเกิด  และชมุชนบ้านมหาโพธิก็เป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว  เราก็อาจจะพิจารณาวดัอ่ืนท่ีชมุชนมีศกัยภาพต่อไป” (สรุพล เธียรสตูร, 
สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) 

 
อย่างไรก็ตาม  มีการจดัเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจดัการท่องเท่ียวทัง้ 3 

มิติคือ ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  ผ่านการมีสว่นร่วมของชมุชน  ดงัท่ีคณุธารินีย์  
ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบอ่สวก  กลา่ววา่ 

 
“เราได้ท ากระบวนการจดัเวทีประชาคม  เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนว่าเราจะจดัการ
ท่องเท่ียวใน 3 ด้าน คือ 1)ด้านสงัคม  คือการมีส่วนร่วมของชมุชน  วิถีชีวิต  ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีเรามีอยู่  เราก็น ามาพฒันาให้เกิดมลูค่าหรือเป็นเคร่ืองมือในการท่องเท่ียว  2)
ด้านเศรษฐกิจ  เราก็จะมีการส่งเสริม สนบัสนนุในกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในการขบัเคลื่อนการ
ท่องเท่ียวของเราจากเคร่ืองปัน้ดินเผา เตาเผาโบราณบ่อสวก  3)ด้านสิ่งแวดล้อม  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในด้านการอนรัุกษ์  โดยมีลกัษณะคือเราต้อนรับนกัท่องเท่ียว  วิธีการสื่อสาร
กบัคนในชมุชนเราเร่ิมจากกลุ่มอาชีพ  เรามีคณะกรรมการสง่เสริมการท่องเท่ียวต าบลบ่อ
สวก แล้วเราจะมีตัวแทนกลุ่มต่างๆ และกลุ่มต่างๆ เขาก็จะมีกลุ่มย่อยอีกที  เราก็ให้
ตวัแทนของแตล่ะกลุม่เข้ามาหารือวางแผนกนั  การจดัแผนในหมู่บ้านเราก็สอดแทรกองค์
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ความรู้ว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนเราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันวางแผน ผู้ รับ
ผลประโยชน์ก็คือคนในชมุชน  เราท าท่องเท่ียวชมุชนเราต้องน าภมูิปัญญาท้องถ่ินวิถีชีวิต
เหล่านีท่ี้เรามี  เอามาพฒันาหรือเติมแต่งให้เพิ่มมลูค่า เราก็จะเกิดรายได้” (ธารินีย์ ไชย
เขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 

 
คุณเชาวนา  เข่ือนปิง  นักพัฒนาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือของคนในชมุชนไว้ดงันี ้
 
“เวลาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน เรามีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอยูก่่อนท่ีจะท าโครงการเราก็เชิญคณะกรรมการมาก่อน  เอาแกนน าเข้ามา บอก
ว่าเราจะท าแบบนี ้เขาเห็นด้วยไหม จะเพิ่มเติมในสว่นไหนบ้างคณะกรรมการก็เป็นคนใน
ชมุชน  เช่น  ท่องเท่ียวชมุชน  หวัหน้าบ้าน  เราก็มาประชมุกนั...ส าหรับชมุชนบ้านพระเกิด
ตอนท่ีพี่เร่ิมท า  นกัท่องเท่ียวเค้าก็รู้จกักนัแล้ว  เราก็ไปหารือกบัคนในชมุชนบ้านพระเกิด
ว่าเทศบาลมีรถราง  จะให้รถรางพานกัท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียว  เพราะชุมชนของเขามีของ
เก่าอยู ่ ตอนนีเ้ขาก าลงัเอาความรู้ภมูิปัญญาในชมุชนมารวบรวม  ซึง่ตอนแรกเขาคิดวา่จะ
ตัง้ใจท าเป็นท่ีเก็บของเก่า  แล้วก็คิดว่าจะท าเป็นเป็นแหลง่เรียนรู้  เราก็มาหารือกนั  ตอน
นัน้ค าวา่พิพิธภณัฑ์ชมุชนก าลงัฮิตขึน้มา พี่ก็เลยเสนอช่ือนีเ้ขา  เพราะว่าค าว่าแหลง่เรียนรู้
มนัเก่าไป  แต่ถ้าเป็นค าว่าพิพิธภณัฑ์มนัก็จะกว้างขึน้ก็เลยตกลงเป็นช่ือพิพิธภณัฑ์ชมุชน
บ้านพระเกิด  ชมุชนอ่ืนๆ  เช่น มหาโพธิก็เร่ิมจากรถราง พอรถรางผ่านท าให้ชมุชนมีการ
ตื่นตวั  รู้ว่าเทศบาลก าลงัส่งเสริมการท่องเท่ียว หน้าบ้านเขาก็จะสะอาด โดยพืน้ฐานคน
น่านเขาจะมีอัธยาศัยดี  ทักทายยิม้แย้มแจ่มใส  เขาก็เต็มใจต้อนรับนักท่องเท่ียว  พอ
รถรางผ่านก็เกิดการพฒันา แตล่ะบ้านก็เกิดการตื่นตวั” (เชาวนา เข่ือนปิง, สมัภาษณ์, 26 
มีนาคม 2559) 
 
ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัจากภาคธุรกิจ  มีจ านวน 3  คนท่ีแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีลกัษณะเป็นเครือข่ายชมุชน โดยเห็นว่ากิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจสว่นใหญ่จะเลือกใช้คนในชมุชนเป็นหลกั รวมถึงต้องอาศยัความร่วมมือ
กบัชุมชนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน ดงัท่ีคณุภทัราภรณ์ ปราบริบู เจ้าของธุรกิจ
โฮงเจ้าฟองค า  ได้อธิบายไว้วา่ 
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“ปัจจุบนัคณุป้าเป็นผู้ดแูลโฮงเจ้าฟองค า  ซึ่งโฮงนีเ้ป็นกองกลางของตระกูล  บทบาทใน
การท างานด้านการท่องเท่ียวก็คือจะเป็นผู้สื่อความหมายให้นกัท่องเท่ียวมาชมวา่  ในอดีต
เรามีวิถีชีวิตอย่างไร  และปัจจบุนัเรายงัคงวิถีชีวิตนัน้อยู่ในบางส่วน  ซึง่ไม่ใช่ทัง้หมด คณุ
ปา้จะบอกนกัท่องเท่ียวตลอดวา่แตล่ะชมุชนมีอะไร  แนะน าเขาไป  ตอนนีเ้ราก็ก าลงัฝึกนกั
สื่อความหมายไว้ 2 คน เอาไว้สื่อความหมายในวนัเสาร์-อาทิตย์ท่ีมีคนเยอะ  นักสื่อ
ความหมายมีหน้าอธิบายแหล่งท่องเท่ียว เช่น อยากท าตุงก้าคิงให้ไปชุมชนวดัพระเกิด  
อยากแกะพระไม้ให้ไปชมุชนมหาโพธิ  เราจะบอกนกัท่องเท่ียวตลอด...แรกเร่ิมกรุ๊ปทวัร์มา
บอกให้คณุปา้สอนท าน า้เงีย้ว  ข้าวซอย  หลงัจากนัน้มหาวิทยาลยัมหิดลก็พาเด็กมา เขา
บอกวา่อยากท าขนม  คณุปา้ก็ไปบอกคนในชมุชนให้มาช่วยเด็กท าขนม  แล้วเงินท่ีเหลือก็
เป็นก าไร  เวลาสอนคณุปา้ก็ไม่ได้สอนเอง  คณุปา้ก็ให้คนในหมูบ้่านท่ีเขาเก่งมาสอน  แล้ว
ก็ให้คา่วิทยากรเขาไป  คณุปา้จะมีคนท าอยู ่ เช่นถ้าจะท าน า้เงีย้วต้องติดตอ่คนนี ้ ท าขนม
ติดต่อคนนี.้..ท่ีน่ีมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วม  เช่นกรวย
ดอกไม้  น า้เงีย้ว ข้าวซอย  ปักหน้าหมอน  ทอผ้า  หรือปักถงุผ้า  ตอนเรียนทอผ้าเราก็สอน
ให้ฟรี  เราจะเอาแต่ค่าวัสดุ  คุณป้าเร่ิมท ามา 5 ปีแล้ว  แต่พึ่งมาขายผ้าได้ปีเศษๆ  
เม่ือก่อนไม่ได้ขาย  ท่ีขายเพราะนักท่องเท่ียวเขามาเ ท่ียวแล้วเขาอยากได้ของติดมือไป   
เขาก็แนะน าให้เราขาย  เพราะบ้านเราเปิดให้เขาชมฟรี  ซึง่ไม่คอ่ยมีใครเขาท ากนัแล้ว  เรา
ไม่อยากท าอะไรให้เป็นธุรกิจไปหมด  เราคิดว่าอะไรก็ตามท่ีมนัแพง  มนัก็จะไม่ยัง่ยืน ”  
(ภทัราภรณ์  ปราบริบ,ู สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
 
นอกจากนีธุ้รกิจจนัทร์สมการทอ  ของคณุจนัทร์สม  พรมปัญญา  ยงัเป็นแหลง่การเรียนรู้

ด้านการทอผ้าส าหรับนกัท่องเท่ียวและคนในชมุชน  ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูส าคญัได้ให้ความเห็นไว้ดงันี  ้
 

“ปา้เป็นเจ้าของธุรกิจช่ือจนัทร์สมการทอ  เป็นกลุ่มทอผ้าท่ีได้ 5 ดาว  แต่ในธุรกิจนีป้้ามี
ศนูย์เรียนรู้ด้วย  ส าหรับให้คนในชุมชนและนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเรียนรู้เร่ืองการทอผ้า  
ถ้าคนในชมุชนหรือไม่ว่าใครต้องการเรียนรู้การทอผ้าก็มาหาปา้  ปา้ก็จะจดัสอนให้  ปา้มี
อปุกรณ์ให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองทอผ้า  วสัด ุ เส้นฝา้ย  เส้นไหม  แล้วก็มีวิธีการทอ
ลายต่างๆ  ป้าจะเป็นคนจัดการสอนให้ฟรี  เขาแค่มีมือมา  ถ้าเขาท าเป็นแล้วเขาก็รับ
กลบัไปทอท่ีบ้านหรือบางคนก็นัง่ทอท่ีน่ี  คนท่ีมาทอส่วนใหญ่เขารู้ว่าป้าท าแบบนีเ้พราะ
ครอบครัวป้าท ามานานแล้ว  เราตัง้กลุ่มขึน้มาตัง้แต่ปี 2518  คนท่ีมาท าก็เป็นการสืบต่อ
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จากรุ่นสู่รุ่น  คือแม่เขามาทอผ้าก่อน  พอแม่แก่ลกูก็มาท าต่อ  ทีนีค้นท่ีมาทอหรือสมาชิก
เขาจะคิดเป็นผลรายได้  แต่ละลายราคาก็ไม่เท่ากนั  ผ้าท่ีทอเสร็จก็จะอยู่ท่ีป้า  ปา้จะเอา
ไปขายหรือท าอะไรก็แล้วแตป่า้” (จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 
คณุบญุช ูเทพเสน คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายผลติธุรกิจสาหร่ายไก  ได้อธิบายเก่ียวกบั

ลกัษณะรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จากการรวมกลุม่ของคนในชมุชน ไว้ดงันี ้
 
“ไกเป็นอาหารคู่หมู่บ้านของเรามานานแล้ว  ไกมีลกัษณะเป็นสาหร่ายท่ีอยู่ในแม่น า้น่าน
จะออกตามฤดกูาล  เราเอาไกมาแปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่น  เรารวมกลุม่กนัท า  เราก็ให้คน
มาสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม  เราก็ออกหุ้นกนั  ตอนนีจ้ะมีอยู่ 180 กว่าหุ้น  พอเวลาไกมนั
ออก  สมาชิกกลุม่เขาก็จะไปเก็บจากแมน่ า้เอาไปตากแห้งแล้วเอามาขายเรา  เราก็ซือ้จาก
สมาชิกกลุ่มบ้าง  ซือ้จากท่ีอ่ืนบ้าง  สมาชิกกลุ่มเขาก็จะมีรายได้จากส่วนนีบ้้าง  ส่วนคน
ท าตอนนีมี้ 6-7 คนท่ีมาท า  เพราะรายได้มนัไม่เยอะ  เวลาขายเราก็ต้องหกัค่าเสื่อม  ค่า
เสื่อมก็คือค่าแก๊ส  ค่าไฟฟ้า  ค่าน า้  เราลงทุนไปเท่าไหร่เดือนนี ้ เหลือเราก็เอาแบ่งกนัได้
วนัละ 100  บาท  บางคนเขามาท ามนัไม่พอใช้  เพราะเขาต้องสง่ลกู  ก็เลยมีแตค่นแก่มา
ท า”  (บญุช ู เทพเสน, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 
 
ส าหรับกลุ่มชมุชน พบว่า มีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 6 คนท่ีมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชมุชน  โดยมีกระบวนการเร่ิมต้นคือการ
รวมกลุม่ของชาวบ้านเพื่อต้องการพฒันาชมุชนให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว  จากนัน้ก็มีแบง่หน้าท่ีกนัใน
การดแูลกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  เพื่อต้องการพัฒนาการท่องเท่ียวในจงัหวดัให้เกิดความยัง่ยืน  
ทัง้นีก้ารท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายชมุชน  จะเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตดัง่เดิม ในขณะเดียวกันยงัก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมของชุมชนต่างๆ ในจงัหวดัน่านไว้ให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้อีกด้วย  แม้ว่า
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะมีลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเหมือนกัน  แต่มี
ความแตกตา่งกนัทางด้านกิจกรรม  เน่ืองจากเป็นวิถีชีวิตเดิมท่ีชมุชนด ารงอยู่  ในขณะเดียวกนัยงั
มีการเพิ่มกิจกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว  โดยเกิดขึน้จาก
ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน   ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญั คณุสทุธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์  ตวัแทน
จากชมุชนบอ่สวก  ได้ให้ความเห็นในประเดน็นีว้า่ 
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“เดิมทีต าบลบอ่สวกมีกระบวนจดัการด้านการท่องเท่ียว  เน่ืองจากเราเป็นแหลง่โบราณคดี
อายปุระมาณ 700-800 ปี  เม่ือก่อนนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มคนนอกพืน้ท่ีรู้จกับอ่สวกก็คือ
เป็นแหลง่โบราณคดี  และเตาเผาโบราณ  นกัท่องเท่ียวเขาก็เข้ามาดเูตาเผาโบราณแล้วก็
กลบัแค่นัน้  แต่เราได้โอกาสจากอพท.  เอาต าบลเราไปเช่ือมโยงกับพืน้ท่ีเมืองเก่ าน่าน  
โอกาสช่วงแรกก็คือพฒันาคน  พฒันาองค์ความรู้ให้คนในชมุชนก่อน  เอาผู้น าไปเรียนรู้ว่า
การท่องเท่ียวโดยชมุชนคืออะไร  เราไม่รู้จกัการท่องเท่ียวโดยชมุชน  แต่เราก็ได้เห็นชมุชน
ท่ีเขาเข้มแข็งเขาท ากันมาก่อน  เรามีแรงบันดาลใจคือบ้านปราสาทเพราะเขาเป็น
ท่องเที่ยวโบราณคดี  เราได้ไปดงูาน  ไปวิเคราะห์ว่าเราก็มีแหลง่โบราณคดีเหมือนกนั  เรา
น่าจะจัดการท่องเท่ียวได้  เราก็มาจัดกระบวนการโดยการคัดคนในพืน้ท่ีมาร่วมเป็น
คณะกรรมการก่อน   เป็นคณะกรรมการในนามของชมรม   จึงเกิดเป็นชมรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชมุชน ต าบลบ่อสวกขึน้...น่ีเป็นจดุประกายท่ีท าให้เราเช่ือมโยงว่าท่องเท่ียว
แหลง่โบราณคดีและสมัผสัของดีวิถีบอ่สวก  เราก็เลยเอาวิถีวฒันธรรมท่ีมนัมีอยู่มาตกแตง่  
เสริมสร้างให้มีเอกลกัษณ์  แล้วก็เช่ือมกบักลุม่ต่างๆ เช่นกลุม่เคร่ืองปัน้ดินเผา กลุ่มผ้าทอ 
กลุ่มจกัสาน กลุ่มหมู่บ้านผลิตน า้อ้อยโบราณป่าคา เราก็เลยเอากระบวนการเหล่านีม้า
เช่ือมตอ่ให้เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว  นอกจากมาดแูล้วให้นกัท่องเท่ียวเขาได้ดแูล้วก็ลง
มือท าด้วย  ทุกกิจกรรมนักท่องเท่ียวก็สนใจ  แต่กิจกรรมท่ีเขาลงมือเองคือกลุ่ม
เคร่ืองปัน้ดนิเผา  เขามาปัน้ มาทดสอบ มาลอง  แล้วก็ท่ีโรงทอนกัท่องเท่ียวสว่นมากจะมา
เรียนรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการย้อมผ้า การหมกัโคลน การหมกัดิน  ตอนนีเ้ขามีกระบวนการ
สาธิตตัง้แต่การได้ฝ้ายมา  ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวชอบ  เพราะเขาได้ลงมือได้เรียนรู้จริง  
เราอาจจะสอนให้เป็นไม่ได้  แต่นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัส  และรู้ถึงขั น้ตอนการท า  แต่
อาจจะไมไ่ด้ลงไปท า 100%”  (สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์,  9 มีนาคม 2559) 

 
ซึ่งคุณสมเกียรติ  ใหม่วงศ์  ตวัแทนจากกลุ่มชุมชนศิลาเพชร  มีความเห็นในลกัษณะท่ี

คล้ายคลงึกนัเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากการรวมกลุม่ของคนในชมุชน  โดยมี
กิจกรรมท่ีโดดเดน่ด้านการท าการเกษตรกรรม  ดงันี ้

 
“การท่องเท่ียวท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามีสว่นร่วม  เราท ามาตัง้แตปี่ 2551  เพราะเราไป
ดงูานมาหลายท่ี  เห็นชุมชนอ่ืนมีเราก็อยากท าในชุมชนของเราบ้าง  เราก็เลยมาตัง้กลุ่ม   
รวมกลุม่กนัได้ 10 คน  แบง่กนัเป็นประธาน รองประธาน ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ รวมกลุม่ใน
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ชมุชน ทัง้ 10หมู่บ้าน รับสมคัรเข้ามา  พออบรมได้ความรู้เพิ่มมาประยกุต์  สมาชิกกลุม่ก็
จะมาประชุมกนัว่าจะท าอย่างไรให้มนัยัง่ยืน  ในชุมชนศิลาเพชรมีการเกษตร  ปลกูพริก  
ปลูกผักปลอดสารพิษ  ท านา แต่ก่อนเรามีหลายอย่าง การศึกษาดูเก่ียวกับพืน้ท่ี
การเกษตร การเลีย้งหมู เลีย้งปลา เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่  กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชอบท่ีสุด 
ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าปลูกข้าว เก่ียวข้าว   เวลานักท่องเท่ียวมาเขาก็มาช่วยชาวบ้าน
ท ากบัข้าวด้วย”  (สมเกียรติ ใหมว่งศ์, สมัภาษณ์,  13 มีนาคม 2559) 

 
ส าหรับชมุชนมหาโพธิ  มีความโดดเดน่ทางกิจกรรมด้านการแกะพระไม้  ตามท่ีคณุเพลิน

จิต  พว่งเจริญ  ได้กลา่วไว้วา่  
 

“ตอนแรกเราเร่ิมประดิษฐ์วสัดดุอกไม้จนัทน์ด้วยล๊อตเตอร่ีเก่า  การทอหมู่หรือการทอผ้า  
การแกะพระไม้  เร่ืองวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบก็คือฟ้อนแง้น  แต่พออพท.เข้ามาก็มี
กิจกรรมเพิ่มขึน้  เพราะเราได้ไปเรียนรู้จากเขา  เขาไม่ได้สั่งเรา  เราไปอบรมแล้วก็จุด
ประกายความคิดขึน้  อย่างบ้านเรามีอตัลกัษณ์การแกะพระไม้  เราก็ให้นกัท่องเท่ียวมา
แกะ  เราจะมีโครงไว้ให้แคเ่ขามาเตมิหน้าตา  พอแกะพระเสร็จแล้วเขาก็บชูากลบับ้าน  มนั
ก็จะเกิดความยัง่ยืน...ส าหรับการรวมกลุม่ในชมุชน  เราไม่ได้บงัคบัให้ชาวบ้านเขาตัง้กลุม่  
เราแคเ่ป็นหวัแรงในการเป็นหวัหน้าตัง้กลุม่ขึน้มา  ท่ีน่ีเรามีหลายกลุม่  เช่นกลุม่เยาวชนใน
เร่ืองวฒันธรรม  ก็จะมีในเร่ืองฟอ้นร า  ฟอ้นลอ่งน่าน  ฟอ้นแง้น  ฟอ้นมองเซงิ  ตีกลองปู่ จา 
ร าวงมะเก่า  กลุม่ขยะรีไซเคิล  กลุ่มคนรักวดั  กลุม่แกะพระไม้  กลุ่มรีไซเคิลดอกไม้จนัทน์  
กลุ่มประดิษฐ์ใบตอง  เรามีการประชุมเสวนา  มาร่วมแสดงความคิดเห็น  ท าประชา
วิจารณ์  ประชาคม”  (เพลนิจิต พว่งเจริญ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ีชมุชนบ้านหาดผาขน  มีจดุเร่ิมต้นด้านการท่องเท่ียวจากการท าโฮมสเตย์ ตอ่มา

ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มเติมส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตามท่ีคุณทองเพียร ปะนะ ได้
อธิบายดงันี ้

 
“การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมเกิดจากชาวต่างชาติช่ือคุณวิสา  เป็นชาวฝร่ังเศสเขามา
แนะน าให้ก่อนตัง้โฮมสเตย์แล้วก็ก าหนดกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึน้  เรามีการตัง้กลุ่มในชมุชน  
เราจะมีการประชมุกนั  กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมเราก็จะแบง่เป็นกลุม่  เช่นพิธีบายศรีสูข่วญั
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กลุม่แม่บ้านเป็นคนท า  ดนตรีไทยก็กลุ่มเยาวชน  ล่องแพคือกลุ่มร้านค้าด้านล่าง  ใครท า
อนัไหนก็ได้เงินไปเลย  อย่างโฮมสเตย์เราก็จะมีการเรียงคิว  พอแขกมาก็ให้ไปตามล าดบั  
บางคนขายของอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นพานกัท่องเท่ียวเดินป่าเขาก็สามารถท าได้ แต่ต้อง
มาแจ้งกับป้าว่าอยากเปลี่ยนกิจกรรม เพราะเรามีการจัดคิว” (ทองเพียร ปะนะ ,  
สมัภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนีคุ้ณเปล่ง มโนวร ตัวแทนจากชุมชนศรีนาป่าน-ตาแวน ได้อธิบายถึงการ

รวมกลุม่ของคนในชมุชน  ดงันี ้
 
“ปี 2550  เราเร่ิมมีความรู้ด้านการท าไร่ชา  และเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วม  
รวมถึงมีหน่วยงานตา่งๆ เข้ามาช่วยดแูพ็กเกจ  และน าสารในชาไปตรวจสอบว่ามีคณุภาพ
อะไรบ้าง  นอกจากนีชุ้มชนศรีนาป่าน-ตาแวนก็มีเปิดให้นกัท่องเท่ียวพกัแบบโฮมสเตย์  
แล้วเราก็ใช้การประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านว่ามีใครต้องการเข้าร่วมโครงการต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  ชาวบ้านท่ีเขาสนใจเขาก็จะมาลงทะเบียน  แล้วเราก็จดัอบรมให้ความรู้กบั
ชาวบ้านเก่ียวกบัการดแูลบ้าน  การต้อนรับนกัท่องเท่ียว...เรามีการตัง้กลุม่ในชมุชน  และ
มีร้านกาแฟ Teaphanaa ซึ่งเป็นของชุมชน  เราก็ใช้คนในชุมชนมาขาย  การบริหารจดั
การเงินปันผลก็เอาเข้ากบักลุม่  บางสว่นก็เอาเข้ากบัชมุชนเช่น  มนัจะมีเปอร์เซน็ต์ของการ
บริหารจดัการอยู่” (เปลง่ มโนวร, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) 
ชมุชนบ้านพระเกิดมีความโดดเด่นด้านการท าตงุก้าคิง ซึง่คณุดรุณี เทียมแสนได้ให้ความ

คิดเห็นไว้ดงันี ้
 
“อาจารย์ค ารพเป็นคนคิดเร่ืองการท าตงุขึน้มา  เราเพียงคิดขึน้มาเพื่อให้พิพิธภณัฑ์ท่ีวดั
พระเกิดมีชีวิตชีวา  นกัท่องเท่ียวท่ีมาก็ได้พบปะกบัผู้สงูอายุ  นีเ้ป็นความตัง้ใจของอาจารย์ 
ค ารพ  ตอนนีมี้คนท าตงุท่ีวดัพระเกิดรวมทัง้หมดก็ 20 คน  คนท่ีท าก็ยงัเป็นคนเดิม  เรามี
การตัง้กลุม่กนั  ตอนนีต้งุก้าคิงเราขึน้เป็นชิน้ละ 200 บาท  เวลาจดัสรรรายได้  เราเอาเข้า
เป็นกองกลาง 100 บาทอีก100 เราก็มาแบ่งเป็นค่ากรีด ค่ากระดาษ ค่าแรงนิดหน่อย คือ
เราท าแล้วมนัสบายใจ...นกัท่องเท่ียวเขาจะใช้ตงุนีไ้ปไหว้ตา่งๆ ในจงัหวดัน่าน  เวลาเราท า
เราจะยึดความสงูของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั  เพราะถือว่าเป็นตวัแทนท่ีใช้สะเดาะเคราะห์  
เป็นตวัแทนในการสืบชะตา  นกัท่องเท่ียวเขาจะมาติดตา  ติดจมกูของตงุเอง  แต่เราจะ
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เตรียมอปุกรณ์ไว้ให้เขา  เพราะเขาไม่มีเวลามาก  เพราะพอท าตงุเสร็จก็ต้องเอาตงุไปเข้า
พิธีกรรมใช้เวลารวมกนัอีกเกือบชัว่โมง  เราถึงได้รางวลัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” (ดรุณี  
เทียมแสน, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 
 
4.2.2 รูปแบบเชิงพาณิชย์ 
จากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 1 คนจาก 19 คน มี

รูปแบบการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในเชิงพาณิชย์ โดยมีเหตผุลมาจากการบริหารจดัการ
ธุรกิจมีเพียงแคค่นในครอบครัวเท่านัน้ รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจดงักลา่ว เป็น
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความชอบหรือความสนใจของเจ้าของธุรกิจเพียงอย่างเดียว ซึง่คณุชโลมใจ 
ชยพนัธนาการ เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม ได้ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้

 
“ปัจจุบนัครูท าท่ีพกั ท่ีพกัของครูจะเรียกตวัเองว่าเกสต์โฮม ให้ความรู้สึกว่าเป็นบ้านของ
แขก  เรามีความรู้สกึวา่แขกท่ีมาเมืองน่านจะเป็นแขกท่ีใกล้ชิดกนั  ไม่ได้ใกล้ชิดกนัถึงขัน้ท่ี
เป็นโฮมสเตย์ แต่ไม่ได้ห่างกนัเหมือนเกสต์เฮ้าส์ มนัก็เลยเป็นเกสต์โฮม  เพราะฉะนัน้สิ่งท่ี
ครูท าก็คือ เวลาเราท าท่ีพกัเราก็ให้แขกกบัตวัเราเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั มนัจะมีความรู้สกึท่ี
มากกว่าความเป็นคณุเข้ามาแล้วก็ออกไป แล้วเราก็จะตัง้โจทย์ให้ตวัเองว่าเราชอบแบบ
ไหน  ครูชอบคืออ่านหนังสือ  ครูท าห้องสมุดขึน้มาในบรรยากาศท่ีน่ามาอ่านหนังสือ  
นกัท่องเท่ียวท่ีชอบอะไรท านองนีเ้ขาก็มาตรงนี ้ จดุนีเ้ลยเป็นจุดท่ีถ้าจะมองเชิงวิชาการก็
คือมนัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว  แต่ตอนครูท า ครูไม่ได้คิดหรอกว่ามนัสง่เสริมหรือไม่
สง่เสริม แตค่รูอยากจะท าประมาณนีก็้เลยท า  ในเกสต์โฮมของครูก็จะมีร้านกาแฟ แตร้่าน
กาแฟน่ีพึง่มาทีหลงั  ครูก็เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ห้องสมดุกบักาแฟ  และท่ีพกัอีก 4 ห้อง  
ของอ่ืนๆครูท าเองบ้าง ของในแนวท่ีครูชอบบ้าง ซือ้มาขาย ในแนวท่ีครูท าเองอย่างเช่น 
โปสการ์ดท ามือก็จะเป็นภาพถ่ายเก่ียวกับบ้านๆน่านๆท่ีครูถ่ายเอง  ถ้านกัท่องเท่ียวเขา
ชอบ  มนัก็เป็นรายได้ให้กบัครู  ท่ีน่ีเป็นธุรกิจครอบครัวทัง้หมด  รายได้จากท่ีพกัครูให้แม่
ครูทัง้หมด แตว่า่คา่ข้าว  ค่าน า้  คา่ไฟ  คา่โทรศพัท์ก็ใช้เงินในสว่นของท่ีพกั  สว่นห้องสมดุ
กบักาแฟครูก็หายคร่ึงกบัน้องชาย”  (ชโลมใจ ชยพนัธนาการ, สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 
2559) 
 
4.2.3 รูปแบบเชิงพาณิชย์และการสร้างเครือข่ายชุมชน   
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จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้หมด 19 คน มีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจ
จ านวน  2 คนท่ีเห็นว่า การด าเนินงานกิจการหรือธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีลกัษณะ
ผสมผสานระหว่างรูปแบบเชิงพาณิชย์และรูปแบบของการสร้างเครือข่ายชุมชน  จะเห็นได้ว่าใน
อดีตกิจการของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มนี ้ยังคงเป็นการด า เนินการในรูปแบบธุรกิจเชิง
ท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นเพียงแต่การแสวงหาผลก าไร อย่างไรก็ตามภายหลงัได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ
ของกิจการมาเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยการร่วมมือกับชุมชนรอบข้างในการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชมุชน  อีกทัง้ยงัพฒันาการ
ท่องเท่ียวไปสู่ความยัง่ยืนได้ ตามท่ีคณุสจัพงษ์  จินตพงษ์  เจ้าของธุรกิจริสาสินีรีสอร์ทแอนด์สปา  
ได้แสดงความคิดเห็นวา่ 

 
“ธุรกิจของผมเป็นการนวดเพื่อสขุภาพ  หลงัจากนัน้เราก็เพิ่มสปาเพื่อสขุภาพขึน้มา  เราก็
ต้องท าห้องสปา เพราะสปาเป็นการนวดระบบน า้ แล้วเราก็ขอใบอนุญาตเป็นสปาเพื่อ
สขุภาพ  เพื่อให้ถกูต้องตามกฎหมาย  การบริการของพี่จะเป็นภาคกลางวนั เร่ิมตัง้แต่ 10 
โมงจนถึง 2 ทุ่ม  หลงัจากท่ีเราท าสปาแล้ว นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขาก็แนะน าให้เราท าห้องพกั 
เผ่ือลกูค้ามาพกั มาเท่ียวแล้วก็มานวด  เราก็เลยท าสกั 4 ห้องพอ จะได้ไม่ต้องขออนญุาต
โรงแรม มนัจะท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานสงู เราก็สามารถดแูลเป็นธุรกิจขนาดเล็กได้   
หลงัจากนัน้ททท.เขามาให้ข้อมลูเราเก่ียวกบัโครงการ 7 Green  มาแนะน าสง่เสริมให้ท า
ธุรกิจแบบสีเขียว  ซึ่งโครงการนีเ้ข้ามาช่วยให้ธุรกิจเร่ิมมองว่า  การท าธุรกิจแบบรัก
สิง่แวดล้อมมนัเหมาะส าหรับเมืองเลก็ๆ อยา่งน่าน  เน่ืองจากมนัสามารถเร่ิมต้นได้  พอเรา
ท าเป็นระบบกรีน กรีนมันมีหลายกรีน  แต่ใน 7Green มันจะมีหนึ่งกรีนท่ีเราต้องไป
เช่ือมตอ่กบัชมุชน ในเร่ืองของการส่งเสริมชมุชนโดยให้ท าผลิตภณัฑ์มาฝากเราขาย  และ
สง่เสริมให้คนในชมุชนมาท างานกบัเรา  รวมทัง้อาหารถ้าเป็นแบบกรีนเราต้องไปอดุหนนุ
กับคนในพืน้ถ่ินเอามาเสนอให้ลูกค้าทานในตอนเช้า ส าหรับเร่ืองการส่งเสริมให้คนใน
ชมุชนมาท างานกบัเรา  จะเห็นได้ว่าพนกังานในเมืองน่านจะน้อย ถ้าเขาจะมาท างานกบั
เราในเบือ้งต้นเขาต้องไปเรียนกบัสถาบนัท่ีให้การรับรองก่อน แล้วเราก็จะสอนเพิ่มเติมไป  
มนัท าให้เขามีอาชีพ  มีรายได้  เขาก็จะมีเงินไปเลีย้งดคูรอบครัว  เม่ือก่อนค่าครองชีพมนั
ต ่ารายได้อาจจะเดือนละ 8,000-9,000 บาท  แต ่7 ปีผ่านไปธุรกิจมนัเปลี่ยนแปลงรายได้
ของเขาก็เพิ่มขึน้  ตอนนีร้ายได้ก็เกือบ 20,000 บาทตอ่คน  ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ี
เราสามารถพอจะเอามาขายได้  เช่น การท าลูกประคบ  เราก็รับของเขามาขาย  ใน
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เบือ้งต้นเราอาจจะไปสอนเขาก่อน  เพราะว่าลกูประคบท่ีชาวบ้านท าอาจจะไม่มีคณุภาพ
มากนกั  ผลิตภณัฑ์มนัไม่แน่นพอท่ีเราจะมาประคบลกูค้าได้  เราก็ไปสอนเขา  แล้วเขาก็
เอามาขายเรา  เขาก็เร่ิมจากการปลกูพืชสวนครัว  แล้วก็เอาไปตาก  อบ  แล้วก็ปัน้เป็นลกู  
ส่วนหนึ่งเราก็แนะน าให้เขาเอาไปขายโอทอป  ท าให้เขามีรายได้  น่ีก็เป็นการเช่ือมต่อกบั
ชมุชน...หลงัจากนัน้เราก็เข้าร่วมกบัอพท.เร่ืองโครงการ Low Carbon ไม่เอาถ่าน ในภาค
บริการของเราเอง  เร่ืองห้องพกัเราก็เร่ิมปรับเปลี่ยนแอร์เป็นเบอร์ 5  หลอดไฟไส้ถกูๆ ต้อง
มาซือ้หลอดราคาแพงๆ ใส ่ ราคาจาก 20 บาทก็เพิ่มเป็น 100 บาท  แตเ่ราก็ทยอยเปลี่ยน  
มนัเสียเราก็เปลี่ยนทีละดวง  ตรงนีเ้ป็นการลดโลกร้อน  โดยการใช้อปุกรณ์ท่ีลดพลงังาน  
โครงการนีใ้ห้นกัท่องเท่ียวเข้ามาท ากิจกรรมด้วย โดยอพท.เร่ิมคิดค้นโครงการท่องเท่ียว
แบบสีเขียวโดยการไปโฆษณากบัผู้ ท่ีมาใช้บริการว่าการท่องเท่ียวแบบสีเขียวน่ี เป็นอีกมิติ
หนึ่ง  มีพาสปอร์ตของโครงการสีเขียวซึง่มีแนวร่วมคือโรงแรม ร้านอาหาร  และชมุชน  ถ้า
คุณเท่ียวแบบสีเขียว คุณก็จะได้แสตมป์เป็นพาสปอร์ต  ซึ่งวิธีท่ีจะได้แสตมป์สีเขียวคือ
เวลาคณุมาพกั คณุมานวด การมาของคณุต้องไม่ใช่การขบัรถมา  คณุจะต้องป่ันจกัรยาน
หรือมาโดยท่ีไม่สร้างมลภาวะ หรืออาจะนั่งรถมาเป็นกลุ่ม ก็ถือว่าเป็น Low Carbon 
เหมือนกนั  เพราะไม่ได้มาคนละคนั  แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะข่ีจกัรยานกนัมา หลงัจากมา
นวดแล้วแสตมป์กบัเรา เขาก็ไปร้านอาหาร ร้านกาแฟท่ีอยู่ในเครือข่ายของ Low Carbon  
อันนีค้ือสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วม  เม่ือนักท่องเท่ียวมีความตัง้ใจจะท ากิจกรรม
ดงักล่าวแล้ว  อพท.ก็จะมีรางวลัเล็กๆ น้อยๆให้  รางวลัก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่เป็นการ
สร้างจิตส านึกของการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมในการลดความร้อนในบรรยากาศ หรือ  Low 
Carbon นัน่เอง”  (สจัพงษ์  จินตพงษ์. สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ีคณุพนม แก้วเทพ เจ้าของธุรกิจล าดวนผ้าทอ ได้อธิบายถึงรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีลกัษณะเป็นพาณิชย์และการสร้างเครือข่ายชมุชน ไว้ดงันี ้
 
“ผมท าธุรกิจเก่ียวกบัสิ่งทอ มีพวกผ้าลายน า้ไหล ลายไทลือ้ เป็นผ้าลายโบราณท่ีเราท าอยู ่ 
แต่เดี่ยวนีก็้เร่ิมท าเสือ้ผ้าแฟชั่นบ้าง  แต่จะมีเพิ่มเป็นพวกผ้าส าเร็จ  มีร้านกาแฟด้วย  
เม่ือก่อนเราเปิดเป็นโฮมสเตย์แต่ไม่มีเวลาให้ลูกค้า ก็เลยเลิกท าแล้ว ตอนนีก็้หันมาท า
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเป็นเชิงท่องเท่ียวดีกว่า การท าธุรกิจแบบนีม้นัเร่ิมจากการท่ีผม
เป็นคนเดนิทางบอ่ย  เวลาท่ีไม่มีท่ีนัง่พกัหรือเอนหลงั ผมรู้สกึว่ามนัเหน่ือย  แตถ้่าท าธุรกิจ
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แบบนี ้ เวลาผู้หญิงเขาไปเลือกซือ้ผ้า คนขบัก็อาจจะมานัง่ดื่มกาแฟชมบรรยากาศ  ผู้หญิง
เขาก็จะมีเวลาเลือกสินค้านานขึน้  พนกังานเราใช้คนในพืน้ท่ีทัง้หมด  เพื่อเกิดรายได้ให้กบั
คนในชุมชน  การจ้างงานจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเรา  เราไม่ได้เอาคนข้างนอกมา  
เราเน้นคนในพืน้ท่ีมากกว่า การกระจายรายได้มีทัง้แบบเป็นเงินเดือน และเป็นชิน้งาน  
งานแบบนีต้้องมีเวลาถึงท าได้ แต่ถ้าเขารับงานของเราไปท าท่ีบ้าน  เขาว่างตอนไหนก็
สามารถท าได้เลย  ถ้ามาท าท่ีน่ีต้องเข้าออกตามเวลาแตถ้่าอยู่บ้านเขาท าเอง เวลาว่างแค ่
10-20 นาที เขาก็จะสามารถท างานได้ มนัไม่ต้องมีเวลาเยอะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
สว่นการท่ีนกัท่องเท่ียวเข้ามาร่วมในกิจกรรมมนัเร่ิมจากมีกรุ๊ปทวัร์มาติดตอ่ขอเรียนทอผ้า  
เพราะเราจะมีการโชว์เก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชมุชนท่ีน่ีจะเป็นชมุชนไทยลือ้  เราขาย
ความเป็นชาวบ้าน ขายวิถีเดิม พอถึงฤดูท านา เราจะเร่ิมปลูกข้าววันท่ี 12 สิงหา  
นกัท่องเท่ียวอาจจะมาเท่ียวและร่วมกิจกรรมตรงนัน้ได้  แล้วเราจะเก็บเก่ียว หรือฟาดข้าว
วันท่ี 5 ธันวา ตรงกับวันหยุดวันส าคัญ นักท่องเท่ียวเขาก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย  
เพราะเราอยากให้นกัท่องเท่ียวเขารู้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านมนัเป็นแบบนี ้ กิจกรรมฟาด
ข้าวหรือนวดข้าว เป็นกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวมาแล้วชอบท าท่ีสดุ เพราะเป็นกิจกรรมแรกท่ี
เร่ิมเปิดและให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วม” (พนม แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 
2559) 
 
จากการสงัเกตของผู้วิจยัขณะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในจงัหวดัน่านเม่ือเดือนมีนาคม 2559 มี

ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบัการวิเคราะห์เอกสาร  และการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีเห็นว่ารูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวดัน่าน  มีลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน  ซึ่งชาวบ้านใน
ชมุชนมีการจดัตัง้กลุม่โดยมีจดุประสงค์เพื่อต้อนรับนกัท่องเท่ียว  ซึง่สถานท่ีส าหรับการรวมกลุม่จะ
เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีพกัอาศยัของคนในชุมชน  หรือเป็นสถานท่ีกลางท่ีชุมชนมีการ
จดัตัง้กิจกรรมเป็นประจ า อาทิ  วดั  และศาลาหมู่บ้าน  หมู่บ้าน  โดยกลุ่มชมุชนจะให้ความสนใจ
ในเร่ืองการมีสว่นร่วมเป็นหลกั  สงัเกตได้จากขณะลงพืน้ท่ีในชมุชนตา่งๆ  จะเห็นความสามคัคีกนั
ในชมุชน  รวมถึงยงัเปิดโอกาสให้คนในชมุชนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ได้อย่างเต็มท่ี  อาทิ
เช่น  ขณะท่ีผู้วิจยัก าลงัสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากชมุชนบอ่สวก  ก็จะมีชาวบ้านคนอ่ืนท่ีแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนัน้ด้วย  นอกจากนีห้ลังจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญยังมีการ
แนะน าให้ผู้วิจยัไปเท่ียวยงัแหลง่ท่องเท่ียวของชมุชนอื่นๆ ในจงัหวดัน่านอีกด้วย 
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จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านมี
ลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน เน่ืองจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดจากแรง
บนัดาลใจ  และความร่วมมือของคนในชุมชน  ตลอดจนอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
เพื่อรณรงค์ให้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านเป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ตามกิจกรรม
ส าหรับการท่องเท่ียวเร่ิมต้นจากกระบวนการคิดรวมกนัของคนในชุมชน  โดยรูปแบบกิจกรรมจะ
เน้นวิถีดัง้เดิมของคนในชุมชนเป็นหลัก  ตลอดจนน าทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  เช่น  การน านกัท่องเท่ียวไปพระธาตดุอยสะงึดซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวของชมุชนบอ่สวก  
การจัดให้นักท่องเท่ียวล่องแพของชุมชนบ้านหาดผาขน  และการให้นักท่องเท่ียวเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติของชมุชนศรีนาป่าน-ตาแวน เป็นต้น  การท่องเท่ียวในรูปแบบนีจ้ะท าให้นกัท่องเท่ียวได้
สมัผสัวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  และก่อให้เกิดการอนรัุกษ์  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยูส่ืบไป 

 
4.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

น่าน 
 

ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์เอกสาร  การสมัภาษณ์เชิงลึก  และการสงัเกต ส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในฐานะเป็นผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย  เน่ืองจากแผนสง่เสริมการท่องเท่ียวมีการบงัคบัให้
ทกุหน่วยงาน ในจงัหวดัน่านมีสว่นร่วมในการวางแผนหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการท่องเท่ียว
ได้อย่างเต็มท่ี  รองลงมาคือมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสารและผู้ผลิต  ซึง่มีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเพียงส่วน
น้อยเท่านัน้ท่ีแสดงความคิดเห็นในประเดน็นี ้

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร  พบวา่  แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติปีพ.ศ. 2555-2559  ใน
ยทุธศาสตร์ท่ี  กล่าวถึง  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพฒันากลไกในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียว เพื่อให้การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวมีเอกภาพ  และเปิดโอกาสให้
ทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจดัการในทุกระดบั  นอกจากนีย้ทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
พ.ศ. 2558-2560  ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 คือการบริหารจดัการการท่องเท่ียว  ซึง่เป็นการก าหนดกล
ยทุธ์และแนวทางในการขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยการบรูณาการ
ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาคม  ผ่านกลไกการด าเนินงานตัง้แต่ระดบันโยบาย
จนถึงระดบัปฏิบตัิ  ในขณะท่ีแผนพฒันาจงัหวดัน่านปีพ.ศ. 2558-2561  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เร่ืองการ
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บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม  มีกล
ยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัคือการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอดุมสมบรูณ์อยา่งยัง่ยืนเพิ่มขึน้   

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ ให้ข้อมูล
หลกัจ านวน 19 ท่าน  แบง่เป็นหน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 ท่าน ภาคธุรกิจ 6 ท่าน และกลุม่ชมุชน  
6 ท่าน ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการมีสว่นร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั
น่านไว้ 2 ระดบัคือ 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย 2) การมีสว่นร่วมใน
ฐานะผู้ ส่งสาร และผู้ ผลิต ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้
วางแผนและก าหนดนโยบาย  ทัง้นีผู้้วิจยัจะอธิบายผลการวิจยัเป็นประเดน็  ดงันี ้

 
4.3.1 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย   
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัมีความคดิเห็นไปในแนวทางเดียวกนัจ านวน  13 ท่าน จาก 19 ท่าน  เห็น

ว่า  ตนเองมีสว่นร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   ซึง่แต่
ละหน่วยงานจะมีบทบาทการท างานท่ีแตกตา่งกนั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน  7 ท่าน  กลา่วว่าหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ี
น านโยบายด้านการท่องเท่ียวจากศนูย์กลางมาปรับประยกุต์ในการสร้างแผนพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน  รวมถึงการเป็นสื่อกลางระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพื่อ
ประสานงานให้เกิดการด าเนินงานในการพฒันาการท่องเท่ียว  ในขณะเดียวกนับางหน่วยงานก็มี
หน้าท่ีจดัท ายทุธศาสตร์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว เน่ืองจากในอดีตการท่องเท่ียวยงัไม่ได้รับการนิยม
มากนกัท าให้จงัหวดัน่านไม่มีแผนด้านการท่องเท่ียวโดยตรง  แต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวท าให้เกิด
การหมนุเวียนทางเศรษฐกิจ  และก่อให้เกิดรายได้ให้กบัจงัหวดั  จึงท าให้ภาครัฐหนัมาใส่ใจเร่ือง
การพฒันาการท่องเท่ียวมากขึน้  ดงัท่ีคุณนาถนรี ธนะปัญโญ  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดัน่าน  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้

 
“ถ้าจะพดูถึงหน้าท่ีการงาน  บทบาทหน้าท่ีตรงนีส้ าคญัมากในการก าหนดอะไรต่างๆ  เรา
ต้องบอกก่อนวา่เมื่อ 2-3 ปีก่อน  ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัไม่ได้ลงลกึด้านการท่องเท่ียวมาก
นกั ... ก็จะมีในส่วนของส านกังานเราเองท่ีท ายทุธศาสตร์  และก าหนดแผนงานเอาไว้ใน
เร่ืองการบริหารจดัการ  แตใ่นปีนีท้่านผู้วา่ได้เพิ่มแผนงานยทุธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวลง
ไปในจงัหวดัแล้ว”  (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) 
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ในขณะเดียวกัน ดร.ชุมพล มสุิกานนท์  ผู้จดัการส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  ได้

อธิบายถึงขอบเขตในการท างานขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  ไว้ดงันี ้

 
“อพท.เป็นองค์การมหาชน วตัถุประสงค์หลกัในการจดัตัง้ขึน้มาคือประสานส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้มีการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีพิเศษท่ีเราเข้าไปประกาศ มีการบูร
ณาการทัง้ทางแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว เขามีการปฏิบตัิการตามแผนท่ีเราร่วมกันคิด ร่วมกนัเขียน ร่วมกนัปฏิบตัิขึน้มา 
พดูง่ายๆ คือ อพท.มีหน้าท่ีท าหน้าท่ีเหมือน Conductor เป็นนายวงควบคมุให้หน่วยงาน
ต่างๆ เขามีการประสาน บูรณาการแผนกัน มีบางเร่ือง บางโครงการเหมือนกนัท่ีอพท.ก็
หยิบมาท าเอง เช่น โครงการท่องเท่ียวแบบไม่เอาถ่าน Low Carbon  อีกอยา่งหนึง่คือเมือง
น่านอพท.เขาวางต าแหน่งไว้ว่าเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  มนัก็ไปตรงกบันโยบายของท่านผู้ว่า
ท่านปัจจุบัน  อพท.ท างานเช่ือมในมิติของการรับข้อมูลมาจากชาวบ้าน  แล้วก็
ประสานงานไปยงัภาครัฐเพื่อให้เกิดการด าเนินงาน” (ชมุพล มสุิกานนท์, สมัภาษณ์, 8
มีนาคม 2559) 
ส านักงานการท่องเท่ียวมีหน้าท่ีรับนโยบายมาจากศูนย์กลาง  แต่ต้องเอามาต่อยอด

วางแผนเพื่อปรับใช้ในพืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้การดแูล  ดงัท่ี คณุธนภร  พลูเพิ่ม  ผู้อ านวยการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานแพร่  ได้อธิบายวา่ 

 
“บทบาทของพี่คือมีหน้าท่ีแนะน า  และพฒันาส่วนของการท่องเท่ียว  ตรีมแต่ละจงัหวดั  
ตรีมแตล่ะพืน้ท่ี  เป็นสิ่งท่ีเราครีเอทขึน้มาใหม่เพราะเป็นสิ่งท่ีเรารับผิดชอบ  นโยบายใหญ่
กลยทุธ์หลกัมาจากศนูย์กลาง  ท่ีนีเ้ราก็มาต่อยอด  เพราะว่าทกุส านกังานต้องมีแผนงาน
ของตวัเองเพราะพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีไม่เหมือนกนัอย่างเช่น  เมืองไหนท่ีมีน า้ตกกิจกรรมเขาก็
จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนของพี่เป็นเมืองวฒันธรรมเมืองเนิบๆ  เมืองโตช้า  มนัก็จะเป็นอีก
แบบหนึ่ง  พี่เป็นท่านก าหนดเองทัง้ 3 จงัหวดัท่ีพี่ดแูล” (ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 14 
มีนาคม 2559) 
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นอกจากนี ้ คณุนรินทร์  เหลา่อารยะ  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน  ได้อธิบายถึง
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวไว้ดงันี ้

 
“นักการเมืองหาเสียงหรือสัญญาประชาคมเป็นสิ่งท่ีเอามาแปลเป็นนโยบาย  แล้วไป
ประกาศกบัประชาชน  เม่ือประชาชนเห็นว่านโยบายนีด้ีก็เลือก  เม่ือเลือกแล้วประชาชน
เขารู้วา่นายกได้เสนออะไรไว้  เขาก็เสริมสิง่ท่ีต้องการให้ตรงกบัสญัญาประชาคมเพื่อน าไป
เสนอสภา  นโยบายที่เสนอไว้ก่อนจะมารับต าแหน่งท่ีพดูถึงเร่ืองการท่องเท่ียวหรือสามารถ
เช่ือมโยงถึงการท่องเท่ียวของพี่มนัเขียนไว้ 4 อย่างง่ายๆ  คือ  น่านเมืองแห่งปัญญา  
ประชาคมเข้มแข็ง  แหล่งอารยธรรมเกษตร  เกษตรกรรมยัง่ยืน  การท่องเท่ียวมนัก็ต้อง
เก่ียวกบัการศกึษา  เพราะการท่องเท่ียวแบบสมยัใหม่คือ  การท่องเท่ียวท่ีเรียนรู้ถึงความ
เป็นมา  ซึง่เมืองน่านมีความชดัเจนเร่ืองประวตัิความเป็นมา  ยิ่งถ้าพดูถึงวฒันธรรมด้วย
ยิ่งดี” (นรินทร์ เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)  

 
ในส่วนของการวางแผนการพฒันาตวัเมืองน่านให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยอาศยัความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  เพื่อพฒันาตวัเมืองน่านในรูปแบบเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  ตามท่ี  คณุ
สรุพล เธียรสตูร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ได้แสดงความคิดเห็นวา่  

“การเป็นนายกเทศมนตรีเมืองน่าน  คือการดบูริบทของตวัเมืองทัง้การมีส่วนร่วมโดยการ
ออกกฎหมาย  ผงัเมือง  ผมเป็นคณะกรรมการเมืองเก่า  เป็นท่ีปรึกษาของอพท.  แล้วก็
ท างานร่วมกับททท.จนได้รับรางวัลกินรีซึ่งเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวยอด
เยี่ยม 2 ปี  จากบริบทของการมีสว่นร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านการท่องเท่ียว ทัง้
ททท.  กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ท าให้เรามองเห็นถึงศกัยภาพของเมือง ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี
อยู่ในการดแูลของเทศบาลเมืองน่าน ในขณะเดียวกนัก็มองเห็นว่าเมืองนีไ้ด้ถกูรับรองให้
เป็นเมืองเก่า ประกาศโดยมติครม. ปีพ.ศ. 2548 ก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างศกัยภาพของเมือง
นีใ้นการก่อให้เกิดรายได้และพฒันาการท่องเท่ียว นบัตัง้แตท่ี่เข้ามาด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2551 ขณะนีก็้เป็นเวลา 8 ปี  มีบริบทของเมืองท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียว  เม่ือได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเก่า เราจึงได้พฒันาโดยวางเป้าหมายของ
เมืองให้ก้าวไปสูก่ารพฒันา เลยใช้ตรีมว่าเมืองเก่าท่ีมีชีวิต”  (สรุพล เธียรสตูร, สมัภาษณ์,  
15 มีนาคม 2559) 
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คณุธารินีย์  ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก  กล่าวถึงการวางแผน
เพื่อสง่เสริมด้านการท่องเท่ียวของต าบลบอ่สวก  ไว้ดงันี ้

 
“อบต.มีภารกิจด้วยกนั 2 อย่างคือ 1) การวางแผนสง่เสริมด้านการท่องเท่ียว  สถานท่ีเรา
ต้องพร้อม พร้อมในท่ีนีค้ือสะอาด  สวยงาม  นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเขาจะต้องมาจบัจ่าย  
ต้องมีของฝากของท่ีระลึก เราก็ได้ตัง้งบส่วนหนึ่งท่ีจะท าผลิตภณัฑ์ชมุชน 2) แผนงานนี ้
ตรงลานจัดงานของดีบ่อสวก เราจะท าเป็นศูนย์โอทอปในอนาคตข้างหน้า น่าจะใช้
งบประมาณในปี 2560  ท าเป็นถาวร ให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาแล้วอยากจะซือ้ของฝากก็
สามารถซือ้ได้ตรงนัน้ ผลิตภัณฑ์ท่ีโดนเด่นแต่ละกลุ่มก็มีตัวแทนมาขาย ก็จะเป็นช่อง
ทางการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ให้เขา”  (ธารินีย์ ไชยเขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 

 
ส าหรับการมีสว่นร่วมในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวของภาคธุรกิจ 

พบว่าผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 2 ท่าน ได้ท างานร่วมกบัอพท. โดยการเป็นขณะขบัเคลื่อนของ 
อพท.  จึงท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายต่างๆ อีกทัง้
กลุ่มเป้าหมายบางท่านนอกจากจะท าธุรกิจส่วนตวัแล้วยงัมีต าแหน่งเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน  จึง
ท าให้สามารถผลกัดนัเร่ืองการท่องเท่ียวได้ ดงัท่ี คณุสจัพงษ์  จินตพงษ์  เจ้าของธุรกิจริสาสินีรี
สอร์ทแอนด์สปา  ได้กลา่วไว้วา่ 

 
“พี่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนท่ีในส่วนของผู้ ประกอบการถูกคัดเลือกเข้าไปในคณะ
ขบัเคลื่อนของ อพท. ซึง่สามารถออกความเห็นในเชิงนโยบาย  และโครงการต่างๆ ท่ีมีใน
เมืองน่านซึง่เป็นในนามของ อพท. โดยคณะขบัเคลื่อนถกูแตง่ตัง้โดยบอร์ดของอพท. เชิง
นโยบายคือหาคนมาร่วมโครงการ Low Carbon ของอพท.  หาแนวร่วมให้ได้เป็นปึกแผ่น 
ให้มีความรู้พอเพียงในการท า Low Carbon ขัน้พืน้ฐาน” (สจัพงษ์  จินตพงษ์, สมัภาษณ์,  
9 มีนาคม 2559) 

 
ในสว่นของภาคธุรกิจคณุพนม  แก้วเทพ  ได้กลา่วถึงการมีสว่นร่วมโดยเป็นคณะกรรมการ

ในการวางแผนเพื่อพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวในชมุชน  ดงันี ้
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“ส่วนมากเราจะไปในรูปของคณะกรรมการนั่งคุยกันปรึกษากัน  ว่างานนีเ้ราจะท า
อะไรบ้าง อย่างพฒันาชมุชนผาเก้ง  ก็ต้องคยุกนัว่าเราจะท ายงัไง ต้องวางแผนกนั  คยุกนั
แต่แรก เสนอความคิด หาข้อสรุปร่วมกนั ผลกัดนัในเร่ืองท่ีเราอยากจะให้เขาท า บางเร่ือง
มนัก็เป็นผล...”  (พนม แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ีกลุ่มชุมชนจ านวน 4 ท่านก็มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการกระจายนกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นเมืองให้ไหลออกไปสูช่มุชน  นอกจากนีก็้ยงัเป็น
ผู้ประสานงานเพื่อพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชุมชน  ตามท่ีคณุ
ทองเพียร ปะนะ ตวัแทนจากชุมชนบ้านหาดผาขน ได้อธิบายไว้ว่า “ป้ามีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันา แล้วก็ของบประมาณมาซ่อมแซม โดยท่ีคณุปา้เป็นคนติดต่อผ่านอบต. ผ่านสจ. ผ่านทาง
นายกเทศบาลท่ีตวัเมือง  แล้วก็ผา่นททท.ด้วย” คณุทองเพียร ปะนะ (สมัภาษณ์,  7 มีนาคม 2559)  
นอกจากนีต้วัแทนจากชุมชนบ่อสวก  คณุสุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเท่ียว  ไว้วา่ 

 
“ผมมีส่วนร่วมในการวางแผนตัง้แต่ต้นในการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว คือหลงัจากท่ี
เรามีรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการเราก็มาคิดว่าเรามีอะไรดี นอกจากเตาเผาแล้วน่าจะ
มีส่วนอ่ืนๆ เข้ามาเช่ือมโยงเรากบัชุมชน เราคิดกนัว่าเราจะท ายงัไงให้ชุมชนเรามีส่วนได้
เสียกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน  จากท่ีเดิมทีชุมชนไม่ค่อยมีส่วนเก่ียวข้อง ”  (สุทธิพงษ์  
ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ีคณุสมเกียรติ  ใหมว่งศ์  ตวัแทนจากชมุชนศลิาเพชร  ได้ให้ความคดิเห็นเก่ียวกบั

แผนการขบัเคลื่อนของชมุชน  ไว้ดงันี ้
 
“เราวางแผนขบัเคลื่อนกนัวา่จะท ายงัไงให้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวบ้านเรา  เราปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น น า้ตาศิลาเพชร วัด ตรงไหนท่ีมีจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวก็ช่วยกันพัฒนา
หมู่บ้าน  ถ้านกัท่องเท่ียวอยากมาดพูืชผกัปลอดสารพิษก็มาบ้านเรา  เร่ืองการจดัการขยะ
ในชมุชนเราก็ช่วยกนัขบัเคลื่อน” (สมเกียรต ิใหมว่งศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 
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การเป็นคณะกรรมการขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืน (องค์การมหาชน) ท าให้สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนท่ี
เน้นในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั ตามท่ี คณุเพลินจิต  พ่วงเจริญ ตวัแทนจากชุมชนมหาโพธิ  
ได้อธิบายวา่ 

 
“ปา้ท างานกบัอพท.อยู่ในคณะขบัเคลื่อนภาคชมุชนท้องถ่ิน  แผนกสิ่งแวดล้อม  ถ้าพดูถึง
สิ่งแวดล้อม  บริบทมนัคือคน สตัว์  สิ่งของน่ีคือสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวัเรา  แต่จะท า
อย่างไรให้มนัมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเราอยู่ให้น้อยท่ีสดุ  เราต้องคิดวิธีการจดัการ  
เช่น การรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้  การคดัแยกตัง้แต่ในครัวเรือน  แต่เร่ืองท่ีมนัหนกัหนาคือ
ปริมาณถุงพลาสติก  ขยะ  ส าหรับชุมชนเราจะมีการประกวดครอบครัวต้นแบบ  มีการ
จดัเก็บขยะเป็นหมวดหมู่ รวมถึงเวลาเราไปตลาด  ถ้าเราใช้ถงุผ้ามนัยงัไม่ Low Carbon  
เพราะถ้ามนัเปรอะเราก็ต้องเปลืองน า้เปลืองผงซกัฟอก  แต่ถ้าใช้ตระกร้า  มันจะ Low  
Carbon ท่ีสดุ”  (เพลนิจิต พว่งเจริญ, สมัภาษณ์,  10 มีนาคม 2559) 
 
4.3.2 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร และผู้ผลิต 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัในประเด็นนี ้มีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคธุรกิจ และชมุชนจ านวน 7 ท่าน ท่ีแสดงความคิดเห็นว่านอกจากเป็นผู้ รับสารแล้ว  ยงัมีหน้าท่ี
ในการเป็นผู้สง่สารอีกด้วย   

โดยบทบาทหน้าท่ีในการท างานของผู้ให้ข้อมลูจากภาครัฐคือการคิดโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบันโยบายของจงัหวดั และประสานงานกบัหน่วยงานด้านการ 
ท่องเท่ียว  ทัง้นีไ้ม่มีหน้าท่ีโดยตรงในการก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียว  ดงัท่ี  คณุเชาวนา  
เข่ือนปิง นกัพฒันาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน  ได้อธิบายไว้ดงันี ้

 
“พี่เป็นคนน านโยบายนัน้มาปฏิบัติ เป็นผู้ ขับเคลื่อน ในปีๆ หนึ่งพี่ต้องคิดโครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาล จังหวัด และนโยบายระดับประเทศ…เราท างาน
ร่วมกบัททท. เราจะดวู่าเขามีแผนประชาสมัพนัธ์แบบไหน  เราก็คิดกิจกรรมให้สอดรับกบั
เขา  บางครัง้ก็ต่อยอดจากโครงการของททท.บ้าง” (เชาวนา เข่ือนปิง, สมัภาษณ์, 26 
มีนาคม 2559) 
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ส าหรับภาคธุรกิจจ านวน 7 ท่านมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสารและก็เป็นผู้สง่สารด้วยเช่นกนั  
ในท่ีนีห้มายถึงผู้ ให้ข้อมูลส าคัญนอกจากมีหน้าท่ีรับสารมาจากหน่วยงานภาครัฐแล้วเกิดการ
ปฏิบัติ ยังมีหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งสารให้แก่นักท่องเท่ียว คนในชุมชน รวมถึงแจ้งข่าวสารกลับไปยัง
หน่วยงานภาครัฐอีกด้วย  ซึง่คณุภทัราภรณ์  ปราบริบ ู เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า  ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้

 
“เรารับนโยบายมาจากรัฐ แล้วก็ท าตาม เราไม่ได้เข้าไปในจุดนัน้  แต่ป้าเองก็เป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนของอพท. ได้เข้าร่วมประชุมกับเขาบ้าง แต่ไม่ได้อยู่ตรงส่วน
นโยบายหรือวางโปรเจคตรงนัน้...บทบาทด้านการท่องเท่ียวของป้าคือจะเป็นผู้ สื่อ
ความหมายให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาชมว่า ในอดีตเรามีวิถีชีวิตอย่างไร  และปัจจุบนัเรา
ยงัคงวิถีชีวิตนัน้อยู่ในบางส่วน  ซึ่งไม่ใช่ทัง้หมด  นกัท่องเท่ียวท่ีมาจะรู้ว่าเราด าเนินชีวิต
แตกต่างกบัเม่ือก่อนมากน้อยแค่ไหน”  (ภทัราภรณ์ ปราบริบู, สมัภาษณ์,  9 มีนาคม 
2559) 
ในขณะเดียวกนั คณุศิริพร ค าหว่าง ประธานกลุ่มธุรกิจสาหร่ายไก ได้อธิบายระดบัการมี

สว่นร่วมในธุรกิจไว้ดงันี ้
 
“ททท.เขาจะเข้ามาดงูานเป็นประจ า พี่ก็จะพาไปเก็บสาหร่าย แล้วพี่ก็อธิบาย  พดูคยุกนั
ตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึงบรรจุภณัฑ์แล้วออกสู่ตลาด  พี่มีส่วนในการแนะน าเร่ืองสาหร่ายว่ามี
ความเป็นมายังไงของชาวไทยลือ้ พอพี่พรีเซ็นอะไรเสร็จแล้ว  เราก็แนะน าวัดว่าเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว แล้วก็แนะน าให้ไปท่ีกลุม่จนัทร์สมการทอ ซึง่เป็นกลุม่โอทอป 5 ดาว ทาง
ททท.ก็ไปเรียนรู้จากคณุปา้จนัทร์สม”  (ศิริพร ค าหวา่ง, สมัภาษณ์,  12 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว  ยงัสามารถเป็นผู้ส่งสารกลบัไปยงั

หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวได้อีกด้วย ตามท่ีคณุจนัทร์สม พรมปัญญา เจ้าของธุรกิจจนัทร์
สม การทอ  ได้กลา่วไว้วา่ 

 
“ในธุรกิจของป้ามีกลุ่มทอผ้าท่ีท าด้วยมือมานานแล้ว  และได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
บางครัง้เขามาศกึษาดงูาน มาดกูารทอผ้าท่ีเป็นวฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งถาวร  คณุปา้ได้ไป
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บอกให้ภาครัฐเขาเพิ่มการโฆษณา  เพราะผลผลิตของกลุม่มนัจะมีผ้าหลายอย่าง  เอาไป
ตดัหรือท าอะไรได้หลายแบบ”  (จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 
คณุชโลมใจ  ชยพฒันาการ  เจ้าของธุรกิจบ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม ได้อธิบาย

ถึงระดบัการมีสว่นร่วมไว้ดงันี ้
 
“ครูไม่ค่อยมีเวลา  ครูก็เลยคิดว่าครูไม่ต้องสงักดัองค์กรไหน ครูก็สามารถช่วยพฒันาการ
ท่องเท่ียวได้  โดยการท าตวัของตวัเองมนัเป็นการส่งเสริมอยู่แล้ว เพราะครูคิดอยู่อย่าง
หนึง่วา่ ทกุคนไมว่า่จะท าอะไรล้วนแตมี่ประโยชน์  แตต้่องให้คนมองดวู่าประโยชน์ท่ีเราท า
มนัเข้าไปสูด้่านไหน  มีอพท.เข้ามาสนบัสนนุ เขามาชวนครูเข้าโครงการ Low Carbon  
โดยหน้าตาของบ้านมนัลดโลกร้อนอยู่แล้วเพราะมนัเป็นต้นไม้  ทีนีเ้ราก็ได้ประโยชน์จาก
การท่ีเขาประชาสมัพนัธ์ให้เรา  เอาหลอดไฟแบบประหยดัมาให้เรา  มนัก็เหมือนเป็นการ
ส่งเสริมกันทางอ้อม  เวลาเขาเอาโครงการมาเสนอ  เราจะรับเป็นบางโครงการ  แต่บาง
โครงท่ีเราไม่โอเค เราก็จะบอกเขาเลยว่าเราไม่เอา”  (ชโลมใจ ชยพฒันาการ, สมัภาษณ์,  
11 มีนาคม 2559) 

 
ในขณะท่ีกลุ่มชมุชนจ านวน 2 ท่านได้ด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาม

แนวทางของแผนของการท่องเท่ียว ในทางกลับกันก็ได้เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญแก่นักท่องเท่ียว  
รวมถึงยังเป็นผู้ ส่งสารให้คนชุมชนเก่ียวกับขัน้ตอนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนอีกด้วย  
ตามท่ีคณุเปลง่  มโนวร  ตวัแทนจากชมุชนศรีนาป่าน-ตาแวน  ได้อธิบายไว้ดงันี ้

 
“เรามีระบบการท่องเท่ียวอยู ่ เม่ือนกัท่องเท่ียวมาถึงเบือ้งต้นเราก็ต้องเข้าไปศนูย์ท่องเท่ียว
ศรีนาป่าน-ตาแวนก่อน พ่อก็จะเกร่ินน าความเป็นมาของหมู่บ้าน  ภมูิประเทศของหมู่บ้าน  
ทิศใต้เหนือตะวนัออกตะวนัตกตดิกบัอะไร  เรามีกฎระเบียบชมุชนอย่างไรบ้างที่จะดแูลผืน
ป่าตรงนัน้ เพราะเราก็มีผืนป่า 30,000 กว่าไร่  มนัเป็นต้นทนุให้กบัชมุชน แล้วก็เป็นสิ่งท่ีมี
พระคณุตอ่ชมุชน  มนัมีคณุค่า จะตีเป็นมลูคา่ไม่ได้หรอก”  (เปลง่ มโนวร, สมัภาษณ์, 10 
มีนาคม 2559) 
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ในขณะเดียวกันคุณดรุณี เทียมแสน ตัวแทนจากชุมชนบ้านพระเกิด ได้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร และเป็นผู้ผลิต ไว้วา่ 

 
“ป้าเป็นคนเร่ิมท าตงุก้าคิงกบัอ.ค ารพ  ป้าท าอยู่ 3 ปี  หลงัจากนัน้ก็ออกมาเลีย้งหลาน  
พออาจารย์ค ารพตาย  ปา้ก็ต้องกลบัไปท าใหม่เพราะคนท ามนัมีไม่พอ  ตอนนีป้า้มีหน้าท่ี
ท าตงุก้าคงิเพื่อให้นกัท่องเท่ียวเอาไปไหว้พระ  หรือเวลานกัท่องเท่ียวหรือใครมาถามว่าตงุ
ก้าคิงมีความเป็นมาอย่างไร  ป้าก็จะอธิบายให้ฟัง  ตอนปี 2555 ททท.ก็มาสนบัสนุน
ทางด้านสื่อและก็ติดต่อลกูค้าให้  มาเอาตงุก้าคิงไปโปรโมท  แต่ปี 2557 อพท.มาร่วม
กบัอ.จากธรรมศาสตร์คืออ.พิเชษฐ์  มาสอนว่าถ้าเราให้นกัท่องเท่ียวติดตาติดจมกูเอง มนั
จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เราก็เลยให้นกัท่องเท่ียวท าแบบนี”้ (ดรุณี เทียมแสน, 
สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 

 
จากการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วมขณะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูของท่ีชมุชนมหาโพธิ  จงัหวดัน่าน

เม่ือเดือนมีนาคม 2559  มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ี
ผู้วิจยัได้อธิบายไว้ในข้างต้น  เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมลูส าคญัได้รับจดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมวางแผน
พฒันาด้านการท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึง่เป็นโครงการเก่ียวกบัการวางพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรด้านการท่องเท่ียวในชมุชน  

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาค
ธุรกิจ  และชุมชน  พบได้ใน 2 ระดบัคือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย  
และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง และผู้ผลิต ส าหรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนด
นโยบายพบว่าหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดบันี ้ โดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีน านโยบายมาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับรูปแบบการท่องเท่ียวในจังหวัด  
ในขณะท่ีภาคธุรกิจก็มีการท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจึงท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนหรือก าหนดนโยบายตา่งๆ   ตลอดจนกลุม่ชมุชนก็มีสว่นร่วมในการวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพื่อกระจายนกัท่องเท่ียวจากในเมืองให้ไหลไปสู่ชุมชน  อย่างไรก็ตามระดบัการมีส่วน
ร่วมดงักลา่วถือเป็นรูปแบบสงูสดุของการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม   
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4.4 รูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 

 
ส าหรับรูปแบบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

จังหวัดน่าน ทัง้หมดมีการสื่อสารจ าแนกตามทิศทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way  
Communication) และการสื่อสารจ าแนกตามการไหลของข่าวสารแบบแนวนอน  (Horizontal  
Communication)  ซึง่การสื่อสารทัง้ 2 รูปแบบท่ีกลา่วมาในข้างต้น  เป็นการสื่อสารท่ีสง่เสริมให้
เกิดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น  ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และกลุม่ชมุชน  อีก
ทัง้ยงัท าให้การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านประสบความส าเร็จอีกด้วย  โดยมี
รายละเอียดในแตล่ะประเด็นดงันี ้

 
4.4.1 การส่ือสารจ าแนกตามทิศทางการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way 

Communication) 
จากการวิเคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ  และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  พบว่า

รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  มี
ลกัษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อบุคคลเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จากการจัดประชุมและ
โครงการอบรมเพ่ือวางแผนก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่มีการรวบรวมผู้ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องจากทกุภาคสว่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอข้อมลูด้วยการเลือกใช้สื่อท่ี
หลากหลายช่องทาง เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นแนวทางการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้   

ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 พบว่า
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พฒันาการท่องเท่ียว  โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ  สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินใน
การบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียว  โดยการจดัตัง้คณะกรรมการในระดบัท้องถ่ินขึน้เพื่อพฒันาและ
สง่เสริมการท่องเท่ียวให้มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ  เอกชน  ชมุชน  และประชาสงัคม
ในท้องถ่ินให้เข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟวูฒันธรรม  แหลง่ท่องเท่ียว  และสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ท่ีชมุชนท้องถ่ินของตนเอง  (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 ท่าน  ภาคธุรกิจจ านวน 6 ท่าน 
และกลุม่ชมุชนจ านวน 6 ท่าน รวมทัง้สิน้ 19 ท่าน ทัง้หมดมีรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง(Two-
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Way Communication)  โดยมีความต้องการในการมุ่งเน้นการตอบโต้จากคนในชุมชนเพื่อการ
สร้างนโยบายเชิงสร้างสรรค์ท่ีเข้มแข็ง โดยนิยมใช้สื่อบุคคลควบคู่กับการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อ
อ่ืนๆ อาทิเช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ เสียงตามสาย  รวมถึงใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อสง่เสริมการมีสว่น
ร่วมในทกุภาคสว่น  

หน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 ท่านจะใช้การสื่อสารท่ีเป็นสื่อบคุคลเป็นหลกั เน่ืองจากเป็น
การสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบกันได้  โดยการลงพืน้ท่ีปฏิบัติงานของบุคคลท่ีเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  จะท าให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านโดยตรง  นอกจากนี ้
หน่วยงานภาครัฐยงัมีการเลือกใช้สื่อสงัคมออนไลน์ อาทิเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โปรแกรมสนทนาไลน์ และ
เว็บไซต์ทางการของภาครัฐ  ทัง้นีผู้้ ให้ข้อมลูส าคญับางท่านยงักลา่วว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ใน
การสื่อสารให้ข้อมลูแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้มท่ีจะใช้มากขึน้  เน่ืองจากความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการตอบโต้ นอกจากนีย้งัมีการใช้สื่อแผ่นพบั  โปสเตอร์  ป้าย 
วิดิทัศน์ และหนังสือเพื่อสื่อสารกับคนในพืน้ท่ี ตวัอย่างของสื่ออาทิเช่น หนังสือประวัติเรือแข่ง  
ประวตัิพระธาตแุช่แห้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัน่าน  รวมถึงการจดัการถ่ายทอด
รายการผ่านระบบเสียงตามสาย  โดยมีจดุประสงค์เพื่อต้องการให้คนในชมุชนมีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้อ านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานแพร่ ได้อธิบายว่า “เราลงพืน้ท่ี ไปพดูในพืน้ท่ีเลย  แต่เราต้องมองเห็นว่ากิจกรรมนัน้มนั
ขายได้  มนัต้องติดตลาด” สอดคล้องกบัผู้จดัการส านักงานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ท่ีอธิบายใน
ประเด็นนีว้า่  “ตัง้แตแ่รกเราต้องเร่ิมไปหยัง่เสียงก่อน คยุก่อน วา่เขาต้องการพฒันาไปทางไหนแล้ว
เราก็ไปคิดวิธีให้เขา...วิธีท่ีได้ผลดีท่ีสดุส าหรับชมุชนคือ Word of mouth หรือปากต่อปาก”  ใน
ขณะเดียวกนั คณุนาถนรี  ธนะปัญโญ  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัน่าน ได้อธิบาย
เพิ่มเตมิไว้ดงันี ้

 
“เราต้องดูนโยบายผู้ ใหญ่ลงมายังไง  เม่ือเราเอานโยบายเป็นตัวตัง้เสร็จ เราก็มาดูว่า
ท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัท่านมีนโยบายอย่างไร  ทางเทศบาล  องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน
ต่างๆ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเขาคิดกันยงัไง  เราก็มานั่งคยุกันในเบือ้งต้น อาจจะไม่ได้เป็น
ทางการ  แต่เราก็มีคณะกรรมการคยุกนัตลอดว่าเราจะท ากนัยงัไง แต่ละฝ่ายคิดอย่างไร  
แผนเขาเป็นยงัไงเราเอามาคยุกนั  เราถึงท างานกนัด้วยความพอใจของทกุฝ่าย แนวคดิเชิง
สร้างสรรค์มาจากนโยบายอยู่แล้ว เราก็เอาไปสื่อสารกับชุมชนแล้วก็มาพัฒนา...การ
สื่อสารเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านจะว่ายากก็ยาก  จะว่าง่ายก็ง่ายมนั
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ขึน้อยู่กับชุมชน  ถ้าเราท าโครงการอะไรไปแล้วไม่ถามชาวบ้านก่อนถึงแม้มนัจะเลิศหรู
ยงัไงถ้าเขาไมพ่อใจเขาก็ไม่เอา  มนัอยูท่ี่เราคยุกบัชมุชนมากกว่า  เพราะคนในชมุชนเขามี
กระบวนการคิดของเขา” (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) 
 
การพฒันาการกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวในชมุชน  จ าเป็นต้องสื่อสารกบัคนในชมุชนก่อน

เป็นอนัดบัแรก ตามท่ีคณุเชาวนา เข่ือนปิง นกัพฒันาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้ความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้

 
“อนัดบัแรกพี่ต้องลงไปคยุกบัชมุชนก่อน เพราะวา่ 31 ชมุชน บางชมุชนเขาก็ไม่มีศกัยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว  พี่ก็จะเลือกเฉพาะชมุชนท่ีเขามีความพร้อมวา่มาร่วมกนัไหม  หลงัจาก
นัน้เราก็มาประชุมกัน  ว่าเราจะท าแบบนัน้แบบนี ้ สื่อท่ีเราท าเองก็จะมีเสียงตามสาย 
โปสเตอร์ แผนพบั  ปา้ย  สปอตวิทย ุ เราท าแคใ่นจงัหวดั พอออกนอกจงัหวดัแล้วททท.จะ
เป็นคนดแูล…เราจะมีการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของสื่อวิทย ุ เพราะเรามีดีเจท่ีท างานกบั
เรา  มนัเป็นสื่อท่ีชมุชนเสพอย่างมาก  สื่อวิทยนีุเ้สพทัง้ผู้ประกอบการ ชมุชน  คนในน่าน
เขาจะติดดีเจคนนีม้าก ใครๆ ก็รู้จกัช่ือพี่ปุย้ อภิญญา ตวันีส้ าคญัมาก” (เชาวนา เข่ือนปิง, 
สมัภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) 
 
คุณธารินีย์  ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก  ได้ให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัวิธีการสื่อสารกบัคนในชมุชนไว้ดงันี ้
 
“เราได้ท ากระบวนการจดัเวทีประชาคมเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนใน 3 มิติ  คือด้าน
สงัคม  ด้านเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  วิธีการสื่อสารกบัคนในชมุชน  คือเราเร่ิมจากกลุม่
อาชีพ  เรามีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลบ่อสวก แล้วเราจะมีตวัแทนกลุ่ม
ต่างๆ และกลุ่มต่างๆ เขาก็จะมีกลุ่มย่อยอีกที  เราก็ให้ตวัแทนของแต่ละกลุ่มเข้ามาหารือ
วางแผนกนั”  (ธารินีย์ ไชยเขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 

 
การใช้สื่อในชุมชน และสื่อสาธารณะเชิงกว้าง จะเป็นการสร้างการรับรู้   และสามารถ

โต้ตอบได้เร็ว  ดงัท่ีคณุสรุพล เธียรสตูร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ได้ให้ความเห็นวา่ 
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“ผมสื่อสารทัง้สื่อในชมุชนและสื่อสาธารณะเชิงกว้าง  เช่นออกรายการวิทยทุกุวนัอาทิตย์ 
ท ามา 4-5 ปีแล้ว  แล้วเราก็พดูคยุผ่านสื่อวิทยใุนรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชน 
ในขณะเดียวกันเราก็เอาสื่อวิทยุใส่เข้าไปเสียงตามสาย...สื่ออีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งคือ 
โซเชียลมีเดีย  เรามีเว็บไซต์ของทางเทศบาล แต่ส่วนใหญ่จะใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว เพราะ
โต้ตอบได้เร็ว และเราสามารถลงได้ด้วยตวัเอง” (สรุพล เธียรสตูร, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 
2559) 

 
การปราศรัยเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง  ดงัท่ีคณุนรินทร์  เหล่า

อารยะ  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน  ได้อธิบายไว้ดงันี ้
 

“งานด้านการท่องเท่ียว  เราท าหมดทกุอยา่ง  สื่อเป็นกระดาษ สื่อวีดิทศัน์ ปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเท่ียว อบรมสมัมนาบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เช่น มกัคเุทศน์น้อย  เราเคยอบรมมกัคเุทศน์
ท่ีได้รับใบอนญุาต เชิญททท.มาอบรมเพ่ือให้เขาได้รับใบอนญุาตเพื่อรับนกัท่องเท่ียว  การ
สื่อสารท่ีได้ผลอย่างหนึ่งคือ แผ่นพบั เพราะแผ่นพบัมนัจะมีบอกว่าเราต้องท าอะไรบ้าง  
สื่ออ่ืนๆ ก็มีเยอะ เช่นคู่มือแอ่วน่าน วิดิทศัน์โฆษณาเมืองน่าน  เป็นต้น…สื่อออนไลน์เราก็
มี  เฟซบุ๊ก, ไลน์ แตว่่าวิธีท่ีโบราณและเขาก็ใช้กนัอยู่คือการปราศรัย ปกติแล้วภาครัฐเห็น
เร่ืองปราศรัยเป็นเร่ืองเลน่ ๆ การปราศรัยก็เหมือนกบัการบรรยายในห้องเรียน มนัเป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ทเูวย์...” (นรินทร์ เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) 

 

ในขณะเดียวกันผู้ ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 6 ท่านจากภาคธุรกิจมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกนั กลา่วคือรูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมของภาคธุรกิจเป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง ซึ่งมีอิทธิพลแนวคิดมาจากการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการใช้สื่อบุคคล ผ่าน
ขัน้ตอนการอบรม มีการจดัการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชน และการจดัตัง้
กลุ่มตวัแทนของภาคธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมูลส าคญับางกลุ่มยงัใช้การ
สื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อยา่งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และโปรแกรมสนทนาไลน์ เพื่อเป็นการกระจาย
นโยบายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่กลุม่ดงักลา่ว   ดงัท่ีเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทแอนด์สปา ได้ให้
คิดความคิดเห็นไว้ดงันี ้

“ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งของชมรมท่ีพกัจังหวดัน่าน เป็นรองชมรม ซึ่งจะดแูลในส่วนของ
กิจกรรม กิจกรรมนีจ้ะเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมตอ่กบัโครงการตา่งๆ แล้วก็ให้สมาชิกได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการของภาครัฐ แล้วก็กิจกรรมภายในชมรมเองท่ีไปท ากบัชุมชน...การ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เร่ิมจากท่ีททท.เขามาให้ข้อมลูเราเก่ียวกบักบั 7 Green มาแนะน า
ให้ท าธุรกิจแบบสีเขียว  แต่ททท.มาอบรมแล้วก็ขาดหายไป  อพท.ก็เร่ิมเข้ามาท าจริงจงั
โดยการเร่ิมท าการท่องเท่ียวแบบ Low Carbon ก่อนท่ีจะท าอพท.ก็มาวิจยั มีเจ้าหน้าท่ีมา
คยุ มาหาข้อมลู มาวิจยัในพืน้ท่ีในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ว่าเราควรจะท าใน
มิติไหนบ้าง  พี่เป็นตวัแทนของภาคเอกชนในสว่นของผู้ประกอบการท่ีถกูคดัเลือกเข้าไปใน
คณะขับเคลื่อนของอพท.  ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงนโยบาย และโครงการ
ต่างๆ ท่ีมีในเมืองน่าน...เราก็ท าการตลาดตัง้แต่เร่ิมเลย ท ากบัสหภาพ  สหภาพก็ช่วยเรา
โฆษณา  พาไปรู้จักกับสื่อมวลชน ชวนคนมาเท่ียวก็มีการเขียนแนะน ากันไป แล้วก็ท า
โฆษณากบัวารสารบ้างแต่ไม่มากเพราะธุรกิจนีก้ าไรมนัไม่มาก เราไม่สามารถโฆษณาลง
ในหนงัสือเลม่นึง ซือ้หน้าโฆษณาเป็นหม่ืนๆ ได้ เราก็เร่ิมท าโฆษณากบัหน่วยงานท่ีเข้ามา
สง่เสริมการท่องเท่ียว ในเร่ืองของการเท่ียวแบบ “green”  เขาก็จะรวมกลุ่มกนัมีท่ีเท่ียว
แบบgreen แหลง่ท่องเท่ียวแบบgreen โรงแรมแบบgreen ท่ีนวดแบบgreen  ก็จะมีช่ือเรา
ติดหน้าโฆษณาไปด้วยโดยท่ีเราไม่ต้องไปลงทนุมาก แต่ว่าเป็นการท างานเพื่อสงัคมมาก
ขึน้ เราก็ต้องเข้าไปร่วมท ากิจกรรมกบัเขา พอท ากิจกรรมก็เร่ิมรู้จกัคน เร่ิมชกัชวนคน เร่ิม
แนะน า ก็เป็นการโฆษณาแบบไม่ซือ้โฆษณา จะเป็นแบบนัน้...ส าหรับชุมชนราจะใช้การ
สื่อสารผ่านทางการมาอบรมร่วมกัน  เราก็จะใช้การสื่อสารร่วมกันในท่ีประชุม  ไม่ได้ใช้
การสื่อสารโดยการออกประกาศหรือป่าวประกาศ บางครัง้เราอาจจะไปดูในงานท่ีเขา
แสดงสนิค้าในพืน้ท่ี เป็นการสื่อสารท่ีมีลกัษณะท่ีเราเดินออกไปหา  สื่อพืน้ฐานท่ีใช้อยู่ อนั
แรกคือเร่ืองของโซเชียลมีเดียก็จะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  ไลน์ เป็นการเช่ือมโยง  อนัท่ีสองคือ
การโฆษณาทางวารสาร เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในภาคชุมชน
ท่องเท่ียว เป็นการเดินเข้าไปสู่สังคมซึ่งเป็นท่ีรู้จัก” (สัจพงษ์ จินตพงษ์, สัมภาษณ์, 9 
มีนาคม 2559) 

 
 
 

ในขณะเดียวกนัคณุภทัราภรณ์  ปราบริบู  เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า ได้อธิบายถึงการ
สื่อสารภายในธุรกิจท่ีสง่เสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้ 

 



114 

“แรกเร่ิมกรุ๊ปทวัร์เขามาบอกให้คณุปา้สอนท าน า้เงีย้ว ท าข้าวซอย ตอนนัน้อพท.ยงัไม่เข้า
มา กรุ๊ปทวัร์เขามีตวัแทนมาคยุ  ตอนหลงัก็มีการท่องเท่ียวของมหิดล เขาก็พาเด็กมา  เขา
บอกว่าเขาไม่อยากท าข้าวซอย เขาอยากท าขนม เราก็ไปบอกคนในชุมชนว่ามาช่วยกัน
สอนเด็กท าขนมหน่อย แล้วเงินท่ีเหลือเป็นก าไร เราก็แบ่งเขาไป คนในชุมชนเขาก็มี
ความสขุ  อยา่งน้อยคนแก่อาย ุ60-70 ปี  ท่ีอยูบ้่านเฉยๆ ท าอะไรไม่ได้เขาก็มาช่วยห่อของ 
เขาก็จะได้เงินไปคนละ 200-300 บ.  เราเร่ิมต้นจากตอนนัน้ ตอ่มาอีกระยะหนึ่ง ประมาณ 
8 เดือนท่ีผ่านมา อพท.ก็เข้ามา  เขาก็มาจับงานของเรา เขาก็คิดว่างานใหม่ท่ีจะเร่ิม
อนุรักษ์ก็คืองานปักผ้าหน้าหมอน เพราะว่าท่ีอ่ืนทอผ้ามนัเต็มไปหมด น่านมีงานทอผ้า
เยอะ งานปักหรืองานเขียนลายมนัมีแล้ว แต่ของเราอาศยัว่าเม่ือก่อนคณุแม่หรือเจ้าฟอง
ค าเขาก็ปักดิน้หน้าหมอนได้  ปักเสือ้ได้  สมยัก่อนเสือ้ปักดิน้จะไม่มีท่ีไหนเลย แม้กระทัง้
ศนูย์ศิลปาชีพก็ไม่มี เขาก็มาบอกให้เราท า แต่คณุป้าอายุก็มากแล้ว  เขาอยากจะให้ไป
เรียนกับเจ้านิสท่ีหลวงพระบาง คณุป้าเลยส่งหลานไปแทน”  (ภทัราภรณ์ ปราบริบู, 
สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
 
การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ตามท่ีคณุชโลมใจ  ชยพนัธนาการ  เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุ
และเกสต์โฮม ได้ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้

“ภาครัฐเขาเข้ามาหาครู  อพท.เองเขาก็จะมีน้องๆ ท่ีท างานวิจยัด้านนีม้าช่วย  เวลาเขาเข้า
มาหาเรา  เราก็คยุกนัตรงๆ  เลยว่าถ้าจะให้เราช่วยอะไรต้องเป็นแนวทางท่ีเราชอบ  หรือ
ถ้าไมช่อบไม่สนกุ  ครูก็จะไมเ่อา   เวลาเขามาเสนอ  เราจะรับบ้างเป็นบางโครงการ  แตถ้่า
โครงการท่ีเราไม่โอเค  เราก็จะบอกเลยว่าเราไม่เอา” (ชโลมใจ ชยพนัธนาการ, สมัภาษณ์,  
11 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนีคุ้ณพนม  แก้วเทพ  ได้อธิบายถึงการประชุมแผนการพัฒนาชุมชนผาเก้งใน

รูปแบบของการสื่อสารสองทางไว้ดงันี ้ 
 

“สว่นมากเราจะไปในรูปของคณะกรรมการนัง่คยุกนัปรึกษากนั  เช่นเราจะพฒันาชมุชนผา่
แก้ง  ก็ต้องคุยกันว่าเราจะท ายังไง  ต้องวางแผนกัน  คุยกันแต่แรก เสนอความคิด หา
ข้อสรุปร่วมกัน ผลกัดนัในเร่ืองท่ีเราอยากจะให้เขาท า บางเร่ืองมนัก็เป็นผล บางเร่ืองก็
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เคารพในการตดัสินใจของหลายๆคน...ส่วนการจ้างงานเราใช้คนในพืน้ท่ีทัง้หมด  เพื่อ
สร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชน  การจ้างงานจะหมนุเวียนอยู่ในชมุชนของเรา  เราไม่ได้เอา
คนข้างนอกมา  เราเน้นคนในพืน้ท่ีมากกว่า  การกระจายรายได้มีทัง้แบบเป็นเงินเดือน 
และเป็นชิน้งาน  งานบางชิน้มนัต้องมีเวลาจริงๆ ถึงจะท าได้  แต่ถ้าเขารับงานของเราไป
ท าท่ีบ้าน  เขาว่างตอนไหนก็สามารถท าได้” (พนม แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 
2559) 

 
ควรมีการจัดประชุมทุกเดือน  เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดงัท่ีคุณ

จนัทร์สม  พรมปัญญา  เจ้าของธุรกิจจนัทร์สมการทอ  ได้อธิบายไว้วา่ 
 
“ใน 1 เดือนจะมีประชุม  หมู่บ้านเราผู้ ใหญ่บ้านจะเป็นผู้น าชุมชน  มีผู้ ช่วยแล้วก็
คณะกรรมการ  พอขึน้ต้นเดือนใหม่เราก็จะไปประชุมกันท่ีอ าเภอ  ส่วนมากป้าก็จะไป
ประชุม  แต่ถ้าหากมีเร่ืองเร่งด่วนเข้ามาก่อน 1 เดือน  ก็จะประสานผ่านเสียงตามสาย    
ป้ายประกาศท่ีเป็นบอร์ดข้างถนน  หรือไม่ก็ใช้ล่ามข่ีจักรยานแล้วแจกเอกสารตามบ้าน   
ลา่มเขาจะมีหน้าท่ีมาบอกวา่วนันีป้ระชมุดว่นนะ  ในชมุชนนของเราก็จะมีหลายกลุม่  เช่น
กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้ สูงอายุ  ถ้ากลุ่มไหนมีงานด่วนให้รีบแจ้งแล้วเราก็จัดการกันไป ”  
(จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 
ส าหรับททท.และภาคธุรกิจสาหร่ายไก  มีการสื่อสารแบบสองทาง  ดังท่ีคุณศิริพร            

ค าหวา่ง  ประธานกลุม่ธุรกิจสาหร่ายไก  ได้อธิบายไว้ดงันี ้ 
 

“ททท.เขาจะเข้ามาดูงานเป็นประจ า  พี่ก็จะน าไปเก็บสาหร่าย  แล้วก็อธิบายพูดคยุกัน
ตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึงบรรจุภณัฑ์แล้วออกสู่ตลาด  พี่มีส่วนในการแนะน าเร่ืองสาหร่ายว่ามี
ความเป็นมายังไงของชาวไทยลือ้  พอพี่พรีเซ็นอะไรเสร็จแล้ว  เราก็แนะน าวัดว่าเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว แล้วก็แนะน าให้ไปท่ีกลุม่จนัทร์สมการทอ ซึง่เป็นกลุม่โอทอป 5 ดาว ทาง
ททท.ก็ไปเรียนรู้จากคณุปา้จนัทร์สม” (ศิริพร ค าหวา่ง, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากกลุม่ชมุชนจ านวน 6 ท่าน  มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัในประเด็นนี ้ 

ซึง่รูปแบบการสื่อสารของกลุม่ชมุชนเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  โดยใช้การประชมุและหารือกบั
หน่วยงานภาครัฐ  ชาวบ้าน  รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งจะท าให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มบคุคลดงักล่าว  สามารถก าหนดทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้
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ชัดเจน  นอกจากนีก้ลุ่มชุมชนยังเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  เพื่อเป็นการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนักลุม่ชมุชนยงัเลือกใช้แผ่นพบั โปสเตอร์ บอร์ดให้
ความรู้ หอกระจายข่าว  และเสียงตามสาย  เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีมากขึน้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ระหว่างคนในชุมชน  ดงัท่ีคุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์  ตวัแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้ 

 
“เวลาจะติดต่อกับภาครัฐก็จะใช้การอบรม การประชุม แล้วก็การเข้าไปคุย แต่ก็จะมี
ช่องทางท่ีภาครัฐเร่ิมเห็นว่าชุมชนไปตามกระแสท่ีเราจัดกิจกรรม ผ่านทางข่าวท่ีออกไป
ทางเฟซบุ๊ก , ไลน์ สื่อทัง้เฟซบุ๊ก  และไลน์เราก็ท าเอง  กลุม่คนท่ีมาเท่ียวเขาก็กระจายไป
ด้วย พอภาครัฐเห็นเขาก็เร่ิมมองเห็นถึงความส าคญั ตอนนีท้ทท.ก็เข้ามา  ส าหรับชุมชน
เราคยุกนัอยู่แล้วในแต่ละกลุ่ม  เราเอาหวัหน้ากลุ่มมาคยุกนั  เรามีแผ่นพบัส าหรับสื่อสาร
เร่ืองการท่องเท่ียว  โปสเตอร์ก็มีแต่จะใช้งานท่ีมีลกัษณะนานๆ ครัง้ท่ีชาวบ้านเขาไม่ชิน”  
(สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนีย้ังมีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัอีกหลายท่านท่ีแสดงความเห็นในประเด็นนี ้ ดงัท่ีคุณ

เปล่ง  มโนวร  ตวัแทนจากชมุชนศรีนาป่าน-ตาแวน  ได้อธิบายว่า “เราไปอบรมมาหลายท่ี  เขาจะ
เชิญผมไปร่วมกันหาวิธีการใหม่ๆ” (คณุเปล่ง  มโนวรม สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) ใน
ขณะเดียวกันตวัแทนจากกลุ่มชุมชนศิลาเพชร  ได้กล่าวว่า  “เราใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เวลา
เขาประชมุก็ไปร่วมประชมุกบัเขา แล้วชีแ้จงวา่จะมีกลุม่มาศกึษาดงูาน  มาท่องเท่ียว  ผู้น าหมู่บ้าน
จะขยายไปอีกทีตามเสียงตามสาย” (คณุสมเกียรติ ใหม่วงศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)  
ขณะท่ีตวัแทนจากชมุชนมหาโพธิ  อธิบายเพิ่มเตมิวา่นอกจากจะใช้การประชมุหรือหอกระจายข่าว
แล้ว  ยังมีการใช้สื่ออ่ืนๆ อีกด้วย  “เรามีการประชุมเสวนา  แสดงความคิดเห็น  มาท าประชา
วิจารณ์ประชาคมหลายอยา่ง  เราใช้หอกระจายเสียงของชมุชน  มีเฟซบุ๊กของบ้านมหาโพธิ  มีแผ่น
พบัของทางวดั อย่างการจดัแสดงฟ้อนร าใช้วิธีปากต่อปาก แทบจะไม่ใช้สื่อเลย” (เพลินจิต  พ่วง
เจริญ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)       

นอกจากนีรู้ปแบบการสื่อสารของชุมชนบ้านหาดผาขนจะใช้การประชุมเป็นหลกั  ตามท่ี
คณุทองเพียร  ปะนะ  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้
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“เรามีการประชุมประจ าเดือนร่วมกบัผู้ ใหญ่บ้าน เราจะประชมุกนัทกุเดือน  เราจะประชมุ
เร่ืองท่ีอ าเภอก่อน  เสร็จแล้วเราก็จะคยุเร่ืองปัญหาภายในหมู่บ้าน  ใครมีปัญหาก็จะน ามา
โต้แย้งกนัในท่ีประชมุเราก็จะได้ผลสรุป  บางทีอบต.ก็เชิญเราไปวางแผน  คือเรามีส่วนใน
การเลือกวา่ปีนีจ้ะเอาอะไรเข้าแผน”  (ทองเพียร ปะนะ, สมัภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

 
ทัง้นีชุ้มชนบ้านพระเกิด  มีรูปแบบการสื่อสารสองทางกบัหน่วยงานภาครัฐในการพฒันา

ให้เป็นกิจกรรมให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ดงันี ้
 
“ททท.เข้ามา 2555 เข้ามาช่วยสนบัสนนุทางด้านสื่อ  เอาไปโปรโมท  ตอ่มาปี 2557  อพท.
เข้ามาดูแล้วก็มาลองท าด้วย หลังจากนัน้ก็มีอ.จากธรรมศาสตร์เข้ามาสอนเร่ืองการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วา่มนัควรจะเป็นอยา่งไร  เช่น  การท าตงุก้าคิงต้องให้นกัท่องเท่ียว
มาติดตา  ติดจมูกเอง ให้นักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมถึงจะเป็นการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  เราก็เลยให้นกัท่องเท่ียวท าแบบนี”้ (ดรุณี เทียมแสน, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 
2559) 
 
ส าหรับการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจาก

กลุ่มชุมชนมหาโพธิ  จงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ผู้ วิจยัพบว่า หลงัจากท่ีผู้ วิจัย
สมัภาษณ์ตวัแทนจากกลุม่ชมุชนมหาโพธิเสร็จสิน้ ผู้น าชมุชนและคนในชมุชนมีการประชมุร่วมกัน  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแบง่หน้าท่ี  จดัเตรียมสถานท่ี  และเตรียมการแสดงส าหรับการ
จดังานเลีย้งต้อนรับทูตจากต่างประเทศท่ีเดินทางมาจงัหวดัน่าน  หลงัจากประชุมเสร็จสิน้คนใน
ชมุชนก็ร่วมแรงร่วมใจกนัในเตรียมอปุกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในการต้อนรับ  เช่นการน าใบตองมาพนั
รอบแก้วน า้แล้วตดิด้วยดอกกล้วยไม้  เป็นต้น   

ผลจากการวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
สามารถสรุปได้ว่า  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในจงัหวดัน่านมีรูปแบบการสื่อสารจ าแนกตามทิศ
ทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง  หรือ  Two-Way Communication ซึง่เป็นการสื่อสารท่ีสามารถ
ตอบโต้หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัได้โดยตรง  ทัง้นีจ้ะนิยมสื่อสารผ่านสื่อบคุคลผ่านทางการ
อบรม  หรือการประชุมควบคู่ไปกับการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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4.4.2 การส่ือสารจ าแนกตามการไหลของข่าวสารแบบแนวนอน (Horizontal 
Communication)   

จากการวิเคราะห์เอกสาร  การสมัภาษณ์เชิงลกึ  และการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม  พบว่า
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านจ าแนก
ตามการไหลของสารมีลกัษณะเป็นแนวนอน  เน่ืองจากการด าเนินงานในการสร้างการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัในการขบัเคลื่อนแผน
นโยบายให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยลกัษณะการสื่อสารของทุกภาคส่วนนัน้มีการ
โต้ตอบได้อยา่งอิสระ มีความเป็นกนัเอง ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์  

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ให้สิทธิ
ชมุชนในการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ร่วมกบัธรรมาภิบาลภาครัฐ  ดงันัน้
ภาครัฐควรเร่งบทบาทในการสร้างจิตส านกึการอนรัุกษ์หรือฟืน้ฟจูารีตประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินและของชาติ  ตลอดจนพฒันามาตรฐานในการให้บริการตลอดจน
บุคลากรท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวในภาคชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการซึ่งเป็นทรัพยากร
การท่องเท่ียวให้มีคณุภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียว  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมแสดงบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีชุมชนโดยการสร้างเครือข่าย
ชมุชนและแบง่ปันความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ระหวา่งชมุชน  โดยเฉพาะการตดิตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้ภาคการเมือง  ภาครัฐ  
เอกชน  ด าเนินการบริหารจดัการควบคมุดแูลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างเป็น
ธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ,  2554) 

ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารมีความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และชมุชนจ านวน 19 ท่าน พบว่าการสื่อสารของผู้ให้ข้อมลูส าคญัทัง้ 3 กลุม่มี
ลกัษณะการไหลของข่าวสารเป็นการสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal  Communication)  โดย
แรงผลกัดนัของความคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดจากการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
แตล่ะกลุม่ทัง้ 3 กลุม่ท่ีกลา่วมา  สง่ผลให้การด าเนินงานในการสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มี
ความรวดเร็ว และตอบสนองตอ่ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการสมัภาษณ์หน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 ท่าน ทกุท่านมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั
ในประเด็นนี ้ กล่าวคือรูปแบบการสื่อสารแบบส่วนร่วมในจงัหวดัน่าน  มีการจ าแนกตามการไหล
ของข่าวสารเป็นแบบแนวนอน โดยการด าเนินงานให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเร่ิมต้นจาก
กระบวนการท าความเข้าใจ โดยท่ีจะเน้นการสื่อสารกบัชมุชนเป็นหลกัซึง่จะยึดหลกั Co-Creation 
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ซึง่ประกอบด้วยการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมลงมือปฏิบตัิ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับประโยชน์  
ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
จงัหวดัน่านใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม โดยในขัน้ตอนล าดบัต่อไปจะมีการ
จดัตัง้เครือข่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสามารถถ่ายทอดข้อมูลลงไปยงักลุ่มเป้าหมายแล้วเกิดการ
ปฏิบตัิตาม  รวมถึงมีการจดัตัง้การประชุมอย่างสม ่าเสมอเพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรม อีกทัง้ยงัด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยการพาชาวบ้าน
และผู้ประกอบการไปดูแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็น
แรงผลกัดนัให้คนในชมุชนเกิดการพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีของตนเอง   ทัง้นีย้งัมีผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญับางท่านกล่าวถึงประเด็นเพิ่มเติมในการรณรงค์ให้บุคคลในชุมชนท่ีเป็นผู้สงูอายุเข้ามามี
สว่นร่วมในกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากขึน้  เพื่อเป็นการบริหารเวลาของผู้สงูอายุ
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และยงัได้ใช้ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้สงูอายใุนการผลกัดนัการ
ด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย  ดงัท่ีผู้จดัการส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้  

 
“มนัจะมีกระบวนการท าความเข้าใจ เพราะว่านโยบายของเราคือ  โค-ครีเอชัน่  มนัจะมี 5 
ร่วม คือร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมลงมือปฏิบตัิ ร่วมรับผิดชอบ แล้วก็ร่วมรับประโยชน์  
เราจะไปหยัง่เสียงก่อนวา่เขาต้องการพฒันาไปทางไหน แล้วเราก็ไปคิดวิธีให้เขา แล้วเราก็
หาผู้ มีส่วนร่วมท่ีจะขยายเครือข่าย  โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของพืน้ท่ีเอง  เราต้องสร้าง
กลไกขึน้มา  เอาหวัหน้าบ้านต่างๆ ท่ีพดูแล้วมีคนฟัง  เราก็ดงึเข้ามาเป็นแนวร่วม  แล้วให้
เขาถ่ายทอดลงไป  เหมือนเขาเป็นสื่อกลาง...อีกอยา่งหนึง่คือพาไปดตูวัอย่างท่ีเขาท าเสร็จ
มาแล้ว เขาได้รับรางวลัมาแล้ว และเขารวยมาแล้ว  เรากระตุ้นชาวบ้านโดยให้เขาเห็นของ
จริงเลย  บางทีเราก็พาไปเปิดโลกทศัน์ พาไปด ู12 ปันนา หลวงพระบาง สถานท่ีท่ีมีความ
ใกล้เคียงกบัน่าน แล้วก็ย้อนมาดบู้านเราเอง...เราไมใ่ช่หน่วยงานท่ีเข้ามาแล้วเอาเงินไปให้  
เรามาร่วมคิดร่วมวางแผน  สิ่งท่ีผมคิดคณุเห็นด้วยหรือไม่ก็บอกมา   เพราะชาวบ้านคน
ไทยจะมีนิสยัอย่างหนึ่งคือไม่ชอบคุยกันตรงๆ ในท่ีประชุม  มันต้องอาศัยเวทีท่ีไม่เป็น
ทางการ เขาถึงจะยอมเปิดใจพดูกบัเรา  เช่นเราตัง้โครงการอบรมขึน้มา  แต่ก่อนจะอบรม
เราต้องไปท าการบ้านก่อนว่าชมุชนมีปัญหาอะไร เขาขาดอะไร เขาต้องการอะไร เราก็เอา
ตรงนัน้ไปใสใ่ห้เขา”  (ชมุพล มสุกิานนท์, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 
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ในขณะเดียวกัน คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้ อ านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานแพร่ ได้อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารกบัคนในชมุชน  ไว้วา่ 

 
“เราจ าเป็นต้องสื่อสารกบัชมุชนด้วย  เช่นการท าตงุก้าคิงท่ีชมุชนวดัพระเกิด...ถ้าท าอะไร
ขึน้มาแล้วอยู่แค่ในชุมชน มันก็จบแค่นัน้...ตอนนีเ้ป็นเทรนของการแข่งขนัชุมชน  ผู้น า
ชมุชนค่อนข้างสมยัใหม่  บางชุมชนเป็นด๊อกเตอร์  วิสยัทศัน์ก็จะไกล  ตอนนีท้ทท.มาท า
การตลาดก็จะง่าย  เวลาสื่อสารอะไรไปทุกคนจะเข้าใจ แต่ถ้าชมุชนบอกว่าไม่ก็ไม่  เราก็
จะหยดุ แตถ้่าบางทีเราเห็นว่ามนัน่าจะพฒันาได้ เราก็จะตือ้ว่าจะช่วยขายให้  ค าว่าขายก็
คือเอาคนเข้ามาด”ู (ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) 
 
นอกจากนีคุ้ณนรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัน่าน ได้กล่าวถึง 

รูปแบบการหาเสียงเพื่อสื่อสารกบัคนในชมุชน  ไว้ดงันี ้
 
“นายกอบจ.มาจากการเลือกตัง้  ก่อนการเลือกตัง้เราก็ต้องมีวิธีการหาเสียง การหาเสียง
ของผมจะใช้การปราศรัย  เพราะมนัได้ผลเป็นทวีคณู  การปราศรัยคือการไปพดูตอ่หน้าฝงู
ชน  ซึง่มนัก็จะมีทัง้คนท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ถ้าเค้าไม่เห็นด้วยเค้าก็จะค้าน  ค้านโดย
การตัง้ค าถามในเร่ืองท่ีเขาสงสยัมาให้เราตอบ  มนัก็เหมือนเราได้อธิบายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน เร่ืองนีม้นัเป็นเสน่ห์ของการเมืองเรียกว่าการต่อสู้ ด้วยปัญญา” (นรินทร์  
เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)    

 
ใช้กระบวนการเชิญชวนคนในชมุชนให้มีสว่นร่วมในการพฒันาด้านการท่องเท่ียว  ตามท่ี

คณุสรุพล เธียรสตูร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ได้อธิบายไว้ดงันี ้ 
 

“หลังจากเราก าหนดเป้าหมายของการท่องเท่ียว  เราก็ท ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรม  โดยการเกิดกระบวนการเชิญชวนชุมชน  
เราเอาคนแก่ท่ีอยูว่ดัอยูต่ิดบ้านติดโทรทศัน์เข้ามามีสว่นร่วมท่ีวดัมาขึน้  แล้วเราก็ใช้รถราง
เข้าไปแวะหาเขา ไปชมชมุชนนัน้ชมุชนนี ้มนัก็ท าให้เกิดพฒันาการของชมุชน  เช่นชมุชน
บ้านพระเกิดก็เอากฏุิของหลวงพ่อมาท าเป็นพฒันาชมุชน  แล้วก็มาท าตงุก้าคิงเพราะมนั
เป็นประเพณีท่ีมีอยู่เก่า  เขาก็พยายามรือ้ฟืน้ขึน้มา เกิดจากกระบวนการคิดของชมุชนเอง 
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เราก็เข้าไปเสริมเป็นบางส่วน…เทศบาลมีการรณรงค์ให้ภาคธุรกิจท าการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้วย  เพราะภาคธุรกิจต้องคยุกบัเราเยอะในฐานะผู้สนบัสนนุ  เพราะฉะนัน้เรา
จะเป็นต้องท าความเข้าใจกบัภาคธุรกิจ  รวมถึงเขาก็เป็นกรรมการร่วมกบัคณะกรรมการ
บางสว่นของเรา” (สรุพล  เธียรสตูร, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) 

 
ส าหรับคณุธารีนีย์  ไชยเชียว  อธิบายถึงขัน้ตอนการสื่อสารกบัคนในชมุชนบอ่สวก  ไว้ดงันี ้

 
“เราได้ท ากระบวนการจดัเวทีประชาคมเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนใน 3 รูปแบบ  คือ
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  ซึง่วิธีการสื่อสารกบัคนในชมุชนเราจะเร่ิมจากกลุม่
อาชีพ  เรามีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลบ่อสวก เรามีตวัแทนกลุ่มต่างๆ  
และกลุ่มเหล่านัน้เขาก็จะมีกลุ่มย่อยอีกที  เราก็ส่งตัวแทนของกลุ่มเขาเข้ามาหารือ 
วางแผนกนั…การจดัแผนในหมู่บ้านเราก็สอดแทรกองค์ความรู้ว่าการท่องเท่ียวโดยชมุชน
เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันวางแผน ผู้ รับผลประโยชน์ก็คือคนในชุมชน”        
(ธารินีย์, ไชยเขียวสมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 

 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรในทกุภาคสว่น  เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการสง่เสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน  ดงัท่ีคณุเชาวนา  เข่ือนปิง  นกัพฒันาการ
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้    
 

“ในครัง้แรกพี่เอาแกนน าของแต่ละด้านเอามาเสวนา  เสวนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม  เวลาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กบัคนในชุมชน  เรามีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่  ก่อนท่ีจะท าโครงการเราก็
เชิญคณะกรรมการมาก่อน  เอาแกนน าเข้ามา บอกวา่เราจะท าแบบนี ้เขาเห็นด้วยไหม จะ
เพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง  คณะกรรมการก็เป็นคนในชุมชน...ส าหรับการท าตงุก้าคิงท่ีวดั
พระเกิด  ผู้น าชุมชนเขามีความรู้  เขาก็คิดขึน้มาเองเลย  เขาเอาความรู้ภูมิปัญญาใน
ชุมชนมารวบรวม  ตอนแรกเขาคิดว่าจะตัง้ใจท าเป็นท่ีเก็บของเก่า  แล้วก็คิดว่าจะเ ป็น
แหล่งเรียนรู้ดีไหม เราก็มาหารือกัน  พี่ก็บอกว่าตอนนัน้ค าว่าพิพิธภณัฑ์ชุมชนก าลงัฮิต
ขึน้มา พี่ก็เลยเสนอช่ือนีเ้พราะว่าค าว่าแหล่งเรียนรู้มนัเก่าไป  แต่ถ้าเป็นค าว่าพิพิธภณัฑ์
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มนัก็จะกว้างขึน้  ก็เลยตกลงเป็นช่ือพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด” (เชาวนา เข่ือนปิง, 
สมัภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) 

 

คุณนาถนรี ธนะปัญโญ ผู้ อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดน่าน  ได้อธิบายถึง
กระบวนการท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐ ในการพฒันาด้านการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านไว้
ดงันี ้

 
“หน้าท่ีการท างานหรือบทบาทกบัภารกิจท่ีแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบมนัคนละเร่ือง
กนั  แต่เวลาลงมาท าคือมนัก็จะต่อกนัได้จะสานประโยชน์ด้วยกนั  เช่นอพท.เค้าลงชมุชน
เมืองเก่าเลย  เค้ามีขีดของเค้า  เค้าก็ลงไปชุมชนให้ชุมชนท าเลย  ส่วนของเราส านกังาน
ท่องเท่ียวจะดภูาพรวมทัง้จงัหวดั  ทัง้พฒันาคนพฒันาแหล่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
สินค้าทางการท่องเท่ียว  เม่ือทัง้หมดเราดแูล้วทางททท.ก็หยิบไปขายกบัประชาสมัพนัธ์  
เราไม่ท างานทบัซ้อนกนั  คนละหน้าท่ีคนละบทบาท แต่พอเรามาท าด้วยกนั ดเูหมือนจะ
ต่างคนต่างท า  เพราะมนัท าคนละส่วน   แต่จะการท างานมนัเช่ือมต่อกันเองโดยกรอบ
หน้าท่ีมนั  เราต้องมีการคยุกนัตลอดในการพฒันาแต่ละพืน้ท่ี  เช่นพี่พฒันาแหล่งนีเ้สร็จ
แล้วอพท.ก็ลงไปลึก  เค้าก็ลงไปดูโรงแรมสีเขียวโรงแรมอะไรของเค้า แล้วพี่ก็จบัเอามา
ประเมินมาตรฐาน  พอได้แล้วททท.ก็เอาไปขาย” (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 
มีนาคม 2559) 
 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 6 ท่าน  ทกุท่านมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกนัในประเด็นนี ้ กล่าวคือการสื่อสารตามการไหลของสารมีลกัษณะเป็นแนวนอนโดย
จดุเร่ิมต้นของแนวความคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีต้นก าเนิดมาจาก 3  แหลง่ท่ีมา 
ได้แก่หน่วยงานภาครัฐคืออพท.และททท. การคิดค้นขึน้เองจากเจ้าของธุรกิจ  และค าแนะน าจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาจงัหวดัน่าน  ทัง้นีผู้้ ให้ข้อมลูส าคญัได้ชีแ้จงเก่ียวกบัประเด็นการให้ความรู้ของ
หน่วยงานภาครัฐว่าเป็นเพียงแคก่ารให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเบือ้งต้น  แต่
ไม่ได้มีการก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิหรือออกค าสัง่บงัคบัให้ท า ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัส่วนใหญ่กล่าวว่า  
การด าเนินงานในการสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการปฏิบตัิงานโดยบุคคลจากภาค
ธุรกิจเองทัง้หมด ทัง้นีย้งัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญับางท่านกลา่วว่า การด าเนินงานเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของตนเองมีการท างานร่วมกบัอพท.เช่นกนั  ตามท่ีคณุสจัพงษ์  จินตพงษ์  เจ้าของธุรกิจ
ริสาสนีิรีสอร์ทแอนด์สปา  ได้แสดงความคิดเห็นวา่   
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“โครงการ 7 Green ของททท. เป็นโครงการท่ีเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเร่ิมมองว่า การท าธุรกิจ
แบบรักสิ่งแวดล้อมมนัเหมาะส าหรับเมืองเล็กๆ อย่างน่าน เน่ืองจากมนัสามารถเร่ิมต้นได้  
ใน 7Green มนัจะมีหนึ่ง Green ท่ีต้องไปเช่ือมตอ่กบัชมุชน ในเร่ืองของการสง่เสริมชมุชน 
เราก็ให้ท าผลิตภณัฑ์มาฝากเราขาย แล้วก็ส่งเสริมให้คนในชมุชนมาท างานกบัเรา  อพท.
เองก็มีคนท่ีจะมาให้ความรู้พวกเราว่าการท าธุรกิจของ Green มีอะไรเป็นพืน้ฐาน 
จนกระทัง่ธุรกิจร้านอาหาร ท่ีพกั  ก็เข้าร่วมโครงการ  เราก็ต้องไปร่วมท ากิจกรรมกบัเขา...
พนกังานสว่นใหญ่เราก็ได้จากการประกาศ  การไปแจ้งกบัหน่วยงานภาครัฐว่าเราต้องการ
พนกังานท างาน แตเ่ราต้องเอามาสกรีนอีกวา่ คนนีเ้หมาะกบัเราหรือเปลา่” (สจัพงษ์  จินต
พงษ์, สมัภาษณ์,  9 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะเดียวกันคุณภทัราภรณ์  ปราบริบู  เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า  อธิบายถึงการ

สื่อสารกบัหน่วยงานภาครัฐและกลุม่ชมุชน ไว้ดงันี ้
 
“แรกเร่ิมคณุป้าเร่ิมท าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพราะว่ามีกรุ๊ปทัวร์มาบอกให้คุณป้า
สอนท าน า้เงีย้ว  ท าข้าวซอย  ตอนนัน้อพท.ยงัไม่ได้เข้ามา  ตอ่มาอีกระยะหนึ่งประมาณ 8 
เดือนท่ีผ่านมา  องค์การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนหรืออพท.เขาเข้ามาด ู แล้วก็ได้
น าเอาผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับโบราณคดี สถาปัตยกรรม  เข้ามากรุ๊ปหนึ่ง  เขาก็มาช่วยท า
บอร์ดให้ความรู้เขียนให้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  แล้วก็มอบไมค์ให้ตวัหนึ่งเวลาติด
ตวัไปไหน จะให้อธิบายและสื่อความหมายได้ง่าย  ไม่ต้องตะเบ็งเสียงถ้ามีนกัท่องเท่ียว
กลุ่มใหญ่มา  อนันีก็้คืออพท.เข้ามาช่วย  และเขาก็เชิญคณุป้าไปเป็นคณะกรรมการขอ
งอพท.ด้วย...เร่ืองสื่อ บอร์ดท่ีตัง้อยู่ รักลกูเป็นคนท าให้ รักลกูเป็นองค์กรท่ีเขามาช่วยผ่าน
ทางอพท. เขาอยากเห็นเรามีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้แล้ว  อพท.ก็เป็นสื่อกลาง  รวมถึงเร่ือง
ท่ีคุณป้าบอกว่าไม่มีคนสืบทอดต่อ เราก็ได้บอกภาครัฐไป  เขาก็ก าลังจะเข้าไปทาง
โรงเรียน” (ภทัราภรณ์ ปราบริบ,ู สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 
คณุชโลมใจ  ชยพนัธนาการ  เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม   ได้

อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารระหวา่งธุรกิจของตนเองกบัอพท.ไว้ดงันี ้
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“มีอพท.เข้ามาสนบัสนนุ  แตว่่าแนวทางของครูมนัไม่เข้ากบัแผนของเขา  เพราะธุรกิจของ
ครูในยคุแรกๆ ครูวา่มนัใหมม่าก ครูยงัไมท่ราบวา่มีใครท าแบบนีรึ้เปลา่  ไม่มีใครเขียนแผน
ขึน้มาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท าค่าย หรือท าห้องสมุด  อพท.ก็พยายามเข้ามาชวนเข้า
โครงการลดโลกร้อน Low Carbon เพราะหน้าตาของบ้านมนัก็ลดโลกร้อนอยู่แล้วเพราะ
มนัเป็นต้นไม้ ทีนีเ้ราก็ได้ประโยชน์จากการท่ีเขาประชาสมัพนัธ์ให้เรา เขาเอาหลอดไฟแบบ
ประหยดัมาให้เรา มนัก็เหมือนส่งเสริมทางอ้อม เพราะเราสนบัสนนุกนัโดยตรงไม่ได้ เช่น 
เขาให้งบมาท ากิจกรรมจดัค่ายเหมือนท่ีเราเคยท า มนัท าไม่ได้ เขาก็หาทางแบบนีเ้พื่อมา
ช่วยเรา เวลาภาครัฐเข้ามาหาครู เราก็คยุกนัตรงๆ ถ้าจะให้ช่วยอะไรต้องเป็นแนวทางท่ีเรา
ชอบ หรือถ้าเราไม่ชอบไม่สนกุครูก็ไม่เอาเพราะครูไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเอา เวลาเขา
มาเสนอเราจะรับเป็นบางโครงการ แตบ่างโครงการท่ีเราไม่โอเค เราก็จะบอกเขาเลยว่าเรา
ไม่เอา...ท่ีน่ีเป็นธุรกิจของครอบครัวทัง้หมด ครูพึ่งจะมีน้องชายมาช่วยไม่นานนี ้ รายได้
ของท่ีพักครูให้แม่ครูทัง้หมด แต่ว่าค่าข้าว ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ก็ใช้เงินของท่ีพัก 
แม่บ้านก็ใช้เงินท่ีพกั  ในส่วนของห้องสมดุกบัร้านกาแฟครูก็หารคนละคร่ึงกบัน้อง ถ้ามา
ห้องสมดุแล้วไม่ซือ้กาแฟครูก็ไม่ว่าอะไร ไม่คิดค่าเข้า เม่ือก่อนให้เอาขนมมากินด้วยซ า้ไป 
แตพ่อตอนหลงัครูขายเค้ก เด็กๆ เขาก็ไม่เอาเข้ามา” (ชโลมใจ ชยพฒันาการ, สมัภาษณ์, 
11 มีนาคม 2559) 
การเป็นชุมชนเข้มแข็งท่ีเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ส่งผลให้รูปแบบการสื่อสารมี

ลกัษณะไมเ่ป็นทางการ ตามท่ีคณุพนม แก้วเทพ เจ้าของธุรกิจล าดวนผ้าทอ กลา่วไว้วา่ 
 

“จงัหวดัน่านมีชมุชนเข้มแข็งเยอะ เราไม่ห่วงว่าจะไปไหวหรือไม่ไหว  มีหลายๆ กลุม่ท่ีเป็น
กลุ่มเข้มแข็ง  เช่นกลุ่มฮกัเมืองน่าน  รณรงค์เร่ืองรักธรรมชาติมาก  ไม่แสวงหาผลก าไร  
ชมุชนของเราก็มีกลุ่มเข้มแข็งอยู่  เวลาเราท าอะไรท่ีมนัผิดแตกต่างไป จะมีการท้วงติงกนั 
อย่าง ณ วนันีเ้ราขอผืนป่าคืน เป็นกิจกรรมของชุมชนท่ีจะต้องดแูลรักษาธรรมชาติ” (พนม 
แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 

 
คณุจนัทร์สม  พรมปัญญา  เจ้าของธุรกิจจนัทร์สมการทอ  อธิบายถึงการรวมกลุม่ของคน

ในชมุชนไว้ดงันี ้   
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“คนในชมุชนจะรวมตวักนัท่ีวดัในเทศกาลส าคญัตา่ง อยา่งเช่น วนัท่ี 15 เมษายน  เราจะมี
การสรงน า้พระพุทธรูป พระสงฆ์ อนุเสาวรีย์ และบรรพบุรุษท่ีช่อหลวงเมืองล้าน  คนใน
ชมุชนก็จะไปช่วยกนัจดังานแล้วก็ไปร่วมงานกนัทัง้หมู่บ้าน  มีกิจกรรมพวกก่อเจดีย์ทราย
เป็นต้น  ถ้านกัท่องเท่ียวมาช่วงนีเ้ขาก็จะได้มามีส่วนร่วม  หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวเขามา
ท่ีน่ีแล้ว ปา้ก็จะแนะน าให้เขาไปแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนเสมอ  ไม่ใช่แนะน าแคใ่นหมู่บ้านอย่าง
เดียว  แหล่งท่องเท่ียวของแต่ละอ าเภอเราก็แนะน าด้วย ” (จันทร์สม พรมปัญญา, 
สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 
ส าหรับการผลิตสาหร่ายท่ีเป็นของดีประจ าชุมชน  มีการสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตเพื่อให้

ข้อมลูด้านการผลติแก่นกัท่องเท่ียว  ซึง่การสื่อสารระหวา่งผู้ผลิตมีลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง  ตามท่ีคณุ
บญุช ู เทพเสน  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายผลติธุรกิจสาหร่ายไก  ได้ให้ความเห็นไว้ดงันี ้
 

“นกัท่องเท่ียวท่ีน่ีแล้วอยากรู้เร่ืองการท าอาหารจากสาหร่ายไก ถ้ากลุม่เราไมมี่เวลาจะสอน
เราก็จะหาท่ีอ่ืนสอนให้เขาได้  เพราะวา่คนในชมุชนนีเ้ขาท าเป็นกนัหมด  ทกุบ้านเขาจะกิน
สาหร่ายเป็นหลกัมนัเป็นวฒันธรรมการกินของท่ีน่ีอยู่แล้ว  มนัเป็นของดัง้เดิมมีมาตัง้แต่
ปู่ ย่าตายาย  เขาสอนกันมา  ไม่ได้มีการจดบนัทึก  พูดกันต่อๆ มาเป็นแบบปากต่อปาก  
บางอย่างเราก็มาพลิกแพลงนิดหน่อยให้มนัอร่อยขึน้  กิจกรรมท่ีน่ีนอกจากสาหร่ายแล้วก็
มีอยา่งอื่นด้วย  แตต้่องแจ้งมาท่ีผู้ ใหญ่บ้านหนองบวั  เขาก็จะมีคณะกรรมการน าเท่ียวท่ีน่ี
อยู่  พาเท่ียวได้หมด  อยากดูอะไร  อยากท าอะไรเขาก็จะพาไป” (บุญชู เทพเสน, 
สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 

จากการสมัภาษณ์กลุม่ชมุชนจ านวน 6 ท่าน  พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูส าคญัทกุท่านมีทิศทางการ
ไหลของข่าวสารในรูปแบบของการสื่อสารแนวนอนเช่นเดียวกบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
โดยมีต้นก าเนิดของนโยบายเก่ียวกบัแนวคดิของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากการผลกัดนัของ 3  
แหล่งท่ีมา  ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  ค าแนะน าจากนกัท่องเท่ียว  และการคิดค้นจากคนในชมุชน  
ทัง้นีผู้้ ให้ข้อมลูส าคญัยงักลา่วเพิ่มเติมจากการก าหนดนโยบายของรัฐว่าเป็นเพียงการให้ความรู้ใน
เบือ้งต้น  แต่ไม่ได้บังคบัหรือออกค าสัง่ในขัน้ตอนปฏิบตัิ  ทัง้นีก้ารด าเนินงานในการสร้างการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มชุมชน  จึงเป็นการปฏิบตัิงานโดยบุคคลภายในกลุ่มกันเอง  ผู้ ให้
ข้อมลูส าคญับางท่านยงักลา่วว่าแม้มีการจดัการประชมุของกลุม่ชมุชนกบัอพท.ไม่ต ่ากว่าเดือนละ 
2 ครัง้  แต่ก็เป็นเพียงแค่การประชุมหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ไม่ได้เป็นการออกค าสัง่ให้
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ปฏิบัติตามแต่อย่างใด  ตัวแทนการประชุมจากกลุ่มชุมชน จะน าข้อมูลหรือแนวทางจากการ
ประชมุมาถ่ายทอดให้กลุม่คนในชมุชนในล าดบัตอ่ไป  ตามท่ีคณุสทุธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์   ตวัแทน
จากชมุชนบอ่สวก  ได้กลา่วไว้วา่ 
 

“อพท.ได้เอาคนในชมุชนไปเรียนรู้เร่ืองการท่องเท่ียวโดยชมุชน ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามนัคือ
อะไร แตเ่ราเห็นชมุชนท่ีเข้มแข็งเขาท ากนัมาก่อน  ภาครัฐจะมีการจดัอบรมให้ความรู้กบั
คนในชมุชนเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอด  แรกๆ ก็มีอพท.เข้ามาจดัเป็นหลกั  
แตต่อนนีก็้มีททท.  ทกุหน่วยงานระบบประชารัฐเขาจะลงมาหมด   แตเ่ราจะยึดถือวิถีของ
เราเป็นหลกั  เราจะไม่ปรับเปลี่ยน  เราขายวฒันธรรมท่ีเรามีอยู่” (สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, 
สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 

ในส่วนของธุรกิจโฮมสเตย์มีการสร้างเครือข่ายโดยการจัดประชุมประจ าเดือนร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึง่การสื่อสารในท่ีประชมุของเครือข่ายทกุฝ่ายสามารถ
พดูคยุโต้ตอบถึงประเด็นปัญหาตา่งๆ  ดงัท่ีคณุทองเพียร ปะนะ  ตวัแทนชมุชนบ้านหาดผาขน  ได้
ให้ความเห็นไว้ดงันี ้

 
“อพท.มาประเมินปี 2550 ท่ีน่ีก็เลยได้รางวลั  พออพท.เข้ามาเขาก็พาไปอบรม ไปดงูาน 
ท่ีนีก็้เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย โฮมสเตย์ก็เช่ือมโยงกัน  เรามีการประชุมประจ าเดือน
ร่วมกับผู้ ใหญ่บ้าน  ก็มีประธานชุมชนคือป้า  ผู้ ใหญ่บ้าน  เขาเชิญเราร่วมประชุมกับ
ผู้ใหญ่ทกุๆ เดือน  สว่นใหญ่เร่ืองท่ีประชมุเราจะคยุเร่ืองจากทางอ าเภอก่อน  เสร็จแล้วก็จะ
คยุเร่ืองปัญหาภายในหมู่บ้าน  ใครมีปัญหาก็น ามาขดัแย้งโต้ตอบกนัในท่ีประชมุเราก็จะ
ได้ผลสรุป  หรือบางทีอบต.ก็เชิญไปวางแผนท่ีอบต.เร่ืองของบประมาณ  คือเรามีส่วนใน
การเลือกวา่ปีนีจ้ะเอาอะไรเข้าแผน...” (ทองเพียร ปะนะ, สมัภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

 
คณุดรุณี เทียมแสน  ตวัแทนจากชมุชนบ้านพระเกิด  ได้อธิบายรูปแบบการประสานงาน

ระหวา่งชมุชนกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อพฒันาให้เกิดศนูย์การเรียนรู้การท าตงุก้าคงิไว้วา่ 
 

“ททท.เข้ามาปี 2555  มาสนบัสนนุแนะน าแล้วก็เอาไปโปรโมท  สว่นอพท.เข้ามาปลายปี 
2556  เข้ามาร่วมกบัอาจารย์ธรรมศาสตร์คืออาจารย์พิเชษฐ์  มาสัง่ท า ตงุก้าคิง 20 ตวั  
แตพ่วกเราท าไมท่นั  อาจารย์ก็เลยบอกวา่ให้เขามาตดิตาติดจมกูของตงุเองได้ไหม  เพราะ
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ถ้าท าแบบนีค้ือการท่ีให้นกัท่องเท่ียวมีสว่นร่วมมนัจะกลายเป็นการทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
ตอนหลงัเราก็ได้รางวลัแหลง่ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เขาก็มีรางวลัคือให้เราไปเท่ียวญ่ีปุ่ น 
เขาให้โควตา 2 คน...ตอนนีเ้ราก็ก าลงัประสานงานกบัเทศบาลเมือน่านเร่ืองการท าศนูย์
เรียนรู้  เพราะเมื่อก่อนเรานัง่ท ากนัท่ีพืน้แล้วก็ท่ีหอธรรม เทศบาลก็เข้ามาถามว่าเรามีท่ีนัง่
ท าตงุเป็นหลกัแหลง่ไหม  เราก็มีมีแตเ่วลาฝนตกลมแรงคนอยูไ่ม่ได้สว่นใต้หอธรรมคนก็อยู่
ได้ไม่ได้  เทศบาลก็เลยมาสร้างศนูย์การเรียนรู้ให้” (ดรุณี เทียมแสน, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 
2559)  

 

ในขณะท่ีชมุชนศิลาเพชรมีการรวมกลุ่มจาก 10 หมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การท าท่องเท่ียวเชิงชมุชนให้มีความยัง่ยืนและสามารถจดัสรรรายได้จากการท่องเท่ียวทัง้หมดให้มี
ความเหมาะสม ดงัท่ีคณุสมเกียรติ ใหมว่งศ์  ตวัแทนจากกลุม่ชมุชนศลิาเพชร  ได้อธิบายไว้ดงันี ้ 
 

“เรามาตัง้กลุ่ม  โดยการรวมกลุ่มคนในชุมชนทัง้ 10 หมู่บ้าน เปิดรับสมคัรเข้ามา  ใคร
สนใจการท่องเท่ียวเชิงชุมชน  สมาชิกกลุ่มก็มาประชุมกันว่าจะท าในรูปแบบไหนให้มนั
ยั่งยืน  เรามีการจัดสรรรายได้คือ  เวลาท่ีแขกมาเยอะเราก็แบ่งกัน  เข้าสู่ชุมชนบ้าง  
กิจกรรมในหมู่บ้านบ้าง  เช่น บ้านหนึ่งนอน 10 คน  คนละ 120 บาท  เจ้าของบ้านได้ 100 
บาท  เหลืออีก 20 บาทเราก็จะเอาเข้ากลุ่ม  เก็บไว้เป็นเงินออมของกลุ่ม เวลามีงานเราก็
เอาเงินนีไ้ปช่วยเหลือชาวบ้าน” (สมเกียรติ ใหมว่งศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 

 
ส าหรับชุมชนมหาโพธิท่ีให้ความส าคญักับวดัจึงมีผู้สงูอายุเข้าร่วมกลุ่มคนรักวดัซึ่ง การ

สื่อสารในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเน่ืองจากมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ตามท่ีคณุเพลนิจิตพว่งเจริญ  ตวัแทนชมุชนมหาโพธิ  กลา่วไว้วา่ 

 
“แม่ไม่ได้บงัคบัให้เขาตัง้กลุ่ม  แม่เพียงแค่ถามว่าคณุรักวดัไหม  คณุหวงแหนวดัไหม  ถ้า
หวงแหนแล้วเราจะตัง้กลุ่มคนรักวดัคณุจะท าได้ไหม  คนมาสมคัรก็คือผู้ เฒ่าผู้แก่   เขาจะ
มาสมคัรเอง  เราก็แคเ่ป็นหวัแรงในการเป็นหวัหน้าตัง้กลุม่ขึน้มา  แล้วก็บอกเขาไป  มนัก็มี
ทัง้คนท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  บางคนบอกว่าท าไมต้องเอาวดัมาหากิน  เราก็ต้องหา
วิธีการ  หาผู้ รู้  เราพยายามท าทกุอยา่งให้ชาวบ้านเห็น  วา่ถ้าท าแบบนีแ้ล้วมนัจะดี  เราจะ
ไม่ท าเหมือนวัดอ่ืนท่ีมีสิ่งปลูกสร้างอลังการ  ชุมชนมหาโพธิต้องเน้นในเร่ืองของ
สิ่งแวดล้อม  ทกุคนก็มารวมกลุ่มกนัท่ีวดั  เพราะอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์  เราต้องชีใ้ห้เขา



128 

เห็น  ผู้น าต้องท าให้ด ู ถ้าสัง่อยา่งเดียวมนัไมไ่ด้แล้ว”  (เพลนิจิต พว่งเจริญ, สมัภาษณ์, 10 
มีนาคม 2559) 

 
คณุเปล่ง มโนวร ตวัแทนจากชุมชนศรีนาป่าน-ตาแวน ได้กล่าวถึงการเข้ามาส่งเสริมใน

ธุรกิจโฮมสเตย์ของภาครัฐ โดยใช้การสื่อสารท่ีมีลกัษณะเป็นกนัเองจึงท าให้ สามารถรับรู้ถึงความ
ต้องการในการสง่เสริมจากภาคธุรกิจได้อยา่งตรงจดุ 

 
“การบริการท่ีดีท่ีสดุคือเกษตรอ าเภอ  เกษตรจงัหวดั  แล้วก็อพท.  เขาจะมาตลอด  เข้ามา
ช่วยจดัการบางเร่ือง  ส่วนใหญ่เขาจะมาถามก่อนว่าเราจะท าอะไร  เขาก็จะส่งเสริมตรง
นัน้  ถามความต้องการของกลุ่มก่อนเป็นอันดับแรก  เราจะมีการประชุมกันบ่อยกับ
คณะกรรมการและสมาชิกทัง้หมด  ถ้าหน่วยงานภาครัฐหรืออพท.เดือนนึงไม่ต ่ากว่า 2 
ครัง้  ส าหรับคนในชมุชนเองไม่ต ่ากวา่ 2 ครัง้ตอ่เดือน  เราจะชีแ้จงและเปิดรับสมคัรเร่ือยๆ 
เร่ืองการมีสว่นร่วมในโฮมเสตย์  ให้คนในชมุชนเข้ามาสมคัร  อบรมเป็นตลอดเร่ืองวิธีการ
ต้อนรับขบัสู้ ”  (เปลง่  มโนวร, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) 
การสมัภาษณ์เชิงลกึ  สอดคล้องกบัการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วมขณะท่ีผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีใน

การเก็บข้อมลูเก่ียวกบังานวิจยัเมื่อเดือน มีนาคม 2559 พบวา่ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากชมุชนบ้านพระ
เกิดแนะน าให้ผู้ วิจัยเดินทางไปชุมชนอ่ืนๆ ในละแวกใกล้เคียง อีกทัง้ยังติดต่อประสานงานกับ
ตวัแทนจากชุมชนมหาโพธิเพื่อให้ผู้วิจยัเข้าสมัภาษณ์  จะเห็นได้ว่าเป็นการประสานงานระหว่าง
เครือข่ายชุมชน  ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารเป็นแบบแนวนอน เน่ืองจากรูปแบบการสื่อสารเป็นการ
สื่อสารกบัคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  อีกทัง้ยงัมีลกัษณะไมเ่ป็นทางการ   

จากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร  การสมัภาษณ์เชิงลึก  และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
สามารถสรุปรูปแบบการสื่อสารจ าแนกตามการไหลของสารได้ว่า  การสื่อสารในจงัหวดัน่านอยู่ใน
รูปแบบการไหลของสารแบบนอน  หรือเรียกว่า Horizontal  Communication ซึง่การสื่อสารใน
รูปแบบนีม้ักก่อให้เกิดความสมัพันธ์อนัดีและเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงาน
ตา่งๆ ในจงัหวดัน่าน  ตลอดจนก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ซึง่การสื่อสารแบบมีสว่น
ร่วมในจังหวัดจะยึดหลักการกระบวนการท างานแบบ Co-Creation หมายถึงการร่วมกันคิด  
ร่วมกนัวางแผน  ร่วมปฏิบตัิ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับประโยชน์  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
กบัทกุฝ่าย  
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4.5 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
น่าน 

 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  เน้นให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสการ
ด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจงัหวดัน่าน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน
ตา่งๆ  ได้เป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนัการหลัง่ไหลเข้ามาของนกัท่องเท่ียวจ านวนมากสง่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการก าจัดขยะ  ท าให้ต้องเร่งด า เนินการแก้ไขการก าจัดขยะให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  มิเช่นนัน้ปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชน
โดยตรง  เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติมีส่วนส าคัญท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวจงัหวดัน่าน 
 

4.5.1 จุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  
จากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 19 ท่าน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ

จ านวน 7 ท่าน  ภาคธุรกิจจ านวน 6 ท่าน  และกลุ่มชมุชนจ านวน 6 ท่าน  ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าจดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือวิถีชีวิตของคนน่านท่ีมี
ความเรียบง่าย  รวมถึงการอนุรักษ์ไว้ซึง่วิถีดัง้เดิม  โดยมีรูปแบบท่ีน่าสนใจคือการก าหนดให้น่าน
เมืองเก่าท่ีมีชีวิต  ซึง่หมายถึงจงัหวดัน่านยงัมีวฒันธรรม ประเพณี  การแตง่กายท่ีเป็นวิถีเดิมท่ียงัมี
การใช้อยู่ทุกวนั  จนนกัท่องเท่ียวคิดว่ามนัเป็นของใหม่  แต่ในความจริงมนัมีมานานแล้ว  โดยมี
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่  ดงันี ้ 

ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ท่าน  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั โดย
เห็นวา่จดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคือ วิถีชีวิตดัง้เดิมท่ีเรียบง่าย
ของคนน่าน  ซึ่งในแต่ละชุมชนก็มีจะเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป ซึ่งคณุเชาวนา เข่ือนปิง นกั
พฒันาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน  ได้กล่าวไว้ว่า “เราขายความเป็นเมืองเก่า เพราะเราเป็น
เมืองเก่าท่ีมีชีวิต  ด้วยนิสยัของน่านเป็นคนมีน า้ใจอธัยาศยัดีเวลาต้อนรับ เราก็ขายได้  กิจกรรมภมูิ
ปัญญาท่ีเรามีก็เอามาผนวกรวมกนั  ชมุชนเขามีเอกลกัษณ์ของแต่ละชมุชน เพราะมนัอยู่ในเมือง
เก่า” (เชาวนา เข่ือนปิง, สมัภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) ในขณะท่ีนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
น่าน  ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ดงันี ้ “จดุเด่นของจงัหวดัน่านมนัเป็นอาณาจกัรมาก่อน  มนัมีอะไรเป็น
ของตวัเอง  เมื่อมีอะไรเป็นของตวัเองวฒันธรรมมนัก็เดน่  วิถีการด าเนินชีวิตก็เดน่  คนก็เดน่เพราะ
มีอธัยาศยัดี  สงัเกตได้จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาน่านก็จะซือ้เสือ้น่านมาใส่”  (นรินทร์ เหล่าอารยะ, 
สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)  นอกจากนี ้ ผู้จดัการส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  กลา่วถึง
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จดุแข็งในจงัหวดัน่านไว้ว่า  “มนัไปผกูเข้ากบัวิถีชีวิตชมุชนโดยท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะ
มนัมีสิ่งท่ีขายได้ด้วยตวัมนัเองอยู่แล้ว”  (ชมุพล มสุิกานนท์, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) ส าหรับ
คณุธารินีย์  ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก  กล่าวว่าวิถีชีวิตของคนน่านมี
ความคล้ายคลงึกบัหลวงพระบาง  ซึง่อธิบายไว้ดงันี ้ “จดุแข็งท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาน่าน
คือเร่ืองวิถีชีวิต  นกัท่องเท่ียวบอกว่าน่านใกล้เคียงกบัหลวงพระบาง มาและเห็นภาพตื่นเช้ามาใส่
บาตร มันเป็นวิถีท่ีเรียบง่าย แล้วก็ไม่เป็นสถานบันเทิง 3 ทุ่มก็เงียบแล้ว” (ธารินีย์  ไชยเขียว  
สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 

อย่างไรก็ตามยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 2 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีแสดงความคิด
วา่จดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดันา่นคือความเข้มแข็งของคนในชมุชน  ดงัท่ีคณุนาถ
นรี  ธนะปัญโญ  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัน่าน  ได้อธิบายไว้  “จุดแข็งก็ชุมชน  
ความเข้มแข็งของชมุชน  คนในชมุชนเขามีกระบวนการคิดของเขา  ผู้น าเป็นแคส่ว่นหนึง่ของชมุชน  
ศกัยภาพของชมุชนมนัโดดเด่นออกมาอยู่แล้ว  วยัรุ่นสมยันีเ้วลาเขาไปเท่ียวก็จะถ่ายรูปแล้วก็จะ
เอามาแชร์กนั  อนันีก็้สิ่งท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวมาเยอะขึน้”  (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 
มีนาคม 2559) 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  ซึ่งคุณสุรพล เธียรสูตร  
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กลา่วไว้วา่  

 
“จดุแข็งของการท่องเท่ียวก็คือ เรามีศกัยภาพของเมืองท่ีมีอยูแ่ละรองรับการมีสว่นร่วมของ
ชมุชน  ซึง่กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนค่อนข้างเข็มแข็ง  คนในชมุชนก็จะเข้าใจเร่ือง
การท่องเท่ียว เวลาเราอยู่ในเป้าหมายของการท่องเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาล คือการ
ท่องเท่ียววิถีไทย เราได้เดินตามแนวทางของแผนชาติ แผนท่ี 11 ซึ่งสร้างภมูิคุ้มกนัความ
เข้มแข็งของตนเอง อนันีเ้ป็นจุดเด่นของเมือง ทัง้คน ศกัยภาพของเมือง วิถีชีวิต” (สรุพล 
เธียรสตูร, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะเดียวกันยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 1 ท่าน ท่ีมีความ

คิดเห็นว่า  การเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกบัคนในชมุชน  ถือเป็นจดุแข็ง
ในการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน  ตามท่ีคณุธนภร  พลูเพิ่ม  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานแพร่ ได้อธิบายวา่ “นกัท่องเท่ียวสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  
เช่น  บ้านทุ่งโฮง  เม่ือนกัท่องเท่ียวมาถึง  แม่เหง่ียมเขาก็จะเตรียมผ้าเปล่าๆ ให้  นกัท่องเท่ียวก็
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สามารถท าอะไรแล้วถือกลบัได้เลย  เหมือนกับเป็นของ D.I.Y เราจะภูมิใจว่าชิน้เดียวในโลก”    
(ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากกลุ่มธุรกิจจ านวน 6 ท่าน  ผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
จ านวน  3 ท่านท่ีเห็นว่าจดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คือการ
รักษาวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีเก่า  ทัง้นีมี้คอนเซปต์ท่ีน่าสนใจคือ 
เมืองเก่าท่ีมีชีวิต  ซึง่คณุภทัราภรณ์  ปราบริบ ู เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า  ได้แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นนีไ้ว้ว่า “เขาจะชอบท่ีน่ีเพราะมันเป็นวิถีเก่า ทุกคนจะบอกว่ามาแล้วเหมือนมาบ้าน 
ต้อนรับไปตามสภาพ”  (ภทัราภรณ์  ปราบริบู, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)  ในขณะเดียวกนัคณุ
พนม  แก้วเทพ  เจ้าของธุรกิจล าดวนผ้าทอ  มีความคิดว่าจดุแข็งของจงัหวดัน่านคือวิถีชีวิตของคน
ในชมุชนเช่นกนั  “จดุเดน่ของท่ีน่ีคือนกัท่องเท่ียวสามารถมาด ู มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน  ของ
คนพืน้เพท่ีน่ี  ชุมชนแถวนีจ้ะเป็นชุมชนแบบไทยลือ้  จะเป็นวิถีชีวิตเดิมๆ ของชาวบ้านเลย  เรา
ไม่ได้เน้นขายความสิวิไล  เราความเป็นชาวบ้าน  วิถีชาวบ้านแบบเดิมๆ” (พนม แก้วเทพ, 
สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 

นอกจากนี ้ คณุสจัพงษ์  จินตพงษ์  เจ้าของธุรกิจริสาสินีรีสอร์ทแอนด์สปา ได้อธิบายถึง
รูปแบบของเมืองเก่าท่ีมีชีวิต ไว้ดงันี ้

 
“คอนเซ็ปเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  รู้ไหมว่ามนัต่างกบัเมืองเก่าท่ีไม่มีชีวิตยงัไง  เราไปเท่ียวเมือง
เก่าท่ีไม่มีชีวิต เช่นอยธุยา สโุขทยั เราก็เห็นถึงโบราณสถานท่ียงัหลงเหลือ แตว่่าเมืองเก่าท่ี
มีชีวิตเป็นจดุขายของอพท.ท่ีเอาออกมาขายว่าท่ีน่ียงัมีชีวิต เวลาเราไปเท่ียวเราจะรู้สกึว่า
ประเพณี ความดัง้เดิมของพืน้ถ่ินยงัคงหล่อหลอมอยู่ เพราะยงัมีการใช้อยู่ทุกวนั จนเรา
รู้สกึว่าเหมือนพึ่งเกิด แต่จริงๆแล้ว   มนัมีมานานแล้ว เอาโบราณสถานท่ีมนัสร้างมา 700 
ปีซึ่งนานพอๆ กับอยุธยา  แต่ก็ยงัมีคนเข้าไปท าพิธีกรรม ยงัมีคนเข้าไปไหว้ น่ีคือความ
โบราณของเมืองเก่าท่ีมีชิวิตท่ีเป็นจุดขายหลักขายเมืองน่ าน” (สัจพงษ์ จินตพงษ์ , 
สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 
อยา่งไรก็ตามยงัมีผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 2 ท่านท่ีเห็นวา่  น่านมีกิจกรรมท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั
น่าน ซึง่คณุชโลมใจ  ชยพนัธนาการ  เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม  ได้กลา่ว
ไว้วา่ “จดุแข็งคือนกัท่องเท่ียวได้มารู้จกั  ได้ลงมือท า  บางคนก็ประทบัใจในกิจกรรมนัน้ๆ” (ชโลมใจ  
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ชยพนัธนาการ, สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2559) ในขณะท่ีคณุจนัทร์สม  พรมปัญญา  เจ้าของธุรกิจ
จนัทร์สมการทอ  แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้ “เราให้นักท่องเท่ียวเข้ามาศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม  
หลายคนก็จะได้รู้จักว่าของเรามีแบบนี ้เขาก็จะได้พูดไปปากต่อปาก ป้าว่าน่ีมันก็เด่นแล้วนะ” 
(จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

ทัง้นีย้งัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจสว่นน้อยจ านวน 1 ท่าน ท่ีเห็นว่าน่านยงัมีจดุแข็ง
ในด้านอ่ืนๆ ในการพฒันาด้านการท่องเท่ียว ตามท่ีคณุศิริพร ค าหว่าง ประธานกลุม่ธุรกิจสาหร่าย
ไก กล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน ไว้ดงันี  ้ “จุดเด่นของจังหวดัน่านก็คือ เป็นสถานท่ีท่ีมี
แหลง่ท่องเท่ียวเยอะ มีวดัวาอารามเยอะ”  (ศิริพร ค าหวา่ง, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)   

ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกตวัแทนจากกลุ่มชุมชนจ านวน 6 ท่าน  มีเพียงผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญัเพียงท่านเดียวท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ ซึง่ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัสว่นใหญ่จ านวน 
3 ท่าน  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีเห็นว่าจุดแข็งในการ
พฒันาการท่องเท่ียวในจังหวัดน่านคือ  รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย  การแต่งกายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์  อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  หมายถึงยงัมีวฒันธรรมและประเพณีให้คนรุ่นหลงัได้ช่ืน
ชม  ซึง่คณุทองเพียร  ปะนะ  ตวัแทนจากชุมชนบ้านหาดผาขน  ได้กล่าวไว้ว่า “นกัท่องเท่ียวท่ีมา
จะใช้ชีวิตเหมือนคนท่ีน่ี  เวลาเราต้อนรับนกัท่องเท่ียวเราไม่คิดว่าเขาเป็นแขก  แต่คิดว่าเขาเป็น
เหมือนญาติ” (ทองเพียร ปะนะ, สมัภาษณ์, 7 มีนาคม 25559) รวมถึงตวัแทนจากกลุม่ชมุชนศิลา
เพชร  ได้แสดงความคิดเห็นวา่ “จดุเดน่ของจงัหวดัน่านคือ ให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาศกึษาวฒันธรรม”  
(สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) อีกทัง้นกัท่องเท่ียวทีเดินทางมาจงัหวดัน่านจะ
เห็นการแตง่กายท่ีเป็นจดุเดน่ ตามท่ีคณุเปลง่ มโนวร ตวัแทนจากชมุชนศรีนาป่าน-ตาแวน  อธิบาย
ไว้ดงันี ้ “จดุเดน่ของจงัหวดัน่านคือการแตง่กาย  วฒันธรรม  วิถีเดิมเป็นจดุเดน่  คนตา่งถ่ินเขาจะรู้
ว่าถ้ามาจงัหวดัน่านจะต้องใส่ผ้าถงุ  ต้องรู้ตวัเองว่าจงัหวดัน่าน มีการแต่งกายเป็นโบราณ มีการ
แตง่กายพืน้เมือง” (เปลง่ มโนวร, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)    

ในขณะเดียวกนัวิถีชีวิตของคนน่านมีความเรียบง่าย  อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  โดย
คณุสทุธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์  ตวัแทนจากชมุชนบอ่สวก ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้

 
“น่านต้องยกให้เร่ืองเมืองเก่าท่ีมีชีวิต เพราะคนน่านอยู่แบบเรียบง่าย วิถีวฒันธรรมก็ยงัไม่
เร่งรีบน่ีคือจดุขายท่ีหนึง่  จดุขายท่ีสองคือวฒันธรรมตา่งๆ  ยงัคงอยู่อย่างยัง่ยืน  อย่างไรก็
ตามกระแสการท่องเท่ียวในอนาคตมันจะเพิ่มขึน้  โดยเฉพาะการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ตอนนีมี้แนวโน้มจะขยายผลไปสู่ชมุชนอีกหลายชมุชน  80,000 กว่าชมุชนในประเทศไทย 
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ชมุชนท่ีมีจดุขายน่าจะเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้” (สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์, 9 
มีนาคม 2559) 

 
นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมูลส าคญัจากกลุ่มชุมชนจ านวน 1 ท่านท่ีเห็นว่า จุดแข็งในการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคือ  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ตามท่ีคณุ
เพลนิจิต  พว่งเจริญ  ตวัแทนจากชมุชนมหาโพธิ  ได้อธิบายไว้ดงันี ้
 

“การท่องเท่ียวในจังหวดัน่านป้านึกถึงการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  การมีส่วนร่วมในชุมชน 
การมีสว่นร่วมต่างๆ ของข้าราชการ...ถ้าเราบริหารจดัการให้ดี มนัก็จะมีผลดี แตถ้่าเราไม่
สนใจเร่ืองการบริหารจดัการก็อาจจะเละเทะได้เหมือนกัน  แต่ทุกคนระวงัอยู่แล้วเร่ืองนี ้ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าท่องเท่ียวตรงไหนในจังหวัดน่านจะมีการระวังไม่ให้
เหมือนปาย  เราเอาบทเรียนจากปาย  เอามาท าท่ีน่าน คือปายเป็นอย่างนีท่ี้น่านต้องไม่
เป็นแบบนี ้เขารักและหวงแหน” (เพลนิจิต  พว่งเจริญ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สอดคล้องกบัการสงัเกตของผู้วิจยั  ขณะลงพืน้ท่ีในจงัหวดัน่าน

เม่ือเดือนมีนาคม 2559 ท่ีเห็นว่าแหลง่ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านหลายๆ แห่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคน
ในชมุชน อีกทัง้กิจกรรมท่ีจดัขึน้ก็จะสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนนัน้เช่นกนั  อาทิ ชมุชนศรี
นาป่าน-ตาแวน  มีจดุเด่นเร่ืองการท าชา ขณะท่ีผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูเสร็จ  ผู้วิจยัมีโอกาสได้
ไปดตู้นชาท่ีปลกูตามเนินเขา ซึง่การท าไร่ชาในจงัหวดัน่านไม่ได้มีลกัษณะเป็นธุรกิจเหมือนจงัหวดั
อ่ืนๆ  แต่จะเป็นการปลูกชาแบบธรรมชาติแซมกับต้นไม้ใหญ่ตามสนัเขา  นักท่องเท่ียวท่ีมาก็มี
โอกาสได้เข้าร่วมกับคนในชุมชนในการเก็บยอดชา  ในขณะเดียวกันชุมชนบ้านหาดผาขน  เป็น
ชมุชนท่ีอยูริ่มแม่น า้  วิถีชีวิตของคนท่ีน่ีคือการท าเกษตรกรรม  การลอ่งแพชมธรรมชาติ  อีกทัง้ยงัมี
การแสดงดนตรีไทยและการท าพิธีบายศรีสู่ขวญัให้กบันกัท่องเท่ียว  นอกจากนีธุ้รกิจสาหร่ายไกก็
เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมในการท าสาหร่ายไกตากแห้ง ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึง
ขัน้ตอนสดุท้าย  เน่ืองจากไกเป็นอาหารพืน้บ้านของคนในชมุชนไทยลือ้บ้านหนองบวั อย่างไรก็
ตามจุดเด่นของจังหวดัน่านคือการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์  คนน่านจะใส่ชุดพืน้เมืองโดยไม่มี
ความเคอะเขิน  อีกทัง้ยงัแนะน าให้ผู้วิจยัแตง่กายด้วยชดุพืน้เมืองขณะเก็บข้อมลูอยูท่ี่น่านอีกด้วย     

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึและการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม สามารถสรุปได้วา่ จดุแข็งใน
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  คือวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย ซึง่ประกอบไป
ด้วยการแต่งกายท่ีมีเอกลกัษณ์ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวจงัหวดัน่าน โดยความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชนถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัน่าน   
 

4.5.2 จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึตวัแทนจากหน่วยงานรัฐบาลจ านวน 7 ท่าน  ภาคธุรกิจจ านวน 6 

ท่าน  และกลุม่ชมุชนจ านวน 6 ท่าน  รวมทัง้สิน้ 19 ท่าน  ผู้ให้ข้อมลูส าคญัสว่นใหญ่เห็นวา่จดุอ่อน
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  คือเร่ืองขยะ  โดยมีสาเหตุมาจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจ านวนขึน้  รวมถึงระบบจดัการขยะในจงัหวดัน่านยงัไม่ดีพอ  ซึง่อาจจะส่งผล
ตอ่สิ่งแวดล้อมในอนาคต  โดยมีรายละเอียดจากผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่  ดงันี ้  

ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 4 ท่าน  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน  
โดยเห็นจุดอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคือเร่ืองขยะ  เน่ืองจาก
จงัหวดัน่านมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึน้เช่นกนั อีกทัง้
ระบบการจดัการขยะในจงัหวดัน่านยงัเป็นการฝังกลบ  อาจจะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะใน
อนาคตได้  ซึง่ดร.ชมุพล  มสุิกานนท์  ผู้จดัการส านกังานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  ได้แสดงความ
คิดเห็นในประเดน็นีว้า่    

 
“ปัจจบุนัท่ีน่ีใช้การฝังกลบ  พอฝังกลบไปนานๆ มนัก็เต็ม  เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า 20-
30  ปีมนัก็เต็มแล้ว  ยิ่งจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ถึง 300%  คณุอาจจะเคยคิดไว้ว่า 10 
ปีมนัอาจจะเต็ม  4 ปีมนัอาจจะเต็มแล้วก็ได้  แล้วระบบฝังกลบมนัก็ง่ายเอารถวิ่งไปเท  
เสร็จแล้วก็มีรถเกดคนัหนึ่งมาไถ  แล้วเวลามนักวาดมนัไถสมมติว่ามีเศษแก้ว  มนัก็จะทิ่ม
พลาสติกท่ีปู  พอทิ่มพลาสติกขาดน า้เสียมันก็ลงไปในดิน  ซึ่งมันก็ท าให้น า้ใต้ดิน
กลายเป็นน า้เสียไป  ซึ่งน า้เสียในจงัหวดัน่านไม่มีการบ าบดั  น า้เสียทุกหยดถกูทิง้ลงใน
แม่น า้น่าน”  (ชมุพล มสุกิานนท์, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 
 
จงัหวดัน่านไม่มีพืน้ท่ีในการก าจดัขยะ  ท าให้ไม่มีกระบวนการก าจดัขยะนอกจากการฝัง

กลบ  ดงัท่ีคณุนรินทร์  เหลา่อารยะ  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน  อธิบายไว้ดงันี ้
 
“การบ าบดัขยะรวมเป็นหน้าท่ีของอบจ.  การบ าบัดน า้เสียรวมก็เป็นหน้าท่ีของอบจ. แต่
ตอนนีท่ี้น่านไม่มีการก าจัดขยะ  เพราะมันไม่มีพืน้ท่ี  พืน้ท่ีเป็นของกระทรวงทรัพยากร
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สิ่งแวดล้อมคือป่าไม้  เพราะฉะนัน้รัฐบาลต้องกนัออกมาให้อบจ.แล้วมอบภารกิจให้อบจ.
เข้าไปบริหารจัดการ แต่เร่ืองนีไ้ม่มีใครเคยคิด ส่วนอบจ.มีหน้าท่ีไปเก็บขยะ  เราจึง
จ าเป็นต้องมาทิง้แล้วฝังกลบ” (นรินทร์ เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)  

 
คณุนาถนรี ธนะปัญโญ ผู้อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัน่าน กลา่วถึงกระบวนการ

ก าจดัขยะท่ีเกิดขึน้จากชมุชนเข้มแข็ง  ดงันี ้
 

“จดุอ่อนส าหรับพี่คือเร่ืองขยะ นกัท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัน่านท าให้ขยะเพิ่มก็จริง  แตศ่กัยภาพ
ของชุมชนท่ีก าจัดขยะก็ยงัสามารถรับได้อยู่  เป็นธรรมชาติท่ีเขามาแล้วเขาต้องทิง้  เรา
ต้องยอมรับสภาพ  เพราะคณุจะเอาเงินเขา  เราเก็บเงินค่าโรงแรม  ค่าอาหาร คณุก็ต้อง
รับผิดชอบขยะท่ีมนัเกิดขึน้  มนัเป็นเร่ืองธรรมชาติ  ตวัเราต้องสามารถจดัการบ้านเราให้ได้  
แล้วนกัท่องเท่ียวเขาไม่ได้ทิง้เร่ียราด  เวลานกัท่องเท่ียวนัง่ทานขนัโตกตรงลานข่วงเมือง
น่าน  ก่อนท่ีเขาจะลกุเขาก็เก็บของไปทิง้ถงัขยะ  พอคนมานัง่ต่อเขาเห็นว่าต้องเอาไปทิง้
ขยะ  เขาก็ท าตาม  มนัต้องจัดการตวัเองก่อน  แต่ท่ีน่ียงัจดัการได้เพราะเป็นผลมาจาก
ชมุชนเข้มแข็ง” (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)   

 
คณุธารินีย์  ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบอ่สวก  อธิบายถึงรูปแบบการ

จดัการขยะของต าบลบอ่สวก  ไว้ดงันี ้   
 

“จดุด้อยหนึ่งเลยคือเร่ืองขยะ  ขยะจากนักท่องเท่ียว ในเมืองเทศบาลเขาจะไปคดัแยกต่อ
อีกที แต่ว่าเทศบาลเขาน าร่องและประสบความส าเร็จแล้วในเร่ืองการแยะประเภทขยะ 
เขาจะให้นักท่องเท่ียวแยกขยะตัง้แต่ก่อนทิง้  ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมาในชุมชนบ่อสวกไม่
คอ่ยมีปัญหาเท่าไหร่  ตัง้แตท่ี่เราจดัการท่องเท่ียวมา ทริปนักท่องเท่ียวท่ีมาลงพืน้ท่ี เราให้
ขวดน า้ใบหนึ่ง เวลาไปจุดต่างๆก็ไปเติมน า้ ตอนกลับขวดน า้ก็ยังอยู่ เราก็จัดเก็บให้ ”     
(ธารินีย์  ไชยเขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) 
 
อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 2 ท่านท่ีเห็นว่านอกจากขยะ

จะเป็นจุดอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แล้ว  การเปิดโอกาสให้คนต่างถ่ินเข้ามา
ท าธุรกิจในจงัหวดัน่าน  เป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม  เพราะคนท่ีได้ผลประโยชน์ไม่ใช่คนน่าน   ดงัท่ีคณุ
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นรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า  “ใน
ระยะใกล้น่านก็ยงัเป็นน่าน  แตใ่นระยะไกลมนัอาจจะไม่ใช่แล้ว  ทนุมนัมาเป็นทนุนานาชาติ  แล้ว
ทนุนานาชาติมนัก็มาซือ้ทกุอย่างเกลีย้ง  ทกุวนันีก็้ซือ้หมดแล้ว  เม่ือซือ้ป๊ับคนน่านก็จะถกูดนัถอย   
เม่ือถอยคนน่านก็จะเร่ิมไม่มี”  (คณุนรินทร์ เหลา่อารยะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)  ใน
ขณะเดียวกนัรองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบอ่สวก  ได้แสดงความคิดในแนวทางเดียวกนั  ไว้
ดงันี ้ “พี่ได้ยินน้องท่ีท าธุรกิจรถเช่า ตอนนีเ้ป็นนายทนุตา่งชาติมาลงทนุร่วมกบัคนเมืองน่าน  อยาก
ให้คนเมืองน่านท าเอง  คนอ่ืนมาท าเงินก็ออกนอกชมุชน  หรือว่าออกนอกประเทศ  ถ้าคนในเมือง
น่านบริหารจดัการเอง  อย่างน้อยก็ลดต้นทนุ  รายได้ก็เกิดอยู่ในชมุชน  อยู่ในจงัหวดัเรา”  (คณุธา
รินีย์  ไชยเขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)    

นอกจากนีย้งัมีผู้ให้ข้อมลูส าคญัอีก 1 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐ  ท่ีเห็นว่า  สถานท่ีตัง้ของ
หน่วยงานส่งผลตอ่การติดต่อสื่อสาร  โดยคณุธนภร  พลูเพิ่ม  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส านกังานแพร่  ได้แสดงความคิดเห็นว่าจดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั
น่านคือ  หน่วยงานของททท.ไม่ได้ตัง้อยูใ่นจงัหวดัน่าน  ท าให้ยากตอ่การสื่อสารเร่ืองตา่งๆ  “ททท.
ไม่ได้อยูใ่นจงัหวดัน่าน  เขาอยูท่ี่แพร่  เพราะฉะนัน้การท่ีเขาจะมาคยุกนับอ่ยๆ  มนัก็น้อย  โอกาสท่ี
จะคยุกนัเยอะมนัก็น้อย การท างานก็ห่างๆ กนับ้าง มนัก็จะเป็นอปุสรรคตอ่การท างานตรงนีเ้ยอะ”  
(ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) ในทางกลบักนันายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ซึง่เป็น
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัอีก 1 ท่าน  แสดงความคิดเห็นในเพิ่มเติมว่า  ระยะทางระหว่างแหลง่ท่องเท่ียว  
ถือเป็นจดุอ่อนส าหรับการพฒันาด้านการท่องเท่ียว  “จดุอ่อนก็คือ เร่ืองการเดินทาง การเดินทาง
โดยรถก็โค้งไปโค้งมา การเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ระยะมนัก็ยืดกันไกล” (สรุพล เธียร
สตูร, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) นอกจากนีย้งัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัอีก 1 ท่าน  กลบัเห็นว่า
จุดอ่อนของจังหวัดน่านคือบุคลากรยงัมีความรู้ด้านการท่องเท่ียวไม่เพียงพอ  ดงัท่ีคุณเชาวนา  
เข่ือนปิง  นกัพฒันาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี ้ “จุดอ่อนก็คือ
เร่ืองของทกัษะความรู้ของบคุลากรไม่เพียงพอ  ทัง้หน่วยงาน  ชมุชนและองค์กรขาดทกัษะขาดองค์
ความรู้ด้านการท่องเท่ียว  อีกเร่ืองหนึ่งก็คือคนท่ีท ามาจริงก็ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการวางแผน
จดัการการท่องเท่ียวของน่าน  คนท่ีท ากบัคนท่ีวางแผนก็เป็นคนละคนกนั” (เชาวนา เข่ือนปิง, 
สมัภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 6 ท่าน พบว่า มีผู้ ให้ข้อมลูหลกั
จ านวน 3 ท่านเห็นว่า จดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคือเร่ืองขยะ  
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ซึง่ปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึง่คณุสจัพงษ์  จินตพงษ์ เจ้าของธุรกิจริสา
สนีิรีสอร์ทแอนด์สปา ได้แสดงความคดิเห็นในประเดน็นีไ้ว้วา่ 

 
“จุดเสียมันก็คือสภาพแวดล้อม  คนมาเมืองน่านปีท่ีแล้วมา 600,000 คน  พี่ก็ไม่รู้ว่า 
600,000 คนจะกินน า้คนละก่ีขวด  ถ้าชวัร์ๆ เลยมา 3 วนัต้องกิน 4-5 ขวดแล้ว  พลาสติกก็
ต้องคณู 6 แสนเข้าไป  ตรงนีม้นัเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเขาโฆษณากนัออกไป  
แตม่นักลบัท าให้ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อมถกูท าลาย โดยท่ีคณุไม่ได้มีงบประมาณไปเติมให้
มนั  มีแตส่ร้างวตัถ ุ สร้างแหลง่ท่องเท่ียว  แตไ่ม่ได้ไปแก้ไขในสว่นท่ีมนัแย่ลงให้มนัคงเดิม
หรือดีขึน้  มนัเป็น 2 ด้านท่ีพี่บอกในดีมีเสียในเสียมีดี  มามากก็ท าลาย  มาน้อยชาวบ้านก็
ไม่มีรายได้” (สจัพงษ์ จินตพงษ์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 
คณุภทัราภรณ์  ปราบริบู  เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า  ได้อธิบายปริมาณขยะในจงัหวดั

น่านท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้  ไว้ดงันี ้
“ขยะมนัก็เยอะอยู ่ คนเอาเข้ามาวนัละกิโล  เรารู้ปัญหารู้เร่ืองขยะ  ท่ีอ่ืนๆเขาอาจจะซือ้น า้
ท่ีเป็นแก้วเลก็ๆ เอามาเสริฟนกัท่องเท่ียว ทีน่ีกฎเหลก็ก็คือใช้แก้วน า้แล้วเราก็ล้างเอาก็ช่วย
ลดขยะไปด้วย  เทศบาลน่านยงัจดัการขยะได้ไม่ได้  เราเคยเสนอบอกว่าขยะเราต้องแยก
ให้เป็นสว่น  เพราะท่ีแพร่เขาก็ท าได้  แต่ท่ีน่านเขายงัไม่ท า  เราก็เป็นห่วงเหมือนกนั   อีก
อย่างขยะท่ีมาจากนักท่องเท่ียวเราควบคุมเขาไม่ได้  เพราะนักท่องเท่ียวเขามาจาก
ตา่งจงัหวดั  ช่วงเทศกาลหน้าเซเว่นรถจอดเต็มไปหมด  เขาจะทานทกุอย่างในเซเว่น ขยะ
มนัเพิ่มจ านวนขึน้ด้วย” (ภทัราภรณ์ ปราบริบ,ู สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
คณุชโลมใจ  ชยพนัธนาการ  เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม  มีความ

คิดเห็นว่า  จ านวนขยะในจงัหวดัน่านมีปริมาณเพิ่มขึน้  แตเ่จ้าของธุรกิจก็ควรหาวิธีการก าจดัขยะ
ท่ีเกิดขึน้ด้วยเช่นกนั  ดงันี ้

 
“ชดัเจนจริงมนัมีผลเร่ืองขยะ  แตว่่าเราต้องยอมรับมนั  เพราะว่าเราต้องการเงินเขา  เราก็
ต้องมีเร่ืองพวกนีเ้ข้ามา  แต่ก่อนครูจะใช้แก้วจริงๆ ในการขายกาแฟ  แก้วสารพัดทรง
สวยๆ  ใครมาแนะน าให้ครูใช้แก้วพลาสติก  ครูก็ไม่เอา  แตพ่อมาวนันีค้รูขายดีมาก  แล้ว
ครูก็เหน่ือยท่ีต้องมานัง่ล้าง นัง่เก็บ  ครูเลยตดัสินใจใช้แก้วพลาสติกจนยอมรับมนัไปใน
ท่ีสดุ  แต่ท่ีนีม้นัก็มีปัญหาเร่ืองขยะเข้ามา  แต่วิธีแก้ของครูคือขยะท่ีมนัรีไซเคิลได้  ครูก็มี
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คนในหมู่บ้านเขาก็จะมาเก็บขวด  เก็บแก้วของครูไป  ครูก็เทแล้วก็คว ่าไว้  เขาก็มาเอาไป
ขาย  ชุมชนเขาก็มีรายได้จากตรงนีด้้วยส่วนหนึ่ง  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีในอนาคตเราจะเจอกัน
มาก  ขยะพวกไขมนัอยา่งครูขายเค้ก  พวกน า้ชากาแฟมนัมีนม  การเทลงไปมนัคือไขมนัท่ี
หมกัหมม  อีกหน่อยท่อก็จะอดุตนั  และต้องอดุตนัอีกเยอะมาก เพราะธุรกิจกาแฟในเมือง
น่านมีเยอะมาก แล้วก็ขายดีกนัทัง้นัน้” (ชโลมใจ ชยพนัธนาการ, สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 
2559) 

 
ในขณะเดียวกนัยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 1 ท่าน ท่ีอธิบายว่าจดุด้อยใน

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือ  ความไม่ต่อเน่ืองของหน่วยงานราชการท่ีมาส่งเสริม
ด้านการท่องเท่ียว  ตามท่ีคุณคุณพนม  แก้วเทพ  เจ้าของธุรกิจล าดวนผ้าทอ  ได้กล่าวไว้ว่า 
“จดุอ่อนคือความไม่ต่อเน่ืองของส่วนราชการท่ีมาส่งเสริม อยากได้ผลงานก็มา ความจริงใจน้อย”  
(พนม  แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)  อยา่งไรก็ตามยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจ
อีก 1 ท่าน ท่ีมีความคิดเห็นท่ีไม่สอดคล้องกัน  คือ  พืน้ท่ีในจังหวดัน่านยงัไม่สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้เพียงพอ ซึ่งคุณศิริพร ค าหว่าง  ประธานกลุ่มธุรกิจสาหร่ายไก ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้ “จดุอ่อนของเราก็คือไม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได้เพียงพอ อย่างหมู่บ้านพี่เป็น
หมู่บ้านไทยลือ้ โฮมสเตย์ยงัมีไม่เพียงพอ เราจะพฒันา  ตอนนีเ้ราก็ยงัคยุกนัอยู่ ” (ศิริพร ค าหว่าง, 
สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)  อย่างไรก็ตามยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 1 ท่านท่ีเห็นว่าจงัหวดั
น่านไม่มีจุดด้อย  ดงัท่ีคณุจนัทร์สม  พรมปัญญา  เจ้าของธุรกิจจนัทร์สมการทอ  ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้ “ปา้ว่ามนัไม่มีจดุด้อยนะ มนัจะมีแตจ่ดุเดน่” (จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์,  
12 มีนาคม 2559) 

จากการสมัภาษณ์ตวัแทนจากกลุ่มชุมชนจ านวน 6 ท่าน  มีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 1 
ท่านท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัสว่นใหญ่จ านวน  3  ท่าน  
มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  โดยเห็นว่า
เร่ืองขยะท่ีเพิ่มขึน้  ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งคุณสมเกียรติ  ใหม่วงศ์  ตวัแทนจากกลุ่ม
ชมุชนศิลาเพชร  กล่าวว่า  “จดุด้อยคือ ขยะสกปรก นกัท่องเท่ียวเข้ามาเยอะ ซือ้ของติดไม้ติดมือ
มา กินแล้วก็ทิง้  เราก็ต้องเก็บกัน”  (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)  ใน
ขณะเดียวกันคุณสุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์  ตัวแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นนีไ้ว้วา่ 
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“เราห่วงวา่นกัท่องเท่ียวมนัอาจจะเยอะเกินไป  เม่ือกลุม่นกัท่องเท่ียวเข้ามนัก็ผลกระทบใน
เร่ืองของขยะ  มลภาวะตา่งๆ เรากลวัว่าขยะจะมาสร้างมลภาวะให้คนในชมุชน...แตเ่รามี
กติกาอยู่  เราจะไม่ให้นักท่องเท่ียวซือ้น า้เข้ามา  เพราะเราจะมีขวดน า้เตรียมไว้ให้แล้ว  
แล้วก็มีจดุบริการน า้ไว้เป็นจดุ  ใช้ขวดเดียวแล้วก็เติมน า้แทน  เราจะไมเ่พิ่มปริมาณขยะใน
ชมุชน  เราก็ขอความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียวให้เขาพกขวดน า้ไว้ท่ีตวั  น่ีก็เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ช่วยชมุชนได้”  (สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
 
คณุเพลินจิต  พ่วงเจริญ  ตวัแทนจากชมุชนมหาโพธิได้อธิบายกระบวนการจดัการขยะใน

ชมุชนมหาโพธิ  ไว้ดงันี ้ 
 

“นกัท่องเท่ียวมีนิสยักินแล้วก็ทิง้  แต่ถ้าเขาท าในชุมชนเรา  เราจะมอง  เขาก็จะรู้ตวัก็จะ
เก็บกลบัคืนไป  เราจะไม่ให้นกัท่องเท่ียวมาทิง้แล้วคิดมาตรการทีหลงั  นกัท่องเท่ียวบาง
ท่านก็มาบอกว่าขอฝากทิง้หน่อย  เราก็จดัการคดัแยกขยะให้เป็นรายได้ของชุมชน  โดย
การเอาไปขายหรือเอาไปรีไซเคิลต่อ  มันก็ขึน้อยู่กับการบริหารจัดการ  ถ้าเราบริหาร
จัดการให้ดี  มันก็จะมีผลดี  แต่ถ้าเราไม่สนใจเร่ืองการบริหารจัดการมันอาจจะเละได้
เหมือนกนั  แตท่กุคนพยายามระวงัอยู่แล้ว” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 
2559) 

 
 

อย่างไรก็ตามยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากกลุม่ชมุชนจ านวน 1 ท่าน ท่ีแสดงความคิดเห็นว่า 
จุดอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านคือ  ป้ายบอกทางส าหรับชุมชน
ต่างๆ ยงัน้อยเกินไป  ดงัท่ีคณุทองเพียร  ปะนะ  ตวัแทนจากชุมชนบ้านหาดผาขน ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้ “จดุอ่อนคือเร่ืองถนนหนทาง  ปา้ยบอกทาง  เราก็ก าลงัขอไปท่ีอบจ.ให้มาซอ่มถนน  
เราท าเร่ืองไปหลายท่ี  ตอนนีก็้ยงัไมมี่งบประมาณลงมา  นกัท่องเท่ียวก็บน่ว่าปา้ยแตล่ะอนัมนัห่าง
กนั  ปา้ยก็ไม่ชดัเจน”  (ทองเพียร ปะนะ, สมัภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)  ในขณะเดียวกนัยงัมีผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัจากกลุ่มชมุชนอีก 1 ท่านมีความคิดเห็นท่ีต่างออกไป  โดยคณุเปล่ง  มโนวร  แสดง
ความคดิเห็นในประเดน็นีว้า่  จดุอ่อนของจงัหวดัน่านคือยงัขาดแคลนของฝากท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์
ของท้องถ่ิน  “เราอยากพฒันาของฝากให้มีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานตา่งๆ เอาความรู้มาสอนใน
การท าของฝากในท้องถ่ิน  สร้างเป็นสินค้าให้กบัชุมชน เพราะชุมชนศรีนาป่าน -ตาแวนก็ยงัไม่มี”  
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(เปลง่  มโนวร, สมัภาษณ์,  10 มีนาคม 2559) นอกจากนีย้งัมีผู้ให้ข้อมลูส าคญัจากชมุชนบ้านพระ
เกิดอีก 1 ท่าน แสดงความคิดเห็นว่าจุดอ่อนคือเร่ืองผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการพฒันาการ
ท่องเท่ียว  โดยอธิบายไว้ดังนี ้“ข้อเสียคือผลประโยชน์  คนในชุมชนบางคนท่ีเขาไม่ได้คิดถึง
ความก้าวหน้า  เขาจะพดูว่ามีได้เล็กได้น้อย  ท ากนัเฉพาะกลุ่ม  คือบางคนเขามาท าแล้วท าไม่ดี  
ของก็เสีย  ไม่เป็นท่ีพึง่พอใจของลกูค้า” (ดรุณี  เทียมแสน, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สอดคล้องกบัการสงัเกตของผู้วิจยั  ขณะท่ีผู้วิจยัได้เดินทางไป
ยงัชุมชนมหาโพธิ  พบว่า  คนในชุมชนได้มีการบริหารจัดการขยะโดยมาแปรรูปให้เป็นสินค้าท่ี
สร้างมลูคา่  เช่นการท าอา่งล้างมือจากยางรถยนต์  การท าดอกไม้จนัทน์จากลอตเตอร่ี  รวมถึงการ
น าไม้มาแกะสลกัเป็นรูปพระโดยมีหลากหลายขนาด  เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากไม้ให้สงูท่ีสดุ     

ผลการวิจยัในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในจงัหวดัน่าน  คือปัญหาเร่ืองการก าจดัขยะเป็นสิง่ส าคญัท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  เน่ืองจากการ
หลัง่ไหลเข้ามาของนักท่องเท่ียวพร้อมกับขยะจ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง  
แม้ว่าชุมชนในจังหวดัน่านจะมีวิธีการก าจัดขยะในรูปแบบของการฝังกลบ  แต่การเพิ่มขึน้ของ
นกัท่องเท่ียวไมส่ามารถท าให้การก าจดัขยะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
4.5.3 ผลตอบรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมลูส าคญัทัง้ 3 กลุ่มจ านวน 19 ท่าน  พบว่า ผู้ ให้ข้อมลู

ส าคญัสว่นใหญ่ มีความคิดเห็นว่า  นกัท่องเท่ียวเดินทางมาจงัหวดัน่านเพิ่มขึน้  เน่ืองจากมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  รวมถึงมีกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน  
ในขณะเดียวกันคนในชุมชนเองก็มีความสามคัคี  เป็นกันเอง  จึงเป็นเหตผุลให้นกัท่องเท่ียวเกิด
การมาซ า้  และแนะน าจงัหวดัน่านให้เป็นท่ีรู้จกัตอ่ไป  

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด 7 ท่าน  พบว่า มีผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัจ านวน 1 ท่านท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็นในประเดน็นี ้ ในขณะเดียวกนัผู้ ให้ข้อมลูหลกั
จากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 6 ท่าน  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั  คือ  จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจังหวดัน่านมีจ านวนเพิ่มขึน้  ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากการเดินทางมาซ า้  การแนะน าให้
บคุคลท่านอ่ืนเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัน่าน  รวมถึงการขยายวนัพกัเพื่อท่องเท่ียวจงัหวดัน่านนาน
มากขึน้  ซึ่ง ผู้ จัดการส านักงานพืน้ท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  ได้กล่าวถึงการเพิ่มจ านวนของ
นักท่องเท่ียวไว้ดงันี ้“...ตามแผนของเรา  เราตัง้เป้าภายใน 5 ปี นักท่องเท่ียวจะเพิ่มขึน้เป็น 
300,000 คน แตว่า่แค ่2 ปีมนัเพิ่มเป็น 600,000 คน  ฉะนัน้ในเร่ืองมิติเศรษฐกิจผมไม่ห่วง ผมไม่มี
โครงการอะไรท่ีไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลย”  (ชมุพล มสุิกานนท์, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) ใน
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ขณะเดียวกนัคณุนาถนรี  ธนะปัญโญ ผู้อ านวยการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัน่าน  ได้อธิบาย
เก่ียวกับผลตอบรับในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี ้ “ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
นกัท่องเท่ียวเยอะขึน้ แล้วก็มีการพฒันาต่อมาเร่ือยๆ  นกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้มีอยู่หลายปัจจยัไม่ใช่
เฉพาะการท่องเท่ียวท่ีน่ีอยา่งเดียว  เร่ืองการคมนาคมท่ีสะดวกขึน้ด้วย  เคร่ืองบินหลายไฟลท์ถนน
ก็เร่ิมจะดีขึน้  แตห่ลกัๆ ก็เป็นผลจากการท่องเท่ียว” (นาถนรี ธนะปัญโญ, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 
2559)  นอกจากนี ้คณุเชาวนา  เข่ือนปิง นกัพฒันาการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองน่าน  ได้อธิบายถึง
ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน  ซึ่งส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้ไว้ดงันี ้ 
“เม่ือก่อนเราจดัพืน้ท่ีเล็กๆ ตรงข่วงท่ีเป็นสนามหน้า เพราะว่านกัท่องเท่ียวเขาจะต้องถ่ายรูป หน้า
ข่วงมันสวย จะเห็นภาพวัดหมดเลย  ภาพก็ถูกเผยแพร่ออกไป นักท่องเท่ียวท่ีเขามาแล้วเขาก็
กลบัมาอีกครัง้  เขาชอบ” (เชาวนา เข่ือนปิง, สมัภาษณ์, 26 มีนาคม 2559)   

นกัท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้  การบอกต่อ และการขยายวนัพกั  ซึง่เป็นไปตามเปา้ประสงค์
ของททท.  ตามท่ีคณุธนภร  พลูเพิ่ม  ผู้อ านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังาน
แพร่  ได้อธิบายไว้ดงันี ้ 
 

“เกิดการมาซ า้แล้วบอกตอ่  น่ีคือจดุหลกัท่ีตรงกบัเปา้ประสงค์ของททท.  มาแล้วเกิดความ
ประทบัใจ  ภมูิใจสบายใจท่ีได้ท าตงุก้าคิง  ได้มาถวายเทียนคูแ่ล้วกลบัไปบอกตอ่  อีกสอง
สามเดือนมาอีก  หนึ่งคือการมาซ า้ สองคือการบอกต่อและขยายวนัพกั  แค่นีท้ทท.พอใจ
แล้ว  เพราะว่าทัง้สามอย่างนีเ้ป็นการเพิ่มมูลค่าของเม็ดเงิน  มูลค่าของจังหวัด  ตรง
เปา้ประสงค์ของททท.” (ธนภร พลูเพิ่ม, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) 
 
ในขณะท่ีคณุสรุพล เธียรสตูร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กลา่ววา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาจงัหวดัน่าน สอดคล้องกบักลุม่เปา้หมายท่ีวางไว้  
 

“ผลตอบรับเราดถูึงปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีมา กบักลุม่เปา้หมายท่ีมา มนัตอบสนองเช่นนัน้
จริงๆ  สิ่งท่ีคาดหมายไว้ก็คือ ผู้สงูอายมุาเท่ียวมาน่านมากขึน้  มานอกเวลามากขึน้...เรา
เห็นวา่กลุม่ผู้สงูวยัท่ีเกษียณแล้ว มีโอกาสรวมตวักนัมาเท่ียวนา่น มนัเหมือนการตอบสนอง
ความต้องการด้านการท่องเท่ียวของเขา...” (สรุพล เธียรสตูร, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 
2559) 
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คณุธารินีย์  ไชยเขียว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก  ได้อธิบายถึงผลตอบ
รับจากนกัศกึษาท่ีเดินทางมาท ากิจกรรมในจงัหวดัน่านไว้ดงันี ้ 

 
“ทริปวนันัน้เป็นการท่องเท่ียวทัง้วนัแล้วก็ทานขนัโตก  จะเป็นนกัศึกษาน้องๆจาก
พะเยา  เชียงราย  เขาจะมีกิจกรรมร่วม ไปดูสถานท่ี มีกิจกรรมร่วม เขาก็สนุก
ประทบัใจ  สิ่งสะท้อนท่ีอาจารย์มีผลตอบรับกบัมาให้เรา คืออยากกลบัมาอีก เป็น
โครงการท่ีพอดีลงตวั ไม่เหน่ือยเกินไป แล้วก็ได้ลงมือท าด้วยตวัเอง เขาประทบัใจ”  
(ธารินีย์ ไชยเขียว, สมัภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)   

 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 6 ท่าน  ผู้ ให้ข้อมูลส าคญั

จ านวน 4 ท่านมีความคิดเห็นว่า นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านมีจ านวนเพิ่มขึน้  โดยมีเหตผุลมาจาก
กิจกรรมตา่งๆ เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนน่าน  อีกทัง้ยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  จึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้  ตลอดจนแนะน าให้บุคคลอ่ืนๆ 
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดน่านอีกด้วย  ดังท่ีเจ้าของธุรกิจจันทร์สมการทอ ได้กล่าวไว้ว่า  
“นกัท่องเท่ียวบอกวา่ดีท่ีเราท าธุรกิจแบบนี ้ เพราะเรามีศนูย์การเรียนรู้  เป็นค าชมอย่างเดียว  ค าติ
ไม่คอ่ยมี ข้อเสนอแนะจากนกัท่องเท่ียวก็ไม่มี  สว่นใหญ่นกัท่องเท่ียวชอบ บางคนก็จะกลบัไปชวน
เพื่อน  ชวนรู้จกัมา  เขาไปพดูกนัปากต่อปาก” (จนัทร์สม พรมปัญญา, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 
2559)  

ในขณะท่ีคณุสจัพงษ์  จินตพงษ์  เจ้าของธุรกิจริสาสินีรีสอร์ทแอนด์สปา  อธิบายถึงการ
เข้ากิจกรรมการลดโลกร้อน Low  Carbon ของนกัท่องเท่ียวไว้ดงันี ้

 
“นกัท่องเท่ียวมาจงัหวดัน่านเยอะขึน้  ปัจจยัแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะมาคือมาแหลง่ท่องเท่ียว  
แล้ว Low Carbon เป็นอนัดบัสองว่าจะใช้กิจกรรมนีไ้หม ส าหรับ Low Carbon บางครัง้
มนัก็ไม่ได้ดีเสมอไป  คนท่ีไฮโซมกัจะไม่ชอบ  Low Carbon มนัมีทัง้ 2 อย่าง  คน
ระดบักลางบางคนก็ชอบ  Low Carbon เพราะว่ามนัถกูดีได้สว่นลด แตบ่างคนก็ไม่เอา 
เอาแบบสบายๆ ดีกวา่” (สจัพงษ์  จินตพงษ์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 

 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้  ตามท่ี       

คณุภทัราภรณ์  ปราบริบ ู เจ้าของธุรกิจโฮงเจ้าฟองค า  ได้อธิบายไว้ดงันี ้  
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“นกัท่องเท่ียวทกุคนชอบหมด    มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาซ า้เยอะ บางคนมาหลายหน พอน่าน
เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ข้อดีก็คือท าให้การท่องเท่ียวของเรายัง่ยืน ชาวบ้านก็ได้
เงิน  นกัท่องเท่ียวท่ีมาส่วนใหญ่ต้องเป็นคนท่ีชอบเร่ืองพวกนี ้ เพราะเค้ารู้ตวัว่าเค้าต้อง
เท่ียวยงัไง เช่นใช้ถงุพลาสติกให้น้อยลง  เดี่ยวนีค้นก็เร่ิมเข้าใจมากขึน้” (ภทัราภรณ์ ปราบ
ริบ,ู สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)     

 
ส าหรับคณุชโลมใจ  ชยพนัธนาการ  เจ้าของธุรกิจ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม  

กลา่วถึงผลตอบรับของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงับ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุและเกสต์โฮม  ไว้ดงันี ้     
“นกัท่องเท่ียวจะเขียนใส่สมดุท่ีครูวางไว้ให้ น่ีก็เล่มท่ี 3 แล้ว ครูก็ตามไปอ่านใน   เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรมสว่นใหญ่เค้าก็เขียนดีดี  เขียนไมด่ีไม่มีหรอก  เร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวชมมาก
ท่ีสดุเวลามาที่น่ี คือชอบเจ้าของ ชอบต้นไม้ ชอบบ้าน 3 อยา่งนีไ้ล่ๆ  กนั  นกัท่องเท่ียวท่ีเขา
มาท่ีน่ีเขาชอบอ่านหนงัสือ  เพราะหนงัสือพวกนีไ้ม่ได้มีตามซีเอ็ด  เป็นหนงัสือเฉพาะทาง  
เท่าท่ีสงัเกตดชู่วงเทศกาลท่องเท่ียวเช่นปีใหม่  นกัท่องเท่ียวจะไม่ซือ้หนงัสือ  คือเขาตัง้ใจ
มาเท่ียว  มาพกัจริงๆ  แต่วนัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เทศกาล  จะเป็นกลุ่มของคนท่ีชอบอ่านหนงัสือ  
คนท่ีมาท่ีน่ีบางคนเขาออกไปข้างนอกน้อยมาก  ก็กลายเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์” (ชโลมใจ ชย
พนัธนาการ, สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2559) 

 
ในทางกลบักนัยงัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจากภาคธุรกิจจ านวน 1 ท่าน ท่ีกล่าวว่า  ผลตอบรับ

ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือการสร้างความรู้ให้กบันกัท่องเท่ียว ตามท่ีคณุบญุช ู 
เทพเสน คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายผลิตธุรกิจสาหร่ายไก แสดงความคิดเห็นไว้ว่า  
“นักท่องเท่ียวบอกว่าสร้างความรู้ใหม่ให้กับเขา ตอนท่ีมีฝร่ังมาจากสวีเดนมาเขาก็บอกว่าท า
สาหร่ายสนกุดี” (บญุช ูเทพเสน, สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ตามยงัมีผู้ ให้ข้อมลูอีก 1 
ท่านท่ีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนีว้่า ผลตอบรับในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการ
ท าให้ภาคธุรกิจได้ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ซึ่งคณุพนม แก้วเทพ เจ้าของธุรกิจล าดวนผ้าทอ ได้
อธิบายไว้ดงันี ้ 

 
“ชมุชนรอบข้างจะอิงอยูก่บัเรา เราคืนก าไรให้ชมุชนเราไป เราจดัพวกพระป่า ถวายวดั ช่วง
สงการณ์ก็จะท ากิจกรรมร่วมกบัชมุชน ชมุชน Happy มาก 1) เราให้ความส าคญักบัชมุชน 
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2) เราสนบัสนนุคนในชมุชน 3.เวลามีปัญหาเราเข้าไปร่วมกบัชุมชน หลายๆ  อย่างมนั
เกือ้กลูกนั อย่างสินค้าเราเป็นทนุ ชาวบ้านเป็นแรง ผลตอบกลบัมาจากชาวบ้านก็ได้เราก็
ได้”  (พนม แก้วเทพ, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) 

 
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัส าคญัจากกลุม่ชมุชนจ านวน  5  ท่านจากจ านวน 6 ท่าน มีความคิดเห็น

ท่ีสอดคล้องกัน  กล่าวคือ นักท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้ และบอกต่อ เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวใน
ชมุชนมีความน่าสนใจ  รวมถึงคนในชมุชนมีความสามคัคี  อธัยาศยัดี   ตลอดจนมีความพร้อมใน
การต้อนรับนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ  ซึ่งตัวแทนจากชุมชนศิลาเพชร ได้กล่าวถึงผลตอบรับจาก
นกัท่องเท่ียวไว้ดงันี ้“นกัท่องเท่ียวพดูว่าจะกลบัมาอีก  เรามีหนงัสือให้ลงความเห็น  เขาก็มาแสดง
ความคิดเห็น” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สมัภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)  อีกทัง้ตวัแทนจากชมุชนมหา
โพธิ  กล่าวถึงกิจกรรมในชุมชนท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียว ดังนี ้ “เขามานั่งแกะพระไม้  
ดอกไม้ประดิษฐ์  ร าวง สนุกสนานแล้วก็ไป  ส่วนใหญ่ก็มีแต่แง่ดี  มีหลายคนท่ีกลบัไปแล้วจะ
กลบัมาใหม่  บางคนมาตัง้ 3 ครัง้แบบติดใจ” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)  
ส าหรับตัวแทนจากชุมชนศรีนาป่าน -ตาแวน ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองผลตอบรับจาก
นกัท่องเท่ียวไว้ว่า “นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบ  เขาบอกว่าเขาจะกลบัมาท าใหม่  ปีหน้าเขาจะ
กลบัมาเหมือนเดิม มาช่วยท าฝายชะลอน า้ ตรงไหนท่ีขาดแคลน ตรงไหนท่ีจะสร้างต่อ ” (เปล่ง  
มโนวร, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) ในขณะเดียวกนัตวัแทนจากชุมชนบ้านพระเกิด มีความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้ “นกัท่องเท่ียวมาเยอะขึน้  เขามาท าเขาบอกว่าดีมากๆ ขอเบอร์โทรไป
แล้วจะเอาญาติมาด้วย  จะไปบอกต่อ  เขาบอกว่ามีความสุข  น่ีก็เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
วฒันธรรมท้องถ่ินล้านนา  เป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่มากๆ เราพลิกฟืน้ขึน้มาเผยแพร่” (ดรุณี เทียม
แสน, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) 

อย่างไรก็ตามมีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัจากกลุ่มชุมชนจ านวน 1 ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่า  
นกัท่องเท่ียวบางท่านเสนอให้จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัเทศกาลและภมูิอากาศ  อาทิเช่น  ชมุชน
บอ่สวกเคยจดักิจกรรมเดินป่าในช่วงหน้าฝนเพราะอากาศไม่ร้อน  แตน่กัท่องเท่ียวก็ได้เสนอให้จดั
กิจกรรมในช่วงหน้าร้อนหรือตอนเช้า  เพื่อลดความเสี่ยงขณะท ากิจกรรม ดงัท่ี คณุสทุธิพงษ์ ดวง
มณีรัตน์  ตวัแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “นักท่องเท่ียวมากระซิบว่าบาง
กิจกรรมท่ีเราจดัควรปรับหน่อยจะดีขึน้ เช่น เม่ือก่อนเราพาเดินป่า แตช่่วงเวลาท่ีเราจดักิจกรรมมนั
ไม่เหมาะสม  เราก็ขอปรับเป็นช่วงหน้าร้อนหรือตอนเช้า เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียว
เขาชอบอยูแ่ล้ว  ชอบท่ีได้ลงมือท าเอง” (สทุธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) 
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จากการสงัเกตของผู้วิจยัขณะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในจงัหวดัน่านเม่ือเดือนมีนาคม 2559 ซึง่
ถือว่าเป็นช่วง Low Season ของจงัหวดัน่าน แตน่กัท่องเท่ียวยงัมีปริมาณมากทัง้ในวนัธรรมดา
และวนัเสาร์อาทิตย์  อีกทัง้นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวสงูอาย ุ ซึง่สอดคล้องกบัการ
สัมภาษณ์นายกเทศบาลเมืองน่านท่ีได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดน่านคือผู้ สูงอาย ุ 
เน่ืองจากมีก าลงัการซือ้สินค้ามากกวา่กลุม่ทัว่ไป 

ผลการวิจยัจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ว่า
ผลตอบรับในรณรงค์ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน ท าให้จ านวนนกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัน่านมีจ านวนเพิ่มขึน้ โดยเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวมีการขยายเวลาในการท่องเท่ียวเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทัง้นีย้งัมีการแนะน าและชกัชวนคนรู้จกัให้เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
น่าน จากผลตอบรับของนกัท่องเท่ียว ดงักลา่วสง่ผลให้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน
เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว  
 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั
น่าน”  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษากระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน และเพื่อพฒันา
แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การวิจยัเชิง
เอกสาร (Documentary Research)  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และการสงัเกต
แบบไม่มีสว่นร่วม (Non-Participant Observation) โดยแบง่กลุม่ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และกลุ่มชุมชน จากข้อมลูท่ีได้มาผู้ วิจยัสามารถแบ่งการน าเสนอ
ตามกรอบแนวคิดการวิจยัออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

1) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
2) ระดบัการมีสว่นร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
3) รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั

น่าน 
4) จดุแข็ง และจดุอ่อนของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 

 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชน 

(Community Network Model) โดยเร่ิมต้นจากกระบวนการรวมกลุ่มของชาวบ้านท่ีต้องการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยการบูรณาการการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต  
ประเพณี  และวฒันธรรมของคนในชุมชนผ่านทางรูปแบบของการจัดกิจกรรม  ซึ่งลกัษณะของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะยึดวิถีชีวิตดัง้เดิมของคนในชุมชนเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัอาจจะมีการเพิ่ม
รายละเอียดในกิจกรรมให้มากขึน้เพื่อเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามีสว่นร่วม การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จงึเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัคนในชมุชนผา่นการจดักิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตดัง้เดมิควบคู่ 
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ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนในชุมชน  รูปแบบของกิจกรรมท่ีกล่าวถึงในข้างต้นจะเกิด
จากแรงบันดาลใจ  ความคิดสร้างสรรค์  และความร่วมมือของคนในชุมชน  ตลอดจนอาศัย
กระบวนการคิดร่วมกนัของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็น
รูปธรรม  อย่างไรก็ตามรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อาจจะมีรูปแบบของกิจกรรมท่ี
แตกตา่งกนัไป  ขึน้อยูก่บัความคดิสร้างสรรค์และรูปแบบการด าเนินชีวิตของแตล่ะชมุชน   
 

5.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
น่าน 

ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน พบใน 2 ระดบัคือ การมีสว่นร่วมในฐานะเป็นผู้วางแผนและ
ก าหนดนโยบายและการมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่และผู้ผลิต  โดยสว่นใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้
วางแผนและก าหนดนโยบาย ซึง่การมีสว่นร่วมในระดบันีถื้อว่าเป็นระดบัสูงสดุของการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม เป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้าท่ีวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึง่การวางแผน
หรือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวในละครัง้ จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาค
ธุรกิจและกลุ่มชมุชน  ในทางกลบักนัมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีส่วนร่วมในฐานะผู้สง่และผู้ผลิต   การมี
ส่วนร่วมในระดับนีค้นในชุมชนจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนด้านการท่องเท่ียว
โดยตรง  แต่มีหน้าท่ีน านโยบายดงักล่าวมาปฏิบตัิ รวมถึงยงัท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารในการส่งต่อ
นโยบายให้กลุม่ธุรกิจและชมุชนตอ่ไป  ในขณะเดียวกนัยงัเป็นผู้สง่สารกลบัไปยงัหน่วยงานภาครัฐ
อีกด้วย 

 
5.1.3 รูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ในจังหวัดน่าน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน มีรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  โดยจ าแนกตามทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) และจ าแนกตามการไหลของข่าวสารเป็นแบบแนวนอน 
(Horizontal Communication) ซึง่จะด าเนินการรวบรวมผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าเสนอข้อมลูผ่านทางการอบรมและการประชมุ อีกทัง้ควบคูไ่ปกบั
การเลือกใช้สื่อท่ีหลากหลายช่องทาง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเ ชิงสร้างสรรค์
ให้ชดัเจนมากขึน้ อย่างไรก็ตามลกัษณะการสื่อสารของทกุภาคสว่นจะสามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยน
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ความคดิเห็นกนัได้อยา่งอิสระ  เพื่อขบัเคลื่อนแผนนโยบายด้านการท่องเท่ียวให้บรรลจุดุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัการสื่อสารใน 2 รูปแบบข้างต้นจะเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น อีกทัง้ยงัสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของทกุหน่วยงานในจงัหวดัน่าน     
 

5.1.4 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดน่าน 

แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน มีการสง่เสริมด้านการท่องเท่ียวให้มี
รูปแบบท่ีเรียบง่ายตามวิถีชีวิตท้องถ่ินของชาวจังหวดัน่าน การหลัง่ไหลเข้ามาของนักท่องเท่ียว
จ านวนมากนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนแล้ว ยงัสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในด้าน
การก าจดัขยะท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอยา่งรวดเร็ว 

5.1.4.1 จดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  
จดุแข็งในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  คือ การเช่ือมโยง

การท่องเท่ียวกับวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถ่ิน  อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสในนกัท่องเท่ียวเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  ท่ีคิดค้นขึน้จากการ
น าสิ่งเดิมท่ีคนในชุมชนใช้ในชีวิตประจ าวันมาพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  ท าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต  ประเพณี  และวฒันธรรมของคนน่านอย่างแท้จริง  โดยการ
ก าหนดให้น่านเมืองเป็นเก่าท่ีมีชีวิต  ในขณะเดียวกนัความเข้มแข็งของคนในชมุชนยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการบริการจดัการการท่องเที่ยวในจงัหวดัน่าน 

5.1.4.2 จดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
จุดอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวดัน่าน เกิดจากจ านวน

นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว จึงสง่ผลโดยตรงตอ่ปริมาณขยะท่ีมากขึน้ น าไปสูส่ิ่งแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรม  รวมถึงรูปแบบการก าจัดขยะในจังหวัดน่านยังเป็นการฝังกลบ  ซึ่งวิธีนีอ้าจจะไม่
เพียงพอต่อการรับมือกบัขยะท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต  ปัญหาเร่ืองการก าจดัขยะในจงัหวดัน่านจึงเป็น
สิ่งส าคญัท่ีต้องด าเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตามมีบุคคลบางกลุ่มในจงัหวดัน่าน ท่ีหนัมาใส่ใจเร่ือง
การก าจัดขยะในชุมชน โดยการคดัแยกขยะก่อนทิง้  การเลิกใช้วสัดุท่ีท าจากโฟมหรือพลาสติก  
รวมถึงการน าขยะไปรีไซเคิลเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่  

5.1.4.3 ผลตอบรับในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดันา่น  
ผลตอบรับในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน คือนกัท่องเท่ียว

เดินทางมาจงัหวดัน่านมากขึน้  เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกบัคน
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ในชมุชนได้อยา่งเต็มท่ี ซึง่ก่อให้เกิดความรู้  ตลอดจนการอนรัุกษ์ไว้ซึง่ประเพณี วฒันธรรม และวิถี
ชีวิตดัง้เดมิของคนน่าน นอกจากนีจ้งัหวดัน่านยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อีกทัง้อปุนิสยัของ
คนน่านท่ีมีน า้ใจ ยิม้แย้มแจ่มใส เต็มใจต้อนรับนักท่องเท่ียว จากท่ีกล่าวมาจึงเป็นเหตุผลให้
นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีเคยมาจงัหวดัน่านแล้วเกิดความประทบัใจจึงเกิดการมาซ า้  การขยายวนั
พกั รวมถึงยงัแนะน าให้คนรู้จกัและบคุคลอ่ืนๆ เดนิทางมาเท่ียวในจงัหวดัน่านอีกด้วย   

จากผลการวิจยัทัง้หมดท่ีกล่าวมา ผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลู  และจดัท าเป็นตาราง
เพื่อสรุปกระบวนสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน โดย
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 สรุปกระบวนสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

จงัหวดัน่าน 
 

หัวข้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกจิ กลุ่มชุมชน 
1. รูปแบบการ
ทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
(ผู้ ริเร่ิม) 

- ภาครัฐบาลสร้าง
เครือข่ายกบักลุม่ชมุชน  
และภาคธุรกิจ โดยยดึหลกั
Co-creation (การร่วมกนั
คิด  วางแผน ปฏิบตัิ ร่วม
รับผิดชอบ  และรับ
ประโยชน์) 
(หน่วยงานภาครัฐบาล) 

- รูปแบบเชิงพาณิชย์ท่ี
มุง่เน้นผลก าไร   
- รูปแบบการสร้าง
เครือข่ายร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐบาล
และกลุม่ชมุชนในการ
พฒันาการทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
(หน่วยงานภาครัฐบาล) 

- กลุม่ชมุชนเป็นผู้สร้าง
เครือข่ายในการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
- หน่วยงานภาครัฐบาลและ
ภาคธุรกิจเป็นผู้สนบัสนนุใน
ด้านตา่งๆ (กลุม่ชมุชน) 

2. ระดบัการ
สื่อสารแบบมีสว่น
ร่วม 
 

- ภาครัฐบาลน าแผนการ
ทอ่งเท่ียวระดบัประเทศมา
ปรับประยกุต์ในการสร้าง
แผนพฒันาด้านการ
ทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จงัหวดัน่าน 
 

- การมีสว่นร่วมในฐานะผู้
สง่และผู้ผลติ โดยการรับ
และสง่ข่าวสารเก่ียวกบั
นโยบายจากหน่วยงาน
ภาครัฐมาปฏิบตัิ และมี
หน้าท่ีเป็นผู้สง่สารให้แก่
ชมุชนและนกัท่องเท่ียว   

- การมีสว่นร่วมในฐานะผู้
วางแผนและก าหนดนโยบาย 
โดยการเข้าไปเป็น
คณะกรรมการขบัเคลื่อนของ
หน่วยงานภาครัฐ และมี
หน้าท่ีเป็นผู้สง่สารให้แก่
ชมุชนและนกัท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 

หัวข้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกจิ กลุ่มชุมชน 
3. รูปแบบการ
สื่อสารจ าแนกตาม
ทิศทางการสื่อสาร   

- การสื่อสารแบบสองทาง  
ซึง่จะใช้สื่อบคุคลเป็นหลกั 
โดยการลงพืน้ท่ีเพ่ือไป
สื่อสารกบัภาคธุรกิจและ
กลุม่ชาวบ้าน ด้วยการจดั
ประชมุ  และการ
ประชาคม 

- การสื่อสารแบบสองทาง  
โดยใช้สื่อบคุคลผ่าน
ขัน้ตอนการอบรมร่วมกนั
และการจดัประชมุ   
- การจดัตัง้กลุม่ตวัแทน
ของภาคธุรกิจอยา่งไม่
เป็นทางการ 

- การสื่อสารแบบสองทาง 
โดยใช้การอบรม  และการ
ประชมุเพ่ือหารือกบั
หน่วยงานภาครัฐ  ชาวบ้าน 
รวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้อง 

4. รูปแบบการ
สื่อสารจ าแนกตาม
การไหลของ
ข่าวสาร   

- แบบแนวนอน โดยใช้การ
ขบัเคลื่อนภาคชมุชน ด้วย
การประชมุเพ่ือสร้างแนว
ร่วมกบัหวัหน้าชมุชนตา่งๆ 
น าไปสูก่ารถ่ายทอดไปยงั
กลุม่ชนุชน 
- แบบแนวนอน โดยใช้การ
ขบัเคลื่อนภาคธุรกิจ ด้วย
การประชมุเพ่ือสร้างแนว
ร่วมกบัเจ้าของธุรกิจขนาด
ใหญ่ในจงัหวดั  

- แบบแนวนอน  ด้วยการ
ถ่ายทอดข้อมลูเก่ียวกบั
การทอ่งเท่ียวเชิงสรร
สรรค์ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงาน
ในภาคธุรกิจ 

- แบบแนวนอน  ด้วยการ
ถ่ายทอดแบบแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจากหวัหน้า
ชมุชนไปยงัชาวบ้าน 

5. การใช้สื่อ 
 

สื่อบคุคล  แผ่นพบั  
โปสเตอร์  ปา้ย  วิดิทศัน์  
หนงัสือแจก  วิทย ุ และสื่อ
สงัคมออนไลน์  เช่น          
เฟซบุ๊ก  ไลน์ 

โฆษณาทางวารสาร  สื่อ-
สงัคมออนไลน์  เช่น      
เฟซบุ๊ก  ไลน์  

แผน่พบั  โปสเตอร์  บอร์ดให้
ความรู้  หอกระจายข่าว  วิทย ุ 
และสื่อสงัคมออนไลน์  เช่น  
เฟซบุ๊ก  ไลน์ 

6. จดุแข็งในการ
พฒันาการ
ทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 
 
 

- ความเข้มแข็งของคนใน
ชมุชน   
- วิถีชีวิตดัง้เดิมท่ีเรียบง่าย
ของคนน่าน   
-เอกลกัษณ์ของแตล่ะ
ชมุชน 

- การอนรัุกษ์วิถีชีวิต
ดัง้เดิมท่ีเรียบง่ายของคน
น่าน   
- การเปิดโอกาสให้
นกัทอ่งเท่ียวเข้าไปมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมตา่งๆ   

- การอนรัุกษ์วิถีชีวิตดัง้เดิมท่ี
เรียบง่ายของคนน่าน   
- ความเข้มแข็งของคนใน
ชมุชน   
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 

หัวข้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกจิ กลุ่มชุมชน 
7. จดุออ่นในการ
พฒันาการ
ทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

- จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ี
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วสง่ผล
ตอ่การจดัการปริมาณขยะ 
- คนตา่งถ่ินเข้ามาท าธุรกิจ
ในจงัหวดัน่าน แทนท่ี
ประชาชนในพืน้ท่ี  

- จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ี
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วสง่ผล
ตอ่การจดัการปริมาณ
ขยะ 
- หน่วยงานรัฐบาลหวงั
ผลประโยชน์จากภาค
ธุรกิจ และขาดความ
ตอ่เน่ืองในการสนบัสนนุ
กิจกรรม  

- จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ี
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วสง่ผลตอ่
การจดัการปริมาณขยะ 
- ปา้ยบอกทางส าหรับชมุชน
ยงัไมเ่พียงพอ   

7. ผลตอบรับใน
การพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

- การเพิ่มจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวในจงัหวดั
น่านอยา่งตอ่เน่ือง  

- การเพิ่มจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวในจงัหวดั
น่านอยา่งตอ่เน่ือง 

- การเพิ่มจ านวนนกัทอ่งเท่ียว
ในจงัหวดัน่านอยา่งตอ่เน่ือง 

 
5.2 อภปิรายผล  
 

5.2.1 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน    
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีลกัษณะเป็นการสร้างเครือข่ายชมุชน

(Community Network Model) โดยเร่ิมต้นจากกระบวนการรวมกลุ่มของชาวบ้านท่ีต้องการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยการบูรณาการการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต  
ประเพณี  และวฒันธรรมของคนในชมุชนผา่นทางรูปแบบของการจดักิจกรรม  จากนัน้ก็แบง่หน้าท่ี
กนัในการดแูลด้านการท่องเท่ียวซึง่สอดคล้องกบั Raymond (2007) ท่ีอธิบายถึงแนวทางการ
พฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชนไว้ว่า  ควรมีการส่งเสริมให้มีการตัง้กลุ่มของวิทยากรเพื่อ
น าไปสูก่ารสร้างเครือข่ายเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้วิทยากร
จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองหรือประเพณีท้องถ่ินต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิง
ปฏิบตัิการของวิทยากรได้   

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านเกิดขึน้จากการกระบวนการคิดร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และกลุม่ชมุชนเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน
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ให้เป็นรูปธรรม ทัง้นีห้น่วยงานภาครัฐจะลงพืน้ท่ีเพื่อไปสื่อสารกับชาวบ้านโดยตรง เพื่อจะได้
พฒันาได้ตรงจดุ ในขณะเดียวกนัก็จดักิจกรรมพาคนในชุมชนไปศกึษาดงูานตามจงัหวัดอื่นๆ เพื่อ
สร้างแรงบนัดาลใจในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนของตนเอง เช่นเดียวกับ
Raymond (2007)  ท่ีอธิบายไว้ว่า  การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของเครือข่าย
ชมุชน  จะต้องกระตุ้นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน เช่นสื่อท้องถ่ิน  นกัธุรกิจ  หรือผู้ มีความคิดสร้างสรรค์
ต่างๆ รวมทัง้ธุรกิจขนาดเล็กในชมุชนเข้าร่วมโครงการ  และร่วมกนัคิดท่ีจะน าเสนอประสบการณ์
เชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเท่ียว  นอกจากนีห้น่วยงานภาครัฐยงัมีหน้าสนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  อาทิเช่น  การจัดตัง้ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนบ้านพระเกิด  ซึ่ง
Raymond (2007)   ได้กลา่วไว้ว่า  การเร่ิมต้นของเครือข่ายอาจจะต้องใช้เงินทนุเพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนินงาน  จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัท างบประมาณด าเนินการมาให้  ซึ่งอาจจะมา
จากองค์กรสว่นท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีต้องการสง่เสริมการพฒันาชมุชนนัน้ๆ   

ส าหรับลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัน่านจะยึดวิถีชีวิตดัง้เดิมของคนในชุมชน
เป็นหลกั  ในขณะเดียวกันอาจจะมีการเพิ่มรายละเอียดในกิจกรรมให้มากขึน้เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วม  โดยคนในชุมชนจะมองว่านกัท่องเท่ียวเปรียบเสมือนญาติ  การ
ต้อนรับและการเอาใจใส่จึงออกมาจากความรู้สึกท่ีแท้จริง จึงท านักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึก
ประทบัใจ  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จงึเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัคนในชมุชนผา่นการจดักิจกรรม
ท่ีเป็นวิถีชีวิตดัง้เดิมควบคูไ่ปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนในชมุชน  ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม
ดงักล่าวจะเกิดขึน้จากแรงบนัดาลใจ  และความคิดสร้างสรรค์โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านให้เกิดความยัง่ยืน สอดคล้องกบั Raymond (2007) ได้อธิบายถึงรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เหมาะกบัชมุชนท่ีต้องการจะพฒันา
ภาพลกัษณ์  ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน  โดยน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชนแก่นักท่องเท่ียว  และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบนีจ้ะ เกิดจากแรง
บันดาลใจของคนในชุมชน โดยมีแนวทางคือลดการใช้ค าว่าการท่องเท่ียวให้น้อยท่ีสุดในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  เพราะคนทัว่ไปมกัจะมองว่าการท่องเท่ียวคือการ
แสวงหาผลก าไร จงึท าให้การแสวงหาเงินทนุอาจท าได้ยาก จึงควรเน้นการสง่เสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ให้กบัผู้มาเยือนมากกวา่ประเด็นการท่องเท่ียว  

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจยัของ
ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศกึษาเร่ือง “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์กบัวิถีชีวิตชมุชน 
กรณีศกึษา ตลาดน า้อมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม”  พบว่า  กิจกรรมการท่องเท่ียว
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เชิงอนรัุกษ์ตลาดน า้ยามเย็นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชมุชน ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม  โดยเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านสวนเดิมท่ีมีการผลิต
สินค้าในภาคเกษตรเป็นหลกัปรับเปลี่ยนไปสูธุ่รกิจท่ีตอบสนองการท่องเท่ียวมากขึน้เร่ือยๆ  อีกทัง้
ยงัมีนายทนุมาเข้าครอบครองและใช้พืน้ท่ี  ท าให้คนในชมุชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีได้
สูงสุด ท าให้ชุมชนอัมพวาให้ความสนใจกับปัญหาท่ีมีผลมาจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ
พยายามจะแก้ไขปัญหากนัอย่างเต็มท่ี  แต่การด าเนินงานจะส าเร็จไปด้วยดีนัน้ ต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน ภาครัฐ รวมถึงนักท่องเท่ียวด้วย  เพื่อให้ชุมชนได้แสดงศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเติบโตไปพร้อมกันเศรษฐกิจ
ชมุชน โดยท่ีชมุชนยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศของชมุชนไว้ได้อย่างยัง่ยืน  
เช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ือง การรวมกลุ่มของชุมชนนกัปฏิบตัิเพื่อการสร้างรูปแบบทางการตลาดท่ี
ยัง่ยืนผา่นทฤษฎีกิจกรรม : กรณีศกึษาตลาดน า้อมัพวา พบวา่รูปแบบการตลาดยัง่ยืนของตลาดน า้
อัมพวา คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจากการน าสิ่งท่ีมีคุณค่าในท้องถ่ินสร้างเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวในชมุชนตามวิถีชีวิตประจ าวนัโดยสร้างความแตกตา่งให้เปิดเป็นตลาดน า้ยามเย็นในวนั
ศกุร์ถึงวนัอาทิตย์เท่านัน้  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเกิดเศรษฐกิจท่ีดีโดยการ
ค านงึถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม  ทัง้นีช้มุชนนกัปฏิบตัิของตลาดน า้อัมพวามีการรวมกลุม่อย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อแบง่ปันความรู้ในการสร้างตลาดน า้อมัพวา ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมจากการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีปฏิบตัิมาจนถึงปัจจุบนัเพื่อพฒันาตลาดให้เกิดความ
ยัง่ยืน (ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศนิ เหลี่ยมปรีชา, 2555) 

จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านมีรูปแบบเป็นการสร้างเครือข่าย
ชุมชน  โดยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว  
ทัง้นีรู้ปแบบของการจดักิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดขึน้จากการร่วมกนัคิดและการ
แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานทกุภาคสว่น  อย่างไรก็ตามการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านจะต้องค านึงถึงวิถีชีวิตดัง้เดิมและผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นอนั
แรก  อนัจะเป็นการก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวไปสูค่วามยัง่ยืน     
 

5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
น่าน 

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้แบ่งระดบัการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมไว้ 3 ระดบั 
ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสารและผู้ใช้สาร 2) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่ ผู้ผลิต และผู้
ร่วมผลิต 3) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย ซึง่การมีสว่นร่วมในการจดัการ
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การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านพบใน 2 ระดบั คือการมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและ
ก าหนดนโยบาย  และการมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่และผู้ผลิต    

ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้ วางแผนและก าหนดนโยบาย  เป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และกลุ่มชมุชน  โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีหน้าท่ี
น านโยบายการท่องเท่ียวจากศนูย์กลางมาปรับประยกุต์ในการจดัท ายทุธศาสตร์และวางแผนด้าน
การท่องเท่ียวให้กับจงัหวดัน่าน ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชนก็มีการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  โดยการเป็นคณะกรรมการขบัเคลื่อน
ขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) จึงท าให้
สามารถวางแผนหรือก าหนดนโยบายตา่งๆ ได้เช่นกนั  นอกจากนีก้ลุ่มชมุชนยังมีสว่นร่วมโดยการ
วางแผนพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว เพื่อเป็นการกระจายจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเมืองให้ไหล
ออกไปสูช่มุชนมากขึน้ กระบวนการท างานในจงัหวดัน่านจะเน้นการสื่อสารกบัคนในชมุชนโดยยดึ
หลกั Co-Creation ประกอบไปด้วยการร่วมกนัคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ  
และร่วมรับประโยชน์ ซึง่สอดคล้องกบัภาณพุงศ์ ภโูต (2551) ท่ีกลา่วไว้ว่า  การมีสว่นร่วมในฐานะ
ผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย หมายถึงการวางแผนและนโยบายการใช้สื่อเพื่อน าชมุชนเข้ามาอยู่
ในโครงสร้างการสื่อสารของชุมชน นอกจากนีก้าญจนา แก้วเทพและคณะ (2543) ยงัอธิบาย
เพิ่มเติมจากประเด็นข้างต้นไว้ว่า การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบายถือเป็น
รูปแบบสงูสดุของการมีส่วนร่วม เช่น การท าวิทยชุมุชนท่ีในโครงสร้างการด าเนินงานจะมีตวัแทน
ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นระดบัคณะกรรมการบริหารวิทยุ ทัง้ระดบัการผลิต 
กล่าวคือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ชุมชนเองก็ต้องรับผิดชอบการท างานของสื่อ ส่วนสื่อนัน้ก็
ต้องตอบสนองความต้องการของชมุชน อย่างไรก็ตามยงัสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง รูปแบบการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว กรณีศกึษา ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 
จงัหวดัน่าน ท่ีพบวา่ รูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวต าบลนาไร่
หลวง มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ ท่ีรู้ถึงปัญหาของชุมชน  และแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีทกุๆ คนในชมุชนต้องให้ความส าคญัและเข้ามามีสว่นร่วม
ในการบริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในทกุกลุม่ เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน เม่ือเกิดความคิดท่ีหลากหลายก็สามารถน าไปพฒันาการท่องเท่ียวให้ยัง่ยืนและ
ตอ่เน่ือง (มาลนีิ หาญยทุธ, 2551)   
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อย่างไรก็ตามมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีส่วนร่วมในระดบัการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งและผู้ผลิต  
ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดบันีภ้าคธุรกิจและคนในชุมชนจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผน
ด้านการท่องเท่ียวโดยตรง แตมี่หน้าท่ีน านโยบายดงักลา่วมาปฏิบตัิ และประสานงานกบัหน่วยงาน
ด้านการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็ยงัเป็นผู้ส่งสารให้แก่นกัท่องเท่ียว คนในชุมชน รวมถึงแจ้ง
ข่าวสารกลบัไปยงัหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย สอดคล้องกบักาญจนา  แก้วเทพ  และคณะ (2543) ท่ี
กลา่วถึงระดบัการมีส่วนร่วมในระดบันีว้่าเป็นการยกระดบัการมีสว่นร่วมท่ีสงูกว่าการเป็นผู้ รับสาร
เพียงอยา่งเดียว ชมุชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ไมว่า่จะเป็นกระบวนการ
คิด  การวางแผน  หรือให้ชาวบ้านเป็นคนเลือกประเด็นท่ีจะน าเสนอ  เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  เช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ือง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รายการร่วมมือร่วมใจ (เสาวนีย์ ชินะกุล, 2550) พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รายการร่วมมือร่วมใจอยู่ในระดบัผู้ชมรายการและผู้ ร่วมผลิตรายการเท่านัน้ ไม่พบการมีส่วนร่วม
ในระดบัการวางแผนและการบริหารจดัการ โดยพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนในรายการ
ร่วมมือร่วมใจนัน้ ประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็น ขอให้รายการช่วยเหลือปัญหา รวมถึงการ
เป็นแขกรับเชิญและการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ อ่ืน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
กลุม่ชมุชนในจงัหวดัน่านมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัสงูสดุ คือ
การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย  ซึง่การมีสว่นร่วมในระดบันีจ้ะท าให้ตวัแทน
จากภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการแสดง
ความคดิเห็นในประเดน็ตา่งๆ เพื่อด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 

5.2.3 รูปแบบการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดน่าน 

รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
สามารถจ าแนกตามทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง (Two-Way Communication) เน่ืองจาก
การสื่อสารในจังหวัดน่านจะนิยมใช้สื่อบุคคลเป็นหลกั เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการตอบโต้จากคนใน
ชุมชน  โดยจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการจัด
ประชุมและโครงการอบรม อีกทัง้ยังมีการรวบรวมผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอข้อมลูควบคู่ไปกบัสื่อท่ีหลากหลาย อาทิ แผ่นพบั โปสเตอร์ 
ตลอดจนการเลือกใช้สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น โปรแกรมสนทนาไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้ชดัเจนมากขึน้ สอดคล้องกบักาญจนา 
แก้วเทพ และคณะ (2543) ท่ีอธิบายถึงคณุลกัษณะของการสื่อสารแบบสองทางไว้ว่า การสื่อสาร
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แบบสองทางเป็นการสื่อสารท่ีผู้ส่งสารสง่ข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับสารแล้วมีการโต้ตอบ กลา่วคือมี
การส่งข้อมลูข่าวสารกลบัมายงัผู้ส่งสาร โดยท่ีผู้ส่งสารและผู้ รับสารมีความเสมอภาคกันในการ
ติดต่อสื่อสาร  จึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้ซกัถามข้อ
สงสยัตา่งๆ อีกทัง้ยงัมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกนั จนท าให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้   
ทัง้นีย้ังสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมในเร่ืองของการปรึกษาหารือ ท่ีให้
ความส าคญักบัการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ในทิศทางแบบแนวระนาบ
(Horizontal Communication)  กล่าวคือเป็นกระบวนการพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนั
และกนั  เพื่อเปิดโอกาสให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร  มมุมอง และทศันะ
ตา่งๆ อยา่งสมดลุ อยา่งไรก็ตามการด าเนินการดงักลา่วต้องอยู่บนพืน้ฐานการเคารพความคิดของ
ทกุฝ่าย (Freire อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) ในขณะเดียวกนัยงัเช่ือมโยง
กบังานวิจยัของบษุบา หินเธาว์ (2553) ศกึษาเร่ือง รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมของชาวบ้าน
เพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่าชุมชน ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์” พบว่า การปรึกษาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลไกส าคญัในการสื่อสารเพื่อ
ขบัเคลื่อนให้เกิดการจดัการป่าชมุชนในทิศทางท่ีพงึประสงค์ โดยการปรึกษาหารือท่ีพบในวจิยัชิน้นี ้
เน้นการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัทกุระดบัตัง้แตก่ารพดูคยุซึง่ไมเ่ป็นทางการไปจนถึงการจดัประชมุ อีก
ทัง้รูปแบบการสื่อสารด้วยปรึกษาหารือได้แทรกอยู่ในทกุระยะของการจดัการป่าชมุชน โดยเร่ิมต้น
ในรูปแบบของการล้อมวงท่ีมีรูปแบบไม่เป็นทางการ ความส าเร็จของการจดัการป่าชมุชนนัน้ขึน้อยู่
กบัการพฒันาคน ให้เกิดการเรียนรู้วางแผนการด าเนินงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดแูล
รักษาป่าชุมชน  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีผู้น าชุมชนให้ความส าคญักับตน โดยจดั
กิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ือง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยผ่านรายการวิทยชุมุชน สถานีวิทยชุมุชน อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ พบว่า  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนได้สร้างลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เน่ืองจากรายการวิทยุชุมชน
สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชนได้ และวิทยุเป็น เวทีท่ีท าให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายของคนทุกเพศทุกวยั และเม่ือวิทยุได้น าเสนอข่าวสารหรือแจ้งข้อมูล
ให้กบัประชาชนได้รับทราบได้อย่างทัว่ถึงแล้ว ประชาชนจะเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ (สนีุย์ หนสูง, 2549) 

อย่างไรก็ตามรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และ
กลุ่มชมุชน  ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน ยงัสามารถจ าแนกตามการ
ไหลของข่าวสารเป็นแบบแนวนอน  (Horizontal Communication) ซึง่การด าเนินงานด้านการ
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ท่องเท่ียวจ าเป็นต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในขัน้แรกหน่วยงานภาครัฐขบัเคลื่อน
ภาคชมุชนด้วยการประชมุเพื่อสร้างแนวร่วมกบัหวัหน้าชมุชนตา่งๆ เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดไปยงั
ชุมชน  รวมถึงการจัดกิจกรรมพาชาวบ้านและผู้ประกอบการไปดูแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ตวัอย่างท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้คนในชมุชนเกิดการพฒันาการท่องเท่ียวใน
พืน้ท่ีของตนเอง  ในขณะเดียวกนัรูปแบบการสื่อสารของภาคธุรกิจมีลกัษณะเป็นแนวนอนเช่นกนั  
เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดข้อมลูเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไปสู่ผู้ปฏิบตัิงานในภาคธุรกิจ
อ่ืนๆ ส าหรับกลุม่ชมุชนมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหวัหน้าชมุชน
ไปยงัชาวบ้าน ท าให้การด าเนินการในการสร้างการท่องเท่ียวในชมุชนจึงเป็นการปฏิบตัิของบคุคล
ภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และตวัแทนจากกลุ่มชุมชนจะต้องมีการ
ประชุมกับองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน(องค์การมหาชน)  
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี  โดย
ลกัษณะการสื่อสารจะสามารถตอบโต้กนัได้อย่างอิสระ มีความเป็นกนัเอง  ซึง่จะก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของการสื่อสาร
ตามแนวนอน โดยกาญจนา แก้วเทพ (2543) ท่ีอธิบายไว้ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจะมี
ลกัษณะเป็นแบบแนวนอน เพื่อให้คนชมุชนสามารถส่งข่าวสารไปยงัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หรือมีส่วน
ส าคญัในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถจดัการประชมุร่วมกนัเองได้  ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี ้
มกัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์และเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัของหมู่คณะ  รวมทัง้ยงัท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสงัคมอีกด้วย ในขณะเดียวกันยงัเช่ือมโยงกับหลกัการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีกล่าวว่า  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงชุมชน
ท้องถ่ิน ควรมีการประชมุกนัอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อการวางแผนแลกเปลี่ยนข้อมลู  เพื่อก่อให้เกิดการ
จดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม  อีกทัง้ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
(โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลม่ 27, 2550 อ้างถึงใน วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ,์ 2544)   
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง  การสื่อสารเพื่อการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว โดยการมีสว่น
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี  ของป่ินปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ 
(2557) ท่ีพบว่าการสื่อสารเพื่อการจดัการแหลง่ท่องเท่ียวโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน แบง่เป็น 2 
รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมภายในเครือข่าย ได้แก่เทศบาลต าบลอ่างศิลา มีนโยบาย
ให้ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ การคิด การวางแผน โดยเชิญทกุๆ ภาคสว่นท่ี
เก่ียวข้องมาประชุมปรึกษากันก่อน ก่อนท่ีจะเปิดการท่องเท่ียวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุม
แบบมีสว่นร่วมจะต้องมีการประชมุอยา่งน้อย 3 ครัง้ คือขัน้เตรียมการ ตามงาน และก่อนจะจดังาน 
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2) การสื่อสารแบบมีสว่นร่วมระหว่างเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว สว่นใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของ
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าร่วมได้ และสามารถน าการประเมินของ
นกัท่องเท่ียวมาพฒันาการท่องเท่ียวได้  
 

5.2.4 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
น่าน 

จุดแข็งของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน  คือการน าวิถีชีวิตท่ี
ดัง้เดมิของคนในท้องถ่ินไปเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว โดยการให้เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมท่ีแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีถกูคิดค้นขึน้
จากการน าสิ่งเดิมท่ีคนในชุมชนใช้ในชีวิตประจ าวันมาพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
เช่นเดียวกบัแนวคดิของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีอธิบายไว้ว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็น
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดมาจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้ นการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการท่องเท่ียวจากชุมชน 
และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถ่ินป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว 
(Wurzburger, 2010 อ้างถึงใน Richards & Raymond, 2000) ในขณะเดียวกนัยงัสอดคล้องกบั
งานวิจัยของสงกรานต์ เข่ือนธนะ (2556) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ลุ่มน า้ว้า จังหวดัน่าน พบว่า การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มน า้ว้า จงัหวดั
น่าน สว่นใหญ่นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจในพืน้ท่ีเชิงนิเวศธรรมชาติเป็นอย่างมาก  ในสว่นของ
กิจกรรมก็สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ตลอดจนระมดัระวังผลกระทบท่ีจะ
ตามมาทกุครัง้ในการประกอบกิจกรรมท่องเท่ียว และมีความรับผิดชอบในการร่วมรักษา   

ส าหรับจดุอ่อนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  คือปัญหาขยะท่ี
เพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเร็ว  อนัมีสาเหตมุาจากการหลัง่ไหลเข้ามาของนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก  
ท าให้สง่ผลกระทบโดยตรงทางด้านสิ่งแวดล้อม  อีกทัง้รูปแบบการก าจดัขยะในจงัหวดัน่านยงัเป็น
การฝังกลบ  ซึง่วิธีดงักลา่วอาจจะยงัไมมี่ประสิทธิภาพมากนกั  อีกทัง้ไมเ่พียงพอตอ่การจดัการขยะ
ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต จากท่ีกล่าวมาท าให้ปัญหาการก าจัดขยะในจังหวัดน่านเป็นสิ่งส าคัญท่ี
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  อย่างไรก็ตามยงัมีบคุคลบางกลุ่มท่ีหนัมาใสใ่จเร่ืองการก าจัดขยะ
ในชมุชนมากขึน้  โดยเร่ิมจากลดการใช้โฟมหรือ พลาสติกในการบริการด้านต่างๆ อีกทัง้ยงัหนัมา
ใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ตระกร้าสานแทนการใช้ถงุพลาสติก และการใช้จาน
กระดาษหรือใบตองแทนกลอ่งโฟม ในขณะเดียวกนัคนในชมุชนก็มีการคดัแยกขยะก่อนทิง้  เพื่อให้
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หน่วยงานท่ีดแูลด้านการก าจดัขยะสามารถท างานได้ง่ายขึน้  ส าหรับขยะบางชิน้ได้น ามารีไซเคิล
เพื่อกลบัมาใช้ใหม่  ตลอดจนการสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ของชมุชน  เช่นเดียวกบัรายงานผลการวิจยั
เร่ือง การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ท่ีพบว่า 
รูปแบบการจดัการขยะมลูฝอย  มีการคดัแยกประเภทขยะมลูฝอย  รวมถึงมีการเก็บและขนขยะทกุ 
2 วนั  ซึ่งวิธีการสร้างเครือข่ายคดัแยกขยะจะใช้วิธีการบอกปากต่อปาก  การพฒันาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  ควรมีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะอย่าง
สม ่าเสมอ  มีหน้าท่ีในการให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะชมุชน  รณรงค์ให้คนใน
ชมุชนแยกขยะจนเป็นนิสยั เปิดโอกาสทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย  คือการ
แยกขยะ  ขวดน า้พลาสติก และกระดาษทกุชนิด  ส าหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะ
มลูฝอย  มีการใช้เคร่ืองสบัย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง (อจัฉรา อศัวรุจิกุลชยั และคณะ, 
ม.ป.ป.)  นอกจากนีย้งัเช่ือมโยงกบังานวิจัยของ จนัทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ศกึษาเร่ือง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอยของชุมชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออมัพวา  จังหวดั
สมทุรสงคราม  พบว่าในภาพรวมระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจดัการขยะ  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  คือการน าถงุผ้าหรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพื่อใสข่องแทนการใสถ่งุพลาสติก  แตไ่ม่
มีมีสว่นร่วมในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการ    

จากท่ีกลา่วมาท าให้ผลตอบรับในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นไปในทิศทาง
ท่ีดี  กล่าวคือนักท่องเท่ียวในจังหวัดน่านมีจ านวนมากขึน้  ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากจังหวัดน่านมี
กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัท่องเท่ียวเข้าไปมีสว่นร่วมกบัคนในชมุชนโดยยดึรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต
ดัง้เดิม  ท าให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้  และเกิดความประทบัใจ  ตลอดจนบุคลิกของคนน่านจะยิม้
แย้มแจ่มใสในการต้อนรับ  จงึสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวเกิดการมาซ า้  ขยายวนัพกั  และการแนะน าให้
คนอ่ืนๆ  เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน  ซึ่งมีความเช่ือมโยงกบัองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ท่ีให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไว้
ว่า  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชนเพื่อให้คงด ารงวิถีชีวิตไว้ได้
อย่างยัง่ยืน กิจกรรมต่างๆ ท่ีน าเสนอนกัท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จะต้องมีความ
กลมกลืนและเก่ียวข้องกับศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยจัดใน
รูปแบบท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์เพิ่มขึน้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกบัคน
ในชมุชน  ในขณะเดียวกนัยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิตราพร อนุสวุรรณ (2552) ศกึษาเร่ือง 
การศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุสถานท่ีพกัแรมในรูปแบบโฮมสเตย์ บริเวณตลาดน า้อมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม  พบว่า  เหตผุลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใช้บริการโฮมสเตย์บริเวณตลาดน า้
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อมัพวาคือได้ใกล้ชิดและสมัผสัธรรมชาติ  เน่ืองจากโฮมสเตย์มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจได้แก่ มีรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการบริการท่ีเป็นกันเองของเจ้าของบ้านพัก และมีกิจกรรมน าเท่ียวท่ี
น่าสนใจ  

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน  จะเน้นการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมตา่งๆ  
ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตดัง้เดมิอนัเรียบง่าย  อีกทัง้ยงัรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ทางด้าน
วฒันธรรมและประเพณีท่ีทรงคณุค่า  ในขณะเดียวกนัยงัเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีคิดค้นขึน้จากคนในชมุชน  ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ  และเกิดการ
มาซ า้  รวมถึงการแนะน าน่านให้เป็นท่ีรู้จักต่อไป  จากท่ีกล่าวมาเป็นเหตุผลให้นักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัน่านมีจ านวนเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  จงึสง่ผลรูปแบบการก าจดัขยะในปัจจบุนัอาจจะไม่เพียง
ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวในอนาคต  การก าจดัขยะในจงัหวดัน่านจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องด าเนินการ
แก้ไขควบคูไ่ปกบัการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยว 
 

5.3 โมเดลการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดน่าน  

 

จากผลการวิจยัทัง้หมด ผู้วิจยัสร้างโมเดลรูปแบบการสื่อสารเพื่อขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  ซึง่แสดงให้เห็นวิธีการด าเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน โดยมี
การสง่เสริมให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และกลุม่ชมุชน  ท่ียึด
หลกักระบวนการท างานคือ Co-Creation ซึง่จะประกอบไปด้วย  การร่วมคดิ  ร่วมวางแผน  ร่วมลง
มือปฏิบตัิ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับประโยชน์  เพื่อขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
จงัหวดัน่านให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยโมเดลประกอบด้วยการขบัเคลื่อนจาก 3 
ภาคส่วน โดยเร่ิมจากภาคชมุชน และการสนบัสนนุโดยรัฐบาล ร่วมกบัภาคธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย
ล าดบัขัน้ดงันี ้

1) กลุ่มชุมชนขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยการน าทรัพยากรของชุมชน ทัง้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงวฒันธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
น่าน มาสร้างเป็นกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ซึง่ท้ายท่ีสดุจะก่อให้เกิดรายได้จากนกัท่องเท่ียวสูค่น
ในชมุชน ทัง้นีก้ลุม่ชมุชนและหน่วยงานภาครัฐจะใช้การสื่อสารผ่านทางการประชมุ การอบรม การ
ประชาคม  และการปราศรัย เพื่อเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นแสดงความคิดเห็น ควบคู่ไปกบัการใช้
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์  เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจท่ีความชัดเจน
เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 
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2) หน่วยงานภาครัฐขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการน าแผนการท่องเท่ียว
ระดบัประเทศมาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนการท่องเท่ียวระดับจงัหวดัเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวดั รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเท่ียวให้แก่ภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชน  
เพื่อใช้การท่องเท่ียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัจังหวัด หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้อง
สื่อสารกบักลุ่มชุมชนและภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยการจดัประชมุ และการอบรม ควบคูไ่ปกบัการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมใน
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 

3) ภาคธุรกิจขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการจัดตัง้กลุ่มอย่างไม่เป็น
ทางการของผู้ประกอบการ  ท่ีเลือกใช้วตัถดุิบและทรัพยากรบุคคลจากชุมชนในพืน้ท่ีจงัหวดัน่าน 
ตลอดจนการส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้สูท้่องถ่ิน ในขณะเดียวกนัก็ได้รับผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้อีกด้วย ส าหรับการสื่อสารระหวา่ง
ภาคธุรกิจและกลุม่ชมุชนจะใช้การสื่อสารแบบปากตอ่ปาก รวมถึงการลงพืน้ท่ีโดยการเยี่ยมชมงาน
ท่องเที่ยวในชมุชน เน่ืองจากเป็นการสื่อสารท่ีเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดความรวดเร็ว ทัง้นีก้ารใช้ปา้ย
ประกาศในชมุชนยงัเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึง่ท่ีภาคธุรกิจน ามาใช้กบัคนในชมุชน รูปแบบการ
สื่อสารท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ภาคธุรกิจได้สื่อสารกับชาวบ้านโดยตรงและก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นอนัจะน าไปสูก่ารท างานร่วมกนั 

4) จากโมเดลจะเห็นได้ว่าจุดศูนย์กลางคือ นักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน ทัง้นีก้ารท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จงัหวดัน่านเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของภาคชุมชน รัฐบาล และธุรกิจ ท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดบัพืน้ฐานท่ีให้นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในระดับของการเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิด
รายได้แก่ชุมชนและภาคธุรกิจอันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดซึ่ง
ท้ายท่ีสดุแล้วจะเป็นการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีเร่ิมจากชาวชุมชน รัฐบาลและธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์และ
วฒันธรรมเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีผู้้วิจยัจดัท าโมเดลต้นแบบด้านลา่งท่ี
จงัหวดัอ่ืนๆ สามารถไปปรับใช้ให้เหมาะกบับริบททางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของตนเอง 
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ภาพที่ 5.1 โมเดลการสื่อสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อขบัเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั

น่าน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 
1) ควรมีระบบการจดัการขยะท่ีดีกว่าการฝังกลบ เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวใน

จังหวัดน่านเพิ่มขึน้ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึน้ในทุกๆ ปี พืน้ท่ีส าหรับการฝังกลบอาจจะไม่
เพียงพอ 

2) ควรมีการรักษาประเพณีและวฒันธรรมท่ีสร้างคุณค่าและมีช่ือเสียง อาทิเช่น 
การท าตุงก้าคิง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งการท่องเท่ียว โดยการปลูกฝัง
คา่นิยมหรือสร้างกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีดงักลา่วให้กบัเยาวชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี 

3) ควรมีการรณรงค์ความเป็นเอกลกัษณ์ของประเพณีในแต่ละจังหวดัให้ชัดเจน 
เพื่อปอ้งกนัการลอกเลียนแบบจากจงัหวดัอ่ืน 
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5.4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่นๆ  
ผู้ วิจัยได้จัดท าโมเดลต้นแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

ระดับจังหวัด เพื่อเป็นโมเดลให้จังหวัดอ่ืนน าไปปรับใช้ตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมของตนเอง นอกจากนีผู้้วิจยัเสนอแนะแนวทางการพฒันาทางด้านการท่องเท่ียวเพิ่มเติม
ดงันี ้

1) ควรจะต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือชุมชน รวมทัง้ควรเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก
กลุม่ ทัง้นีค้วรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

2) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ควรค านึงถึง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม  ในด้านเศรษฐกิจคือต้องมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงให้แก่คนทุกกลุ่ม  
ทางด้านสงัคมคือการอนรัุกษ์วิถีเดิมของจงัหวดัตนเอง ทัง้ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และประเพณี  
โดยเน้นว่า นกัท่องเท่ียวต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตเดิมๆ ของชุมชน ในขณะท่ีวิถีเดิมของ
ชมุชนเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนกัท่องเท่ียว และในด้านสิ่งแวดล้อม  ควร
มีการบริหารจดัการขยะท่ีมีคณุภาพ  ลดการใช้ถงุพลาสติก เน้นการคดัแยกขยะก่อนทิง้ รวมถึงการ
น าขยะไปรีไซเคิลเพื่อเอากลบัมาใช้ใหม่ 

3) การคดิกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ควรค านึงถึงผลประโยชน์ของชมุชน
เป็นหลกักล่าวคือนกัท่องเท่ียวจะได้ความสนกุสนานและได้ความรู้ กิจกรรมดงักล่าวควรจะสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย เช่น การด านา นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต แต่ชาวบ้านก็
สามารถลดต้นทนุการจ้างแรงงาน เป็นต้น 
 

5.4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
1) งานวิจัยชิน้นีศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่ม

ชมุชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่านเท่านัน้ ทัง้นีค้วรมีการศกึษาเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองของนักท่องเท่ียว เพื่อจะได้
ข้อสรุปท่ีมีประโยชน์มากขึน้ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดัน่าน 

2) ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับผลกระทบจากปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้ควรท าการ
วิจยัแบบการสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีมาจากความคิดเห็นของ
ทกุภาคสว่น 
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