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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการ ศักยภาพ บทบาทหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เก็บข้อมูลวิจัยด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจ�ำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวเชียงคานเพื่อรับประทานอาหารท้องถิ่น
และไปแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ถนนคนเดินและแก่งคุดคู้  2) ความพึงพอใจและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ศักยภาพของท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4) ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงคานมีบทบาทหน้าที่ในฐานะ
เป็นหัวหน้าส่วนราชการและร่วมวางแผนกับอพท. เป็นระยะเวลา 3 ปี 5) ปัญหาและอุปสรรคในท้องถิ่น คือ
การขาดบุคลากรและงบประมาณ และ 6) การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคานสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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Abstract
This research is aimed to study the satisfaction, needs, potential, roles, and obstacles
including finding ways to promote creative tourism in Chiang Khan, Loei. The research
data were collected using 3 types of tools: questionnaire, semi–structured interviews,
and in–depth interviews. The quantitative data was analyzed by descriptive statistics
such as percentage, mean and standard deviation. The qualitative data was analyzed by
classification and grouping.
The result showed that 1) Most tourists came to Chiang Khan to eat local food
and visited the popular tourist attractions such as Walking Street or Kang Kudkhu.
2) The overall tourists’ satisfaction was at a high level. 3) Local potential is abundant in
resources which enable it to develop into a creative tourism attraction. 4) The Chiang Khan
District Office has roles as the head of government agencies and co–planning with the
DASTA for 3 years. 5) The problems and obstacles are lacking personnel and budgets.
6) The knowledge of tourism and creative activities can be a guideline for the development
of tourism in Chiang Khan to become a sustainable tourism destination.
Keywords : development of local community, creative tourism
บทน�ำ

ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
ที่มีกฎหมายจัดตั้งให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้ 31 ประการ ดังนี้ (1) การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีการบ�ำรุงรักษาทางบกทางน�้ำ  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ
ที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึ กและ
การประกอบอาชีพ (7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) การส่งเสริม
การท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส (11) การบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบ�ำรุง
รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การก�ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน�้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและ
ฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความ
ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (24) การจัดการ
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การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง
(26) การขนส่ ง และการวิ ศ วกรรมจราจร (27) การดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณะ (28) การควบคุ ม อาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (Office of the Council of State, 1999)
จากอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น พบว่า สิ่งที่มีความส�ำคัญและมีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชนและพึ่งพาตนเองได้ คือ อ�ำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล
และมี วิ วั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด เป็ น การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Paimanee Kaewsanga & Nisachol
Chamnongsri, 2012) ส�ำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลายหน่วยงานของไทยก�ำลังให้ความส�ำคัญอย่าง
มากในปัจจุบัน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว (Richards, 2010) ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเรียนภาษา
ท้องถิ่น การทอผ้า การวาดภาพ การแกะสลัก และการท�ำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ คือ (1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว (2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลักคือทักษะและประสบการณ์
ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจาก
การขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ (4) เป็นรูปแบบ
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นจากสิ น ค้ า เป็ น วั ฒ นธรรมระดั บ สู ง ไปสู ่ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมประจ� ำ วั น
(5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง (6) เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Richards, 2010)
จากการให้ นิ ย ามและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การท่ อ ง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
การท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จัดว่า
เป็นการบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งเพื่อเป็นการกระจายอ�ำนาจสู่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเพิ่มทักษะและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม แม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ยั ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ ส� ำ หรั บ คนไทยและยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในกลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู ้ ป ระกอบการด้ า นการ
ท่องเที่ยว (Paimanee Kaewsanga & Nisachol Chamnongsri, 2012) ชุมชนท้องถิ่นยังไม่ตระหนัก
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ถึงความส�ำคัญและไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ประชาชนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ชุมชนหนึ่งที่สามารถการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี คือ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ อ�ำเภอเชียงคานมีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็กในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นอ�ำเภอ
ที่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในอดีตชาวหลวงพระบางได้อพยพมาตั้งรกราก
ที่ อ� ำ เภอเชี ย งคาน และได้ น� ำ วั ฒ นธรรมเข้ า มาด้ ว ยหรื อ อาจเรี ย กได้ ว ่ า เชี ย งคานเป็ น เมื อ งคู ่ แ ฝด
หลวงพระบาง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอ�ำเภอเชียงคาน สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ วัดศรีคุณเมือง วัดมัชฌิมาราม ถนนคนเดิน และแก่งคุดคู้ (2) ประเภท
โบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญ่ภูคกงิ้ว (3) ประเภทศิลปวัฒนธรรมจ�ำแนกได้ 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มวิถีชีวิตหมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำ  การตักบาตรข้าวเหนียว และกลุ่มอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ การท�ำ
ข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว การท�ำข้าวเปียกเส้น การท�ำมะพร้าวแก้ว (4) ประเภทประเพณี ได้แก่ ประเพณีผีขนน�้ำ 
ประเพณีการลอยผาสาดลงน�้ำโขง (Chiang Khan Municipal, 2012)
นอกจากนี้อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เทศบาลต�ำบลเชียงคานได้จัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลเชียงคาน 3 ปี (พ.ศ. 2555–2557)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ลดความไม่แน่นอนและปัญหา
ความยุ่งยากซับซ้อน และเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ทั้งนี้เทศบาลต�ำบล
เชียงคานได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาและการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น อาทิ วิทยุชุมชน ใบปลิว
และหอกระจายข่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้ (Chiang Khan Municipal, 2012)
เมื่อพิจารณาด้านการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ปัญหา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ�ำเภอเชียงคาน คือ (1) ยังไม่มีแนวทางการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอ�ำเภอเชียงคานที่เป็นรูปธรรม (2) การจัดการท่องเที่ยวยังไม่เป็นระบบ (3) ยังไม่มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวได้นานขึ้น รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
(4) ขาดแนวทางการอนุรักษ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่และกิจกรรมเพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อรองรับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (Nattakarn Penghaphan, 2011) ส�ำหรับปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของ
การจัดการการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญคือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเห็นถึงความส�ำคัญและให้การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับมีการแบ่งความรับผิดชอบชัดเจน
(Suwaree Sripoona, 2008)
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จากปัญหาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัย
ความส�ำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวสู่การเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดการกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่น หน่วยงานที่มีความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อก�ำหนด
ในพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหา
อาจท�ำได้โดยการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์มาวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์สามารถจ�ำแนกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การวิ เ คราะห์ ก ารด� ำ เนิ น สถานการณ์ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกและภายในของท้องถิ่น (2) การก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นความมุ่งหวังถึงอนาคตของ
ท้องถิ่น (3) การก�ำหนดพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ (4) การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการก�ำหนด
ขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด�ำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
(5) การก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คือ แนวคิดวิธีการที่บ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต (6) การก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
ก�ำหนดปริมาณหรือจ�ำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่ก�ำหนด (Ministry
of Interior, 2005)
จากปั ญ หาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของอ� ำ เภอเชี ย งคานและการแก้ ไขปั ญ หาโดยการน� ำ เทคนิ ค
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อศึกษาศักยภาพ บทบาทหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวร่วมกัน อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้อง
รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
3. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
5. เพื่อหาแนวทางที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เน้นมุ่งศักยภาพของท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ ปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย โดยวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน ได้แก่
1. การวิเคราะห์การด�ำเนินสถานการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
2. การก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
3. การก�ำหนดพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
6. การก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ วัดศรีคณ
ุ เมือง วัดมัชฌิมาตาม ถนนคนเดิม และแก่ง
คุดคู้ (2) ประเภทโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญ่ภคู กงิว้ (3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม
จ�ำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิถีชีวิต ได้แก่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำ  การตักบาตรข้าวเหนียว การท�ำผ้านวม
และกลุม่ อาหารพืน้ บ้าน ได้แก่ การท�ำข้าวปุน้ น�ำ้ แจ่ว การท�ำข้าวเปียกเส้น การท�ำมะพร้าวแก้ว (4) ประเภท
ประเพณี ได้แก่ ผีขนน�้ำ  การลอยผาสาดลงน�้ำโขง นอกจากนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากนั้นน�ำข้อมูลมาถอดบทเรียนและ
สังเคราะห์แนวทางทีพ่ งึ ประสงค์รว่ มกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ การวิจยั
ดังกล่าวก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการ 1 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Office of the Council of State, 1999)
– นายอ�ำเภอ อ�ำเภอเชียงคาน
– นายกเทศมนตรี เทศบาลต�ำบลเชียงคาน
– นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงคาน
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Richards, 2010)
– ความรู้
– ทักษะ
– ประสบการณ์ตรง
– การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น
– การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
– การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์
(Ministry of Interior, 2005)
1. ศักยภาพ
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 18–60 ปี
2. ประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
กลุ่มตัวอย่าง
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคาน ผู้วิจัยด�ำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน แล้วน�ำไปหาตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1973) ด้วยความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ภายในระยะเวลา 1 ปี มีอายุระหว่าง 18–60 ปี จ�ำนวน 400 คน
2. ประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 12 คน
ประกอบด้วยภาครัฐ 3 คน ที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และชุมชนท้องถิ่น 9 คน ซึ่งเป็นผู้น�ำชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่และเป็น
ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย
ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นที่มี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานโดยตรง
3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีบทบาทและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคาน ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายอ�ำเภอ
รองนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงคาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อศึกษา
พฤติกรรม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยด�ำเนินการทดสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจ�ำนวน
1 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน 1 ครั้ง จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่น โดยวิธีการใช้สูตร Cronbach’s Alpha โดยแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.737 แสดงว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นสูง
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2. แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งส� ำ หรั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ า งสรรค์ของอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัด เลย และความคิ ดเห็ นของผู ้ น�ำ ชุ ม ชนที่ รั บผิ ดชอบพื้ นที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอ�ำเภอเชียงคาน ด�ำเนินการทดสอบความเที่ยงตรง โดยน�ำแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจ�ำนวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตลอดจนภาษาที่ใช้
แล้วจึงน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ส� ำ หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของ
ท้ องถิ่ น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สร้ า งสรรค์ อ� ำ เภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย ด� ำ เนิ นการทดสอบ
ความเที่ยงตรง โดยน�ำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร จ�ำแนกแยกแยะและจัด
หมวดหมู่ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น�ำข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามและข้อมูลเชิง
คุณภาพจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์และบูรณาการ แล้วน�ำเสนอ
ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
1.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 10 อันดับแรก ได้แก่ ถนนคนเดิน
แก่งคุดคู้ การท�ำข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว การท�ำมะพร้าวแก้ว การตักบาตรข้าวเหนียว การท�ำข้าวเปียกเส้น
วัดศรีคุณเมือง พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญ่ภูคกงิ้ว และการท�ำผ้าห่มนวม ตามล�ำดับ
1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Thitisak Wechkama (2014) ที่ว่าชุมชนท้องถิ่นและคนไทยต้องให้
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การรั ก ษาดู แ ลการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ที่ น ่ า สนใจ โดยเน้ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องวิ ถี ชี วิ ต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือให้ชุมชน
มีโอกาสใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ กล่าวคือชุมชนท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในทุกมิติเพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
มากที่สุดในเรื่องของการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสมบูรณ์ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจ�ำนวน
มากได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yubol Benjarongkij (1999) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิด
จากความต้องการที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของแต่ละคนเกิดจาก
พื้นฐานด้านจิตใจของบุคคลผนวกกับประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวล้วนเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนท้องถิ่นควรตระหนักถึง
ความส�ำคัญและน�ำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแหล่งท่องเที่ยว

19

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

1.4 ด้ า นธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามต้ อ งการของที่ ร ะลึ ก ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น
วัฒนธรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kantapon Kaewsanga (2013) ที่ว่าธุรกิจจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก จ�ำหน่ายสินค้าไม่สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและไม่มีความหลากหลาย นักท่องเที่ยว
ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่สินค้าที่มีอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป เช่น เสื้อยืด
โปสการ์ด พวงกุญแจ เป็นต้น
2. ศักยภาพของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2.1 ประเด็นสถานการณ์ด้านนักท่องเที่ยว กลุ่มศึกษาดูงานมีจ�ำนวนลดลง เนื่องจากปัจจุบัน
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ก ารตรวจสอบงบประมาณอย่ า งเคร่ ง ครั ด ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มดังกล่าวขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nattakarn Penghaphan
(2011) ที่กล่าวว่าอ�ำเภอเชียงคานกลับมาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสาเหตุความไม่สอดคล้องเป็นเพราะวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษานักท่องเที่ยวขาจร อย่างไรก็ตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะมีจ�ำนวนมากในช่วงฤดูหนาว
หรือช่วงเทศกาลส�ำคัญต่างๆ
2.2 ประเด็นวิธีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท้องถิ่นมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Apichat Damdee (2009) ที่กล่าวว่าความเสมอภาคเป็นหัวใจส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตย
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสในการพัฒนานโยบายสาธารณะและโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นยอมรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน เป็นการให้ความเสมอภาคในชุมชนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น
2.3 ประเด็นศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคาน สามารถจ�ำแนกได้
4 ประเภท คือ
(1) โบราณสถานได้แก่ แก่งคุดคู้ ถนนคนเดิน พระใหญ่ภคู กงิว้ ภูทอก วัดศรีคณ
ุ เมือง หมูบ่ า้ นไม้เก่า
(2) โบราณวัตถุได้แก่ พระพุทธบาทภูควายเงิน
(3) ศิลปวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงพื้นบ้านได้แก่ การฟ้อนแคน กลุ่มวิถีชีวิต
ได้แก่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำ  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทพวน และกลุ่มอาหารพื้นบ้านได้แก่ ข้าวปุ้น ปลาน�้ำโขง
กุ้งเต้น ข้าวจี่ มะพร้าวแก้ว ส้มต�ำด๋องแด๋ง
(4) ประเพณีได้แก่ ผีขนน�้ำ ผาสาดลอยเคราะห์ แห่ข้าวพันก้อน ฮีต 12 ครอง 14
สอดคล้องกับแนวคิดของ Richards (2010) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ
การท่ อ งเที่ ย วที่ มุ ่ ง เน้ น การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Kantapon Kaewsanga (2013) ที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอพิมายสามารถจ�ำแนกได้ 4 ประเภท
ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ
ปราสาทหิ น พิ ม าย ซึ่ ง เป็ น โบราณสถานที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมอาณาจั ก รขอมโบราณ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ กล่าวคืออ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
และอ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจาก
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์
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2.4 ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานที่มีลักษณะเด่น เช่น เทศกาลออกพรรษา
มีการจัดกิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น ภาษาของเชียงคานจะได้รับวัฒนธรรมจากหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำเป็นชุมชนที่มีภาษาเป็นของตนเอง
มี วั ฒ นธรรมการแต่ ง กายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละยั ง มี ผ ้ า ลายแตงโมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ดั้ ง เดิ ม สอดคล้ อ ง
กับแนวคิดของ Richards (2010) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็น
การเพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว สินค้าหลักคือทักษะและประสบการณ์ การขายทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่จับต้องได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้า
ที่เป็นวัฒนธรรมประจ�ำวัน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และมี ค วามโดดเด่ น แตกต่ า งกั น ส่ ว นด้ า นทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วมี ลั ก ษณะเด่ น ของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอ� ำ เภอเชี ย งคานสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3. บทบาทหน้าทีข่ องท้องถิน่ ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3.1 ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงคานเป็นเสมือนตัวเชื่อมประสานในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมระหว่างภาครัฐและประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
อ�ำเภอเชียงคานไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อ�ำเภอเชียงคานมักดึง
ส่วนราชการต่างๆ เข้ามาพูดคุยเพื่อก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Ministry of Interior (2005) ที่กล่าวว่าท้องถิ่นอ�ำเภอควรมีบทบาทในการผลักดันและสนับสนุน
การจัดท�ำแผนชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสานการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตความรับผิดชอบในระดับอ�ำเภอ ทั้งใน
กระบวนการจัดท�ำแผนชุมชนและน�ำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ�ำนาจ
หน้าที่ และสถานะทางการคลัง
3.2 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องเทศบาลต� ำ บลเชี ย งคาน มี ก ารวางแผน
การท่องเที่ยวร่วมกับอพท. เป็นระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายมาร่วมในการวางแผน
การท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น ต�ำรวจ โรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
Ministry of Interior (2005) ที่กล่าวว่าการจัดท�ำแผนชุมชนสามารถท�ำได้โดยประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และน�ำข้อมูลการพัฒนาของส่วนราชการเข้าร่วมสังเคราะห์กับข้อมูลรายครัวเรือน กล่าวคือ
เทศบาลต� ำ บลเชี ย งคานมี ก ารวางแผนการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ร ่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3 การวางแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
เชียงคาน มีการจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และในท้องถิ่น
มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด�ำเนินการโดยเชิญหัวหน้าชุมชน
เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสรุปผลการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวคิดของ Ministry of Interior (2005) ที่กล่าวว่าการน�ำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�ำข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่ได้มาจากการระดมสมองจากแผนชุมชน
ที่จัดท�ำเสร็จแล้วมาประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
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4. ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
4.1 ปัญหาท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถสรุปได้ 11 ปัจจัยได้แก่
(1) บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Nattakarn Penghaphan (2011) ที่กล่าวว่า บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษา
อังกฤษ
(2) การคมนาคมมีการจราจรติดขัด ถนนบางเส้นยังเป็นถนนขรุขระ
(3) งบประมาณที่มีจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
(4) บางพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้อย ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่มี
รูปแบบการท่องเที่ยวและการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
(5) ปริมาณขยะจ�ำนวนมากเกินไปในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ที่พักและอาหารมีราคาแพงในช่วงเทศกาลส�ำคัญ และมีการกระจุกตัวของธุรกิจที่พัก
(7) ชุมชนท้องถิ่นในบางแห่งมีความขัดแย้งในชุมชน
(8) มีการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยในทุกด้าน
(9) นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอ�ำเภอเชียงคานน้อย
(10) การจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาในแหล่งท่องเที่ยว
(11) การติดต่อประสานงานในระบบราชการมีความล่าช้าและใช้เวลานาน
4.2 ปัญหาธุรกิจที่พักและอาหารบางรายมีราคาแพง มีการแก้ไขโดยการเรียกประชุมกลุ่มธุรกิจ
ที่พักและอาหารเพื่อก�ำหนดราคาร่วมกัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีขยะจ�ำนวนมาก มีการแก้ไขโดยการมี
โรงก�ำจัดขยะและก�ำหนดให้มีการคัดแยกขยะ ปัญหาด้านการคมนาคมที่มีถนนขรุขระ แก้ไขโดยการเสนอ
เพื่อซ่อมแซมถนน ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ แก้ไขโดยส่งตัวแทนเข้าอบรม
ในเวทีต่างๆ และปัญหาการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาในแหล่งท่องเที่ยว แก้ไขโดยใช้การพูดคุยในท้องถิ่น
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ
5. แนวทางที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
สามารถท�ำได้โดยการอนุรักษ์ประเพณี ก�ำหนดให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Apichat Damdee (2009) ที่ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ท�ำให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีงาม เข้มแข็งพอที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ กล่าวคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
อ�ำเภอเชียงคานไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการน�ำชุมชนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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5.2 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
(1) นโยบายของภาครั ฐ ที่ เ ป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(2) นโยบายของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น สื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ ประสานงานการจั ด กิ จ กรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอก
(3) ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ จั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบการจัดกิจกรรม
(4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอเชียงคานมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีทรัพยากร
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง สามารถจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Patarapong Intarakumnerd (2010) ที่ว่าการรักษาเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของตนเองไว้เป็นสิ่งส�ำคัญ ชาวเชียงคานทุกคนต้องช่วยกันรักษาอัตลักษณ์
(5) สื่อท้องถิ่นถือเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญในการส่งต่อข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไป
สู่ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอเชียงคานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน มีการประชาสัมพันธ์แนวคิดและ
รูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับชาวอ�ำเภอเชียงคานมีความส�ำคัญเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะเป็น
ตัวแปรส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5.3 ปัจจัยจ�ำกัดที่ส่งผลต่อการน�ำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พบว่า ชุมชนท้องถิ่น
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nattakarn
Penghaphan (2011) ที่กล่าวว่าชุมชนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นน้อย แนวทาง
การแก้ไขคือ การท�ำเอกสารหรือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่ ซึ่งอ�ำเภอเชียงคานได้พยายามแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยการส่งไปอบรมในเวทีต่างๆ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้องค์ความรู้
5.4 บทบาทที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ก่ ป ระชาชน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Ministry of Interior (2005) ที่กล่าวว่าท้องถิ่นควรมีบทบาทผลักดันสนับสนุน
การจัดท�ำแผนชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การบริหารจัดการ การก�ำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และบทบาทของนักท่องเที่ยว คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว และการเป็นกระบอกเสียง
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
5.5 หน้ า ที่ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคานไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุน
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
การท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด หน้ า ที่ ข องชุ ม ชนคื อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวอ�ำเภอเชียงคาน ปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหนในทรัพยากร
การท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 แหล่งท่องเที่ยวอ�ำเภอของอ�ำเภอเชียงคาน มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ แต่มีอุปสรรคด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาอาจท�ำได้โดยที่ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับท้องถิ่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.2 นักท่องเที่ยวในกลุ่มศึกษาดูงานลดลง เนื่องจากขาดงบประมาณในด้านการศึกษา ส่งผลให้
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวลดลง การแก้ไขปัญหาอาจท�ำได้โดยการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
ที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในกลุ่มศึกษาดูงาน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของอ�ำเภอ
เชียงคาน เพื่อจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
2.2 ควรศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมเพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก
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