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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยน้ี เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเสนอแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 

ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)            
กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนรวม 45 คน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนให้ประสบผลส ำเร็จ
ควรบูรณำกำร และต่อยอดจำกกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีอยู่เดิม โดยประกอบด้วย 1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำง    
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วน 2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น กำรสร้ำงเพจ Facebook กำรโฆษณำผ่ำนทำง 
Instagram กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter กำรสร้ำง LINE official account เป็นต้น 3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษ เช่น 
กำรจัดแสดงสินค้ำหรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show) 4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ 5) กำรส่งเสริม    
กำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เช่น Agoda Traveloka 6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค เพื่อเป็นจุด Check in ถ่ำยภำพส ำหรับนักท่องเที่ยว        
7) กำรโฆษณำทำง YouTube โดยผสมผสำนกิจกรรมดังกล่ำวภำยใต้กลยุทธ์และแผนงำนเดียวกันอย่ำงลงตัวเพื่อพัฒนำกำรสื่อสำร
กำรตลำดไปสู่รูปแบบใหม่ ด้วยกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่แท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด     
และกำรขยำยกลุ่มผู้บริโภคกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 
 

ค าส าคัญ : กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร, กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

Abstract 
 This research is qualitative research. The objective is study and suggest guidelines for integrated 
marketing communication to promotion agro-tourism in Nan province. Research by in-depth interview, 
focus group discussion, training and workshop. These information give to the agro-tourism’s 
entrepreneur in Nan province, local organization, tourism group in Nan province and the specialist of 
agro-tourism in Nan province. Totally 45 persons. 
 This research found guidelines for integrated marketing communication to promotion agro-
tourism in Nan province to success target. The guidelines are integration and continue the original 
activity of marketing communications. There are 1) create and promote website for tourism information 
2) social media such as facebook fanpage, advertisement on instagram and twitter and create line 
official account 3) special activity is exhibition or road show 4) promote on the television program 5) 
promote on agency company such as Agoda and Traveloka 6) create the landmark for check in point 
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for take photograph 7) promote on YouTube TV. The use by integrating marketing communication 
activities with access to the consumer needs for creating market opportunities and expanding the 
consumer size for agro-tourism to be most effective. 
 

Keywords : Integrated marketing communication, Agro-tourism 
 

บทน า 
จังหวัดน่ำนตั้งอยู่ทำงภำคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่รวม 7,581,035.02 ไร่หรือ 12,163.04 ตำรำงกิโลเมตร 

สภำพพื้นที่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำเขำและที่ลำดชัน แบ่งกำรปกครองออกเป็น 15 อ ำเภอ มีประชำกร
รวม 479,735 คน ประกอบด้วยคนเมือง ไทพวน และกลุ่มชำติพันธ์ุ เช่น ม้ง เมี่ยน ขมุ มลำบรี มูเซอ ไทลื้อ เป็นต้น 
กำรคมนำคมสะดวกสบำย โดยสำมำรถเดินทำงได ้3 เส้นทำง ได้แก่ รถยนต์ รถโดยสำรประจ ำทำง และเครื่องบิน
โดยสำร (ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน, 2561) 

ประชำกรในจังหวัดน่ำนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รำยได้ส่วนใหญ่จึงข้ึนอยู่กับสำขำเกษตรกรรม 
คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 6,867 ล้ำนบำทต่อปี (กรมส่งเสริมกำรเกษตรจังหวัดน่ำน, 2559) แต่อย่ำงไรก็ตำม 
จำกประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดน่ำน ในปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวเพียงร้อยละ 3.6 ได้แก่ 1) ด้ำนกำรผลิต       
ร้อยละ 4.0 แบ่งเป็นภำคเกษตรกรรมร้อยละ 2.4 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 1.5 ภำคบริกำรร้อยละ 4.3     
2) ด้ำนกำรใช้จ่ำยร้อยละ 3.2 แบ่งเป็น กำรบริโภคภำคเอกชนร้อยละ 2.3 กำรลงทุนภำคเอกชนร้อยละ 2.0 
กำรใช้จ่ำยภำครัฐร้อยละ 3.9 และกำรค้ำชำยแดนร้อยละ 3.3 และ 3) ด้ำนเสถียรภำพ อยู่ในระดับดี โดยมีอัตรำเงินเฟ้อ
ร้อยละ 1.2 กำรจ้ำงงำนร้อยละ 0.7 และรำยได้เกษตรกร ร้อยละ 4.8 จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมรำยได้
ให้แก่เกษตรกรที่เป็นประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำจังหวัดให้เป็น    
“เมืองแห่งควำมสุข เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ธรรมชำติสมบูรณ์ กำรเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
จังหวัดน่ำนจึงมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว      
เชิงเกษตรให้เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีเป้ำประสงค์      
คือ มีจุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรท่องเทีย่วอย่ำงยั่งยืน ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1 
กำรค้นหำพัฒนำและฟื้นฟูทรัพยำกรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
และชุมชนท้องถ่ินเพื่อกำรพัฒนำแหล่ง ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพกลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 4 ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 5         
กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมเป็นสำกลและยั่งยืน (ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน, 2561) 

ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 737,709 คน โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชำวไทยมำกที่สุด จ ำนวน 720,348 คน ชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 17,361 คน ส่วนนักทัศนำจร
ชำวไทยมีจ ำนวน 159,046 คน นักทัศนำจรชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 3,371 คน ท ำให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว    
เพิ่มสูงข้ึน และจำกรำยงำนสถิติจังหวัดน่ำนในปี 2561 พบว่ำ นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ
ที่เดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนนั้น มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ท ำให้นักท่องเที่ยว  
เลือกเดินทำงไปจังหวัดน่ำน เช่น ประทับใจแหล่งท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ควำมมีอัธยำศัยไมตรี
ของคนจังหวัดน่ำน และอำกำศหนำวที่เหมำะกับช่วงฤดูท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เป็นต้น ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐ   
และเอกชน รวมถึงประชำชนในจังหวัดน่ำนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก (ส ำนักงำนสถิติ     
จังหวัดน่ำน, 2561) 
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กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นกระบวนกำรที่ต้องเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน     
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจึงต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงจัง โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งดูแลตนเองได้ โดยชุมชนไม่พึ่งพำภำยนอก 
สร้ำงงำนให้คนในท้องถ่ิน เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือกิจกรรมวันพิเศษตำมปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี    
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม นอกจำกนี้ผู้คนยังคงโหยหำวิถีควำมเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน     
และควำมสัมพันธ์ของครอบครัว ดังนั้น เมื่อชุมชนมีเอกลักษณ์ด้ำนกำรเกษตรเป็นพื้นฐำน ประกอบกับประวัติศำสตร์
ท้องถ่ินที่ยำวนำน จึงเหมำะแก่กำรส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ซึ่งกำรท่องเที่ยวลักษณะนี้       
เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ก่อให้เกิดโอกำสในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรควบคู่กันไป จนกลำยเป็นภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินที่เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป (ศศิธร เจตำนนท์ และเบญจพร แย้มจ่ำเมือง, 2556)  

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงเป็นเหตุผลส ำคัญที่สร้ำงแรงจูงใจในกำรศึกษำเรื่องแนวทำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ                
และเสนอแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน      
โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำและเสนอแนวทำงกำรสือ่สำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งำนวิจัยนี้ เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กำรสนทนำกลุ่มย่อย 

(Focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เป็นหลักในกำรด ำเนินงำน 
คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร
กำรตลำดเชิงบูรณำกำร โดยก ำหนดเป็นข้ันตอนในด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป 

ภาพที่ 1 กรอบแผนงำนวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมข้อเสนอแนะในฐำนข้อมูลของกรมส่งเสริม
กำรเกษตร จ ำนวน 10 แห่ง และคัดเลือกได้แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำย จ ำนวน 4 แห่ง 
โดยใช้แบบประเมินมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรกีฬำและกำรท่องเที่ยว 
งำนวิจัยน้ีใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Method) เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งรำยกลุ่มและรำยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 25 คน กำรสนทนำกลุ่มย่อย (focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) ให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ ำนวน 45 คน และกำรสัมภำษณ์        
เชิงลึกกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กรบริหำรส่วนท้องถ่ิน กลุ่มส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน และเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ ำนวน 18 คน 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรถอดเทปค ำสัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรจดบันทึกจำกกลุ่มตัวอย่ำง       
ผู้ให้ข้อมูล และจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย หลังจำกนั้นจึงท ำกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์เนื้อหำ ค้นหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เข้ำสู่ข้ันตอนกำรประมวลผลและกำรยืนยันผลสรุป กระบวนกำร
ดังกล่ำวด ำเนินควบคู่ไปกับกำรเก็บข้อมูล ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตำมหลักฐำนที่พบ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก        
4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวและทบทวนวรรณกรรม เป็นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนเชิงหลักกำร 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรตลำดและกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยว 
ภำยใต้บริบทของวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดน่ำน ควบคู่กับกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำรูปแบบ
กำรปฏิบัติงำนจริง โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส ำรวจสภำพปัจจุบันด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำรกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ส ำหรับน ำมำประเมินควำมต้องกำรด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดกำรท่องเที่ยว     
ในเบื้องต้น 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนกรอบแผนงำนกำรวิจัย เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่ำน โดยจัดกำรเสวนำกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดน่ำน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท่องถ่ิน กลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดน่ำน เพื่อน ำข้อมูลจำกทุกฝ่ำยมำก ำหนดเป็นกรอบแผนงำนวิจยัส ำหรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดร่วมกัน 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนกำรพัฒนำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร เป็นกำรสืบค้นข้อมูล
และพัฒนำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย 1) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
group) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน เพื่อประเมินสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) กำรฝึกอบรม (Training) เพื่อส่งเสริมพัฒนำควำมรู้      
และควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop Training) ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง         
กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน   
เพื่อส่งเสริมกำรฝึกทักษะและร่วมมือกันค้นหำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดร่วมกัน 
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ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้เช่ียวชำญ เพื่อหำข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ประกอบด้วย       
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน 3 คน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน 5 คน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 5 คน    
และกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 5 คน เพื่อวิเครำะห์ ประเมิน และหำข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 

 
        

 
 

 
 

รูปภาพที่ 2-5 แสดงกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรวิจัยหลัก 4 ขั้นตอน 
 

ผลการวิจัย 
จำกกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำวิจัยโดยด ำเนินกำรสนทนำกลุม่ (Focus group) กำรฝึกอบรม (Training) 

กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop Training) และส ำรวจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 10 แห่ง กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน        
และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
ท ำให้ได้ข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรก ำหนดพื้นที่วิจัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำยส ำหรับงำนวิจัยนี้ 
จ ำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล ซึ่งมีควำมโดดเด่น   
ที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พักโฮมสเตย์และรีสอร์ท ชุมชน ร้ำนอำหำรที่ปรุงจำกผลิตผล      
ทำงกำรเกษตรในฟำร์ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืชผลทำงกำรเกษตรและของฝำก ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรกรรม
ปลอดสำรเคมี และมีวิถีชีวิตของชุมชนที่น่ำเรียนรู้ 
 
                

 
 

 
 

รูปภาพที่ 6-9 แสดงพื้นที่หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล 
 

ผลจำกกำรศึกษำดังกล่ำว ท ำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ตำมแนวคิดที่ว่ำกำรใช้กิจกรรมสื่อสำร
กำรตลำดเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อำจจะไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดน่ำนประสบควำมส ำเร็จได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ระดมควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำย        
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน 
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โดยต่อยอดจำกกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีอยู่เดิม ให้สำมำรถน ำมำ
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมโยงกับรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนได้อย่ำงลงตัว ดังนี้ 

1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงของข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องรำวต่ำงๆ     
ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล   
อย่ำงครบถ้วน เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในหมู่บ้ำน ที่พักโฮมสเตย์ ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
ร้ำนอำหำร ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก แผนที่และกำรเดินทำง และกำรติดต่อประสำนงำนกับแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว     
ตำมควำมเหมำะสม 

2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เนื่องจำกในปัจจุบันนี้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของมนุษย์เป็นอย่ำงมำก และก ำลังจะมีบทบำทมำกข้ึนเรื่อยๆ ในอนำคต 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สำมำรถเข้ำถึงคนทุกกลุ่ม และสร้ำงเรื่องรำวต่ำงๆของหมู่บ้ำนได้อย่ำงหลำกหลำย
และมีควำมน่ำสนใจ นอกจำกนี้ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่อีกด้วย สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)    
ที่ใช้ในกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ได้แก่ 

(1) กำรสร้ำงเพจ Facebook เพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้ำที่ระลึก
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยรณรงค์ให้สมำชิกของเพจเพิ่มเพื่อนกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกขึ้นด้วย 

(2) กำรโฆษณำผ่ำนทำง Instagram ในกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อกำรกระจำย
ข่ำวสำรที่รวดเร็วและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยง่ำยจำกภำพถ่ำยเพื่อเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ โดยสร้ำงภำพเพื่อกำรโฆษณำ 
พร้อมทั้งค ำบรรยำยภำพที่น่ำสนใจ และติดแฮชแท็ก (Hashtag หรือสัญลักษณ์ #) เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ    
ที่กว้ำงขวำงขึ้น 

(3) กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter ด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำให้โดดเด่น โดยกำรสร้ำงค ำที่น่ำสนใจ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดแฮชแท็ก (Hashtag หรือสัญลักษณ์ #) ในข้อควำม จะเป็นกำรสร้ำงกระแสและสร้ำงค ำ        
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะหมู่บ้ำน 

(4) กำรสร้ำง LINE official account หรือ LINE@ โดยโพสต์ข้อควำมและโฆษณำที่เช่ือมโยง      
กับแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวข้ำงเคียง 

3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษและกำรจัดแสดงสินค้ำ หรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show) 
เช่น เทศกำลเที่ยวเมืองไทย กำรแสดงสินค้ำโอทอป (OTOP) งำนเทศกำลปีใหม่ม้ง ลำนแสดงวัฒนธรรม 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกไม้งำมให้ป่ำน่ำน กำรจัดกำรบรรยำย กำรสำธิตกำรเก็บผลิตภัณฑ์กำรเกษตร พร้อมทั้งกิจกรรม    
ปรุงอำหำรจำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โดยดึงเอำจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมำน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดท ำอยู่ เพื่อช่วยสร้ำงเอกลักษณ์และแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ 

(1) หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ มีจุดเด่นด้ำนกำรปลูกกำแฟ กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงได้แก่ 
กำรเยี่ยมชมกระบวนกำรปลูกกำแฟ กำรค่ัวเมล็ดกำแฟ พร้อมทั้งชิมกำแฟรสดีจำกแหล่งผลิตโดยตรง  

(2) ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำมีจุดเด่นคือมีฟำร์มเห็ดและร้ำนอำหำรที่มีเมนูที่ท ำจำกเห็ด 
กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงได้แก่ กำรเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตเห็ดชนิดต่ำงๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ลองปลูกเห็ด
และชิมเมนูอำหำรที่ท ำจำกเห็ด 

(3) ฟำร์มเฟมฝ้ำย ฟำร์มแห่งนี้มีจุดเด่นคือผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิค ที่จะให้นักท่องเที่ยว
และผู้สนใจได้มำสัมผัสกับสมำร์ทฟำร์ม  



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

(4) หมู่บ้ำนดอนมูล เป็นหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
เนน้เรื่องของกำรปลูกผักสวนครัว  

4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ ประเภทรำยกำรท่องเที่ยวและรำยกำรอำหำร 
โดยประสำนให้ทีมงำนรำยกำรมำถ่ำยท ำและเผยแพร่ออกอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรน ำเสนอจุดเด่น
ของแต่ละหมู่บ้ำนเพื่อให้เข้ำถึงนักท่องเที่ยวได้มำกข้ึน โดยอำจจะเน้นเป็นรำยกำรที่สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว     
และวิถีชีวิตเชิงเกษตรเชิงโดยน ำเสนอภำพต่ำงๆทั้งกิจกรรมและจุดเด่นในหมู่บ้ำน เทปรำยกำรโทรทัศน์ดังกล่ำว       
ยังสำมำรถเผยแพร่ซ้ ำในสื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ YouTube ได้อีกด้วย 

5) กำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำมำกข้ึน เช่น กำรท ำโฮมสเตย์ รีสอร์ทชุมชน 
หรือกำรลดรำคำโปรโมช่ันในกำรมำเที่ยวและท ำกิจกรรมภำยในหมู่บ้ำนผ่ำนสื่อ เช่น Agoda Traveloka เป็นต้น  

6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค โดยให้สอดคล้องกับสรำ้งสญัลกัษณ์ของหมูบ่้ำน เพื่อเป็นจุด Check in 
ส ำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะเป็นกำรดึงเอำจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมำจัดมุมส ำหรับถ่ำยภำพ
บันทึกควำมประทับใจและ Check in พร้อมทั้งโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เช่น หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ต้องมีภำพจิบกำแฟบนเขำสูง ผำหิน ดอยงำม ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ต้องมีภำพฟำร์มเห็ด    
และอำหำรพื้นบ้ำนที่ท ำจำกเห็ด ฟำร์มเฟมฝ้ำย ต้องมีภำพผักเกษตรอินทรีย์แบบออแกนิค หมู่บ้ำนดอนมูล 
ต้องมีภำพแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรปลอดภัย หรือมีสัญลักษณ์ประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อสื่อสำรให้ทรำบว่ำ
มำถึงแหล่งท่องเที่ยวนี้แล้ว 

7) กำรโฆษณำทำง YouTube เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำมำรถท ำให้หมู่บ้ำนเป็นที่รู้จัก โดยกำรเล่ำเรื่องผ่ำน
ทำงคลิปวิดีโอ เพื่อถ่ำยทอดวิถีชุมชนเชิงเกษตรให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน และกำรท ำรีวิวจำกนักท่องเที่ยว
ที่มำเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว ควำมประทับใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจำกกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำวิจัยและส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 10 แห่ง       

กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้เกี่ยวข้อง และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว
เป้ำหมำยส ำหรับงำนวิจัยนี้ จ ำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย 
และหมู่บ้ำนดอนมูล ซึ่งได้บูรณำกำรรูปแบบของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเข้ำไว้กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของแต่ละแห่งท ำให้เป็นรปูแบบกำรท่องเทีย่วมิติใหม่ที่สำมำรถกระจำยรำยได้สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนอย่ำงแท้จริง นักท่องเที่ยวที่มำจำกสังคมเมืองมีโอกำสมำสัมผัสกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมกำรเกษตรที่แตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยวทั่ว  ๆไป สิ่งที่ได้รับคือ ได้พักผ่อนหย่อนใจและควำมเพลิดเพลิน
ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชำติที่สงบและเรียบง่ำย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน          
ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมแผนใหม่หรือเกษตรกรรมทำงเลือกที่ปลอดภัย ในขณะที่ชุมชนกำรเกษตรเกิดกำรพัฒนำ   
ด้ำนสถำนที่พักแรมในหมู่บ้ำน เช่น โฮมสเตย์และรีสอร์ทชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม      
ตำมบริบทของพื้นที่ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่ำวสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของรำณี อิสิชัยกุล และ วรรณำ ศิลปอำชำ 
(2558) เรื่องกำรศึกษำศักยภำพและแนวทำงกำรพฒันำตลำดกำรท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน
ที่พบว่ำ ตลำดที่มีศักยภำพเรื่องกำรท่องเที่ยวชุมชนคือ กลุ่มคนที่มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
สนในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตข้ึน ส่วนกำรศึกษำควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้และทักษะของชุมชน
และผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำกำรตลำดส ำหรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในประเทศไทย   
และกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำตลำดมีลักษณะตำมกรอบค ำว่ำ SPECIAL ซึ่งมำจำกตัวย่อ        
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และควำมหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ S: Segment, P: Sense of place, E: Experience, C: Communication, I: 
Information Technology, A: Access, L: Linkage โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทำงคือ กำรตลำดกำรท่องเที่ยว           
โดยชุมชนส ำหรับชุมชน และกำรตลำดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส ำหรับบริษัทน ำเที่ยว  ซึ่งเป็นไปตำมที่   
Paresh V. Joshi & Milind B. Bhujbal (2012) ได้ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่ำเป็นกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรในฟำร์มเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บันเทิง กำรศึกษำหรือเพื่อควำมสนุกสนำนกิจกรรมเชิงเกษตร       
ในฟำร์ม โรงบ่มไวน์ ปศุสัตว์ กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือกิจกรรมอื่น  ๆของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีควำมน่ำสนใจ 

ส่วนข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร        
ในจังหวัดน่ำนให้ประสบควำมส ำเร็จ พบว่ำ ควรท ำกำรสื่อสำรกำรตลำดในเชิงบูรณำกำร โดยต่อยอดจำกกิจกรรม     
กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีอยู่เดิม ให้สำมำรถน ำมำด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดกำรเช่ือมโยงกับรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนได้อย่ำงลงตัว ดังที่ ฑัตษภร ศรีสุข, 
อดิศักดิ์ จ ำปำทอง และชรัสนันท์ ตำชม (2561) ได้กล่ำวว่ำ ช่องทำงที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อสอบถำมข้อมูลกำรท่องเที่ยว กำรเดินทำงพำหนะ        
ในกำรท่องเที่ยว และที่พัก ผ่ำนช่องทำง Social Media ของกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ได้แก่ Web Site, 
Facebook, You tube, Application และ Line หรือช่องทำง Web Site ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว        
จังหวัดน่ำน หรือช่องทำงสำยด่วนกำรท่องเที่ยวชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ช่องทำงหออัตลักษณ์น่ำน     
ศูนย์ประสำนงำนวิทยำลัยชุมชนน่ำน หรือช่องทำง Agency ได้แก่ Agoda  

นอกจำกนี้ แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร          
ในจังหวัดน่ำนที่คณะผู้วิจัยค้นพบ ได้แก่ 1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงของข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมเรื่องรำวต่ำงๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับวีรชน สวยรูป (2562) ที่ได้กล่ำวถึงกลยุทธ์     
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรและจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลบำงกะเจ้ำ 
จังหวัดสมุทรปรำกำรว่ำ กำรใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยวองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงกะเจ้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร ด้ำนสื่อใหม่ ผู้ประกอบกำรและนักท่องเที่ยวนิยมใช้สื่อเฟซบุ๊ก
และเว็บไซต์ 2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น กำรสร้ำงเพจ Facebook เพื่อรณรงค์ให้สมำชิก       
ของเพจเพิ่มเพื่อนกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกข้ึน กำรโฆษณำผ่ำนทำง Instagram กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter    
ด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำที่โดดเด่นเด่นในกำรน ำเสนอ โดยกำรสร้ำงค ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดแฮชแท็ก        
กำรสร้ำง LINE official account หรือ LINE@ ดังที่สุกันยำ คงเขียว และคณะ (2561) ได้กล่ำวถึงกลุ่มเกษตรกร
หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยกว่ำ มีควำมต้องกำรใช้สื่อในประชำสัมพันธ์       
ที่ง่ำยและทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ค เป็นทำงเลือกที่น่ำสนใจในกำรใช้ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำรให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง และมีเนื้อหำที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มีควำมเข้ำใจง่ำย และสำมำรถเช่ือมโยง
กับแผนที่ท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นกำรชักจูงใจนักท่องเที่ยวมำเที่ยวในพื้นที่ นอกจำกนี้สุรชัย ศรีนรจันทร์ (2562) 
ยังได้กล่ำวถึงเครื่องมือสื่อออนไลน์เพื่อกำรตลำดเชิงเนื้อหำส ำหรับเกษตรกรในงำนวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำร
สื่อสำรเชิงเนื้อหำเพื่อกำรจัดกำรเชิงธุรกิจของเกษตรกรว่ำ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นทำงเลือกหนึ่ง        
ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้ำงและเสียค่ำใช้จ่ำยไม่มำกนัก โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)    
แต่ละรูปแบบจะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันด้วย เช่น แอพพริเคช่ันไลน์ (LINE) จะได้รับควำมนิยมสูงสุด       
ในกลุ่ม Baby Boomer (ผู้ที่เกิดระหว่ำงปีพ.ศ.2489-2507) และกลุ่ม Generation X (ผู้ที่เกิดระหว่ำง        
ปีพ.ศ.2508-2522) ส่วนแอพพริเคช่ันยูทูป (Youtube) จะได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่ม Generation Y (ผู้ที่เกิด
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ระหว่ำงปีพ.ศ.2523-ปัจจุบัน) และกลุ่มGeneration Z รวมทั้ง Rodney Graeme Duffett (2017) ได้กล่ำวไว้ว่ำ 
กำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนโซเชียลมีเดียมีผลต่อองค์ประกอบทัศนคติของวัยรุ่น และวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดีย
เป็นเวลำนำนจะอัปเดตโปรไฟล์บ่อยมำกข้ึน ส่งผลต่อกำรตอบรับที่ดีจำกกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนโซเชียลมีเดีย        
3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษและกำรจัดแสดงสินค้ำ หรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show)       
เช่น เทศกำลเที่ยวเมืองไทย กำรแสดงสินค้ำโอทอป (OTOP) งำนเทศกำลปีใหม่ม้ง ลำนแสดงวัฒนธรรม 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกไม้งำมให้ป่ำน่ำน กำรจัดกำรบรรยำย กำรสำธิตกำรเก็บผลิตภัณฑ์กำรเกษตร พร้อมทั้ง
กิจกรรมปรุงอำหำรจำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โดยดึงเอำจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้ำนมำน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดท ำอยู่ 4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ประเภทรำยกำรท่องเที่ยว
และรำยกำรอำหำร โดยประสำนให้ทีมงำนรำยกำรมำถ่ำยท ำและเผยแพร่ออกอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง 5) กำรส่งเสริม    
กำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เช่น Agoda Traveloka 6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค เพื่อเป็นจุด Check in ส ำหรับนักท่องเที่ยว 
7) กำรโฆษณำทำง YouTube ดังที่ Pierrede Béraila et al. (2019) ได้กล่ำวไว้ในวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
รับชมของ YouTube กับควำมวิตกกังวลของคนในสังคม และกำรท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงภำยใต้กรอบกำรคิด
และพฤติกรรมว่ำ YouTube เป็นเว็บไซต์สื่อสังคมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ควำมวิตกกังวล        
ทำงสังคมและควำมสัมพันธ์ทำงสังคมกับ YouTubers ท ำให้คนเลือกรับชม YouTube ดังนั้น YouTube       
จึงเหมำะกับกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นอย่ำงด ี

แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรดังกล่ำว จะเป็นกำรบูรณำกำรกำรสื่อสำรและกำรตลำด
มำผสมผสำนภำยใต้กลยุทธ์และแผนงำนเดียวกันอย่ำงลงตัว โดยกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดดังกล่ำว 
จัดท ำข้ึนมำเพื่อสนับสนุนกำรท ำกำรตลำด สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมที่แหล่งท่องเที่ยวได้สื่อออกไปให้มำกที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและกำร
ขยำยกลุ่มลูกค้ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน และส ำนักงำนเกษตร      
จังหวัดน่ำน ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนให้มีศักยภำพมำกข้ึน 
เช่น กำรน ำผลจำกกำรวิจัยเพื่อเป็นข้อมลูประยุกต์ใช้โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดน่ำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรยกระดับทักษะของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
และกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร เช่น ทักษะกำรสื่อสำรออนไลน์ ทักษะกำรออกแบบกำรจัดแสดง เป็นต้น 
รวมถึงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกำรสร้ำงแลนด์มำร์คเพื่อเป็นจุด Check in ส ำหรับนักท่องเที่ยว 

2) องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน ควรร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร             
ในจังหวัดน่ำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนในระดับปฏิบัติกำรและ
ด ำเนินงำนกำรสื่อสำรกำรตลำดสู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำง
โอกำสทำงกำรตลำดและกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  
จำกกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำในมุมมองของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จึงท ำให้ได้ผลกำรวิจัยไม่ครอบคลุมทุกฝ่ำย ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
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จึงควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมจำกมุมมองของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้รับบริกำรเพื่อให้ได้แนวทำงกำรพัฒนำที่
สอดคล้องและตรงควำมต้องกำรของทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 
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